پاسخ سردبیر روزنامهدیواری حق به مدیرمسئول روزنامهی کیهان

شما به سوم تیر تعصب دارید و من به هفتم تیر

نکند فحاشی از سوی مصباحپرستها بالاشکال است که حضرتعالی فقط طرف غریب صحنه را مورد عنایت قرار دادید؟
بفرمایید نظرتان دربارهی درشتگویی بسیجیهای تهران و امام صادق که در سایهی مصباحیسم کل نظام را متهم به «فساد سیستماتیک» میکنند چیست؟
به نام خدا
جناب آقای حسین شریعتمداری
با سالم
نام��هی دوم ش��ما را خواندم .ج��ای خالی س��طوری در
مرقومهتان به شدت احساس میشد .بعد از نامهی اولتان
ق��ول دادم دیگر در تن��ور این ماج��را ندمم .ل��ذا آن متن
عذرخواهی را نوش��تم اما شماری از نادوس��تان که گویا از
واکنش مؤدبانهی ش��اگرد به کنش ناصحانهی اس��تاد به
خشم آمده بودند ،با انتشار مطالبی سلسلهوار ،هماهنگ،
بغضآلود ،دروغ و آمیخته به تهمت مسبب یادداشتهای
بعدی من شدند .به عنوان مش��تی از خروار مدعی شدهاند
حقیر خود را «برتر از آوینی» میدانم .این در حالی اس��ت
که مکرر نوشتهام« :س��هم من از آن سید باالنشین همین
اس��ت که دس��تی بر مزار مرمرینش بگذارم و با بهره از آن
خاک پ��اک ،غب��ار از آین��هی دل و دیده بش��ویم» .من از
ساالر سماوات فکه فقط یک نگاه ترجیحا در همان عکس
حجلهای میخواهم .آدم باشم ،همان نگاه مرتضایی کفایت
عاقبتم را خواه��د کرد .در کانال تلگرام قطعهی بیس��ت و
شش معدودی از این لجاجتها را منتشر کردهام .حدسم
این است که حضرتعالی از حس��دورزی این نارفیقان که
از سال هشتاد و هشت شروع ش��د و تا این لحظه نیز ادامه
دارد بیخبر باشید .چیزهایی گفتند و آنقدر تکرار کردند
که من هم متقابال ناچار شدم به جواب .چاره چیست؟ نسل
ما صبر نسل ش��ما را ندارد! حتما میدانید که یادداشتی با
تیتر «ایدئولوگ هدایت» از اولین نوشتههای من در کیهان
بود که به دفاع از مصباح اختصاص داش��ت .خاطرم هست
خودتان آن مطلب را خواندید و اذن انتشارش را دادید .این
را هم خوب خاطرم هس��ت که چند روز بع��د از کیهان آن
شماره گفتید این یادداشت میتواند نقطهی عطف قلم تو
باشد .در دو س��ه تا از جراید طیف مقابل بازتاب پیدا کرده
بود و مرا به این وهم رس��انده بود که بله! مثل اینکه واقعا
روزنامهنگار شدهام .هجده س��الم بود ایام آن مطلب که به
وسع خود کوشیده بودم تا از فیلسوف فقید دفاعکی کرده
باشم .ده سال پیش اما در دو متن متین و مؤدبانه در خالل
اش��اره به مصابیح فراوان مصباح چند تایی س��ؤال از پدر
معنوی پایداریها پرسیدم .تذکر شما هم نبود ،واقف به این
نکتهی بدیهی بوده و هستم که آدم نقد علما نبوده و نیستم.
