جز شخص حضرت آقا هیچ رئیسجمهور دیگری نمیتوانست هشت سال تمام
متوهمترین مهندس تاریخ را در سمت نخستوزیری به معنای درست کلمه اداره کند

مینیاتور خامنهای

حس�ین قدیانی :یک آن گیج ش�دم رئیسی کجاس�ت؛ در مرقد امام برای
تجدید عهد با آرمانهای خمینی کبیر ،در جلسهی س�تاد مقابله با کرونا،
در داروخانهی پاستور ،در مجتمع عروجیان پیش بچههای نازنین و خدوم
بهش�تزهرا ،در بازدید از پروژهی ساماندهی ش�بکهی فاضالب اهواز ،در
میان عشایر وطندوست و شهیدپرور خوزستان یا در بیت رهبری در حال
اس�تماع بیانات مثل همیش�ه گهربار حضرت آقا! نه به آن شیخحسن که با
جمعهی تعطیلش گیجمان میکرد و نه به این س�یدابراهیم که حتی آدینه
هم کار میکند .رئیس�ی تا همین جا ه�م عصارهی فضائل همهی رؤس�ای
جمهور جمهوری اسلامی بوده .خلوص و سادهزیس�تیاش یادآور رجایی
است؛ خردمندی ،صبر ،بصر و والیتپذیریاش یادآور رهبر انقالب در عصر
مظلوم ریاستجمهوری است؛ اشتیاقش به زندگی یادآور هاشمی و دولت
سازندگی است؛ نوع تعاملش با دگراندیشان یادآور خاتمی و ایدهی گفت و
گو جای جنگ و جدال است و بیشفعالیاش یادآور احمدینژاد است به ویژه
در دولت نهم .هیهات! رئیسی نه هیچ ربطی به بنیصدر دارد و نه هیچ یک
از رفتار و گفتارش تداعیگر روحانی است .قطعا به همهی رؤسای جمهوری
که اسمشان را بردم نقد وارد اس�ت لیکن رئیسی میتواند تجمیع محاسن
همهی رؤسای جمهور باشد ،منهای عیوبشان .صریح و البته صحیح حساب
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حضرت آقا را خیلی زود س�وا کنم .آقا برای ما یک انس�ان عادی نیست که
حاال روزی هم رئیسجمهور بوده؛ با ای�ن خوبیها و این بدیها .حضرت آقا
س�ابقهای جز نور ندارد .مهندس موس�وی در سال هش�تاد و هشت ضمن
فتنه علیه چهل میلیون رأی و تخریب مهمترین س�مبل دموکراسی یعنی
انتخابات ،عالوه بر آنکه توهم خودش را به خوبی نشان داد که چطور هنوز
رأیگیری تمام نشده مدعی پیروزی است ،پرده از حکمت دیرینهی حضرت
آیتاهلل العظمی سیدعلی حسینی خامنهای هم کنار زد .جز شخص حضرت
آقا هیچ رئیسجمهور دیگری نمیتوانست هشت س�ال تمام متوهمترین
مهندس تاریخ را در سمت نخستوزیری به معنای درست کلمه اداره کند.
خامنهای در آن هشت سال هم رسما و علنا والیت داشت و اال آن همه اصرار
نمیکرد امام بر رهبری حضرت آقا .خامنهای فراتر از رئیسجمهور ،هم «نماد
جمهور» بود و هم «رهبر جمهور» .امور کشور حتی جنگ آنقدرها خمینی
را تکان نمیداد ،چون خیال روحاهلل از س�یدعلی جمع بود .اینک رئیس�ی
میتواند مینیاتوری از همان خامنهای باشد .نوشتم «همان خامنهای» چون
خامنهای ام�روز از خمینی دیروز جلو زده و کس�ی حتی ب�ه گرد پایش هم
نمیرسد .شرق و غرب را آمریکا شخم زد و هنوز نه افغانستان آرام است و
نه عراق ولی ایران #پدر دارد.

