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ادامه از صفحهی قبل

مطهر جبهه را هزینهی حزب پایداری کردند .این بدترین دیدن نامم در خبرگزاری غیر حرف��های فارس بود .کاش
اختالس در تاریخ جمهوری اسالمی است.
تقوا نداشتم و اسامی بعضی از «محکومین امنیتی اخیر»
قاعدین زباندراز ضد بهشتی همان کسانی هستند که با که از قضا لباس سپاه را هم دزدیدهاند در این متن میبردم.
وجود سایهی مستدام شما ،با ما س��خن از «رهبر آینده» فارس البته هرگز جرئت ندارد که در راس��تای امر شریف
میرانند .چه مضحک اس��ت قیاس ماه با مهتابی .لس��ان خبررسانی صداقت را صدر سیاس��ت بنشاند ،چون نانش
ناطق شما علیه بنیصدر اول کجا و زبان ناقص رئیسی علیه قطع میشود .من نانخور هیچ کدام از ادارههای جمهوری
بنیصدر دوم کجا .معلوم نبود اگر آیتاهلل جنتی ،زاکانی را اسالمی نیس��تم؛ فرزند ارادههای انقالب اسالمی هستم و
نمیفرستاد ،عاقبت این انتخابات چه میشد .ولی حضرت اندک ترسی از بیان بعضی وقایع ندارم .در روزهای گذشته
آقا! اسالم قاعدین همان اسالم نمکنشناسهایی است که مجبور ش��دم حق روحانی برخاسته از اس�لام قاعدین را
این روزها حتی به آقای زاکانی هم رحم نمیکند .فس��اد آنجور که الیقش بود ،کف دس��تش بگ��ذارم .آن آخوند
قالیباف تمام شد و نوبت فس��اد زاکانی رسید .وای بر این کاس��ب مصباح اگر برای خود این حق را قائل اس��ت که
اس�لام تکفیری که هزاری هم حضرتعال��ی به جماعت نگران ده سال بعد من باشد؛ من هم این حق را برای خود
بگویید «شما مگر دادگاهید؟» باز مرغ منیتشان یک پا فریضه میدانم که از او بخواهم عوض این نگرانی بیخود،
دارد .حضرت آقا! فرصت خوبی اس��ت برای روشن شدن نگران ساعت ده شب کس و کار خودش باشد .اگر در اسالم
بس��یاری از حقای��ق ت��ا
س��اکتین روحاهلل ،آن نگرانی از
علتالعل��ل بری��دن ش��مار
سر خیرخواهی است ،پس چرا
کثیری از بس��تگان شهدای
نگران��ی م��را حمل ب��ر اهانت
دههی شصت از نظام ،بیش از
میکنند؟ متنفرم از امثال این
پیش روشن ش��ود .مرا بابت
روحانینمای عاری از کرامت که
صراح��ت در ای��ن نام��ه عفو
کامنت منحوسش بارها مسبب
کنی��د ،چ��ون نمیخواهم به
اشک مادرم شد .کیستند اینها
فرجام آن فرزندان ش��هدایی
ک��ه خ��ود را ب��ا خ��دا عوضی
از س�اکتین نیمهی خرداد چهل و دو
دچار شوم که روزگار هشتاد و
گرفتهان��د؟ ب��ه راس��تی! این
متنفرم ،چون در دوگانهی خون باکری
اش��ک ،ش��عار «م��رگ ب��ر
آخوندهای باکریستیز کیستند
و پول محصول�ی چس�بیدند به پول
جمهوری اسالمی» سردادند.
که با وجود ش��ما ،ب��رای ایتام
محصول�ی و ناجوانمردانه نام مطهر
خبرگزاری فارس وابس��ته به
شهدا خط و نشان میکشند که
جبهه را هزینهی حزب پایداری کردند.
