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حزباللهیگری کور آفتی است که نطفهاش در حزب ناپایدار مصباح بسته شد

صادره از بهشت

پایداری یک منش جهنمی در بدنهی حزباللهی است که وسط دولت روحانی ،مشکلش بنز مطهری و خانهی بهشتی است

حق :ما حزباللهیها کم اخلاق گند نداریم.
فیالمثل هشت سال تمام از خدا تمنا میکنیم
هر چ�ه زودتر کلک روحانی کنده ش�ود اما به
محض استقرار رئیس�ی ،او را میزنیم که چرا
در دولت از جلیلی اس�تفاده نکرده .کم مانده
مخبر را الصاق کنیم به یزید .اظهر من الشمس
اس�ت که رئیسجمهور فعلی اگر چه رأی من
بوده ولی ایدهآلم نبوده لیکن فراموش نکنیم
او بای�د بابت آن هم�ه وعده ب�ه اهلل و خلقاهلل
جواب پس بدهد .لذا این حق رئیس�ی اس�ت
ک�ه در چی�دن ترکی�ب کابینه مبس�وطالید
باشد .این تنها مجلس ش�ورای اسالمی است
که محق اس�ت وزیر ناکار را بین�دازد ،نه من و
ش�ما .چه کار دارند میکنن�د جلیلیچیها با

رئیسی؟ چه کار دارند میکنند پایداریچیها
با زاکانی؟ عمری آرزو کردیم در خیابان بهشت،
عوض عوضیهایی چون نجفی ،یکی که دمپر
بهش�تیهایی چون باکری بوده و عنادی هم با
قالیباف ندارد ،مدیریت کند و ش�گفتا! همهی
مسائل حسین و مصائب مسیح حل شده و فقط
مانده مدرک زاکانی .جالب اینکه گیر مدرک
غیر مرتبط را عمدتا کسانی به زاکانی میدهند
که خ�ود در بدتری�ن کار ممک�ن از متخصص
مطهری یعنی مصباح در نقش بهش�تی بازی
گرفتند .محصولش هم ش�د احمدین�ژاد ،نه
دیالمه .جماعتی دیگر از حملهوران به شهردار
فعلی تهران همان کسانی هستند که در برابر
یادداش�ت حقیر با تیتر «ق�وهی مجریه مدیر

میخواهد ،نه قاضی» این خرده را گرفتند که
حوزهی مدیریت ،نه خیلی به مدرک وابس�ته
است و نه به س�ابقه .س�لمنا! دربارهی زاکانی
هم همین اس�تدالل را اقامه کنید .اینکه من
با «طرح والیت» مخالفت میکنم ،یکی هم به
خاطر همین خروجیهای تخیلی است .وقتی
قرار باش�د امثال آقاطهرانی بصیرت را بخش
کنند ،ثمرهاش میشود پرورش جوانهایی که
صبح به زاکانی میگویند مالهکش و شب فاسد
میخوانندش .حزباللهیگری کور آفتی است
که نطفهاش در حزب پایداری بسته شد .اینکه
ساکتین جمهور نود و هشت درصدی پنجاه و
هشت ،ضمن کاسبی با هش�تاد و هشت ،فقط
خود را انقالبی بخوانند و حتی به قهرمان وطن

هم رحم نکنن�د .هتک حرمت س�ردار دلها
توس�ط رس�ایی به خوبی ثابت ک�رد مصباح،
بهشتی نبود .آنچه عالمه در حوزهی سیاست
به یادگار گذاش�ت ،عکس عرص�هی فرهنگ
بود و جز به مشتی لجوج کجاندیش ختم نشد.
گفته بودم از قب�ل که بیاخالق�ی پایداریها
محدود به قالیب�اف نخواهد ماند .ب�ه مخبر و
زاکانی هم محدود نخواهد ماند .پایداری پایدار
اس�ت روی طرح والیت ،نه خود والیت .طرح
پایداری فیالواقع منیت است .پایداری نه لزوما
یک حزب بلکه یک من�ش جهنمی در بدنهی
حزباللهی اس�ت که وس�ط دول�ت روحانی،
مش�کلش بنز مطهری و خانهی بهشتی است!
همین قدر نفهم...

