سیاستورزی
به سبک و سیاق سرطان بدخیم پایداری
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در انتقاد از
یکی دانستن آیتاهلل آملی با علی الریجانی
و علی الریجانی با حسن روحانی

فتنهی فتن
هفتم تیر شصت «یوماهلل» بود
سوم تیر هشتاد و چهار «یومااله»

زینب حیدری :از جمله مصباحیستهای دوآتشه همین
«فتن» است که هش�تاد و هش�ت برایش مالک نیست؛
چماق اس�ت .خوب به این اسکرینش�ات نگاه کنید .در
پیج اینستاگرام فتن پر اس�ت از این نگاه انحرافی آلوده
به فتنه .آن طرف حسن روحانی کسی ایس�تاده که فیالحال با حکم
رهبر انقالب ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این طرفش
هم آنقدری هنوز امین حضرت آقا هس�ت که ولیفقیه ،ش�اهکلید
رابطه با چین را به دست او بسپارد .حاال دوباره به اسکرینشات نگاه
کنید و این بار با دقت بیشتر .من که در این سیاس�تورزی عاری از
بصیرت و خالی از معرفت ،طعنه به رهبر انقالب را برجستهتر از متلک
ب�ه الریجانیها میبینم .اعتراف میکنم که هش�تاد و هش�ت خودم
هم همین ق�در بیمایه و سس�ت تحلیل میکردم ام�ور را .فیالواقع
تحلیل احمدینژادی .تحلیل علیل .تحلیل پوپولیستی .تحلیلی که
برایش الیک مهمتر از بیان پاک اس�ت .واهلل همچنان نقدهایی دارم

به بعضی مواضع الریجانی حتی ب�ه برخی رفتار و گفت�ار آملی؛ ولی
رهبر انقلاب را در کنار همین علی الریجان�ی و همین آیتاهلل آملی
بس�ی باکالستر میدانم تا اینکه دور و بر جمهوری اسالمی پر شود
از امثال آقاطهرانی .علی الریجانی با وجود همهی ش�یطنتهایش و
آیتاهلل آملی با وجود همهی غفلتهایش حتما به صدر تا ذیل جریان
بیسود و سواد پایداری ش�رف دارند .باز هم نگاهتان را برگردانید به
اسکرینش�ات .همین قدر نازل و ناقابل و بیقدر است سواد سیاسی
تفکر نزدیک به طرح والیت مصباح .همین قدر نازل و ناقابل و بیقدر
و صدالبت�ه همین قدر بیتق�وا .این ج�ور زدن آدمه�ا دقیقا عکس
سیاستورزی بهشتیمحور رهبر انقالب است .در منش مصباحیسم،
همهی هم و غم مصباحپرس�تها بر این اس�ت که اگر کسی هم دارد
ریب میزند ،تو نه تنها دس�تش را نگیری بلک�ه محکم هلش بدهی
س�مت ضد انقالب لیکن خلف صالح روحاهلل همان زعیم هوش�یاری
است که تا لحظهی آخر اجازه نداد غصهی منتظری در قصهی هاشمی

نیز تکرار ش�ود .دأب آقا بر حفظ اس�ت ،نه طرد .الریجانیها به کنار.
حاضرم قس�م بخورم حضرت آقا هرگز موافق نیس�تند که با حس�ن
روحانی با این ادبیات برخورد ش�ود .چه مینویس�م که ادعایم هیچ
نیازی به س�وگند ندارد« :هتک حرمت با نقد فرق میکند .چیزهایی
که این روزها در وصف آقای رئیسجمهور گفته شد ،انتقاد نبود؛ وهن
بود .بارها گفتهام .نکنید خب!» هنوز شش ماه نشده از این تذکر سفت
و سخت حضرت ماه به مصباحیستها که نحوهی تعاملتان با روحانی
هیچ درست نیست .اینجا پرسشی که مطرح میشود ،این است :بینی
و بیناهلل ،تفکر منحوس پای�داری والیتگریزتر از برادران الریجانی
نیست؟ بیخود نبود آن باال نوشتم :هفتم تیر شصت «یوماهلل» بود و
سوم تیر هشتاد و چهار «یومااله» .قبول کنید که این خروجی مستقیم
سیاستورزی مصباح اس�ت .همین چیزها را میدید سیدالشهدای
انقالب اسلامی که خطرناک میدانس�ت اتمامحجتهای مصباح را
برای آیندهی انقالب .آه از نشنیدن تذکر بهشتی...

