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رش�د زن ایران�ی به کش�ف حجاب
نیست؛ به کشف استعدادهای خویش
اس�ت .جمهوری اسلامی استعداد
نویسندگی علینژاد را بروز داد و غرب
استعداد برهنگیاش را .تمسخر چادر
چیزی از ارزش حج�اب نمیکاهد.
همچنان که تمس�خر ریش از ش�أن
مصباح و ج�وادی ک�م نمیکند .ما
بباز جنگ نرم نیستیم .بباز این جنگ
آن بدترکیبی است که در قمیکالی
دوستداشتنی به دنیا آمده اما همان
غربی را برای ما کادوپیچ میکند که
بابانوئلش یک من ریش دارد

سردبیر روزنامهدیواری حق :بیخود نبود خداوند ،مسیح را برد
آسمان .این زمین چرک جای همین جاسوسهی بدترکیب است که
رحلت مصباح را برای شروع سال جدید میالدی به فال نیک گرفته.
کار سختی دارد بابانوئل .خوشحالی برای مرگ یک عالم فقط از یک
جاهل برمیآید .قبال هم برداش��ته بود با کلمات ب��ازی کرده بود و
«سردار دلها» را کرده بود «سردار دالرها» .حیف شیر پاک آن مادر
قمیکالیی .جمهوری اسالمی اما هرگز شرمندهی علینژاد فرفرهمو
نیس��ت .تا در آب��ادی خودمان بود ،حرف��هاش روزنامهن��گار بود و
میتوانست یقهی این و آن را بگیرد .چه بد است خاک اجنبی که از
آدمی «جاسوس» میس��ازد .بحث فقط یک روسری نیست؛ غرب
حقیقتا لخت کرده وجدان این آدم را .بیندازی مردم کشورت را به
جان هم که ت��و که بدحجاب��ی ،گارد علیه باحجاب بگی��ر و تو که
مؤمنهای ،بیحجاب را بزن و من هم همهی اینها را فیلم کنم برای
دنیا که ایران همچین جایی است و جمهوری اسالمی چنین نظامی.
رنجویهای گنجوی .یادت هم نباشد که همین دو کالمی که از خبر
و خبرنگاری آموختهای به برکت همین نظام بوده است .رژیم شاه
بود ،تو در نهایت روی قاطر قمیکال نشسته بودی .بدبختی قیافه هم
نداشتی که از شمال بیایی تهران و در اللهزار قر بدهی به چند زار.
همین زبان درازت را هم مدیون جیم .الف مایی .نظامی که به برکت
علمایی چون مطهری و مصباح به زن یاد داد که اول انسان است و
بعد زن .نه! غرب هیچ چیز به تو اضافه نکرده ،جز آنکه عریانت کرده
و من حاال میفهمم فسلفهی حجاب را! فلسفهی جمهوری اسالمی
را! و اصال فلسفهی فلسفه را! بیست سال پیش در بیان تفاوت نظام
جمهوری اس�لامی و رژیم شاهنش��اهی پناه میبردم ب��ه آمار که
قمیکال قبل از بهمن پنجاه و هفت چه بوده و چی داشته و بعدش
دچار چه تحولی ش��ده؛ حاال اما فقط یک نام کافی اس��ت :قاس��م
سلیمانی .باری در «قطعهی بیست و شش» سطوری در مدح چمران
نوش��ته بودم و یک جوجهطاغوتی کامنت گذاش��ت در وبالگم که
چمران مال نسل شاه بود! شاهپرستها که اینقدر نسل چمران را
مال رژیم قبل میخوانند ،پس چرا ب��ه همخط چمران میگویند
«سردار دالرها»؟ مگر نه آنکه الگوی قاسم در کمک به غزه و لبنان،
مصطفی بود؟ ایرانی است آن فلسطینی که اس��رائیل را در همان
حوالی جوالن نگه داشته تا پایش به تهران باز نشود و اجنبی است آن
قمیکالیی که به دشمن گرا میدهد :بیشتر تحریم کن مردم ایران
را .چمدان پولی که س��ردار دله��ا به رزمندهی غ��زه و لبنان داد،
درجهآخر خرج امنیت ایران میشود .دالرهایی که وطنفروشها از
دش��من میگیرند کجا خرج میش��ود؟ ایرانی بودن به شناسنامه
نیست .میتوان در قمیکال متولد شد و از تحریم قمیکالییها ابراز
مسرت کرد .میتوان دهها سخنرانی از مصباح پیدا کرد که در آنها
