دیش ،صبور ،مهربان و حکیمی که در حوزهی سیاست بیشتر عمل میکرد و کمتر شعار میداد
در مدح شیخ دوران
همین بود که در اواخر ماه مهر دست ما از دامان بصیرت و معرفت آیتاهلل مهدوی کنی کوتاه شد
مصداق قهر خدا
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یادمان نرفته که پایداریهای بیعقل و کجاندیش بر متانت قاسم سلیمانی و کرامت محمدرضا مهدوی کنی انگهای افراطی میبستند
اگر به هشدارهای امین خمینی و ندیم خامنهای توجه میشد اساسا جریان انحرافی متولد نمیشد که از دلش جریان فتنه بیرون بیایید
حق :بیست و نهم مهر امسال مصادف با هفتمین سالگرد
ارتحال آیتاهلل مهدویکنی اس��ت و واقعا ناسپاسی است
اگر یاد ایش��ان گرامی داشته نش��ود؛ چرا که قبل ،حین و
بعد از انقالب شما هیچ مقطعی را پیدا نمیکنی اال آنکه
ایش��ان حقیقتا به تکلیف عم��ل کرده باش��د« .تکلیف»
همان امری است که خدا بر دوش آدمی میگذارد .اینکه
بعضا مش��اهده میش��ود بعضیها خود و خاندان خود را
از قان��ون و نتیجهی انتخابات و اس�لام و ای��ران و انقالب
بزرگتر میبینند و بر اس��اس همین ش��یفتگی نفس هم
عمل میکنند ،انجام تکالیف نفس��انی اس��ت ،نه تکالیف
الهی .مرحوم مهدوی اما با آنکه به معنای درس��ت کلمه
«رجل» بود و از وادی مبارزه گرفته ت��ا میدان علم انصافا
برای خودش کسی بود ،لیکن همیش��ه خود را و رجلیت
خود را ذیل خداوند تعری��ف میکرد .به این معنی که باید
دید خدا از ما چه میخواهد و حرکت دائم بر این مدار البته
مرد میخواهد که آیتاهلل عزیز ما مصداق مس��لم آن بود.
سیاس��تمدار جوانمردی که نه مقطع��ی ،بلکه دائم در
خدمت خدا بود و اهداف انقالب اسالمی .زندهیاد مهدوی
ثابت کرد سیاس��ت میتواند پدر و مادر هم داشته باشد و
سیاس��تمدار میتواند مهذب هم باش��د .همه دیدیم در
مقاطعی با اینکه ایشان مقام شیخوخیت و بزرگی داشت
اما جایی اگر امور برخالف خواستشان پیش رفت ،هرگز
قهر نکرد و ابدا خ��ود را بزرگتر از اهداف عالیه مجس��م
نکرد .آیتاهلل سیاس��تمداری بود که خوب میدانس��ت
در سیاست قرار نیست همیش��ه همه چیز مطلوب آدمی
ی مراحل و نوعی آهستگی
باش��د .حرکت عاقالنه در همه 

و پیوس��تگی البته انقالبی و غیر محافظهکارانه ،از جمله از «الس��ابقون» بود اما از آن الس��ابقونی که «حال فعلی»
مشخصههای سیاستورزی مهدوی بود .اینکه تکلیف و را ه��م مراقب بودند .از اینها گذش��ته ،ک��م نبود مراحل
نتیجه را و آرمان و واقعیت را با هم باید خواس��ت .مهدوی و مقاطعی که دوس��تان انقالبی خیلی متوج��ه راز و رمز
کنی هرگز داعیهدار خط امام نش��د اما هرگز از خط امام هش��دارهای ایش��ان نش��دند ولی برای آن سیاستمدار
جدا نشد .عمری سیاستورزی کرد ولی حتی یک بار این خداترس ،مواردی از این دس��ت بهانهی گوشهنش��ینی و
اذن را به دشمن نداد که ضمن سوءاستفاده از فالن گفتار انزوا نشد .این نوش��ته حتم دارم به بلیهی مرحومپرستی
یا بهمان رفتارش انقالب را تخریب کند .چرا؟ چون «عمار میافتد ،اگ��ر نهیبی ملموس بر س��ر امروز خ��ود نزنیم و
فقید انقالب» رفتار و گفتار خداترس داشت .ترس از خدا متنبه نش��ویم از بعضی تجارب .آیا ما الساعه اصل سخن
ب��زرگان را آن طور ک��ه باید و
اگر باشد ،دیگر به این راحتیها
ش��اید میگیریم؟ و آیا نشده
نمیتوان��ی دروغ علی��ه چهل
که اشارهها به امری دیگر باشد
میلی��ون رأی ببن��دی .اینکه
و ما از فرط فهم غل��ط ،دنبال
آی��تاهلل مهدوی ت��ا لحظهی
اموری دیگر باش��یم؟ شگفتا!
