«نمایندهی فیزیکی ولیفقیه» اهانت نیست؛ حقتان است آقای شریعتمداری

باطل گفت و حق شنود

من الیاالبد فرزند جسمانی ،روحانی و ایدئولوژیک شهید اکبر قدیانی هستم
حق :عالقهی بابااکبر به شهید بهشتی تا آن
حد بود که هفت تیر شصت به محض آنکه
متوجه آن حادثهی همچن�ان جانخراش
ش�د ،دس�ت من و خواهر و مادرم را گرفت
و مسافرت تابس�تانیمان را نیمهتمام رها
کرد ت�ا همگی ب�ا ه�م در مش�ایعت پیکر
سیدالش�هدای انقلاب اسلامی و هفتاد
و دو ت�ن از ی�اران گرا نق�درش حض�ور
داش�ته باش�یم .من البته هی�چ خاطرهی
روش�نی از پ�درم ن�دارم و حت�ی همی�ن
خاط�ره را هم از م�ادرم ش�نیدهام ولی بدا
به حال حاجحس�ین ب�ا این منط�ق لقش.
ف�راوان از دوس�تان بابااکبر ش�نیدهام که
پ�درم در هم�هی دوگانههایی ک�ه مصباح
عادت داش�ت با بهش�تی بلکه ب�ا خمینی
بس�ازد ،مخالف محض دیدگاه مصباح بود.
اگر منظور مدیرمس�ئول کیه�ان از «گناه
بزرگ» اهانت اس�ت ک�ه ابتدا به ش�هید و
خانوادهی شهید اهانت شد .مواجههی من
با مصباح یعنی متن دقیق و مؤدبانهی «اما
بهشتی زمان کیست؟» لیکن ده سال تمام
از مصباحیس�تها فحش و توهین و تحقیر
شنیدم و عاقبت مجبور ش�دم جوابشان
را بس�ته به لیاقتش�ان بدهم .علیالظاهر
برای س�ردبیر کیهان فقط اهانت به مصباح
«گناه ب�زرگ» محس�وب میش�ود .آقای
شریعتمداری! بزرگترین گناه برای یکی
مثل شما این اس�ت که با وجود کوهی ادعا
مبنی بر عدالت و مردمداری و پاکدس�تی
و چه و چه ،یک ثانی�ه هم برای حق بیمه رد
نکردهاید و این در حالی است که بیشترین
نوش�تههایم هنوز هم متعلق به روزنامهی
کیهان اس�ت .حاال بیشت�ر درک میکنم
امثال آس�یه باک�ری را که چرا امثال ش�ما
را از هیچ هم کمتر حس�اب میکنند .اصال
فرض کنید پدر من مؤسس حزب پایداری.
باز هم تقس�یمبندی جس�مانی و روحانی
حضرتعالی زش�ت ب�ود و پلش�ت .از من
ن�ه ،کاش از پدر ش�هیدم حی�ا میکردید.
س�ر جدتان بیندازید س�طل آش�غال این
خطک�ش طرح آش�غال والیت را ک�ه برای

ش�هید هم ایدئولوژی جعلی خلق میکند.
بهش�تی واالمقام از سیاستورزی مصباح
سیاستنش�ناس متنفر بود؛ چ�ون همین
روزها را میدید .فقط نقل ش�ریعتی نبود؛
بهشتی اساس�ا با مش�رب مصباح مشکل
داشت .مشرب مصباح یعنی اسکرینشات
همی�ن قطع�ه از مرقومهت�ان .س�الهای
اخیر مک�رر جری�ان عدالتخ�واه و البته
عدالتنفهم ضم�ن عبور از بن�ز مطهری و
قلهک بهش�تی ،حت�ی به قل�ک خامنهای
هم گیر داد و چش�م در چش�م حضرت آقا
ایش�ان را به عدول از عدل مته�م کرد اما
هیچ صدای�ی از ش�ما درنیام�د .والیت به
طرح والیت مصباح نیست ،به دفاع جانانه
از حض�رت م�اه اس�ت؛ به خص�وص وقتی
حزبالمصباحیه�ا دارند رهب�ر انقالب را
میزنند .دفاع از خامنهای در برابر روحانی
هنر نیست؛ هنر آن است که از سیدعلی در
مقابل مصباحپرس�تهای ضد حاجقاس�م
دفاع کنی .به ش�هید درش�تی کردند و بعد
از ده سال سکوت ،دس�تآخر جوابشان را
به ناچار دادم .حقشان بود .همچنان که این
متن نیز حق شما است« .حق» مثل «کیهان»
نیست که خطکش طرح والیت بگذارد روی
جلدش و دخت�ران ایران را ناظر ب�ر رفتن به
اربعین یا رفت�ن ب�ه ورزشگاه ب�ه «راهیان
آزادگی» و «قربانیان آزادی» تقسیم کند .این
بازی ش�ما در زمین علینژاد بود .البته عادت
کردهاید به ای�ن بازیخوردنها .متأس�فانه
افراط در ذات شما نهادینه شده حاجحسین!
لطفا نمایندهی جمهوری اسلامی در کیهان
باش�ید؛ ن�ه نماین�دهی حکومت اسلامی.
بگذریم ک�ه حکومت اسلامی ب�ا خطکش
مصب�اح آنقدرها ب�ا حکومت طالب�ان فرق
ندارد .آن مصباح که برای رهبر انقالب «عزیز»
بود ،مصباح حوزه بود؛ نه مصباح حزب .فقط
خدا میداند که مصباح پایداریهای ساکت
خمینی و پایداریچیهای س�اکت خامنهای
چه بالیی س�ر دین و دنیای این مردم آورده.
راه بهشتی باز است؛ توبه کنید از گناه بزرگ
مصباحپرستی...
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برشی از کیک بیمزهی مدیرمسئول کیهان که برای سردبیر حق پخته بود