از مطالبم هم برنمیآید که توهم زده باشم منتقد اصول و
مبانی فلسفهی مصباح شدهام .همهی بحث بر سر نحوهی
سیاس��تورزی عاری از اخ�لاق حزب پایداری اس��ت که
آدمی را ناخودآگاه یاد مواجهات بهشتی و مصباح دربارهی
شریعتی میاندازد .آیا چون احترام مصباح عالم واجب است،
رویههای نابهجای سیاسی هم نباید مورد انتقاد قرار بگیرد؟
کدام منش سیاسی باعث شد که ضمن هتک حرمت حرم
حضرت فاطم��هی معصومه ،مهر معط��ر کربال بازیچهی
امیال جناحی شود و بر صورت سخنران مراسم فرود بیاید
که صدای حضرت آقا هم آنجور ش��دید و غلیظ دربیاید؟
راس��تش از فرازهایی از نامهت��ان تعجب ک��ردم؛ با آنکه
کیس��هی این جمع ،بارها به تن خودتان نیز کشیده شده
و شک ندارم باز هم کش��یده خواهد شد .احتمال میدهم
نمیدانید که برخورد قاس��م روانبخش بع��د از مطالعهی
آن دو یادداش��ت فوقالذکر چه بود .ای��ن عنصر نزدیک به
مصباح پایداری ،انواع و اقسام نس��بتها را به نویسندهی
این نامه داد و درجهآخر مدعی شد« :امروز محمد نوریزاد،
فردای حسین قدیانی است» .وقتی معتقدیم گروه پایداری
الزمالنقد است ،سر همین دیدگاه تکفیری است که کم هم
نیست در اطراف و اکناف جماعت .آنجا که استاد فلسفهی
مؤسسهی مصباح قسم میخورد من روزی قلم را علیه رهبر
انقالب خواهم چرخاند؛ آنهم با شدت و حدت .آن دیگری
و عجبا که همه هم در لباس پیامبر و همه هم از اطرافیان
مصباح ذیل عکس حقیر در اینستاگرام کامنت میگذارد:
«نفاق و خباثت از چهرهات میبارد».
جناب شریعتمداری! اسالم این به قول امام «روحانینماها»
را به این بندهی کمترین توضیح میدهید چگونه اسالمی
اس��ت؟ اصال من فرزند ش��هید نه و نوهی یک منافق .کدام
شریعت به اینها این اجازه را داده که اینقدر وارونه ،کرامات
خود را به ظهور برس��انند؟ نه به آن تحویلگرفتن تتلو و نه
به این پسزدنها .قدر مسلم محصوالتی از این دست ،مرا
یاد اس�لام چمران و باکری نمیاندازد .ناظر بر متون اخیر
حق نوش��ته بودید« :فرزند شهیدی که بر خالف عقاید پدر
بنویس��د ،دیگر تنها فرزند جسمی آن ش��هید است» .الزم
است بر شما روشن کنم که چرا از این فراز نامهتان ،دلم بد
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شکست .مس��تند به اظهارات موثق دوستان پدرم که شما
هم آنها را کم و بیش میشناس��ید شهید اکبر قدیانی نیز
مثل پسرش در همهی دوگانههای انصافا زیادی که مصباح
عادت داشت با بهشتی بس��ازد ،طرف «حمزهی خمینی»
را میگرفت و فقط در یک قلم؛ بابااکبر سرش��ار از بصیرت،
ارادت وافر به «معلم ش��هید انقالب» یعنی علی ش��ریعتی
داشت و هنوز کتابهای دکتر که بعضا با حاشیهنویسیهای
پدرم همراه اس��ت در کتابخانهی خانهی ما هس��ت .چه
میگویید استاد؟ ما از شما آموخته بودیم که قبل از داوری،
ابتدا کمی تأمل کنی��م و اینقدر راحت عواط��ف آدمها را
جریحهدار نکنیم .خیالتان آس��وده که حس��ین قدیانی،
اکبر قدیانی را جز در راه افکار و عقای��د بابااکبر بصیر خرج
نخواهد کرد .اما حاجحس��ین! آیا نباید کمی هم نگران آن
انشاءاهلل حزباهلل باش��ید که به محض دیدن خلقاهلل پی
به باطن آدمیزاد میبرد؟ معاالسف مصباح نیز معتقد بود
که تا شریعتی را دید ،پی به انحراف معلم شهید برد .جز این
است که این تفکر ناثواب و بدصواب ،صدای بهشتی بزرگ را
درآورد و آن سید عظیمالمنزله را که همیشهی خدا آرام بود،
عصبانی کرد؟ روایت باز و بستهشدن چشم مصباح هنگام
غسل میت ،خبر از خطری میدهد که مقصرش «فرزندان
شهدا» نیس��تند و دوس��ت دارم بدانید که فرزندان شهدا
«کلیشه» نیس��تند .آری! قصور و تقصیر بر گردن فرزندان
سیاسی عالمه است .عالمهای که به محض رؤیت شریعتی
پی به ضمیر دکتر برد ولی به محض مشاهدهی احمدینژاد

نتوانست متوجه عمق انحراف این چهرهی نامحمود شود.
چه میگویم که پای امام زمان را هم به میان کشید تا بیش
از پیش بفهمیم چرا این همه میان «س��وم تیر مصباح» با
«هفتم تیر بهشتی» فاصله است؛ فاصله از مشایی تا دیالمه.