آخر پای ام��ام و انقالب و رهبر
جوابگوی ای��ن وارونهخوانی
انقالب و خون ش��هدا ایستاد و
باید هم��ان بزرگی باش��د که
به بهانهی سیاستورزی وارد
اساس��ا مراد و منظور دیگری
وادی براندازی نش��د ،ناظر بر
مهدوی هم بس�ی مظلوم زیست .اگر
از س��خن خ��ود داش��ت .بله!
همین خداترس��ی ایشان بود
بهشتی بیشتر از دش�من ناسزا شنید
سال هش��تاد و هش��ت تقلب
و اال آن بزرگم��رد از هم��هی
لیک�ن مظلومیت مضاع�ف مهدوی
نش��د و حتی به اعتبار س��خن
آن فتنهگره��ا ،ه��م بزرگتر
آنجا بود که دوست یعنی همین من
داعی��هداران آن دروغ ب��زرگ
بود و ه��م صاحبنظرتر بلکه
و شما هم غالبا متوجه پند و اندرزهای
«تقل��ب اس��م رم��ز آش��وب
صاحبمحضرتر .آری! آیتاهلل
ایشان نش�دیم و با آن همه سابقهی
ب��ود» ام��ا چهار س��ال قبلش
مهدوی نش��ان داد همراهی با
خوب و حال فعلی خوبتر و آن همه
اگر اوام��ر حضرت آق��ا درک
ولی
والیت فقیه و همآه��ی با
اشراف در سیاستورزی که آخرین
معکوس نمیشد و اگر نصایح
فقی��ه به ادع��ا نیس��ت؛ حتی
نمونهی آن حض�ور در رأس مجلس
آیتاهلل مهدوی ب��رای بعضی
به س��ابقه هم نیس��ت و البته
خبرگان ب�ود ،رأی ایش�ان را و نظر
از ما همردیف اغ��راض بعضی
فراموش نکنیم که ایشان خود
ایشان را فروختیم به که و چه

مغرضان آلوده به چرب و ش��یرین دنیا ق��رار نمیگرفت و
اگر سیاستورزی ما ناظر بر دلسوزی سیاستمدار عاقل
اندکی دوراندیشانهتر بود ،هرگز به پست جریان انحرافی
نمیخوردیم .واضحتر بنویسم :آنچه بهار هزار و چهارصد
متأثر از پارهای فداکاریها ارزانی جریان انقالبی ش��د ،به
شرط توجه به تواصی مرحوم مهدوی میتوانست سالها
زودتر نصیب ما شود .حال که هفت سالی است آیتاهلل را
از دس��ت دادهایم ،کاش این فقدان دردآور برای ما درس
عبرتی باش��د جهت سیاس��تورزی بهت��ر و حرفهایتر و
همراه با فهم بهتر سخن بزرگان و دریافت دقیقتر اشارهی
خوبان .قدر مس��لم ایران عزیز ما نه با صرف شعار عدالت
درست میشود ،نه با صرف ش��عار اعتدال« .کارآمدی» و
«جهد جه��ادی در زمینهی خدمت» اس��ت که میتواند
همهی ش��عارهای خوب را عملیاتی کند .منتهای مراتب
«کارآمدی بیحاش��یه» و «خدمت واقع��ی» .واقعیت آن
است که سالها زودتر از همهی ما ،این «عمار انقالب» بود
که اشارهی رهبر انقالب را گرفت .مهدوی هم بسی مظلوم
زیست .اگر بهش��تی بیشتر از دشمن ناس��زا شنید لیکن
مظلومیت مضاع��ف مهدوی آنجا بود که دوس��ت یعنی
همین من و ش��ما هم غالبا متوجه پند و اندرزهای ایشان
نشدیم و با آن همه س��ابقهی خوب و حال فعلی خوبتر و
آن همه اشراف در سیاس��تورزی که آخرین نمونهی آن
حضور در رأس مجلس خبرگان بود ،رأی ایش��ان را و نظر
ایش��ان را فروختیم به که و چه .صلواتی برای شادی روح
آن عزیز بفرستیم که در اسم و رس��م و نام و مرام حقیقتا
«آیتاهلل» بود.

