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حرفهای تلخ را صادقانه و البته شجاعانه با شما در میان میگذارم ،چون گروهک
پایداری بالیی سر امت حزباهلل آورده که احدی قادر به بیان حرف حق نباشد .این
حرفها را من به ش��ما میزنم ،چون هیچ فرد دیگری جرئت بیانش را ندارد .من
فحش جماعت را به ج��ان میخرم و رک و راس��ت خطاب به ش��ما میگویم که
احمدینژاد از زیر عبای اس�لام قاعدین سبز ش��د و بعد هم فتنهی سبز ،فتنهی
بنفش شد .آیا چون پیام شما در ورای فوت مصباح ،چند خط بیشتر از پیام شما
در ورای فوت فرزند مرد همیشه در انتخابات بود ،من نیز باید از نقد عالمه بترسم؟
هیهات! مصباح هر چه در حوزهی فرهنگ خوش درخشید؛ معاالسف در عرصهی
سیاس��ت ،نه مدیر بود و نه مدبر و اال اختیار خودش را دست پایداری نمیداد .من
ابایی ندارم از بیان حرف حق .ابا باید از خدا باشد ،نه سیل استوری علیه پدر شهیدم.
از مروجین اسالم قاعدین البته بیش از این انتظاری نیست .جوجههایی که امروز
از لرزش تن اکبر قدیانی در قبر س��خن میگویند ،ثمرهی همان قاعدینی هستند
که تازه روز رحلت امام به انقالب پیوستند .من فرزند خمینیام؛ امام بتشکنی که
قاعدین ،لیاقت خوردن آب در جام والیتش را نداش��تند .پدر من شهید گروهان
بهشتی گردان مقداد بود .درود بر بهشتی .زنده باد مقداد .مرگ بر هتاکان شهید
که تا عکس یک فرزند شهید را با پوشش��ی غیر از چادر میبینند ،یاد کلیشههای
مسخرهی ذهن پوکشان میافتند .نه که همهی آقازدهها مصداق زینب و رقیهاند.
حضرت آقا! شما فرزندان روحانیها را بیشتر و بهتر از حقیر میشناسید .لطفا به
اهالی اس�لام قاعدین حالی کنید که آسیه باکری کلیشه نیس��ت .که هیچ فرزند
شهیدی کلیش��ه نیس��ت .گروه پایداری عوض مهدی باکری با صادق محصولی
چرخیده ،لذا به برداش��ت وارونه از «فرزند ش��هید» رس��یده .ما اهل دوز و کلک
نیس��تیم .خودمانیم .پ��دران ما نیز اهل فیل��م و فیگور نبودند .مخلصس��ازی به
مفلسسازی منجر میشود .به تخریب بهشتی و مطهری توسط شومنهای ملعون
تلویزیون .این محصول اسالم قاعدین است که ماهی یک مجری زن در خارج کشف
حجاب میکند .این محصول بیست و سی است که رسانهی ملی خاموش است و
مستندهای  BBCبیشتر هوادار دارد .این محصول سخنان علمالهدی است که با
وجود رضاجان و حرم دلربایش ،جوان مشهدی شعار «زنده باد رضاخان» میدهد.
این محصول کامنتهای بعضی از اساتید مؤسسهی امام خمینی منهای جمهوریت
است که جمهور نود و هشتدرصدی بدل میش��ود به جمهور اقلیت .کال چند تا
فرزند شهید دههی شصت به دفاع از نهضت و نظام و خمینی و خامنهای مشغولند
که شاگرد عالمه مصباح ،آن کامنت عاری از منطق را میگذارد؟ حتی رسایی هم
از پایداری بیرون آمد؛ چون نطفهی این گروهک برونگرا ،همراه با دافعه بس��ته
شده .مخلصس��ازی اگر کاریکاتوری پیاده شود ،میش��ود حکایت امروز همین
گروهک پایداری که عمری ما را با اصلحی به نام جلیلی کشت ولی یک دفعه پیچید
سمت رئیسی .جلیلی هم بود و پیچید سمت رئیسی .تو سیاستمدار نبودی آقای
مصباح ،چون بهشتی نبودی .چون خیلی بهشتی نبودی و چون خیلی خامنهای
نبودی .حضرت آقا! من از اسالم به س��یاق قاعدین متنفرم ،چون از ریاکارپروری
متنفرم .نه خمینی و نه شما ،ریاکار پرورش نمیدادید و نمیدهید .تصویر شما با
کتاب شاملو یعنی بیزاری شما از اسالم ریاکارپرور .دفاع شما از فروغ نیز .مشوقین
اسالم قاعدین اما ذله کردند خانم شهره پیرانی را با کوهی از کامنت که «چرا شهید
داریوش رضایینژاد ،ش��جریان گوش میداد؟» البد پسف��ردا نوبت پیشگویی
آیندهی آرمیتا است .حضرت آقا! صراحت این نامه را بر حقیر ببخشید .عمدا صریح
نوشتم تا دیگر احدی توهم نزند فضول دیروز و امروز و فردای فرزند شهیدی است.
