کجا آن پیرمرد دوچرخهسوار سادهزیستتر از رجایی
دوگانههای موهوم میساخت؟

به رنگ الجوردی

حق :کس�ی ک�ه زندان�ی را میزن�د ،زندانبان
جمهوری اسالمی نیس�ت .او خود زندانی نفس
امارهی خویش اس�ت .رها از سیمخاردار درون،
الجوردی بود که حتی با تروریستترین منافقین
هم بر م�دار رحم رفت�ار میکرد .حاجاس�داهلل
فیالواقع زن�دان جمهوری اسلامی را به محل
مطالعه ،تحصی�ل ،تهذی�ب ،کار ،هنرآفرینی و
ورزش همان افرادی تبدیل کرده بود که قبال در
کف خیابان ،مردم بیگناه را میکشتند و بعدا هم
خودش را ترور کردند .آنکه بر مبنای تکفیریسم
رفت�ار میکند ،برخاس�ته از گروه�ک پایداری
اس�ت؛ نه برآمده از امثال کچوی�ی و الجوردی.
کجا آن پیرمرد دوچرخهسوار سادهزیستتر از

رجایی ،خانمها را چون به کربال میروند «راهیان
آزادگی» میخواند و چون به اس�تادیوم آزادی
میروند «قربانی�ان آزادی» مینامی�د؟ کیهان
ک�ه از الج�وردی مینویس�د ،کاش عکس این
شهید رفتار نکند .آسمان دل حاجاسداهلل چنان
الجوردی بود که برای زندانی منافق نقشآفرین
در مرصاد ،عالوه بر حق�وق ،بیمه هم رد میکرد
و حرمت عرق کارگر محبوس را نگه میداش�ت
ولی بنازم منش مؤسسهی خس�ته را که نه فقط
فحاشی به ش�هید را محکوم نمیکند بلکه یک
ثانیه ه�م برای فرزند ش�هید س�ابقهی بیمه رد
نمیکن�د .الجوردی حری�ص بود ت�ا زندانی اگر
قرار اس�ت در زندان ب�ا چرخ خیاط�ی کار کند،

این حرف�ه را به صورت حرف�های آموزش ببیند
لیکن س�ردبیر کیه�ان در بزرگتری�ن خیانت،
مصاحبهی نوقلم انقالبی را بدون هیچ ویرایشی
منتش�ر میکند .کیهان ناله ش�ده ،چون تصویر
الج�وردی را میگذارد ول�ی بر خلاف رویهی
الجوردی تفس�یر میکند« :افغانه�ای آویزان
از بال طیارهی یانک�ی ،مزدور آمری�کا بودند».
ای�ن فرجام پذی�رش والی�ت مصباح اس�ت .تو
وقتی اهانت به بهش�تی و مطهری بلکه خمینی
و خامن�های را نمیبین�ی و حاضر نیس�تی علیه
حزبالمصباح قل�م بچرخانی و رذالت رس�ایی
و وقاحت جالل�ی و دنائت روانبخ�ش را به نقد
بنشینی ،یعنی هیچ بویی از الجوردی نبردهای.
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ش�ریعتمداری از بیاخالقی پایداریه�ا انتقاد
نمیکند ،چون میترس�د مصباحپرس�تها تف
به قبر پدرش بیندازند و تخم یومالش�ک نامش
نهند .کاری که ب�ا حق کردند .هیهات! الجوردی
فقط علیه حجاریان نبود؛ علی�ه مصباحیان هم
بود .کس�انی که به رغم خط الج�وردی ،خود را
با خدا عوضی گرفتهاند و نق�ب به عاقبت آدمها
میزنن�د .مخبر تمام ش�د و ح�اال نوبت خطیب
اس�ت که تحمل کند توحش فرقهی پایداری را.
هشتاد و هش�ت مالک هست ولی چماق نیست.
بماند که پنجاه و هشت سال مهمتری است برای
خود .لطفا محصوالت ساکت خمینی ،الجوردی
خامنهای را سیاه نکنند.

