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سخن حضرت آقا رسما نهج است و علنا بالغه

ماهمقصود

سردبیر روزنامهدیواری حق :شادی برندهها از آنجا
که عمدتا تکرار اصوات یکس�ان اس�ت ،خیلی هم
دیدن ندارد .س�ر همین روزهای گذشته مطبوعات
دوم خردادیه�ای بازن�ده را خوب زی�ر و رو کردم.
نالههای متفاوتی داشتند .عاقلترهایشان اعتراف
کرده بودن�د ک�ه انداخت�ن تقصیر گردن ش�ورای
نگهبان ،خ�ود قصوری دیگر از تش�کیالت اس�ت.
طیف افراطی جماعت اما نظارت استصوابی را عامل
شکستشان تفسیر میکردند .بعضی قلمها دههی
امثال خاتمی را تمامشده خوانده بودند و بعضی دیگر
همچنان س�خن از مهندس�ی انتخابات میراندند.
دلم میخواهد ش�یطنت کن�م :لذت میب�رم از این

انشقاق .این دودستگی حق جناح مخالف خلف صالح
روحاهلل است .عجیب گرفته است آهی که هشتاد و
اشک ،حضرت آقا از دست پست قبیلهی افسادات
کشید .شگفتا! علیه آقا شمشیر را از رو بسته بودند
اما خامن�های حتی برای هاش�می هم پ�دری کرد و
مکرر اهالی فتن�ه علیه چهل میلی�ون رأی را برادر
خواند و دعوتشان کرد به قانون .در آن نمازجمعهی
تاریخ�ی ،کرامت را تم�ام کرد س�یدعلی دربارهی
این جریان .اگر ناظر ب�ر فالن م�ورد و بهمان نکته،
از نزدیکی نظ�ر رئیسجمهور وقت ب�ا نظر خودش
جملهای گفت لیکن جمالتی ه�م علیه احمدینژاد
و احمدینژادیها بر لس�ان حکیم سیدعلی جاری

شد تا همه بدانند برای رهبر انقالب ،اصل انتخابات و
اساس مردمساالری موضوعیت دارد ،نه اینکه برنده
کی بوده .آن خطبهی ماندگار در دفاع از جمهوریت
نبود؛ نه هرگ�ز در این کش�ور ،شیخحس�ن مجال
داشت رئیسجمهور شود و نه سیدابراهیم .بعد از آن
سرمقالهی رسما نهج علنا بالغهی سیدناالقائد بود
که همه مطمئن شدیم باز هم در این مملکت میتوان
انتخابات برگزار کرد .حضرت آق�ا اگر زیر بار ابطال
انتخابات هشتاد و هشت رفته بود ،نه نهضتی باقی
مانده بود و نه نظامی .بگذار خامنهای اینجور تحلیل
کند که پیروز انتخابات ،ما م�ردم بودیم .نظر حقیر
عکس نظر ایشان است .اساسا پیروز هر انتخاباتی

جز حض�رت آیتاهلل العظمی س�یدعلی حس�ینی
خامنهای نیس�ت .توهم ممنوع! از دانهدانهی چهل
میلیون رأی دفاع کرد آقا و اال کدام شورای نگهبان
داش�تیم ما االن و کدام وزارت کشور؟ تعجب کردم
راستش از اصولگراها که تنها بسنده به انتشار خبر
پیروزی رئیسی کردند و پیروز اصلکاری را ندیدند.
جمهوریت در دین سیدعلی اس�ت .لذت میبرم از
زیرک�ی و ذکاوت و ایمان حضرت آقا .هی واکس�ن
ایران�ی! رفتی داخ�ل رگ آقا ،از ط�رف ما یکیک
سلولهای س�ید را ببوس .آهای مرندی! به پرستار
بگو درست آمپول بزند که مهدی فاطمه فقط همین
یک سفیر را دارد...

