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راه رجا بسته نیست و هست

اگر چه «ادارههای جمهوری اسالمی» گاه مانع تحقق «ارادههای انقالب اسالمی» میشوند
اما فراموش نکنیم که هنر در دفاع سخت از «نظام جمهوری اسالمی» است ،نه دفاع آسان از «نهضت انقالب اسالمی»
سردبیر روزنامهدیواری حق :تکرار نام
عناصر خوشنام دههی شصت را برای
سیاستمدارهای کنونی فاحشترین
اش�تباه میدانم و مصداق�ی دیگر از
کلیشهس�ازیهای رای�ج و البته مذم�وم جریان
انقالبیگری کر و ک�ور اما به این ه�م اذعان دارم:
صرف همین که در مدح ش�اهدهای امروز اش�اره
به شهیدهای دیروز میش�ود ،مؤید این است که
انقالب اسالمی راهش را درست رفته و اساسش را
محکم گذاشته و ریشهاش را در خوب خاکی سفت
کرده« .رجای�ی ثانی» و «بهش�تی دوم» با همهی
معایب بزرگی که دارند ،یک حسن بزرگتر در بطن
خود نهفته دارند .مردان درجهاول نهضت و عناصر
ردهب�االی نظام آنق�در خوش درخش�یدهاند که
هنوز هم برای مدح این و آن استناد به آن عزیزان
میشود .این اتفاق بس�یار مبارکی است« .رجایی
ثانی» یعنی ش�هید رجایی آنق�در خوب زندگی
کرد که اگر قرار باش�د بگوییم فالن رئیسجمهور
این سالها خیلی دیگر آدم کاملی است ،چارهای
نداریم اال استفاده از نام رجایی .بماند که کال مگر
چقدر دولت ش�هید رجایی طول کش�ید؟ یا مگر
شهید بهشتی چقدر وقت کرد اندیشههای محکم
خ�ود را در حزب جمهوری اسلامی و نیز در نظام
جمهوری اسالمی عملیاتی کند و از مرحلهی عنصر
تصمیمساز به مرحلهی مدیر تصمیمگیر داخل گود
برسد؟ یک عملیات ریاضی ساده ابعاد آنچه گفتم
را بهتر نشان میدهد .اگر ش�صت را منهای بهمن
پنجاه و هفت کنیم ،عدد حاصله میش�ود س�ه .با

باری بهنود گفته بود که «تا خمینی بود،
جمهوری اسالمی هیئتی اداره میشد
و این خامنهای بود که به نهضت ،نظام
بخش�ید» .این جمله اگر چه تا حدی
بیانگر حریت بهنود است ولی نیاز به
یک ویرایش اساسی دارد .جمهوری
اسلامی از اولین لحظهی پیروزی،
ساختار نظام پیدا کرد .کار خامنهای
این ب�ود که ب�رای این نظ�ام ،نظم
بیشتری و ساختار محکمتری تعریف
کرد .نظام از ش�هادت حاجقاسم در
عصر سیدعلی آسیب نمیبیند ،چون
از شهادت رجایی در عصر روحاهلل هم
آسیب ندید

تنها سه سال استقرار در نظام جمهوری اسالمی،
مگر چه کردند امثال بهش�تی و رجایی و صدالبته
باهن�ر و مفت�ح و صدوق�ی و قدوس�ی و چمران و
تندگویان و هزارها ستارهی دیگر از سپهر نهضت
انقالب اسالمی که هنوز وقتی میخواهند بگویند
فالنی خیل�ی آدم خدوم و سادهزیس�تی اس�ت،
اس�تناد به رجایی میکنند و همین شبیهس�ازی
را برای رئیسی و بهش�تی هم به نوعی دیگر تکرار
میکنند؟ واقعیت این اس�ت ک�ه در عصر قحطی
آدم ،سوپرگل کاشت انقالب اسالمی بهمن پنجاه
و هفت به حی�ث تولید آدم در ت�راز حضرت آدم.
هنر بزرگ امام خمینی که معاالسف مغفول مانده،
همین کادرس�ازی است .کادرس�ازی در شرایطی
که روحاهلل موسوی حتی س�ابقهی یک دقیقه کار
تشکیالتی هم نداشت .اینکه ما پشتبند خمینی
از صفت «کبیر» اس�تفاده میکنی�م ،یکی هم به
شهادت س�تارههای همچنان منور نهضت و نظام
است .هیهات! خمینی بعد از بیس�ت و دوم بهمن
پنجاه و هفت هرگز نظام را نهضتی اداره نکرد؛ اگر
چه نهضت ه�م همپای نظام داش�ت جلو میآمد.
نهض�ت انقالب اسلامی از همان اولی�ن دقیقهی
پیروزی در یوماهلل بیس�ت و دوم بهمن ،بیآنکه
تمام شده باشد ،تبدیل به نظام جمهوری اسالمی
شد و عمیقا نظاممند اداره ش�د .بدون نظم و نظام
و تنها با کاری که شهره اس�ت در فرهنگ عامه به
«کار هیئت�ی» نمیتوان بهش�تی را در قامت یک
مدیر کل کامل و بینقص پرورش داد .باری مسعود
بهنود گفته ب�ود که «ت�ا خمینی ب�ود ،جمهوری
اسلامی همینجور هیئت�ی اداره میش�د و این
خامنهای بود که ب�ه نهضت ،نظام بخش�ید» .این
جمله اگر چه تا حدی بیانگر حریت بهنود اس�ت
ولی نیاز به یک ویرایش اساس�ی دارد .جمهوری
اسلامی از اولین لحظهی پیروزی ،س�اختار نظام
پیدا کرد .کار خامنهای این بود که برای این نظام،

