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حق :ش��عبهای از غرور مقدس خمینی اس��ت ،غرور باشکوه خامنهای! و

من س��یدعلی را کپی برابر اصل روحاهلل میدانم! نقل است که امام راحل
عظیمالش��أن ابدا تحویل نمیگرفت جوان��ان جاهل اما پ��ر ادعایی که
«منافق» بودند لیکن «مجاهد» خوانده میش��دند؛ «فرقانی» بودند اما
«قرآنی» نامیده میشدند و «غرق» بودند ولی «خلق» خطاب میشدند
توسط امثال خوئینیها! هزاری هم میرفتند نجف و نهجالبالغه در دست،
سعی در آموختن عدل و علی (هر دو علیهالس�لام) به «امام بزرگوار ما»
میکردند ،باز خمینی انگارنهانگار! بزرگوار اصال آدم حسابشان نمیکرد!
گویی امام معتقد بود که این وروجکها عوض ش��ک ،مرض دارند! البته
ش��بهه را باید جواب داد لیکن پیر جماران همان خت��م روزگاری بود که
در شناخت کرم در وجود کرموها فوقتخصص داش��ت! بسماهلل! باش تا
خامنهای آدم حسابت کند آقای خوئینیها! تو در سوابق انقالبی ،چرک
ناخن مرحوم هاشمی هم نمیشوی اما این سید عظیمالمنزله که معتقد
بود -و بهرغم نظر پوپولیستی شماری از حزباللهینماها درست هم معتقد
بود -هاشمی بارها تا مرز ش��هادت رفته و از مال دنیا برای خودش چیزی
نیندوخته ،اگر جواب «نامهی سرگش��ادهی اکبر» را داد ،جواب «نالهی
تهگشادهی اصغر» را هم میدهد! قبول بفرما آسکاریس داری ،نه سؤال! اما
خب! آسکاریس صغری! صغریکبری چیدی که انگشت اتهام از شخص
حسن روحانی شیفت شود روی شخص سیدعلی خامنهای؛ ولی باش تا
داخل آدم حسابت کند! من این متن را از فاز  ۱۱مسکن مهر پردیس دارم
مینویسم و ابدا مثل بعضی از این آیفون به دستهای عدالتخواه -بخوانید
عدالتخوار -نیستم که با زخم مردم ،کاسبی کنم و روی زجر فدکنشینان
قهرمانبازی کنم و هیچ ارتباط خاصی هم با بیت ب��زرگان ندارم ولی باز
هم تکرار -برگرد و اینبار با فتحه روی «ت» بخ��وان! -میکنم« :باش تا
خامنهای آدم حسابت کند!» گاه هست که شاگرد از استاد سبقت میگیرد!
حق داشت خمینی اینهمه تعصب داشت روی خامنهای! خمینی همان
رندی بود که از زمان خواجهی شیراز -بلکه صدسلسله عقبتر از غزلیات
حافظ -میدانست که اگر خودش جوجهمنافقها را هیچ میانگارد اما خلف

حق :کمتر نمیشود؛ بیش��تر چرا! محبت حزباللهی به حضرتآقا را
میگویم! بچهی پایینش��هرم و فرزند ش��هید ناف دههی شصت که
خوب میدانم اگر در فردای قیامت به پدرم بگویم« :از والیت در مقابل
فتنهگر و منحرف دفاع کردم» به طعنه خواهد گفت« :خسته نباشی!
کوه کندی!» آری! هنر دفاع از حضرتآقا است در برابر حزباللهینماها!
و چون خلف صالح روحاهلل در اعالم موضع فقط #اهلل را حساب میکند،
من هم افتخار میکنم غالم قمر باشم! گیرم عذرخواهی  ۱۰سال پیش
از آملی و «خداقوت قاضیالقضات»  ۲سال پیش هم نبود در پروندهی
این قلم! و من دقیقا بعد از سخنرانی بزرگان ،این مدلی شدهام؛ حرفی
هس��ت؟! نه! نوش��تهی دیروز دلم را خنک نکرد! اینجا بنا دارم حرف
را صاف بزنم :ما هیچ ش��کی در بصیرت خامنهای نداری��م ،چرا که نه
مثل فتنهگره��ا عقلمان را دادهایم دس��ت مرحوم هاش��می ،نه مثل
منحرفها دست مرحوم احمدینژاد! بهزعم ما هر که منیت دارد ،مرده
است! میخواهم لج دربیاورم :گیرم رفسنجانی شیطان اکبر! استاندار
هاشمی آیا احمدینژاد بود یا آیتاهلل آملی؟! هشدار! ما از رگ و ریشهی
بسیجیهای تشکل اردیبهشتی اهواز به خرمشهریم ،نه کوتولههایی
که میخواهند به آقا ،عدالت بیاموزند! تمام نقدهایی که به دفتر دارند،
به تشکل خودشان وارد اس��ت! مگر بنا به عدالت نیست؟! و مگر آملی
نینداخت «ف .ه» را در زندان؟! پس چرا آن برادر ما مطابق وعده ریشش
را نمیتراشد؟! بدا به حال جماعتی که عوض مطهری بزرگ و بهشتی
بزرگ ،حرفشنوی از امثال حسن عباس��ی دارند! ما این روزها ،هم به

