قصهی آقازادههای حضرت آقا
به سپیدی برف همین عکس است

سایهی سفید امنیت
بر سر این آبادی بلند است
چون ایران پدر دارد
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زهد و ورع سیدمصطفی خامنهای
آدمی را یاد سکنات سیدمصطفی خمینی میاندازد

جمهوری مصطفیها

علیاکبر بهش�تی :اگر امام خامنهای برای ما تداعیگر امام
خمینی است ،فرزندانش نیز جملگی یادآور فرزند برومند امام
راحل عظیمالشأن «س�یدمصطفی خمینی» هستند .همهی
آنچه مکرر حضرت آقا در مدح نخستین فرزند امام گفتهاند،
دربارهی فرزندان خودش�ان نیز صادق اس�ت .الس�اعه «س�یدمصطفی
خامنهای» را در گوگل سرچ کردم .کال چهار تا عکس بیکیفیت از ایشان
آمد که آنها هم به وضوح معلوم بود بدون ارادهی خود ایشان گرفته شده
و فیالمثل متعلق به جایی است از قبیل مراسم ختم یا عروسی .ببینی کی
دزدکی موبایلش را درآورده به شکار ماهزاده .به چهرهی مصطفی خامنهای
نگاه کنی�د .ارزش آدمه�ا به اندازهی فریادی اس�ت که در سکوتش�ان
نهفته اس�ت و دردی که در دیدهیشان .القصه! الزم اس�ت به ویژه برای
ما خانوادههای ش�هدا که از یاد نبریم حضرت روحاهلل قب�ل از همهی ما و
حتی سالها قبل از جبهه و جنگ و اساسا انقالب ،داغدار اوالد شد و «پدر
شهید» شد .تذکر این مهم نیز خالی از لطف نیست که بدانیم اگر ما جایی،
رسانهای ،روزنامهای ،وبالگی ،اینس�تایی و کانالی برای درج درددلهای
خود داریم ،همین را هم ندارند فرزندان آقا و گاهی هنر اتفاقا در «نداشتن»
است ،نه داشتن و در «نخواستن» است ،نه خواس�تن .من تا کنون فرزند
ارشد رهبر انقالب را ندیدهام؛ یعنی جز «حاجآقا سیدمسعود» هیچ کدام
از پسران آقا را ندیدهام لیکن تعبیرم از سیدمصطفی خامنهای این است:
مظهر نخواستن و غنای نفس و پرهیز محض از دلبستگیهای ظاهرفریب
دنیا .درست مثل سیدمصطفی خمینی .آری! در مصطفی خمینی ذرهای
نشان آقازادگی نبود؛ چه اینکه اساسا خودش «آقا» بود و حقیقتا «مال»
بود و صاحبمحضر .تحت تربیت و هدایت مدبرانهی پدر ،از مظاهر منفی
آقازادگی که مبرا باش�ی ،الجرم خودت میشوی آقا ،مثل «آقامصطفی»
و البته «آقامجتب�ی» و آن دیگر نازنینان .م�ن از مخاطبم برای خمینی و
خامنهای ک�م صلوات نگرفتهام ام�ا این بار میخواه�م صلواتی بگیرم از
ایشان برای مصطفاهایی که «خمینی» و «خامنهای» فقط یک نام خانوادگی
در برگهی شناسنام هیشان نیس�ت .در همهی آنات خمینی هستند و در
همهی لحظات ،خامنهای .اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

نه شهادت مصطفی توانست مانع خمینی شود
نه تحریم مجتبی قادر است مانع خامنهای شود

جبههی مجتبیها

اکبر شهیدی :دههی شصت در خرابههای جنوبشهر پایینتر
از ریل آهن تهرانتبریز که تمام چرکهای عالم الی ناخنمان
بود و پایمان داخل دمپایی جلوبستهی پسر شجاع گندترین
بوی خوش دنیا را میداد ،هنگام تیلهبازی هر وقت س�هپر را
میانداختم داخل گودال ،در جواب بچهننههای ریغویی که چش�م دیدن
برد ما را نداش�تند ،جلدی درمیآمدم« :کم آوردید س�وت بزنید!» و حاال
باید همین را ب�ه گاوچرانترین فرد عالم گفت ک�ه «هی رئیس بیجمهور
آمریکا! کم آوردی سوت بزن!» مردک احمق ،سیلی را از حضرت سیدعلی
خورده ،مجتبایش را تحریم میکن�د و آنقدر هم خل هس�ت که در دور
بعدی بردارد همسایهی قدیم حضرت آقا در کوچهسرشور مشهدالرضا را
تحریم کند .دخترخالهی همسایهروبرویی آقااینا .ابله نمیداند تو همین
که فرزند خامنهای باش�ی ،به جبر داش�تن پدری در خط عدل علی ،خود
به خود از خیلی از مواهب دنیا تحریمی .کیلومترها آنورتر از آنچه اخیرا
باب ش�ده که میگویند «خودتحریمی» .آقامجتبی در کوههای سوئیس
میخواهد اسکی برود یا برود دبی مثل بعضی از این ناآقازادهها بازارگردی
کند که از ترفند تحریم بترسد؟ نکشی ما را یک وقت با این دشمنیهایت
شیطان س�ابق بر این بزرگ اما کمافیالسابق بیش�عور و احمق .فرزندان
خامنهای حتی زندگی کانکس�ی را هم تجربه کردهان�د و زینتی جز کتاب
و جزوه و زیوری جز لوح و قلم نمیشناس�ند .عقلی اگر داش�ت جالد کاخ
روسیاه س�فید ،روحانینماهای دوتابعیتی انگلوساکس�ون ضد والیت را
تحریم میکرد ،نه مصطفی و مجتبی و مس�عود و میث�م را که تابعیتی جز
ایران و عشقی جز اسالم ندارند .آقازادهای که تیبا سوار میشود ،از تحریم
نمیترسد .خامنهای آنقدری خطقرمز جلوی بچههایش گذاشته که ما به
جدیدترین تحریمهای کدخدایی که دیگر نیست فقط بخندیم .با مدد از
درایت حضرت آقا ،قاسم ش�هید در میانهی راه کربال به قدس است و بیت
رهبری مقر خطدهی به اح�رار عالم و طلیعهی مقدس ظه�ور ،نزدیکتر
از نزدیک؛ آنوقت مظاهر باله�ت در اوج س�فاهت ،آقامجتبی را تحریم
میکنند .یاد عصر نهضت انقالب اسالمی افتادم؛ اگر شهادت سیدمصطفی
خمینی توانست مانع خمینی شود ،تحریم سیدمجتبی خامنهای هم خواهد
توانست مانع خامنهای شود .گوش�ت اگر گران است ،شهادت میدهم که
برای فرزندان رهبر هم گران است؛ به ویژه اگر به یاد آوریم هشدار خامنهای
را به خانوادهی عروسهای�ش« :بگین به دخترانتون از زندگی س�ادهی
ما که فکر نکنن تمکنی داریم!» خالف ادب هس�ت یا نیس�ت نمیدانم اما
خوب میدانم ای�االت متفرقه توه�م زده پیرمرد متق�ی مؤمن خداترس
محاسنسپید از رژ لب جگری میترس�د .خامنهای رند عالم است و خود
پیش از دش�من ،فرزندانش را تحریم کرده .نزدیک است بنویسم که دلم
برای آمریکا میسوزد .ایام بچگی ما خدایی کدخدایی بود برای خودش.

