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با مانیتور آمریکایی نمایندهی فیزیکی ولیفقیه در «کیهان»
چند عروسک میتوان برای ایتام مقاومت در سوریه و عراق خرید؟

تیپ اپلیون

مقاومت باید پیوست عقالنی داشته باشد ،نه پیوست کیهانی

حق :یک حرفی در خالل یک س��خنرانی حس��ن عباسی
گفت و احتماال هم فقط به قصد متلک گفت ولی حس��ین
شریعتمداری پی آن حرف را آنقدر جدی گرفت که حتی
در روزنامهی کیهان هم شرحی مفصل بر آن نوشت و بعد هم
در ستون طنز «گفت و شنود» چنان ادامه داد بلکه رسما
خود را صاحب آن ایده جا بزند .اگر حس��ن عباس��ی تنها از
ضرورت تش��کیل «تیپ اصالحیون» سخن گفت ،حسین
ش��ریعتمداری اما گوی و میدان را هم ب��ه اصالحطلبها
نش��ان داد« :بس��ماهلل! تیپ اصالحاتیون را تأسیس کنید و
عازم نبرد با طالبان شوید ».به همین راحتی «کیهان» یک
طعنهی سیاس��ی درس��ت را بدل به یک گلواژهی درشت
کرد تا برای بار چندم در س��الهای اخی��ر از دل یک حرف
حق رسما و علنا یک س��خن باطل بس��ازد .واضح است که

این یادداشت قصدی برای تطهیر مدعیان اصالحات ندارد.
اساس��ا مواضع ضد و نقیض جماعت قابلی��ت طهارت ندارد
ولی دعوت از اصالحطلبانی مثل زیب��اکالم برای حضور در
افغانس��تان و جنگ با طالبان همان اندازه سخیف است که
یکی هم از شریعتمداری بخواهد رهسپار دیار شام شود و با
پسماندههای داعش در دیرالزور بجنگد .معاالسف عرصهی
سیاستورزی از مباحث مبنایی به مسائلی تا این حد نازل
کشیده ش��ده که بیشتر یادآور گیسکش��ی دختربچهها
موس��م عروس��کبازی اس��ت .ما کاری با افراط «ش��رق»
نداریم اما حیف «کیهان» که اینج��ور بخواهد مثل تازه به
دوران رسیدههای اینستاگرام وارد بگومگو با طیف مخالف
شود .بیخود نیس��ت رس��انههای آنور تا آنجا که عباسی
مالحت به خرج داد هیچ واکنشی نشان ندادند اما یادداشت

ش��ریعتمداری را در حد صفحهی یک دست گرفتند .این
عادت کیهان و کیهانیها است که از ظالم ،مظلوم بتراشند.
قبال هم مکرر آرزوهای خ��ود را تیتر یک ک��رده بودند و از
زدن برجهای دبی داستانهای بامزه نوشته بودند .مقاومت
باید پیوس��ت عقالنی داشته باشد ،نه پیوس��ت کیهانی .راز
محبوبیت حاجقاس��م هم در همی��ن بود که اب��دا کیهانی
فکر نمیک��رد .در تفکر کیهانی عین آب خ��وردن میتوان
«یادداش��ت روز» نوش��ت و افغانهای بدبخت و بیچارهی
آویزان از طیارهی یانکیها را «مزدور آمریکا» جا زد .تو گویی
س��هل اس��ت برای «کیهان» این رویهی مزدورسازی .این
طریق مزدورنمایی .این منش عاری از اخالق .این روش دور
از بهشتی اما در عین حال نزدیک به مصباح و مصباحیسم.
گیرم نقد س��ردبیر روزنامهدیواری حق به فیلس��وف فقید،

اشتباه .حیرت کردم چطور نمایندهی ولیفقیه در مؤسسهی
کیهان ،مرا تنها فرزند فیزیکی شهید اکبر قدیانی خواند .حق
البد آدم ریشهداری است و زیادی دیگر بر اصول و ارزشهای
خود اصرار دارد و اال حسین شریعتمداری این هنر بیهنر را
دارد که از حسین قدیانی هم یک آسیه باکری دیگر بسازد.
آقای شریعتمداری! کاسبی با س��اکت خمینی بس است.
لطف کنید و برگردید به مشی و مرام بهشتی .اگر قرار باشد
حضرتعالی متقاضی جنگ زیباکالم با طالبها باشید ،ما
البته هرگز ش��ما را دعوت به خطمقدم نبرد با تکفیریهای
ش��امات نمیکنیم .این یکی پیشکشتان .فقط یک سؤال
داریم از شما :با مانیتور اپلتان که انصافا «مرگ بر آمریکا» را
چشمنواز تایپ میکند ،برای چند دختربچهی شهید مدافع
حرم میتوان عروسک خرید؟