من غالم قمرم

صالحش گندهمنافقها را پوچ میشمارد! با همهی این جگر حقیقتا معظم،
نیز با علم بر اینکه «مخاطب بایدها» از قضا خود حسن روحانی است ،ولی
ولیفقیه خود را اولین شرمنده از میان همهی مسئوالن میخواند؛ اگر حال و
روز معیشت ملت خوب نباشد! تو مواظب باش از زیر عبای تفسیرت -بخوان
تقصیرت! -اکبر گودرزی ،مطهری بزرگ را شهید نکند؛ الباقی گهرهایی
که میبافی ،پیشکش! اما جانم به کرم حزباهلل! کاف کرم تو کسره دارد
و کاف کرم مدیرمسئول «کیهان» فتحه؛ آنجا که سالها پیش حسین
شریعتمداری ۳ستون یادداشت نوشت تا به جوانکی حالی کند که ما چون
با خوئینیها زاویه داریم ،دلیل بر آن نمیشود که او را وابسته به «داس و
چکش» بخوانیم یا «سید سرخ» بنامیم! پس من ،تو را نصیحت میکنم
به اندکی آدم بودن! رادیکالیس��م در پیری ،مثل عشق در پیری میماند!
جواب که نمیده��د هیچ ،حتی صدای عقالی قوم انش��اءاهلل اصالحات
را هم درمیآورد! ش��ما االن باید به فکر آخرتت باشی حاجآقا! نهایت باید
نامه بنویس��ی به ابی اصتغار یا مری ابتکار! هیهات! شیر با عطسهی گربه
غرش نمیکند! خامنهای جواب ترامپ آمریکا را نداد؛ تو که خوئینیهای
خودمان هستی! تو در حد نقاشیهای رهنوردی!  ۸۰ساله از تهران! و حاال
بگو نمازهای مهندس!  ۸۸ملت هنوز در ص��ف رأی بودند که با اختالف
فاحش و توهم فاحشتر اعالم ظفر کرد! فتنهگرها و ایضا منحرفها همه
متوهماند؛ سید و شیخ و مهندس و دکتر و تاجزاده ندارد! این روزها لشکری
از متوهمها از یسار و یمین مرتب دارند سیدعلی را میزنند لیکن این تمام
واکنش علمدار جگردار انقالب است« :مردم حتما باید ماسک بزنند!» جگر
مبارک ،سالمت! باورم هست که «شورایی» فتنه میتوان کرد ولی رهبری

از آن مردی باید باشد در منتهادرجهی خداترسی ،شجاعت و مردمدوستی:
«گیرم رئیس قوهی مجریه ،حسن روحانی است ولی وقتی حالیاش نیست،
بگذار من شرمندهی وضع اقتصادی کشور باشم ،ولو آنکه امکان و اختیار
حل مشکالت دست دولت باشد!» رهبری همان جایگاهی است که غرور
دارد اما نه در مواجهه با مردم! و رهبری یک شخص نیست؛ یک شخصیت
است! شخصیت خامنهای به او اجازهی دهن به دهن با گودرزیسازها را
نمیدهد! اما من تخسترین فرزند شهید ناف جبهه و جنگم که وظایفم
با وظایف رهبر ابدا یکی نیس��ت؛ ببینم کس��ی آقا را میزند ،میزنمش!
اینگونه :نمردیم و ربط گودرز و ش��قایق را هم دیدیم! خوئینیها شبها
س��نتی و تاجزاده روزها صنعتی! یکی با خودکار و دیگری با کلیک! یکی
در پستو و دیگری در توئیتر! خامنهای هم ترسید! ما هم مردهایم! نهایت
شأن مصطفی تاجزاده در نظام جمهوری اسالمی ،مناظرههای هر ساله در
مقطع  ۱۸تیر با علیرضا زاکانی است! حیف که این بابا یک نسبتکی هم با
استاد گرانقدرم آقای صفارهرندی دارد و اال در جواب تاجزاده مینوشتم:
«خدایی به خامنهای چه دخلی دارد ،اگر عقالی قوم اصالحات به این نتیجه
رسیدهاند که باید از ترمزبریدههای بیعقلی چون تو عبور کنند؟!» یعنی
عالوه بر مسئولیت برجام [نام توافقی است که رهبر انقالب با وجود مخالفت
ش��دید روحانی و ظریف ،بر انجام آن اصرار ورزید ولی آخرش معلوم شد
همانگونه که ظریف و روحانی میگفتند ،مذاکره با آمریکا عاری از هر نوع
فایده برای کشور است که متأسفانه آقای خامنهای حرف خیر این آشنایان
به زبان دنیا را گوش نکرد که نکرد که نکرد! بد ،بد ،بد!] مسئولیت اوضاع
قاراشمیش قبیلهی اصالحات هم با حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (زید

