حدیث عدالت از زبان والیت
حسین قدیانی :یک دهه پیش در مسجدالحرام و در حالی که نگاهم به کعبه بود ،خدا
را شاهد گرفتم تا با عدالتطلبترین نیتها نامهای خطاب به آیتاهلل آملی -رئیس
وقت قوه -بنویس�م و خب! آن وجیزه مرا ت�ا حد یک قهرمان باال ب�رد و تقریبا تمام
مجازس�تان را پر کرد! در میان حزباللهیها کمتر وبالگی را میدیدی که آن نامه را
پوشش نداده باشد! از قبلش هم علیه فتنه و مماشات با فتنهگران زیاد نوشته بودم
اما ذیحجه خیلی زود به محرم رس�ید و م�ن هم که دیگر عوض مک�ه ،در فکه بودم،
شبعاشورایی را یادم میآید که هرندی و انبارلویی با ضعیفترین آنتن ممکن لبمرز
در پی جاانداختن این مهم به حقیر بودند که «با این ریش ،نمیش�ه رفت تجریش!»
یعنی مراقب باش به بهانهی عدالتخواهی دچار بیعدالتی نشوی! نه که بگویی درجا
تسلیم شدم اما وقتی در خلوت خودم و با دقت بیش�تری آن نامه را بازخوانی کردم،
حق دادم به اساتیدم؛ بعضی جاهای متن ابدا قابل دفاع نبود و بیآنکه صحیح باشد،
فقط صریح بود .این شد علت آن متنی که چندی بعد در «کیهان» نوشتم و علنی از
آملی عذرخواهی کردم .شگفتا! شماری از رفقایی که تا همین چند روز پیش مدح ما را
میگفتند ،ناگهان بنا کردند طعنهزدن« :قهرمان ما را باش! چه زود ترسید!» انشاءاهلل
مالکبراینوشتههایاینقلمنظرحضرت#حقباشد،نهمدحونقداینوآن!البتهاین
و آن داریم تا این و آن! یکوقت این و آن ،انبارلویی و صفارند که برای من اول استاد
اخالقاند ،بعد معلم روزنامهنگاری؛ یکوقت شماری از همین عدالتخواهان فعلی که
خوب باید حواسشان به تفاوت «مطالبهگری» و «طلبکاری» باشد! من البته جماعت
را درک میکنم! این دوستان همان  ۱۰سال پیش خود من هستند و دیر یا زود -خدا
کندخیلیدیگردیرنشود-خواهندفهمیدکهعدالتطلبییکچیزاستوبیاخالقی
یک چیز دیگر! همین مداقهها بود که سبب شد روز خداحافظی آملی از دستگاه قضا،
متن «خداقوت قاضیالقضات» را بنویسم؛ با آنکه خوب میدانستم فضای کامنتها
ابدا به نفعم نخواهد بود! حتما به آیتاهلل نیز مثل هر مدیر دیگری نقد وارد است لیکن
جریانی دوست دارد که فضای این نقدها در بدنهی جوانان مؤمن نیز سوق پیدا کند به
خلقیات جریان انحرافی! یک چیزی را علم کنیم تحت عنوان «خاندان الریجانی» و
همچنان دوگانه بسازیم و ببریم و بدوزیم و ...اما فیالواقع لگد بزنیم به عدالت به اسم
عدالتخواهی! رفقای ما متوجه باشند که فرزندان آقای هاشمی در کدام دوره از قوه
بنا به حکم عدل رهسپار محکمه و حتی محبس شدند! آنقدر این اقدام بزرگ ،بعید
بهنظرمیرسیدکهیکیمیگفت«:اگرف.هراهیزندانشود،ریشمرامیتراشم!»لطفا

یادمان نرود این چیزها! اجرای عدالت در حق بعضی آقازادهها و شکستن تابوهایی
که شکستناپذیر بهنظر میرس�ید ،دقیقا زیرنظر و با ارادهی شخص آقای آملی بود
که از قضات میخواس�ت مبادا در صدور حکم ،تحتتأثیر ن�ام خانوادگی متهمین و
مجرمین قرار بگیرند .مرحوم هاشمی عالوه بر آنکه باال بروی و پایین بیایی «هاشمی»
بود و به قولی «استوانهی نظام» در جلسات مجمع تشخیص نیز مافوق آیتاهلل آملی
مینشست؛ شوخی بود مگر دست گذاشتن روی مهدی و فائزه؟! رک بنویسم :هدف
جریان انحرافی در تخریب رئیس پیشین قوه ذیل عناوینی چون «خاندان الریجانی»
فضادادن بلکه چشمکزدن به امثال «م .ه» و «ف .ه» است .کاش فریب پوپولیسم را
نخوریم و «عدالتخواری» را «عدالتخواهی» نخوانیم .از قضا برخورد با بعضی عناصر
جریان حقیقتا منحرف انحرافی ،برگ زرین دیگری در کارنامهی آقای آملی اس�ت.