ما با وجود ولیفقیه ،آقاباالسر نمیخواهیم .اینکه همسر شهید حمید باکری با کی
ازدواج کرده؛ اینکه همسر شهید مهدی باکری چه جور چادری سر میکند؛ اینکه
همسر شهید محمد بلباسی چه آهنگی گوش میکند و اینکه من در کدام کافهی
شام چه سیگاری کشیدم ،به هیچ حزباللهی یا حزباللهینمایی مربوط نیست.
لطف کنید و در یک تذکر خیر ،ما را از شر اس�لام قاعدین همیشه ضد مجاهدین
نجات دهید .پدر ما را صدام درنیاورد؛ کس��انی درآوردند که با یک من ریش ،دین
این ملت را تیغ میزنند .خوب میدانم شما هم مثل خمینی از روحانیهای متحجر
و متکبر ،چه خونها که به دلتان نش��ده .آخوندهای فرق��هی قاعدین بدانند که
حزبالمصباح همان حزباهلل نیس��ت .مصباح در مقام یک عالم احترامش واجب
است اما آنجا که بحث «مصباح پایداری» است ،دیگر نمیتوان در برابر انحراف و
انشعاب و انشقاق ،سکوت کرد .اگر این گروهک به خود حق میدهد که هنوز هم
آیتاهلل مهدوی را بکوبد ،ما نیز در نقد مصب��اح پایداری محقیم .خروجی عالمه-
آنجا که عوض عقیده به سلیقه چس��بید و به جای فرهنگ ،سیاست را برگزید-
برکشیدن محصولیهای دشمن باکریها بود .حضرت آقا! کاسبان مصباح یعنی
همان شومنهای پوپولیست که عدل را منهای عقل دنبال میکنند ،ذرهای نسبت
به عدالت ،معرفت ندارند .جماعت جالبیاند .شاخکهای عدالتخواهانهشان عالوه
بر خانهی بهش��تی و ماش��ین مطهری ،به عبای خمینی و عمامهی خامنهای هم
حساس است و بارها دیدهاید درشتگویی جماعت بسیج دانشجویی تهران و امام
صادق را نسبت به امنای خود در دفتر رهبر و بیت رهبری .این نگاه کج به عدالت،
محصول سیاستورزی مصباح است .ثروت محصولی را نبین ولی حتی به ولیامر
هم گیر بده .این در حالی است که به رغم دروغ بزرگ احمدینژاد ،صادق محصولی
بعد از جبهه ثروتمند نشد .از قضا پولش را روی خون باکریها تحصیل کرد .دوره
افتادهاند کاس��بان عالمه که نهادهای امنیتی باید با حق برخورد قضایی کنند .آیا
بعد از برخورد نهادهای امنیتی با حس��ین قدیانی ،نوبت رس��یدگی به ش��کایت
خانوادهی شهدا از مصباحیستها هم میرسد یا خائنین به خون شهیدان باکری
تا همیشه در حاشیهی امن قرار دارند؟ باکریها را قبل از صدام ،محصولی خون به
جگر کرد؛ آنجا که اوصاف خ��ود را نثار مهدی و حمید ک��رد .اگر نماد جمهوری
اسالمی محصولی اس��ت ،مرگ بر جمهوری اس�لامی و اگر باکری است ،درود بر
جمهوری اسالمی .حضرت آقا! من برای رئیسجمهور منتخب احترام قائلم ولی اگر
بخواهند با وجود بهش��تی بیتکرار «بهشتی ثانی» بتراش��ند یا اگر بخواهند لقب
مقدس «سید خراسانی» را خرج داماد علمالهدی کنند ،حتما و قطعا رئیسیچیها
را بدون هیچ هراسی خواهم زد .حد و مرزها باید مشخص باشد .من آزادهتر از آنم
که از تهدید بترسم یا خام تطمیع شوم .رسیدن از جمهور نود و هشت درصدی به
جمهور فعلی ،محصول اسالم قاعدین اس��ت .حضرت آقا! تا شما هستید ،ما رهبر
آینده نمیخواهیم .ش��ما روحاهلل مایی و انش��اءاهلل واصل آن بتش��کن قرن به
بقیئاهلل...

