مواضع مدبرانهی آیتاهلل جوادی آملی در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت ،نه ضد والیت که ضد طرح والیت بود

روسفیدهای روحالله

اشکال آخرین خطبهی مرحوم هاشمی اصرارش بر ابطال انتخابات بود ،نه نقدهای درستش به آن عنصر نامحمود
«مرگ بر ضد والیت فقیه» اگر شعار درستی باشد ،ابتدا باید یقهی اعضای حزب پایداری را بگیرد
سردبیر روزنامهدیواری حق :مالک اگر «طرح والیت»
باش��د ،هاش��می حتی زمانی که فرماندهی جنگ هم بود
خائن بود ولی مالک ولیفقیه است؛ خود والیت و نه طرح
والیت .اینکه ی��ک جریان افراطی و بدخی��م به خود این
حق را میدهد که عین آب خ��وردن دردانهی گرانقدری
چون جوادی را «ساکت هشتاد و هش��ت» بخواند ،دقیقا
سر همین اس��ت که در طرح والیت ،به جای آنکه منش
و روش بهش��تیمحور حضرت آقا تدریس ش��ود ،بر مدار
مصباح درس سیاس��ت به بچههای مظل��وم خلقاهلل داده
میشود .مصباحیس��م همان جریان حزباللهیگری کر
و کوری اس��ت که اهانت به آیتاهلل جوادی را حق مس��لم
خود میداند ام��ا چنان باب نق��د مصب��اح را میبندد که
کمتر کس��ی یارای این را داش��ته باش��د که در این حوزه
دو کلمه حرف حق بزن��د .جای مصباح در ح��وزه بود ،نه
حزب .مصب��اح تداعیگر مطهری بود ،نه بهش��تی و چون
خواست در نقش سیدالش��هدای انقالب اسالمی هم بازی
کند ،بازیگرهای بدی تربیت ک��رد .یکی بدتر از آن یکی.
کوچ��کزاده در مجلس ش��ورای اس�لامی ناجوانمردانه
آقای حجازی را بزند و رس��ایی در توئیتر ،سردار دلها را.
یعنی خامنهای نمیفهمد و ما مصباحیستها میفهمیم.
قصهی مصباح سیاس��ت از همان اول انقالب هم غصهدار
بود .غصهدار بود ک��ه آنجور تند و تیز صدای بهش��تی را
درآورد« :کمتر اتمامحجت کنید آقای مصباح!» البته نماد
تندروی در سیاستورزی فقط اتمامحجت مصباح دربارهی
شریعتی نبود .اساسا بهشتی از این شاکی بود که مصباح و
مصباحیستها چرا این همه اتمامحجت میکنند .لب کالم
بهشتی کبیر به مصباحیس��م این بود« :شما خدا نیستید
که بخواهید فردای آدمه��ا را قضاوت کنید آقای مصباح!»
اینکه بگویی «معلم شهید انقالب» در اثر ارزشمندی چون
کتاب کویر ،فالن جا را به این دلیل درست نوشته و بهمان
جا را به این دلیل نادرس��ت قلم زده ،خیلی فرق میکند با
تکفیر علی ش��ریعتی .با تکفیر اکبر هاشمی رفسنجانی .با
تکفیر علیاکبر ناطق نوری .با تکفیر محمدی ریشهری.
با تکفیر سیدحسن خمینی .با تکفیر سیدمحمد خاتمی.