سپاه در عصر ریاست رئیسی
تو حتما چ��پ میکن��ی؟ این
اینبدتریناختالسدرتاریخجمهوری
بر قوهی قضا در خبری جعلی
«حتما» را از کجا درآوردهاند که
اسالمی است .قاعدین زباندراز ضد
ضمن آوردن نام حق در کنار
اینقدر راحت شالق به عاقبت
بهشتیهمانکسانیهستندکهباوجود
ن��ام صب��ا آذرپی��ک و پ��گاه
آدمها میزنند؟ چه میخواهند
سایهی مستدام رهبر انقالب ،با ما سخن
آهنگران��ی ،دو دروغ ب��زرگ
این کاس��بان عالمه از جان ما؟
از «رهبر آینده» میرانند .چه مضحک
گف��ت .اوال مدع��ی ش��د
آیا رواس��ت که دوس��ت فرزند
استقیاسماهبامهتابی
نگارن��د هی این رنجنوش��ت
شهیدم که رفاقت سی ساله با او
«محکوم امنیتی» است و ثانیا
دارم ،ب��ه من بگوی��د« :این هم
ادعا کرد مرا نیز رئیسی بخش��یده .الزم است زیارت حرم جواب همهی نوشتههایت از هش��تاد و هشت تا االن و نیز
سلطان جان و جهان را به فال نیک بگیرم و پرده از برخی پاسخ آن س��نگ که نزدیک بود جانت را بگیرد! حاال باز از
شبهات کنار بزنم .عجبا از غرض و مرض آن خبرگزاری که جمهوری اسالمی تعریف کن!» اذن دارم لعنت کنم صغیر
عنایت ش��ما را ترجمه کرد به لطف رئیسی .قطع به یقین و کبیر این خوارجمسلکها را؟ حضرت آقا! بیش از بیست
تذکر شما نبود ،جای من محبس بود .آنهم سر یک مطلب سال است که در رسانههای مکتوب و مجازی قلم میزنم و
غیورانهی عاشورایی بر ضد دنائت خانم موالوردی .جا دارد الحمدهلل از مسعود بهنود تا س��یدعلی خامنهای خواننده
مخاطب محترم نامه بداند که کوهی از ش��کایت توس��ط دارم لیکن تا کنون ندیدهام حتی منافقین آلبانینش��ین،
دولت روحانی علی��ه این قلم تنظیم ش��ده بود که قضات دعوایی را بهانه کنند و به پیکر پدر شهیدم متلک بیندازند.
تحت امر رئیس وقت قوه ،این شکایتها را انبار میکردند این جنایت ام��ا از کوتولههای داعی��هدار مصباح برآمد و
تا کی نق��دی متوجه رئیس��ی کنم و متعاق��ب آن یکی از وقیحان��ه اس��توری کردند که ت��ن بابااکب��ر دارد در گور
پروندهها باز شود .در خود دولت هم عناصری به من گفتند میلرزد .خون س��رخ بابااکبر شهید ،خط قرمز پررنگ من
که ما خودمان این ش��کایتها یادمان نیست! چطور االن است .آن شهید مظلوم عصر امام .روزگاری که شما به عشق
رسیدگی شده؟ و اما حضرت آقا! آیا من «محکوم امنیتی» خمینی در تبعید بودی��د ،فرقهی ضد خمین��ی پالوده با
بودم؟ ن��ه! از اینکه نام��م در کنار پ��گاه آهنگرانی و صبا همان انجمنی میخورد که آبخ��وردن در لیوان امام را
آذرپیک آورده شد ،ناراحت نیستم .آنچه بر من گران آمد ،ح��رام میدانس��ت .قاعد اگ��ر بخواه��د مجاهد بس��ازد،

محصولش میشود تکفیریس��م .عمرا باور کنیم ساکتین نسلهای مختلف خانوادهی شهدا چه کشیدند از قاعدین.
نهضت امام ،دستبوس صدیق شما باشند .حضرت آقا! ما همانها که در امتداد عدالتخواهی احمدینژادی ،هرگز
والیت ش��ما را قبول داریم ،چون والیت خمینی را قبول ثروت محصولی را ندیدند اما ملک بهش��تی و بنز مطهری
داریم .بدون خمینی ،همه هیچیم و این را شما از همه بهتر چشمش��ان را گرفت .مادران ما اگر ازدواج مجدد کردند،
میدانید .من ،نهضت و نظام بدون امام را نقش��هی ش��وم یک طعنه زدند و اگر نه ،طعن��های دیگر .لعنت خدا بر آن
معتقدی��ن به اس�لام منهای جمه��ور میدان��م .مالهای روحانی مدعی مصباح که آرزوی ضد انقالب شدن امثال
بیخمینی که قبل از انقالب مکرر امام ما را میزدند ،خوب مرا دارد .کشتند جماعت نفهم ،ما را با چهار تا تعریفی که
بدانند خمینی زودتر از خامنهای در قلب ما نشست .من ،ش��ما از مصباح کردهاید .انگار نه انگار تذکر رصد همزمان
نه آسیه باکریام؛ نه محسن هاشمی .نه میگذارم که ضد واقعیت و آرمان و نیز نتیجه و تکلیف ،تلنگر صریح و تذکر
انقالب شوم؛ نه به طمع پست ،اللمونی میگیرم .من یک صحیح شما به مصباح و مصباحیسم بود .انگار نه انگار شما
حزباللهی شبیه سعید قاسمی و حسن عباسی نیستم که آقای عزیزتر از جان ،همین سالگرد امام ،کل سخنتان را
