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مطالبهی محاکمهی دستبوسهای روحانی
ضروریتر از مطالبهی محاکمهی روحانی

طرح ضد والیت
پایداری روی دشمنی با حاجقاسم هرگز جواب نمیدهد

حس�ین قدیانی :بیع�ت پایداریها ب�ا مصباح
ی�ادآور بیعت کارگزارانیها با هاش�می اس�ت.
«حزب» آن تش�کیالتی بود که شهید بهشتی
راه انداخ�ت و اس�مش را گذاش�ت «جمهوری
اسالمی» .اعضای حزب جمهوری اسالمی اگر چه از بهشتی
حرفش�نوی داش�تند ولی جملگی در بیعت خمینی بودند.
پایداری در حوزهی سیاس�ت به وجههی مصباح آس�یب زد
و کارگزاران در عرصهی اقتصاد از هاش�می یک رفسنجانی
تمامعیار ساخت .هم پایداری و هم کارگزاران نماد توهم در
عالم سیاستورزیاند .پایداری خود را «جبهه» میخواند و
کارگزاران نامزد خود را با ش�عار «جبههی جمهور» و با رأیی
کمتر از آرای باطله مضحکهی خ�اص و عام میکند .پایداری
همیشه شاکی است که اصولگراها حقش را نمیدهند و از این
ور هم گلهی همیش�گی کارگزاران از اصالحطلبها شاهدی
است بر شکم س�یریناپذیر امثال کرباسچی .اگر کرباسچی
در س�تاد کروبی کار میکند و به موس�وی رأی میدهد ،این
شلختگی در پایداری هم وجود دارد .آنجا که پایداری با وجود
جلیلی میپیچد سمت رئیسی .جلیلی اما همان نامزدی بود
که س�ال نود و دو وقتی اعالم حضور کرد ،نه تنها اصلح هفت
سالهی مصباح را جا گذاش�ت بلکه هرگز حاضر نشد به نفع
قالیباف صحنهی انتخابات را ت�رک کند .خوب به این توئیت
ناحمید دقت کنید .در طرح والیت فرقی نمیکند تو شاگرد
باشی یا استاد .همیشهی خدا یک خطکش دستت داری که
قسیم بهشت و جهنم است و شهوت اتمام حجت دارد .الزم
باشد ،این خطکش را بر فرق مالکاش�تر هم فرو میآوری و
س�الها زودتر از ظریف ،س�ردار دلها را میزنی .زمخت هم
میزنی .پایداری حزب برآمده از طرح والیت است که البته در
مقام عمل به طرح ضد والیت بدل شده است .طرح ضد والیت
یعنی نفهمیدن حرف حق حاجقاسم .یعنی نفهمیدن رفتار و
گفتار حضرت آقا .یعنی نفهمیدن بنز مطهری .یعنی نفهمیدن
قلهک بهشتی .کارگزاران یک جور ضد والیت است و پایداری
یک جور دیگر .کارگزارانیها به جنگ بعد از سوم خرداد گیر
بیخود میدهند و پایداریها هم قطعنام�ه را علیل تحلیل
میکنند .سرچ کنید در گوگل .مرحوم هاشمی عشق میکرد
وقتی مصباحیستها جام زهر را به ایشان نسبت میدادند.
بدش که نمیآمد هیچ؛ عش�ق هم میکرد .علت؟ هاش�می
زرنگ بود و میخواس�ت در آن واحد هم «فرماندهی جنگ»
باشد و هم «سردار صلح» .بروید ببینید با چه عشقی به جام
زهر افتخار میکند هاشمی« :حاال گیرم چهار نفر هم بگویند
من به امام جام زهر دادهام .مشکلی نیست .جنگ باالخره یک
روز باید تمام میشد دیگر .تا کی میخواستیم این همه شهید
و جانباز و اسیر بدهیم؟ اصال فرض کنید کار من بود!» شگفتا!
خود خمینی در پیام قطعنامه صریحا به دو نکتهی مهم اشاره
میکند« :اوال این تصمیم را به جبر زمان میگیرم و خودم هم
این تصمیم را میگیرم .ثانیا احدی حق ندارد مسئوالن را بابت
این تصمیم ش�ماتت کند ».اعوان و انصار پایداری اما آنقدر
پایان جنگ را تخیلی تفس�یر کردند که دس�ت آخر صدای
حضرت آقا هم درآمد .علت؟ پایداری در بیعت مصباح است،
نه خمینی و خامنهای .صد بار دیگر هم آقا به جماعت بتوپد که
«هاشمی بارها تا مرز شهادت رفته» در گوش مصباحپرستها
نمیرود که نمیرود .مالک پایداری مصباح اس�ت؛ همچنان
که مالک کارگزاران هاشمی بود .کارگزاران اما در بیعت کدام
هاشمی بود؟ آیا هاشمی جبهه و جنگ؟ نه! کارگزاران در بیعت
رفسنجانی منهای هاشمی بود .همان که خطاب به حضرت آقا
نامهی عاری از ادب مینوشت ،نه آنکه از همه بیشتر عاشق
خامنهای بود .پای�داری هم از قضا هی�چ ارادتی به «مطهری
زمان» نداشت و اساسا مصباح را به عنوان تکرار مطهری قبول
نداشت .مصباح برای امثال روانبخش و آقاطهرانی و سقای
بیریا و جاللی و محصولی و رس�ایی و کوچکهای دیگری از
قبیل کوچکزاده تنها و تنها در حکم یک نردبان بود .چیزی
بود که قرار بود نباشد .میخواست کسی باشد که نمیتوانست
باشد .مصباح تجلی مطهری بود و پایداریچیها اما آیتاهلل
را بهشتی میدیدند .این ثمرهی سیاستورزی جهنمی است.
ثمرهی همان خطکش که معاالس�ف خود مصباح داد دست
جماعت .اینکه خوبها ب�رای ابد خوب باش�ند و جلوی نام
بدها هم الیاالبد ض�ربدر خورده باش�د .در این منظومهی
بینظم ابدا اهمیتی ندارد که امام در پیام قطعنامه چه تذکری
داده .مرغ مصباحیس�م یک پا دارد .هاش�می ب�د بود ،حتی
وقتی فرماندهی جنگ بود .هاشمی خائن بود ،حتی از صلب
پدر .آن س�وی آب ،علیرضا نوریزاده و عط�اءاهلل مهاجرانی
اعتراف میکنند که در زمینهی عدل و داد و سادهزیس�تی و
مردمداری حتی به آقازادههای آقا ه�م نمیتوان نقدی وارد
کرد اما ذیل سیاس�تورزی مصباح ،بس�یجیهای دانشگاه
امام صادق و تهران چشم در چشم حضرت آقا میدوزند تا در
کمال وقاحت به تمثال والیت الفبای عدالت یاد بدهند .اسمش
را هم میگذارند حریت .هویتشان را هم میزنند عمار .آری!
در طرح والیت ،نقد والیت آزاد اس�ت ولی نوشتن یادداشت
متی�ن و مؤدبانهی «اما بهش�تی زمان کیس�ت؟» ب�ه آنجا
ختم میش�ود که دس�تپروردههای مصباح ،شهید و فرزند
ش�هید را با هم نوازش کنند« .تخم یومالش�ک» من نیستم؛
روزی اس�ت که کارگزاران خمین�ی را پیچاند و پیچید طرف