با تکفیر عل��ی الریجانی .با تکفیر آمل��ی الریجانی .اینکه
رئیسجمهور انتخاب��ات را ع��وض رقی��ب از آرای باطله
میبرد ،س��ر همین موج رو به اوج تکفیریس��یم مصباح و
مصباحیستها است .مدل سیاستورزی مصباحیسم این

است که رهبر انقالب اگر هزار سال دیگر هم احمدینژاد را خمینی تحمیل کرد و مقصر درجهی��ک جام زهر بود ولی
از مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف نکند ،هرگز برای خودشان را نمیگویند و خودشان را نمیبینند که رسما و
جماعت شک و شبههای به وجود نمیآید اما خامنهای باید علنا در بهار هش��تاد و چهار ،نامحمودترین عنصر سیاسی
از کوچکهایی همچون رسایی و کوچکزاده اجازه بگیرد تاریخ این مملکت را بدت��ر از هر جام زهری تحمیل کردند
که آیا برای آیتاهلل آملی حکم ریاس��ت مجمع تشخیص به حضرت آقا .فیالواقع ،هم به والیت و هم به ملت .واضح
را بزند یا نه! غی��ر از این اس��ت؟ ارادتمندهای مصباح در است فهم این نکتهی بدیهی که چه کسانی بهرغم نظر رهبر
عرصهی سیاس��ت همان کس��انی هس��تند که خطکش انقالب مبنی بر عدم ورود رئیسجمهور اسبق به صحنهی
زمخت طرح والیت را به دس��ت مظلوم جبهه و جنگ هم نامزدی ،ابدا راضی به این نش��دند که از احمدینژاد کوتاه
میزنند .مگر نمیگوین��د محمدباقر قالیباف در هش��ت بیایند .با طرح والیت باش��د؛ با پایداری باشد و با مصباح و
سال دفاع مقدس کاری جز خیانت نکرده؟ مگر نمیگویند مصباحیستها باشد؛ خود رهبر انقالب هم در خط انقالب
رئیس مجلس شورای اسالمی حتی از رئیسجمهور سابق حساب نمیشود .اینها جماعتی فوقالعاده لجوج ،کجفهم،
هم بدتر است؟ مگر نمیگویند باقر حاجقاسم فاسد است؟ متحجر ،متعفن ،بدترکیب ،خوراجمسلک ،بیشعور ،فاقد
مگر نمیگویند قالیباف همان روحانی اس��ت اما در لباس شرف ،حس��ود ،عنود و متکبرند که در منششان مصباح
خودی؟ من ضمن حفظ احترام مصباح میرباقریپرور که حرمت دارد اما حرم مطهر و منور حضرت فاطمهی معصومه
همان مصباح با موتور مطهری است ،نقد مصباح رساییپرور سالماهلل علیها نه .مهر کربال را بزن روی سر و صورت علی
را امری ضروری میدانم؛ چون والیت برایم مالک است ،نه الریجانی و اجرش را ببر! تقب��لاهلل حاجآقای آقاطهرانی!
طرح والیت .چون نه دی برایم
س��ؤال :یعن��ی نمیدانس��تند
معیار اس��ت ،ن��ه هفتهنامهی
جماع��ت ک��ه حضرت آق��ا از
بیکالس نه دی .والیت یعنی
این هتک حرمت بیش��رمانه
خمینی .ب��ا ح��ذف خمینی،
ناراح��ت بلک��ه عصبان��ی
والیت خامنهای باطل میشود؛
میش��ود؟ جواب :طرح والیت
ثابت نمیشود .مصباحیستها
مهم اس��ت ،نه والیت! دویست
فقط این نیست که خامنهای را
بار دیگ��ر هم س��یدعلی بیاید
منهای خمینی قبول داش��ته
بگوید که هاش��می بارها تا مرز
به مرحوم هاش�می این نقد را وارد
باشند؛ اساسا با خود خامنهای
ش��هادت رفته و از انقالب هیچ
میکنن�د ک�ه قطعنامه را ب�ه امام
هم کم مش��کل ندارند .مصباح
چیز برای خودش برنداش��ته،
خمینی تحمیل کرد و مقصر درجهیک
نه «پدر معن��وی پایداریها»
باز مرغ استاد و ش��اگرد طرح
جام زه�ر بود ول�ی خودش�ان را
که «رهبر پایداریه��ا» بود و
ع��اری از والی��ت مصباح یک
نمیگویند و خودش�ان را نمیبینند
به خاط��ر همی��ن اس��ت که
پ��ا دارد .مکرر خواس��تهام در
که رسما و علنا در بهار هشتادوچهار،
پایداریچیه��ا علیرغم نظر
پیجم در مدح آیتاهلل جوادی
نامحمودترین عنصر سیاس�ی تاریخ
محکم رهبر انق�لاب هنوز هم
آملی بنویس��م ولی بیاخالقی
ای�ن مملک�ت را بدت�ر از ه�ر جام
بیآنکه دادگاه باش��ند ،راه به
جماع��ت در کامنته��ا و
زهری تحمیل کردند به حضرت آقا.