حزباهلل به نور #ماه شک ندارد

از زنبیل قرمز تا خون سر خ
صادق زیباکالم میخندیم که بنا دارد به ولیامر #آزادی یاد بدهد ،هم
به سعید زیباکالم که بنا دارد به ولیفقیه #عدالت بیاموزد! اولی با منش
لیبرالیستی ،دومی با کنش کمونیس��تی! اما هر دو شیرینعقل! عضو
تشکل کذا جوری در باب عدالت نق میزند ،کأنه حدیث است که «عدل
با جنبش عدالتخواهی است و جنبش عدالتخواهی با عدل است!» قال
جرجیس! عدالت اگر حالیتان بود ،متشکر آملی میشدید که هم برادر
فاسد حسن را فرستاد زندان ،هم رفقای فاسد محمود را و هم فرزندان
فاسد اکبر را! خواستن والیت به شرط چاقو حماقت است؛ «سیدعلی
خوب است اما با این ش��رط که دور آملی را خط بکشد» همانقدر در
خامنهای مؤثر است که «سیدعلی خوب اس��ت اما با این شرط که دور
احمدینژاد را خط بکشد!» کل حرف  ۸۸هاشمی با حضرتآقا همین
بود اما فاش بگویم :نائب بر حق مهدی فاطمه -که جانم فدای یک لبخند
صلواتالزمش باد -در شرط با #خداوند است ،نه حتی بچههای محترم
یا نامحترم هیچ تشکلی! سایهی رشید ولیامر مستدام! سر حضرتآقا

سالمت! به جهنم که از فالن جای سخن بزرگمرد خیمهی خمینی؛
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای (زید عزه و رفعاهلل مقامه) دردتان آمد!
کی حضرتآقا گوش به فرمان شما بوده که حاال بخواهد باشد؟! تیغزدن
مخلفات یخچال سفیر انگلیس که نشد انقالبیگری! تشکل بیبسیج!
به دفتر رهبری انتقاد دارید که اخبار را کانالیزه به دست آقا میرسانند؟!
از قضا دفاع حضرتآقا از آقای آملی نشان داد که بیت رهبری در تصرف
هیچ حزبی نیست ،حتی حزباللهینماها! و اما این نقد به تشکل خودتان
وارد است؛ آنجا که عقلتان را محصور کردهاید بین  ۳سخنران ثابت و ۳
خبرنگار امنیتی! پهلوانپنبههای دستساز دستگاهها! به دفتر رهبری
انتقاد دارید که ناظر بر عدالت ،موضع درستی نمیگیرد؟! از قضا کشف
و بررسی فساد ش��هرام جزایری فقط یک نمونه از هوشیاریهای بیت
بزرگان در باب مبارزه با فساد است! و اما این نقد نیز به تشکل خودتان
وارد است؛ آنجا که تا نام مفسد اقتصادی و امنیتی «بقایی» و «مشایی»
میشود ،ناگهان عوض تش��کر از آملی ،همراه نامحمود میشوید علیه

