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این یادداشت در حکم الالیی برای اللهی پرپر حزب جمهوری اسالمی است

بهشتی بهشتی با خون خود نوشتی استقالل آزادی جمهوری اسالمی
عدالت مثل خود والیت ،در «طـــــــرح والیــــــــت» تعریف نمیشود؛ تحریف میشود
ساکتین یوماهلل نوزده دی لطف کنند و این همه با یوماهلل نه دی کاسبی نکنند

اکب�ر قدیان�ی :ده�هی بهش�تیباران
ش�صت ،یک ق�اب در دی�وار خانهمان
بود که خیلی دوس�تش داشتم .همین
عکس حمزهی خمینی بود در خواب ناز
که گرافیست خوشذوق برداش�ته بود پسزمینهی
عکس را س�یاه کرده ب�ود و یک ماه خ�وشگل هم
انداخته بود آن باال و داخل ماه هم تمثالی از خمینی
کبیر گذاش�ته بود؛ کأنه شهید بهش�تی دارد خواب
امام را میبیند .خیلی آن قاب را دوست داشتم .گاه
صندلی میگذاشتم و میرفتم آن قاب را میگرفتم
دستم و تا ساعتها برای بهشتی الالیی میخواندم:
«بهشتی ،بهش�تی! با خون خود نوش�تی؛ استقالل،
آزادی ،جمهوری اسلامی» .سیدالش�هدای انقالب
اسالمی یک کل بههمپیوسته اس�ت که نمیتوان با
ایشان بر اس�اس دس�تفرمان غلط «نؤمن ببعض و
نکفر ببعض» رفت�ار کرد .معاالس�ف جریان مدعی
اصالح�ات تنها ی�ک قطعه از بهش�تی را برجس�ته
میکن�د و جری�ان حزباللهیگ�ری کر و ک�ور هم
همچنین .دس�تهی اول فقط آزادیخواهی بهشتی
را میبیند و دس�تهی دوم تنها به عدالتخواهی آن
سید عظیمالمنزله میپردازد .بهشتی اما بزرگتر از
آن است که در پستهای کوتاه اینستاگرامی بتوان
توصیفش کرد .برای بهشتی باید جزوههای طوالنی
نوشت ،نه توئیتهای بیسر و ته .بهشتی به راستی
جمع اضداد بود؛ هم س�مبل تهذیب و هم اسطورهی
تحزب .ه�م معلم و ه�م مدیر .هم اخالقم�دار و هم
سیاستورز .هم مظلوم و هم مقتدر .هم صمیمی و هم
صریح .صریح نه فقط در تقابل با نمادهای لیبرالیسم
و کمونیس�م؛ که دبیر کل حزب جمهوری اسلامی
حتی در برابر امثال محمد یزدی و محمدتقی مصباح