نظم بیشتری و س�اختار محکمتری تعریف کرد.
جمهوری اسالمی از ش�هادت حاجقاسم در عصر
خامنهای آس�یب نمیبیند و همچن�ان در منطقه
خوش میدرخش�د ،چون از ش�هادت بهش�تی و
رجای�ی در عصر خمینی هم آس�یب ندی�د .ما در
بهش�تزهرای تهران رس�ما ان�دازهی یک دولت
بلکه ی�ک حکوم�ت «ش�هید» داری�م .بماند که
فیالمثل م�زار مطه�ری در قم اس�ت و قبر منور
صدوقی یزد .به حس�ب مباحث آکادمیک چیزی
آنورتر از معجزه است که دش�من ،هم مطهری را
از خمینی گرفت و هم بهشتی را و تازه؛ حاجقاسم
را هم از خامن�های گرفت ولی اینکه سیدحس�ن
نص�راهلل کش�تی حامل س�وخت نظ�ام جمهوری
اسلامی به لبن�ان را ناموس ح�زباهلل میخواند
و آمریکا و اس�رائیل ه�م هیچ غلط�ی نمیتوانند
بکنند ،یعنی اهلل از همان ثانیهی اول یوماهلل بیست
و دوم بهمن ماه ،از نهضت روحاهلل یک نظام محکم
و با بنمایهی قوی س�اخت .هنر بزرگ حضرت ماه
این بود که بعد از رحل�ت امام ،به ای�ن نظام ،نظم
سازمانی بخشید و آرزوی دیرینهی شهید بهشتی
را جامهی عمل پوش�اند .با این همه اما اصرار دارم
بگویم ک�ه اگر مواظب نباش�یم ،ممکن اس�ت راه
رجا بسته شود .باید با ش�دت و حدت حواسمان
به فرق م�ردمداری ب�ا مردمنمایی باش�د .رجایی
سادهزیست بود ولی پوپولیست نبود .بهشتی هم.
سیدالشهدای انقالب اسالمی بیشترین مداقه را
در باب عدل و داد داش�ت ولی به عدالت با عینک
کمونیس�م نگاه نمیکرد .نه دربارهی خودش و نه
دربارهی آحاد مردم .سر همین میبینی به موازات
عدالت ،از آزادی هم سخنها گفته بهشتی .دست
بهشتی خطکش نبود که راه به راه و بدون تشکیل
دادگاه حکم صادر کند و این و آن را فاسد بخواند.
بهش�تی قبل از آنکه عادل باش�د یا آزادیخواه،
اخالقمدار بود .رجایی هم اخالق برایش مهمتر از

این بود که ناهار دمپختک بخورد یا چلوکباب .ما باید
یاد بگیریم که اخالق ،هم افضل از عدل اس�ت و هم
مافوق آزادی .اساسا همهی مفاهیم عالیه ذیل اخالق
هویت پیدا میکنند .بیخود نیست محمد رسولاهلل
را در وهلهی اول به «کرامت اخالق» میشناس�یم.
اخلاق اگر اصل مهم زندگی من و ش�ما نباش�د ،نه
عدالتخواهیمان درس�ت اس�ت و ن�ه میلمان به
آزادی .اگر اخالق مالک باشد ،نه جریان عدالتخواه
از عدالت کاریکاتور میکش�د و ن�ه اصالحطلبها
آزادی را به مس�لخ میبرند .رجایی رجایی ش�د و
بهشتی بهش�تی ماند ،چون اخالق اولین دغدغهی
همهی شیعیان خمینی بود .بنیصدر آن روزی که با
مانتو و ماتیک از کشور فرار کرد رسوا نشد؛ آن روزی
رسوا شد که بهشتی به همهی حزباللهیها دستور
داد که حتی در نقد بنیصدر هم نباید حرف بیمایه
بزنیم .بنیصدر که جای خود داشت؛ بهشتی حتی
با شعار گلدرشت علیه محمدرضا هم مخالف بود و
علنا میگفت که ما حق نداریم دربارهی شاه و پدرش
چیزی بگوییم که از اخالق به دور باشد .حرف حساب
شهید بهشتی با آقای مصباح هم همین بود که اگر در
آثار شریعتی اشکال هست که حتما هست ،شما بیا
و همهی این اشکاالت را س�فت و محکم نقد کن اما
حکم صادر نکن و اتمامحجت نکن .سالم و صلوات
خدا نثار ارواح طیبهی امام و شهدا که نهضت انقالب
اسالمی و نظام جمهوری اسلامی را از همان اولین
خشت ،بر اس�اس اخالق پایه گذاشتند .سلمنا! این
متن یک «مخاطب خاص» دارد .خودم...
حسین قدیانی

دش�من ،هم مطه�ری را از خمینی
گرفت و هم بهشتی را و تازه؛ سلیمانی
را هم از خامنهای گرفت ولی اینکه
نصراهلل کشتی حامل سوخت ایران به
لبنان را ناموس حزباهلل میخواند
و آمریکا و اس�رائیل هم هیچ غلطی
نمیتوانند بکنند ،یعنی اهلل از همان
ثانیهی اول یوماهلل بیست و دوم بهمن
ماه ،از نهض�ت روحاهلل ی�ک نظام
محکم و با بنمایهی قوی ساخت .هنر
حضرت ماه این بود که بعد از رحلت
امام ،به ای�ن نظام ،نظم س�ازمانی
بخشید و آرزوی دیرینهی بهشتی را
جامهی عمل پوشاند