عزه و رفعاهلل مقامه) است؟! شرمنده از این همه صراحت؛ اما گمانم علی را
با هادی اشتباه گرفتهاید! خامنهای همان خمینی است؛ لطفا هیچکس
سیدعلی را جز با روحاهلل قیاس نکند! از این سید خمینیپسند که حاجقاسم
و سیدحسن تا ابد دستبوس دست مقدسش در ناحیهی علقمه هستند،
سخن بر مدار #اهلل بخواهید؛ نه بر مدار فتنه ،نه بر دار انحراف! جوانان مؤمن،
خوب این را در گوش خود فرو کنند؛ این خامنهای همان خامنهای است
که حکم «آتش به اختیار» داد به ش��ما! آتش اما به اختیار عقل و خرد ،نه
هوای نفس! موج متن را عوض کنم! این درست که رقم فساد طبری بسی
باالتر از رقم فساد بقایی است ولی اینور قصه را هم ببینید؛ طبری در قوهی
مرحوم شاهردوی وارد قضا شد ولی بقایی با خود نامحمودش! حرف حسابم
این اس��ت :چرا منباب عدالتخواهی تقاضا نمیکنید که ناظر بر مفاسد
مالی بقایی ،احمدینژاد هم محاکمه شود؟! آیا باالدستی فقط وقتی جیز
است که آیتاهلل آملی باش��د؟! میترسم از آن روزی که شما هم عوض
شک و شبهه ،کرم و مرض داشته باشید! پس بیخود از متن دوشنبه
شاکی نشوید! گفت« :آینه چون روی تو بنمود راست؛ خود شکن آینه
شکستن خطاست» .نه! به من نگویید «متملق رهبر انقالب»! این حرف
را بگذارید همان فتنهگران و منحرفان بزنند ،نه شما که فراوان با عنوان
«حضرت ماه» صفا کردهاید! زشت است! رهبر عزیزتر از جان ،در اول
خطبهی دوم  ۲۹خرداد و در مدح ملت ایران فرمودند« :من عادت به
تملق گفتن دربارهی مخاطبان خودم ندارم اما در مدح این ملت عظیم،
اگر آدمی مبالغه هم بکند ،عیبی ندارد!» الغرض! در مدح خامنهای -در
قامت رهبر ای��ن ملت -نیز آدم اگر مبالغه هم بکند ،المش��کل! اما من
راستش شرمنده هستم که چرا ثواب تملق حضرتآقا در کارنامهی این
قلم قاصر نیست! اگر از فرط دوبینی «آینگی» اخیر را فحش دیدید ،به
درک! و اگر این «به درک» را هم فحش میبینید ،رکیکترش کنم« :به
درک اسفلالسافلین»! ختم کالم با همان جملهی بیتملق اما سرشار
از تعلق که معموال خودم در اولین کامنت میگذارم :بر خامنهای؛ رهبر
خوبان ،صلوات!

آملی! این یعنی احمدینژاداللهی ،نه حزباللهی! تعریف کنم «حزباهلل»
و نیز «حزباللهی» را! حزباهلل یعنی حزب��ی که در وهلهی اول دنبال
تهذیب است ،بعد تحزب! «چون قالیباف با دار و دستهی ما نیست ،پس
باید شبانهروز بکوبانیمش» حزب سعید زیباکالم است ،نه حزباهلل!
حزباللهی هم یعنی آن مادر  ۴ش��هید که هم��واره خود را بدهکار
این نهضت و نظام میداند ،نه ش��ما که تا آم��ار فالن موضوع را کف
دس��تتان میگذارند ،بیآنکه تقوای خدا را پیشه کنید و از صحت
و سقم ماجرا باخبر ش��وید ،جلدی میروید در پوس��ت رابینهود!
حزباهلل هرگز ش��ک به بصیرت ،عدالت ،حکمت و مصلحت خلف
الیق روحاهلل ندارد! ما به همان دلیل که دوم خردادی نیستیم ،سوم
تیری هم نیستیم! بیخود از یک رأی موقت چند ساله ،برای ما بیعت
نتراش��ید .روز ما ناظر بر نهضت ،یوماهلل  ۲۲بهم��ن و ناظر بر نظام،
یوماهلل  ۱۲فروردین و ناظر بر روزگار ،یوماهلل  ۹دی اس��ت .شگفتا!
تمام وصیت س��لیمانی ،دفاع از والیتفقیه بود و ش��خص حضرت
سیدعلی؛ آنوقت شما کوتهنظران زماننشناس و بلکه نمکنشناس،
درست در روزهایی که فتنهگرها دارند شبانهروز ،خامنهای عزیزتر
از جان ما را و ای��ن تنها یادگار خمین��ی را میزنند ،المش��نگه راه
انداختهای��د! خاک عالم بر س��ر بصی��رت س��وراختان! لطفا عکس
حاجقاسم را از دیوار تشکلتان بیاورید پایین! احمدینژاداللهیها از
قهرمان حزباهلل باال نروند! شأن شما همان زنبیل قرمز سربار است؛
نه خون سرخ سردار...

