بحث بهش�تی فقط ش�ریعتی نبود .اساس�ا
با ش�ریعت مصباح مشکل داش�ت بهشتی.
مصباح یک طریقت داش�ت و یک شریعت.
طریقت مصب�اح آنجا بود ک�ه در خیمهی
فرهنگ و عقی�ده و معرف�ت ،فاضلی چون
میرباقری را پرورش داد و ش�ریعت مصباح
آنجا بود که در جبههی سیاس�ت و تحزب
و قضاوت نتوانس�ت بهشتی باش�د و عوض
دیالمه ،رسایی درست کرد تا چهل سال بعد
از شهادت بهشتی همچنان اتمام حجتهای
مصباح و مصباحیستها خطرناک باشد
رفسنجانی خالی از هاشمی و روزی است که پایداری خامنهای
را پیچان�د و پیچی�د طرف مصب�اح خالی از بهش�تی .همان
سیاستمدار سیاستندار که س�ال هشتاد و چهار علیرغم
میل نظام هرگز راضی نش�د از احمدینژاد کوتاه بیاید .سال
نود و دو هم ابت�دا ما را با باق�ری لنکرانی کش�ت و بعد هم با
سعید جلیلی .مصباحی که قرار بود خطشکنی فرهنگی کند،
اینچنین با تفرق ناشی از خطکشی سیاسی ،از حسن روحانی
یک رئیسجمهور تپل روی دست نظام گذاشت .عاقبت باید
یک جور الغری نامحمود جبران میش�د و س�مبل افراط به
مظهر تفریط تبدیل میش�د .بیخود نبود بهشتی حکیم آن
همه سر شریعتی عصبانی شد از دست مصباح .بحث بهشتی
فقط شریعتی نبود .اساسا با ش�ریعت مصباح مشکل داشت
بهش�تی .مصباح یک طریقت داشت و یک شریعت .طریقت
مصباح آنجا بود که در خیم�هی فرهنگ و عقیده و معرفت،
فاضلی چون میرباقری را پرورش داد و شریعت مصباح آنجا
بود که در جبههی سیاس�ت و تح�زب و قضاوت نتوانس�ت
بهشتی باشد و عوض دیالمه ،رسایی درست کرد تا چهل سال
بعد از شهادت بهش�تی همچنان اتمام حجتهای مصباح و
مصباحیستها خطرناک باشد .تو ببین پایداری دیگر چقدر
بیجبهه اس�ت که حتی رس�ایی و کوچکزاده هم تحملش
نکردند .این توئیت زشت ،فرجام کالسهای بیست دقیقهای
طرح والیت است .فرجام برجام دستبوستهای شیخحسن
که باقر قاسم را بدتر از حس�ن اکبر میخوانند .فتنهی اکبر،
هاشمی نبود .تخم یومالش�ک هم بابااکبر نبود .پسر بابااکبر
هم نبود .همهی آن روزهایی بود که جماعت با خطکش طرح
والیت یاد گرفته بودند چگونه باید از شعاع آدمهای دور و ور
خامنهای کم کنند تا عدد والیتمدارها فیکس بشود هفتاد
و دو تا! پایداری یعنی زیارت یزید موس�م زیارت عاش�ورا!
پایداری یعنی زیارت نفس موس�م بصیرت نفس زکیه! برای
پایداری عوالم سیاسی در حکم احکام بیبروبرگرد ریاضی
اس�ت .بیخود نیس�ت ش�کایت میبرند نزد والیت که چرا
آملی الریجانی را کردی رئیس مجمع تش�خیص مصلحت.
این وقتها چش�م پایداری چهار تا میش�ود اما هیچ وقت
برایش شبهه نمیش�ود که چرا هنوز هم با حکم سیدعلی،
احمدینژاد از اعضای مجمع است! همچنان که بنز مطهری
و قله�ک بهش�تی را میبینند ول�ی قلک محصول�ی را نه!
پایداری طرح باطلی اس�ت که لباس حق پوشیده .حیف از
جامهی مصباح .حیف از جمعهی هاش�می .حیف از آن همه
خطبهی دشمنش�کن دههی ش�صت .کارگزاران باید بابت
هتک حرمت هاش�می محاکمه ش�ود و پای�داری باید بابت
هتک حرمت مصباح .بماند صرف اینکه خود این دو بزرگوار
هم نفهمیدند چه بالی�ی دارد بر سرش�ان میآید ،محکوم
اس�ت! لطفا از مطالعهی این یادداشت عصبانی نشوید .حق
به بیان حرف حق محکوم اس�ت! من متولی تبس�م والیتم.
اگر باز ه�م میخواهید اخ�م و تخ�م کنید؛ ب�ه جهنم! من
متولی مظلومیت بهش�تیام و اگر باز هم میخواهید اتمام
حجت کنید؛ به درک! کاش مصباح دوگانهاش را با پایداری
میساخت ،نه با سیدالشهدای انقالب اسالمی .کاش هاشمی
کارگزار بهش�تی باقی میماند و آن همه سابقهی درخشان
را به اس�تادکشهای کارگزاران نمیفروخت .اصال گور پدر
سیاست! طرح والیت یعنی طراحیهای جبین همچون ماه
خامنهای .در طرح خامنهای ،هم فهم وارونهی روحانیسم از
صلح امام حسن غلط است؛ هم درک معکوس مصباحیسم
از جنگ امام حس�ین .واهلل بهتر اس�ت تعداد یاران حضرت
ماه خیل�ی بیشتر از هفت�اد و دو نفر باش�د .خطکشتان را
بش�کنید .آقای نمایندهی ولیفقیه در مؤسس�هی کیهان!
بش�کن خطکش�ت را و دختران مظلوم این م�رز و بوم را به
صرف اینکه اربعین میروند یا آزادی ،تقس�یم نکن! دست
حق را در روزنام�هات به اندازهی کاف�ی رو کردی؛ اینک در
روزنامهدی�واری حق دعوتت میکنم ب�ه انداختن خطکش
طرح ضد والیت در س�طل خاک .من افتخار میکنم بیمهی
ادارهی تو نیس�تم؛ بیم�هی خ�ون بابااکبر ش�هیدم که در
دوگانهی مصباح و بهشتی بوی بهشت میداد...
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