فساد فالن قاضی هرگز جرائم مالی ،عقیدتی و امنیتی انحرافیها را پاک نمیکند .این
را نیز باید در نظر داشت؛ قضاوت آیتاهلل دربارهی ماجرای دانشگاه آزاد که یکسویش
آقای هاشمی بود و سوی دیگرش برادر خود ایشان یعنی آقای علی الریجانی در مقام
رئیس مجلس .جز این بود که حکم صادره از طرف آیتاهلل آملی دقیقا به ضرر مرحوم
رفسنجانی و آقای علی الریجانی بود؟! حتی در باب این دادگاه اخیر -اگرچه جای گله
از مدیران سابق قوه به قوت خود باقی است -باز هم میبینیم که جرقهی کشف فساد
و شروع رسیدگیهای مقدماتی در همان دورهی قبل قوه کلید خورد؛ آنجا که متوجه
نقش دانیالزاده در پروندهی فریدون شدند و با کمی دقت بیشتر به طبری رسیدند.
گاه میبینم بعضی رفقای جوانتر ما تحتتأثیر سخنرانان بیاطالع و بعضا بیاخالق،
غریبترین احکام ممکن را صادر میکنند و فراموش میکنند که ورود طبری به قوه،
به دورهی قبل از آملی برمیگردد .الغرض! مقابلههای اینچنین با مظاهر فساد ،خود
نشان میدهد که ما در جمهوری اسالمی «فس�اد سیستماتیک» نداریم ،بلکه عزم
برای اجرای عدالت داریم ،ولو قصورها و تقصیرهایی هم داشته باشیم .نکتهی مهم
اینجاس�ت :ما عاقبت دنبال عدالت هس�تیم یا خیر؟! اگر آری ،پس چرا «خداقوت
به قاضیالقضات» بابت اجرای عدالت در ح�ق گردنکلفتترین آقازادهها با آنهمه
کامنت منفی از ناحیهی شماری از دوستان حزباللهی مواجه شد؟! واقعا در پی عدالت
میگردیم یا پوپولیسم؟! گاه عین سخن ما را رسانههای دشمن هم میتوانند تکرار
کنند ،از بس صریح است و صحیح نیست! واقعامر این است :نه جریان اصالحات الیق
این است که به حضرتآقا اصول #آزادی را یاد بدهد ،نه بعضی از تشکلهای اینسو

الیق این هستند که به حضرتماه اصول #عدالت را آموزش بدهند .آن روزی که رهبر
انقالبدرنخستینسالیانرهبریعلیهبریزوبپاشسخنمیگفتند،هرگزدادگاههای
سالیان اخیر را نداشتیم و هنوز انداختن لباس بیرون شلوار میان خیلی از مسئوالن
نظام رواج داشت ولی ولیفقیه از دیروز همین امروز را میدید .دقت شود که موضوع
سخن مربوط به سالها قبل از «پیام ۸مادهای» است و هنوز حتی حاجاحمدآقا هم در
قیدحیاتبود.خندهداراستاصالحاتچیهابخواهندبرایتبعیدیزمانشاه-آنهم
به ایرانشهر -کالس آزادی بگذارند اما این هم خندهدار است که یکی چون من توهم
بزند که بیش از سیدعلی دغدغهی عدالت دارد .دفاع دیروز رهبر انقالب از آیتاهلل
آملی ،دگربار ثابت کرد که در منش رهبر انقالب ابدا پوپولیسم جایی ندارد .اما راستش
در عجبم از بعضی رفقا که چرا دربارهی دادگاه طبری همه حرفی میزنند اال یک تشکر
خشک و خالی از قاضیالقضات فعلی؟! گیرم با آملی حسابتان صاف نیست؛ رئیسی
را دیگر چرا حمایت نمیکنید؟! آیا شما آفریده شدهاید تنها برای انتقاد؟! و آیا با این
روحیهی مبرای از تشکر از اقدامات درست علیه فساد حتی در بدنهی خود قوه ،شما را
میتوان حقیقتا طالب عدل دانست؟! ابتر نگذارم این متن را؛ تشکلهای دانشجویی
اقداماتفراوانیدرجهتمقابلهبافسادونیزمحرومیتزداییانجامدادهاندوبهمعنای
درست کلمه فرزندان نهضت و نظام و شخص رهبر انقالباند و برای حضرتآقا عزیز
لیکن حتی مقابل رکن یمانی هم میتوان نامه را جوری نوشت که بعدش عذرخواهی
الزم باشد! همه بترسیم از یومالعیار؛ روزی که دیگر پوپولیسم جواب نمیدهد! دفاع
حضرتآقا از آملی ،نه دفاع از یک ش�خص ،بلکه دفاع از جریانی است که در جهت
اجرای عدالت ،قدمهای بلندی برداشت ولی عوض تقدیر ،تخریب شد! عدالت با شعار
و جوزدگی اجرا نمیشود .اگر ما دلسوز پوپولیس�م هستیم ،ولیامر دلش برای خود
عدالت میسوزد .کاش همگی در س�کنات و آنات خود کمی عمیقتر باشیم! و کاش
هرگز نخواهیم سر خودمان را کاله بگذاریم! آقایی که حکم مشاوره به علی الریجانی
داد ،همان آقایی است که برای احمدینژاد نیز حکم جلوس در صندلی مجمع زد! اگر
به درستی یک حکم شک داریم و به دیگری نه ،یعنی با عرض معذرت ،نه #والیت را
شناختهایم ،نه #عدالت را! نه! آنچه خواندید حدیث نفس من نبود؛ حدیث عدالت بود
اززبانوالیت.لطفمیکنیماگربهسیدیکهبهنشستنرویگلیمسادهیحسینیهاش
افتخار میکند و بیشترین داراییاش کتاب است و از وقتی که عدالتطلبی مد نبود،
عدالتطلب بود؛ درس عدالت یاد ندهیم!
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