حزباللهیگری کور به ضدیت با حزباهلل منجر میشود

سیاستورزی نامحمود
از نزدیک و دور اوصیکم و نفسی به فهم و شعور

حق :امروز قشنگ میگفت یکی از دوستان« :احمدینژاد
نتیجهی حزباللهیگری کور اس�ت» .وقتی القاب الکی
میبندیم به ناف آدمها .وقتی همچنان ش�عار بتش�کن
س�ر میدهیم .وقتی حواسمان به جایگاهها و تفاوتها
نیست .وقتی رجایی دوم و بهشتی ثانی میسازیم .وقتی
خودمان را با خمینی و خبرگان ،عوضی میگیریم .وقتی
یادمان میرود که اساسا امر والیت ،دست خداوند است.
وقتی هزینهی نقد ای�ن حزباللهیگری ک�ور را حتی از
هزینهی نقد بزرگان باالتر میبری�م .وقتی در مقام عمل
و ش�اید هم ناخواس�ته ،درس�ت در زمین منافقین بازی
میکنیم و خوراک مطلوب دشمن را تهیه میکنیم .وقتی
در باب مفاهیمی مثل سادهزیستی ،جوری حرف میزنیم
که انگار س�مند و پراید و خانهی نارم�ک بعضیها ،تنها
معیار سلامت نفس و صالحی�ت مدیریت اس�ت .وقتی
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تلقی غلط از #اصلح داریم .وقتی همچون سال نود و دو،
کاسبی میکنیم با این واژهی مظلوم و ضمن تعویض اصلح
هفتس�اله با اصلح نوبر ،به روحانی پ�اس گل میدهیم.
وقتی نمیفهمیم که میدان انتخابات ریاس�تجمهوری،
جای دمیدن بر دوگانهی سازش و مقاومت یا جنگ و صلح
نیست .وقتی توهم میزنیم رقیب ،هیچ خطری ندارد و از
تکلیفگرایی ،کاریکاتور میکش�یم .آری! بتی که امروز
احمدینژاد برای خودش ساخته ،یکی هم محصول شعار
مضحک «احمدی بتش�کن» جریان حزباللهی کور در
همان سال هشتاد و چهار است .بماند که هرگز نظر بزرگان
در آن مقط�ع ،همجهت نظ�ر این مدعیان نب�ود .امارهی
عمارنماها وقتی جلوتر از خواس�ت فطری نهضت و نظام
حرکت کند ،محصولش میشود همین مصاحبهی عنصر
کذاب با رس�انهای که «خلیج ف�ارس» را «خلیج عربی»

میخواند .دوستی با بنسلمان و دشمنی با نصراهلل ،عاقبت
حزباهلل بیاهلل اس�ت و حزباللهیگری ک�ور در وهلهی
اول ،ضد حزباهلل اس�ت .نه! این متن علی�ه هیچ پیجی
نیست؛ تذکراتی الزم برای عبور از «پیچ تاریخی» است.
بیاییم یک بار برای همیشه بس کنیم این سیاستورزی
معکوس را .شهید بهشتی بیتکرار میگفت« :من تلخی
برخورد صادقانه را به ش�یرینی برخورد منافقانه ترجیح
میدهم» .القاب و عناوینی هس�ت که اگر خارج از قاعده
خرج شود ،بیچاره میکند آدمها را .یاد آر تذکر امام را به
آیتاهلل مشکینی .به یاد آورید تذکرات مکرر خامنهای را.
اعطای لقب «سید محرومان» بدترین ظلم به آقای رئیسی
است .بفهمیم معنای عبارتها را .در شب میالد فرخندهی
امام فهم و شعور؛ حضرت امیرالمؤمنین جا دارد از #خدا
طلب فهم و شعور کنیم .همهمان برای همهمان .یا علی!

