جوانان مؤمن و انقالبی مبارزه با فساد و تبعیض را
درست پیگیری کنند ،نه درشت

عدالتخواهیآری
پوپولیستهای جریان انحرافی با موضوع عدالت
مشغول کاسبی هستند
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اعظ�م محم�دی« :عدال�ت» از مقدسترین و
البته پیچیدهترین مفاهیمی است که در طول
تاریخ هم�واره دغدغهی تمام انس�انها بوده.
رفتارشناسی انسانها در موضوع عدالت نشان
میدهد که بیش�تر اوق�ات تحمل فقر بس�یار
آسانتر از صبوری در قبال ظلم و تبعیض است .اما #عدالت در
بنیادهای فکری مختلف ،جوامع لیبرال ،کشورهای همچنان
چپ ،حکومتهای اسالمی و ...تعاریف متفاوتی دارد .عدالت
در وجه اجتماعی خود تقسیم عادالنهی خدمات ،سرمایههای
مادی و معنوی ،ذخایر انرژی و ...است اما نگاه قرآن به عدالت
حتی از این هم فراتراست .از دید #قرآن عدالت تنها تقسیم
درست بیتالمال نیست« :در اموال شما حقی است برای فقرا»
یعنی بر شما واجب اس�ت که حق محفوظ فقرا را از اموالتان
بپردازید تا به عبارتی حس�ابتان با مفهوم ع�دل و داد پاک
شود .این همه نشان میدهد که عدالت در درگاه الهی از فردی
به ف�رد دیگر با توجه ب�ه امکانات ،نحوهی تالش در بهدس�ت
آوردن ث�روت ،وضعیت جس�مانی و ...دارای ص�ور متفاوتی
اس�ت و از یک حکم کلی پی�روی نمیکند .نم�از را همه باید
بخوانند؛ چه دارا و چه ندار ،اما خمس به همه تعلق نمیگیرد.
کس�ی که ثروتی را از راه کار و تجارت بهدست میآورد ،حتما
باید با پرداخ�ت بهموقع زکات -و مالی�ات -در جهت ادارهی
عادالنهی کش�ور قدمهای مؤثر بردارد .از این منظر میتوان
فهمید که از نظ�ر خداوند اج�رای عدالت نهتنه�ا برعهدهی
حکومت اسلامی بلکه بر عهدهی تکتک افراد جامعه است.
اینها را گفتم تا به شکلی از عدالتخواهی اشاره کنم که چند
سالی میشود با عطش افش�اگری دربارهی افرادی که با رانت
و زد و بند و اختالس به جایگاهی رس�یدهاند ،باب شده است.
اگرچه صرف این حساس�یت جای تقدیر دارد ولی کم و کیف
بعضی افشاگریها متأسفانه جوری است که بارها دیدهایم به
اسم عدالتخواهی ،اتفاقا بیعدالتی رخ میدهد و پرتترین
احکام ممکن توسط س�خنرانانی صادر میشود که حتی یک
روز هم قاض�ی نبودهاند! خ�وب میدانیم که ش�ماری از این
افراد اندک علقهی تش�کیالتی به فرق فتنه و انحراف ندارند
اما حرفه�ای یاوهای چ�ون «آملی باید  ۱۰۰بار اعدام ش�ود»
دقیقا و عمیقا بازی ش�ماری از مدعیان انقالبیگری در زمین
هر  ۲جریان انحراف و فتنه است .ایستادگی رئیس سابق قوه
علیه مفس�دان نزدیک به هر  ۲جریان و صدور احکام فراوان

علیه امثال مهدی هاش�می و امثال حمید بقایی ،سببس�از که شماری از ما بیش�تر دنبال قهرمانبازی هستیم تا عدالت!