اسالم را صدر ایران نشانده .مصباح بود دیگر .حکایت مطهری هیچ
ترس��ی نداش��ت از ابراز نظر .همینگونهاند اصحاب نظر .بماند که
تجمیع فقه با فلسفه ،آیتاهلل را در بیان نقطهنظرهایش شجاعتر هم
کرده بود .گاه جوری از ضرورت «حکومت اسالمی» سخن میگفت

که انگار به «جمهوری اسالمی» به عنوان یک نظریه -و نه در قامت
یک نظام -بیاعتقاد اس��ت .آیتاهلل سیاستمدار نبود و خوشآمد
خلقاهلل حرف نمیزد و اندک ابایی نداش��ت که رأی مردم را بدون
تنفیذ ولیفقیه ،نه قانونی بخواند و نه مش��روع بداند .اما من هرگز
ندیدم مصباح وسط رأیگیری بردارد بگوید نامزد مدنظر ما برندهی
انتخابات شده یا در بوق و کرنا کند که چون فالنی رأی نیاورد ،پس
انتخابات باطل است .به این شهادت ،مصباح که جای خود دارد .حتی
علمالهدی هم روس��فیدتر از امثال هاشمی و موس��وی و کروبی و
خاتمی است .هرگز عالمه نگاه ابزاری به مردم نداشت .مردماولیها
اما در هشتاد و هشت دیدیم چه کردند با قوانین انتخابات و قواعد
مردمساالری .سهل است که رأی مردم را حتی از حکم خدا هم باالتر
بخوانی؛ لیکن رفوزهی آزمون دموکراسی شوی .در شرافت مصباح
همین بس که هرگز مجیز مردم را نگفت ولی در هیچ کجا هم به رأی
مردم (مهمترین تجلی مردمساالری) بیاحترامی نکرد .رک بگویم:
هنوز هم عالمه را سیاستورز حرفهای نمیدانم و هنوز هم معتقدم
«پایداری» بیش از خدمت ،جفا کرد به عالمه .اما سخن بر سر پیرمرد
شریفی اس��ت که نه خدا و نه خلق خدا؛ هیچ کدام لقلقهی زبانش
نبودند .مصباح حقیقتا «عبد صالح خدا» بود و حقا یک «اندیشمند
فرزانهی ایرانی» .نقد او به موازین دموکراس��ی به عینه پیش روی
ماست؛ ترامپ و بایدن در آمریکا و احمدینژاد و روحانی در ایران.
همهی حرف آیتاهلل این بود« :رأی مردم منهای خرد خدا عاقبت به
خیری ندارد!» ولی تکرار میکنم :مصباح با وجود این نگاه الهی هرگز
زیر میز انتخابات نزد؛ چه وقت برد و چه وقت باخت .شرافت دیگر
آیتاهلل آنجا بود که اتفاقا به ضرورت حرفش دو تا میش��د .عالمه
خیلی فرق داشت با آنها که چون دوم خردادی بودند ،تا همیشه
دوم خردادی ماندند و چون سوم تیری بودند ،تا همیشه سوم تیری
ماندند .به محض دیدن انحراف ،سریع و صریح و صحیح آمد و اعالم
برائت ک��رد از نامزد پیروز روز کذا .دوس��ت دارم باز هم ش��فافتر
بنویسم :کاری که جوادی با هاشمی نکرد ،مصباح با احمدینژاد کرد.
بگذار اما این مسابقه را مس��اوی تمام کنم :اگر چه نداشتن تعارف،
حسن بزرگ مصباح در قیاس با جوادی بود ولی تأسیس حزب همان
کار ناصواب و بیثوابی بود که جناب ج��وادی نکرد و آقای مصباح
انجامش داد .حزب سیاسی کار سیاستمدار است و مصباح شأنی
س��وای سیاس��ت داش��ت .بماند که من ،جوادی و مصباح را با هم
میخواهم؛ چه کنم؟ جوادی قنوتهای گریان و مصباح سجدههای
طوالنی .جوادی رس��الههای علمیه و مصب��اح خطبههای عملیه.
جوادی مفس��ر قرآن و مصباح فقه و فلس��فهی آلاهلل .جانم به این
جمهوری نازنین اسالمی با این بزرگمردانش ،این دردانههایش ،این
حکمایش .لطفا این پی��ام را به دل تاریخ ببری��د و به گوش روزگار
برس��انید :ما با وج��ود مصباح و ج��وادی دلتن��گ خواجهنظام و
خواجهنصیر نمیش��ویم .اگر نیما برای زندهیاد جالل ،تنها چشم
صورت بود؛ اینجا سخن از رندان روزگاری است که چشم بصیرت و
چش��مهی معرفت و سرچش��مهی احکام خداوندند .حیف نیست