بازی در زمین محروم رفس��نجانی کنم .مرحوم هاشمی به مدح جمهوریت اختصاص دادید .ستایش مردم توسط
عشق میکرد که این نابخردان و دیگرانی از قبیل نقدی و سیدعلی یعنی حکومت اس�لامی به قرائت قاعدین ،قابل
یکتا و رسایی ،قطعنامه را پای هاشمی مینوشتند .حضرت جمع با جمهوری اسالمی به روایت خامنهای نیست .تعجب
آق��ا! پذی��رش قطعنام��ه،
میکردم سالهای گذشته از
عاقالنهترین تصمیم ش��خص
عالمه که چطور ب��ا وجود آن
خمینی بود ت��ا بابااکبرها کمتر
هم��ه س��ابقه در نق��د ذات و
شهید شوند و کمتر ایتام شهدا
اساس رأی مردم ،گاه برای ما
از آخونده��ای خودخداپندار،
اصلح هفتساله معین میکرد
زخمزبان بش��نوند .هاش��می
و البته خیلی زود از لنکرانی به
میخواس��ت با سوءاستفاده از
جلیل��ی میرس��ید .خ��وب
تحلیل علیل مصباحپرستهایی
میدانم ش��ما نی��ز مثل آیات
در این نامه صریحم ،چون نمیخواهم
که حتی یک کتاب هم از عالمه
بصیر؛ حسنزاده و جوادی ،از
به فرجام فرزندان شهدایی دچار شوم
نخواندهان��د ،ه��م «فرماندهی
هم��ان اول ن��گاه مثبت��ی به
که هشتاد و هشت «مرگ بر جمهوری
جنگ» باش��د و هم «س��ردار
استاندار رفسنجانی نداشتید
اسالمی» سردادند .خبرگزاری فارس
صل��ح» لیکن ام��ام و ش��ما با
لیکن این سیاستورزی غلط
وابسته به سپاه در عصر ریاست رئیسی
زیرکی و تفس��یر درست پایان
دار و دس��تهی مصباح بود که
بر قوهی قضا در خب�ری جعلی ضمن
جنگ ،این فرصت را از مرحوم
اصالت قالیب��اف را فروخت به
آوردن نام حق در کنار نام صبا آذرپیک
هاشمی گرفتید .آیا جنگ ایران
خس��ارت مح��ض نامحمود.
و پ�گاه آهنگران�ی ،دو دروغ بزرگ
و عراق تا کی میخواست ادامه
حضرت آقا! اقال من دو اسالم
گفت .اوال مدعی ش�د نگارندهی این
پیدا کند که حس جنگجویی
میبین��م و اس�لام خامنهای
رنجنوشت«محکومامنیتی»استوثانیا
این افراطیهای خشونتطلب
سوای اسالم قاعدین است .در
ادعاکردمرانیزرئیسیبخشیده
ع��اری از چم��ران و خال��ی از
اسالم قاعدین ،فرزندان شهدا
باکری ارضا شود؟ حضرت آقا!
پ��س زده میش��وند لیک��ن
هزاری هم ش��ما بگویید که «هاشمی بارها تا مرز شهادت چش��مدریدهای مثل تتلو چش��مش را تا ناف رئیسی جلو
رفته» باز سخنوران کاسب مصباح ،مرحوم هاشمی زمان میآورد .فیالمثل میان کم و کیف س��خن شما دربارهی
دفاع مقدس را همانجور میزنند که محروم رفس��نجانی بدحجابها ،موسیقی ،سینما ،تئاتر ،رفاه ،نسل جوان و الی
عصر فتنه را .شما بگویید اس�لام این تندروهای بیعقل ،آخر با ادبیات امامجمعهی چه نس��بتی برقرار است؟ این
اسالم بهشتی است یا اسالم مصباح؟ بهتر از من میدانید خروجی اس�لام علمالهدی اس��ت که این هم��ه جوانان
که جماعت حتی متلک به «م��رد میدان» هم انداختند و مش��هدی را س��ر مس��ائل باخود و بیخود به بلوار سجاد
«سردار دلها» را نیز «هاشمیچی» خواندند .اینها همان میکشاند .در این باب ،قصور و تقصیر مصباح و مؤسسهی
قبیلهی بیاخالقی هستند که ده سال تمام علیه باقر قاسم امام خمینی هم س��ر جای خ��ود محفوظ اس��ت .وقتی
هر تهمتی زدند ولی خودش��ان تاب این را نداش��تند که شومنهای گروه پایداری توهم میزنند که حتی بهشتی و
حقیر ،از عدم عالقهی آن قهرمان وطن به شیوهی مدیریت مطهری هم عدول از عدل داش��تهاند ،این یعنی یک جای
تمرکزگرای جلیلی پ��رده بردارم .س��عید جلیلی خود به کار اسالم قاعدین بد میلنگد .اسالم قاعدین ،آسیه باکری
خوبی میدان��د چه دارم میگویم .ی��ک قبیله در حمایت را به بغض میرس��اند ولی تتلو را در اوج مینشاند .اسالم
نابخردانه از جلیلی ریختند س��رم ولی من ک��م نیاوردم .قاعدین ،خود را قیم همهی همسران شهدا میخواند که تو
ملبس مد نظر این نامه نوشته که قصد شکایت از مرا دارد .چرا با این ازدواج کردی و با آن نه .که با این حساب ،تو چرا
کاش شکایتش را عملی کند تا یک بار برای همیشه بگویم هنوز خود را «همسر ش��هید» میخوانی .حضرت آقا! این