ایجاد موجی از کینه نس�بت به آیتاهلل آمل�ی در دل آلودهی قدرمس�لم نیروی جوان انقالبی -البته از نوع اصیلش -هرگز
فتنهگرها و منحرفها ش�ده و معاالس�ف بعضی سخنرانان و عدالت و عدالتخواهی را با شیوههای نخنمای مارکسیستی
مستمعین انش�اءاهلل حزباللهی هیچ حواسشان نیست که و کمونیس�تی که روزگاری راس�ت کار مثلا مجاهدین بود،
براین�د رفتار و گفتارش�ان دارد به نفع عدالت تمام میش�ود دنبال نمیکن�د .یادمان ن�رود ظلمهایی ک�ه اول انقالب و به
یا معاندین با عدال�ت .چیزی که هیچ عقل س�لیمی در ایران بهانهی مبارزه با تبعیض و تجمل به شهیدان بلندمرتبهای چون
منکر آن نیس�ت ،وجود بیعدالتی در شماری از دستگاههای بهشتی و مطهری شد ،آنهم توسط همهی جریاناتی که خود را
کش�ور اس�ت لیکن فراموش نکنیم که پرداختن مس�تمر به در وهلهی نخس�ت پرچمدار عدل و داد میخواندند .امروز نیز
بحث عدالت ،تالش برای شناخت بهتر ریشههای بیعدالتی پوپولیستهای انحرافی با سوءاستفاده از جهل شماری از مردم،
و برخورد مس�تمر با مفس�دین اقتصادی نهتنها کاری بسیار نیز با سوءبهره از بصیرت ناکافی پارهای از تشکلها دقیقا همان
باارزش در جه�ت نیل به اه�داف «نهضت انقالب اسلامی» را از مفهوم عدالت میخواهند که چپهای اول انقالب .بیآنکه
است بلکه مؤید عدم سیس�تماتیک بودن فساد و تبعیض در در نیت پاک و اقدامات بعضا درست دانش�جویان عدالتخواه
«نظام جمهوریاسالمی» میباش�د .در همین زمینه میتوان تشکیک کنیم ،ناچاریم بنویس�یم که عدالتخواهی به سبک
و س�یاق پوپولیس�تها بازتولی�د
ب�ه حساس�یت وی�ژهی تش�کلهای
همان عدالتخواری است که علیه
دانش�جویی انقالبی روی مصادیق فقر
مطهری و بهشتی بابت سکونت در
و فس�اد و تبعیض اش�اره ک�رد و آن را
شمالشهر شعار مرگ میفرستاد.
حقیقتا به ف�ال نیک گرف�ت اما گاهی
دوستان مراقب باش�ند که عاقبت
برخی رویهه�ای عدالتخواهی ،خود
عدالتخواهی منهای والیتپذیری
در بس�تری از بیعدالتی پیش میرود
همان اس�ت که در صدراسالم خون
که نمونههای آن کم نیس�تند .شهوت
امیرالمؤمنین را بر محراب مس�جد
صدور حک�م حت�ی علیه کس�انی که
کوفه ریخ�ت و همان اس�ت که در
اتهامشان نیز ثابت نش�ده -چه برسد
صدرانقالب خون بهشتی و مطهری
به مجرمیتش�ان -از این موارد است.
بیآنکه در نیت پ�اک و اقدامات بعضا
را .ای�ن ش�کل از عدالتخواه�ی-
یا واکنشهای احساسی به دادگاههای
درس�ت دانش�جویان عدالتخ�واه
که تو گویی نعل به نع�ل از ناحیهی
اقتص�ادی؛ اگ�ر متهمی�ن مجرمین از
تش�کیک کنی�م ،ناچاریم بنویس�یم
جریان انحرافی به این جوانان دیکته
معاون�ان نامحم�ود جری�ان انحراف�ی
ک�ه عدالتخواه�ی ب�ه س�بک و
میش�ود ،ولو آنکه عضو سازمانی
باش�ند ،حتما قاضی محترم در صدور
س�یاق پوپولیس�تها بازتولید همان
فرقهی منحرفها نباشند -تا جایی
حکم مرتکب ظلم شده و بلکه میتوان
عدالتخواری اس�ت که علیه مطهری
پیش رفته که جماعت هر س�ال در
باال ت�ا پایین قوهی قض�ا را ظالم خواند
و بهشتی بابت س�کونت در شمالشهر
دیدار دانش�جویان با رهبر انقالب،
ام�ا وقت�ی حکمی ب�ه نفع خ�ط و ربط
ش�عار مرگ میفرس�تاد .دوس�تان