راه حکم صادر میکنند و روزی
دردس��رهای بعدش مانع شد.
فیالواقع ،هم به والیت و هم به ملت.
صد بار از آیتاهلل محسنیاژهای
طرح والیت ب��ه اینها آموخته
واضح است فهم این نکتهی بدیهی که
تمن��ای محاکم��هی حق را
که جوادی «س��اکت هشتاد و
چه کس�انی بهرغم نظر رهبر انقالب
میکنند .ش��گفتا! ب��ه مرحوم
هشت» اس��ت و خیلی هم کار
مبنی بر عدم ورود رئیسجمهور اسبق
هاش��می ای��ن نق��د را وارد
خاصی نمیتوان کرد؛ چرا که
به صحنهی نامزدی ،ابدا راضی به این
میکنند که قطعنامه را به امام
این آموختهها ب��رای جماعت
نشدند که از احمدینژاد کوتاه بیایند
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در حکم حکماهلل است .سیدعلی که سهل است؛ خود علی
علیهالسالم هم بیاید بگوید که اوصیکم به تقوای الهی ،باز
جهال خالی از خرد حزبالمصباح کار خودشان را میکنند
و هاشمی را در نهایت رذالت ،قاتل غواصهای کربالی چهار
معرفی میکنند« .م��رگ بر ضد والیت فقیه» اگر ش��عار
درس��تی باش��د ،ابتدا باید یقهی پایداریچیها را بگیرد.
پایداری یک حزب سیاسی نیست؛ یک سرطان خطرناک
است که نه دی هشتاد و هشت را بدون نه دی پنجاه و شش
میخواهد و اس�لام را بدون ای��ران میخواند و جمهوری
اسالمی را بدون جمهوری یعنی تنها و تنها یک حکومت
اسالمی مینامد .از نظر پایداری هر که دستبوس مصباح
نباشد ،حتما فاسد است؛ یا به نطفه یا به لقمه .همین قدر
عوضی و لجن .ده سال تمام با این جماعت مدارا کردیم و
آخرش این شد که س��اکتین زباندراز خمینی به شهادت
صفحاتی از همین شمارهی روزنامهدیواری حق ،شهید و
شهیدزاده را «تخم یومالشک» بخوانند .روحت شاد آقای
مصباح ام��ا بابت پ��رورش امثال روانبخش و س��ربخش
آخرتی هم هست .ش��ما رفتی و هنوز دستپروردههایت
دارند از طرح والیت علیه والیت سوءاس��تفاده میکنند.
کاش کم��ی هم ج��وادی ب��ودی .کاش هم��ان مطهری
میمان��دی و هرگز از رجای��ی کاریکاتور نمیکش��یدی.
واقعا برایم س��ؤال است :ش��مایی که با همان نگاه اول پی
به انحرافات ش��ریعتی بردید ،پس چرا در همان نگاه اول
متوجه ابعاد وس��یع انحراف احمدینژاد نش��دید؟ کاش
اقال پای حجت بن الحسن را وسط نمیکشیدید .کاش در
کالسهای طرح والیت به همان فرهنگ مطهری بسنده
میکردید و بیخود تکرار سیاس��ت بهش��تی نمیشدید.
خوب میدانم بابت همهی این نقدهای حق ،باز هم بندگان
مخلص شما فحش و ناس��زا را به جان این قلم میکشند.
المش��کل .حاال میفهمم که چقدر درس��ت ب��ود مواضع
حض��رت آیتاهللالعظمی جوادی آملی زید عزه در س��ال
هشتاد و هش��ت .حق داشت صاحبتس��نیم عزیز ما که
اکبر را در هیچ معاملهی نامحمودی به احمدینژاد کذاب
نفروشد .صدالبته روح مرحوم هاشمی به طریق اولی شاد.
قبول کنید که مصباحیسم هم از این طرف خیلی بد تا کرد
با دردانهی خمینی .انگار تنش میخارید که رفس��نجانی
را با خامنهای دشمن کند یا دش��منتر کند .لعنت خدا بر
همهی عناصر نامحمود...