یزدی هم صراحت تام و تمام داشت .به اولی میگفت نمیک�رد .مصباحیس�تهای بزرگش�ده در طرح
«چرا اینق�در عجولی؟» و به دوم�ی طعنه میزد که والی�ت ،درک درس�تی از زندگی و زمانهی ش�هید
«بینیاز ب�ه اتمامحجت هم میت�وان دیگران را نقد بهشتی ندارند؛ چون اساسا درک درستی از عدالت
کرد!» محکمترین جملهها در حوزهی عدالت مختص ندارند .عدال�ت مثل خود والی�ت ،در «طرح والیت»
شهید بهش�تی اس�ت لیکن آیتاهلل هیچ نسبتی با تعریف نمیشود؛ تحریف میشود و دقیقا سر همین
پوپولیسم نداشت و حتی بعد از انقالب هم در همان است که طرح والیتیها از فهم فلسفهی برخی احکام
خانهی قلهک شمال ش�هر به زندگی خود ادامه داد .حضرت آقا عاجزند .عمدهی نقه�ا و اغلب نقدهای
سهل بود برای بهشتی که آن خانه را بفروشد و بیاید مصباحپرستها به سیدعلی در بیشتر موارد یادآور
پایین شهر تا مثل خیلی از رجال انقالب در جایی مثل انتقادات خوارج از حضرت علی اس�ت .ت�و وقتی به
خیابان ایران زندگی کند و متعاقب این هجرت ،کمتر آقا بابت احکام ایشان به هاشمی و آملی گیر بیخود
میدهی ،دیگر چه س�ود
هم بد و ب�یراه بش�نود ولی
از پابوس�ی رهب�ر انقالب
سیدالشهدای انقالب اسالمی
توس�ط آق�ای مصب�اح؟
از عمق وجود ب�ا تظاهر و ریا
ولیفقیه بوسه بر بصیرت
مخالف ب�ود .در منظ�ر دکتر
میخواهد ،نه ب�ه صورت
بهشتی عدالت فقط پیوست
و البت�ه هش�دار میدهد
اقتصادی نداش�ت .این معنی
که «غ�رور آف�ت بصیرت
را هم میداد که آدمها باید در
است» .این جملهی قصار
انتخاب آزاد باشند .بهشتی نه
خمینی مهمترین پیوس�ت خامنهای
ب�ه «آزادی» مثل غربزدهها
که مص�داق بارز «س�خن
اس�ت و مل�ت مهمتری�ن پیوس�ت
مان�دگار» اس�ت ،یعن�ی
نگاه میکرد و نه «عدالت» را
والیت و جمه�ور مهمترین پیوس�ت
هشتاد و هش�ت «مالک»
باب
آنجور تفسیر میکرد که
رئیسجمهور .خامنهای منهای خمینی
هست اما «چماق» نیست.
دل چپهای کالسیک باشد.
یعنی نظام منهای نهضت؛ یعنی میوه
اگر قرار باش�د با «یوماهلل
حرف حق شهید بهشتی این
منهای درخت؛ یعن�ی والیت منهای
نه�م دی» کاس�بی کنیم،
بود ک�ه مگر من ب�ا رانت و زد
امامت؛ یعنی ش�اخه منهای ریش�ه؛
این ح�ق نیز ب�رای فرزند
و بند صاحب خان�هی قلهک
یعنی حکوم�ت منهای ام�ت؛ یعنی
عزیزم حق محفوظ اس�ت
ش�دهام؟ اصال مگر جمهوری
دولت منهای ملت؛ یعنی رئیسجمهور
اسلامی این خان�ه را به من
ک�ه از اف�راط و تفری�ط
منهای جمهور .از نظر ش�هید بهشتی
س�اکتین «ی�وماهلل نوزده
داده؟ بمان�د که بهش�تی در
ای�ن فریض�هی جمهوری اسلامی
دی» بیشت�ر بنویس�د.
هم�ان خانهی ب�زرگ و البته
است که باید تثبیت شود ،نه فرضیهی
فرام�وش نکنی�م ک�ه
س�اده ،ابدا اش�رافی زندگی
حکومت اسالمی

خمین�ی مهمترین پیوس�ت خامنهای اس�ت و ملت
مهمترین پیوست والیت و جمهور مهمترین پیوست
رئیسجمهور .خامنهای منهای خمین�ی یعنی نظام
منه�ای نهض�ت؛ یعنی می�وه منهای درخ�ت؛ یعنی
والیت منهای امامت؛ یعنی شاخه منهای ریشه؛ یعنی
حکومت منهای امت؛ یعنی دولت منهای ملت؛ یعنی
رئیسجمهور منهای جمهور .از نظر آیتاهلل بهشتی
این «فریضهی جمهوری اسالمی» است که باید تثبیت
شود ،نه «فرضیهی حکومت اسالمی» .آقای مصباح
بیش از عنوان جمهوری اسلامی از عنوان حکومت
اسلامی اس�تفاده میکرد ،چون میان جمهوریت و
اسلامیت یک دوگانهی موهوم س�اخته بود .اینکه
شهید مطهری کتاب «خدمات متقابل اسالم و ایران»
را نوشت ،فقط در نقد لیبرالها و مارکسیستها نبود.
گمانم به آرا و افکار مرحوم مصباح هم نظر داشت .این
یک دهه سیاس�تورزی عاری از خرد و خالی از فهم
حزب پایداری به خوبی نمایشگر منظومهی سیاسی
مصباح است .بیخود نیست مصباحیستها بهشتی
را میزنند ،حتی مطهری اول را هم مینوازند لیکن از
مصباح رسما و علنا بت س�اختهاند .واکنش همراه با
هوچیگری اعضای حزب پایداری به یادداشت متین،
محکم ،موقر ،منطقی و مؤدبانهی فرزند حقمحورم با
تیتر «اما بهشتی زمان کیست؟» یعنی برای جماعت،
مصباح نه فقط بزرگتر از خامنهای که حتی بزرگتر
از خمینی است .خودشان حق دارند نهضت و نظام را
نقد کنند ولی مصباح انگار فراتر از آیتاهلل ،خود اهلل
اس�ت .هیهات! این منش حزباهلل نیست .حزباهلل
یعنی سیاس�تمداری بهش�تی ،نه سیاس�تورزی
مصباح .حزباهلل یعنی والیت ،نه اتمامحجت .باش�د
که خون بهشتی بیدارمان کند .انشاءاهلل...