من بیس��واد و عالمه جامع همهی علوم .بفرمایید کجای
متنم غلط است؟ من نادان و مصباح سفینهی نجات .بگویید
اولین روزهای بهار هش��تاد و چهار چرا عالم��ه مصباح به
رغم نظر حضرت آقا هرگز راضی نشد از احمدینژاد کوتاه
بیاید؟ من بچه و آیتاهلل آیهی اهلل .بر این تجسم کفر ابلیس
روشن کنید که آیا همراهی با خمینی در نهضت مظلومش
تنها منوط به انتش��ار فالن مجله و بهمان بولتن است؟ اگر
خامنهای و بهشتی و هاشمی و طالقانی و مهدوی و صدوقی
که زندانها کش��یدند و تبعیدها رفتند «حواریون نمرهی
بیست روحاهلل» بودند ،خدایی به مصباحی که برخی اسناد
و بعضی ش��واهد دال بر عدم همراهیاش ب��ا امام در مقطع
انقالب دارد ،چه نمرهای باید داد؟
آقای شریعتمداری! ش��ما بهتر از من میدانید که «بودن
با خمینی» به صرف درج یک آیهی مبارزاتی در کنار یک
لوگوی مطبوعاتی نیست و صدالبته من خوب میدانم که
اساسا نیازی به بیان این حرفها نیست لیکن وقتی میبینم
در برابر اهانت به بهشتی سکوت میشود اما «کوچکترین
نقد به مصباح» ترجمه به «بزرگتری��ن اهانت به عالمه»
میشود ،چگونه س��اکت باشم؟ آیا ش��ما نیز معتقدید که
خانهی بهشتی در قلهک به منزلهی خروج سیدالشهدای

ناظر بر متون اخیر حق نوشته بودید« :فرزند ش�هیدی که بر خالف عقاید پدر بنویسد،
دیگر تنها فرزند جس�می آن شهید است» .الزم است بر شما روش�ن کنم که چرا از این
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زیادی که مصباح عادت داشت با بهشتی بس�ازد ،طرف «حمزهی خمینی» را میگرفت
و فقط در یک قلم؛ بابااکبر سرشار از بصیرت ،ارادت وافر به «معلم شهید انقالب» یعنی
علی شریعتی داش�ت و هنوز کتابهای دکتر که بعضا با حاشیهنویسیهای پدرم همراه
اس�ت در کتابخانهی خانهی ما هست .چه میگویید اس�تاد؟ ما از شما آموخته بودیم
که قبل از داوری ،ابتدا کمی تأمل کنیم و اینقدر راحت عواطف آدمها را جریحهدار
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انقالب اس�لامی از عدالت بود؟ اگر نه ،چرا ب��ا قلم همواره
اس��توارتان جواب ندادید به عدالتاولیهای��ی که مدام با
اس��م مصباح و چهار تا تعریف خامنهای از ایشان ،کاسبی
میکنند؟ در چند فراز از نامهتان ،زش��تی رفتار و پلشتی
گفتار من فرزند ش��هید را عی��ان کردید .اجرت��ان با خدا؛
لیکن چرا ننوشتید آن روحانی هم که نقب به عاقبت افراد
میزند ،تنها لباس پیامبر را دزدیده و هیچ بویی از شرافت
ختمالمرسلین نبرده اس��ت؟ نگاهی گذرا بر تصاویر کانال
تلگرامم نش��ان میدهد که ناس��زا از طرف من شروع نشد
و جماعت فحاش هم همگی آلبانینش��ین نبودند .بعضی
عمامه روی س��ر داش��تند و برخی به مصباح یا مؤسسهی
مصباح وابسته بودند .نکند فحاش��ی و تهمتزنی از سوی
مصباحپرستها بالاشکال است که حضرتعالی فقط طرف
غریب صحنه را مورد عنایت قرار دادید؟
نمایندهی ولیفقی��ه! اعتبار نوریزاد را ن��زد خدا از اعتبار
خ��ودم بیشتر میدان��م ،چرا ک��ه فقط خدا خب��ر از آمار
سلس��لهجبال گناهانم دارد اما یک چیز را حتم دارم و آن
اینکه در منظر حضرت حق با اختالف ،از س��ارقین لباس
پیغمبر جلوترم .من نیز خیرخواهانه به ش��ما مینویس��م