تنها هنرش�ان تاخت�ن ب�ه دفتر و
پوپولیستها باشد ،شاهد واکنشهای
مراقب باشند که عاقبت عدالتخواهی
بیت ب�زرگان بوده اس�ت [همان که
دیگ�ری از جماع�ت هس�تیم .تقلیل
منه�ای والیتپذیری همان اس�ت که
نامحمودهای به�اری میخواهند]
مفه�وم عدالتخواه�ی ب�ه دعواهای
در صدراسلام خون امیرالمؤمنین را
و الب�د تصور ه�م میکنن�د که این
سیاس�ی ی�ا بگومگوهای احساس�ی-
بر محراب مسجد کوفه ریخت و همان
بزرگترین مصداق شجاعت در نظام
بهویژه در مجازس�تان -که چون کسی
است که در صدرانقالب خون بهشتی و
اسالمی است که در پیشگاه حضرت
لباس مارک پوش�یده ،پ�س حتما اهل
مطهریرا
ماه دقیقا همان اباطیل احمدینژاد
رش�وه و رانت است ،نش�ان از آن دارد

علیه این و آن را تکرار کنی! این در حالی است که دوستان اگر
واقعا شهامت داش�تند ،متوجه میشدند که برخالف جوسازی
جریان انحرافی ،اتفاقا فس�اد در زنبیل قرمز و س�وراخ بقایی
اس�ت ،نه دفتر بزرگان که یقینا افتخار کش�ف فس�اد شهرام
جزایری تنها یکی از هوشیاریهای بیترهبری بوده است .نه!
ما در پی تراشیدن عصمت برای منسوبان و منصوبان حضرتآقا
نیستیم؛ آنهم وقتی که بارها شنیدهایم رهبر انقالب خودشان
را حتی در حد جن�اب قنبر هم نمیدانند لیکن نقد داش�تن به
آیتاهلل آملی بسیار متفاوت اس�ت با آن جمله که احمدینژاد
جلوی دادگاه گفت و ایشان را غاصب خواند! با آن حرف سخیف
حسن عباسی هم متفاوت اس�ت که اخیرا در چرتترین بیان
ممکن خواهان اعدام آملی ش�د! و به خاطر مب�ارک نیاورد که
طبری اوال در زمان هاشمی ش�اهرودی وارد قوه شد و ثانیا در
اواخر هم�ان دورهی آیتاهلل آملی اولین قدمها برای کش�ف و
فراهم آوردن مقدمات رس�یدگی به مفاس�دش برداشته شد.
پس خوب است دوس�تان مراقب باشند که عدالتخواهیشان
کانالیزه نشود .از کانال احمدینژاد تنها به «بگم بگم» و وجود
لیس�تی موهوم از مفس�دان اقتصادی در جیب ک�ت بزرگوار
برمیخوریم و در عین حال خدا نکند نام آن مفسد ،بقایی باشد؛
آنجا دیگر عدالت و مبارزه با فساد -حتی با وجود حکم قانونی
قاضی پرونده -ناگزیر باید قربانی پوپولیستهای منحرف شود
اما از کانال آی�تاهلل آملی ،هزاری هم آقازادههای فاس�دی در
حد و قوارهی «م .ه» و «ف .ه» و حس�ین فریدون و ...رهس�پار
محکمه و حت�ی محبس ش�وند ،باز بای�د به س�از احمدینژاد
رقصید و مبارزه با فساد را خالصه کرد در تعابیری چون «منصوبان
رهبری» و «خاندان الریجانی» و حتی به س�پاه پاسدارن انقالب
اسلامی با وجود گوهرهایی چون حاجقاسم و سردار حاجیزاده
و سردار سالمی و ...به کنایه گفت« :برادران قاچاقچی»! بهراستی!
این اس�ت عدالت و عدالتخواهی؟! کاش دانشجویان انشاءاهلل
بسیجی و عدالتخواه ما شجاعت و شهامت بیان #حق و #حقیقت
را نیز در محضر #والیت داشته باشند و اال تکرار اراجیف فتنهگرها
و منحرفها علیه دلسوزان واقعی نظام ،نه «عدالتطلبی» که عینا
«عدالتخواری» است .با همهی این تفاسیر ما معتقدیم که حتما به
مدیرانینظیررئیسفعلیمجمعتشخیصمصلحتنقدوارداست
اما سیل تهمتزنیها تا حد صدور حکم صد بار اعدام توسط قاضی
حسن عباسی(!) از قضا سبب میشود که «نقد درست» قربانی «نق
درشت» شود!