که اندک��ی بیخیال م��ا فرزندان ش��هدا ،مداقهی بیشتر
کنید که چه میکنن��د آقازادههای چپ و راس��ت در این
کشور؟ ش��اید ناش��ی از اثر س��کنات روحانیها و حرکات
روحانیزادهها باشد که بیست و پنج درصد بازداشتیهای
فتنه از خانوادهی ش��هدا بودند .آیا نباید قب��ل و بعد نماز
ش��بی که میخوانید ،دمی هم با خود فک��ر کنید که چرا
چنین شده اس��ت؟ آیا در این بریدگی ،اسالم تنگنظری
که مصباح با کم��ک مجموعهی پایداری تأس��یس کرد،
صاحب پررنگترین نقشها نیست؟ روی سخن احواالت
ش��خصی مصباح نیس��ت؛ که حتم دارم تداعیگر حاالت
فروتن همهی علمای رئوف است .مسئلهی متن مسئلهی
حزبی اس��ت که همه را جز خود فاس��د میداند و جوری
آدمها را قضاوت میکند که آدمی علیالدوام حمد بفرستد
که خوب شد اینها خدا نشدند .جای این گله از شما باقی
اس��ت که چرا علیه بداخالقی پایداریها ب��ه خصوص در
حق قالیباف ،کمتر میپردازید؟ آیا هیچ برای ش��ما سؤال
نش��ده عدالتخواههای احمدینژادی که به دروغ خود را
«حزباللهی» میخوانند ،چرا هی��چ وقت از ثروت صادق
محصولی با ما س��خن نمیگویند؟ نکند اتصال به مصباح،
مصونیت میآورد؟ هیهات! من اصال تص��ور نکردهام برای
خودم کس��ی ش��دهام ،ولی آیا ما بیارزشها این بال را سر
جمهور آوردهایم یا ارزش��یهایی که ذیل سیاس��تورزی
مصباح باعث باخت جریان انقالبی در نود و دو شدند؟ هشت
سال تاوان دادیم ،چون هرگز مصباح حاضر نشد بفهمد که
تکرار مطهری هست اما تکرار بهشتی نیست .چقدر هشدار
دادیم آن روزها که «رقیب در صحنه است» ولی به گوش
مصباحیون نرفت .آنقدر نرفت که حضرت آقا مجبور شدند
از رصد همزمان آرمان و واقعیت نیز تکلیف و نتیجه سخن
بگویند .اگر میفرمایید اینها هم اهانت به مصباح اس��ت،
بفرمایید نظرتان دربارهی درشتگویی بسیجیهای تهران
و امام صادق که در س��ایهی مصباحیسم کل نظام را متهم
به «فساد سیس��تماتیک» میکنند چیس��ت؟ واقعا کاش
نیمنگاهی به اسکرینش��اتهای کانالم بیندازید تا متوجه
ش��وید همتیرههای روانبخش «فیک» نیس��تند ،بلکه
محصول مستقیم سیاستورزی غلط عالمهاند.
جناب ش��ریعتمداری! دوره افتادهاند که حس��ین قدیانی
را باید به زندان فرس��تاد .هر دقیقه به یک��ی از ارگانهای
قضایی و نهادهای امنیتی نامه مینویسند که جای حق در
محبس است .من گردنی دارم از مو باریکتر اما متعجبم از
گردنکلفتهای چسبیده به مکتب مصباح که جمهوری
اسالمی را به عصر خالفت امویان و عباسیان تشبیه کردند
و آب هم از آب تکان نخورد و حتی شمای همیشه دست به
قلم را هم به صرافت تنبیه این بیمایهها نینداخت .وااسفا!
صدایی هم از هی��چ طلبهای و هیچ تش��کلی درنیامد .من
اینجور فرض گرفتم که مصباح برای این مصباحیستهای
جلیلیچی ،از ولیفقیه باالتر است .فرضیهی شما چیست؟
آقای ش��ریعتمداری! بهش��تی و مصباح ،ی��ک دوگانهی
غیر قابل کتمان اس��ت که با جعل تاریخ و خاطرهس��ازی
نمیتوان این دو را با هم جمع کرد .فرض را بر این میگیرم
که بر اس��اس مش��اهدات مصباح ،فیالحال «معلم شهید
انقالب» ناظر ب��ر انحرافاتش در درکات دوزخ باش��د .آن
جهنم برای من قابل تحملتر است تا بهشت بدون بهشتی
مصباحیستها.

