بازخوانی یادداشت حسین قدیانی در دفاع از بودجهی مؤسسهی امام خمینی

قابل توجه کاسبین مصباح

درست در روزهایی که فتنه و انحراف مشغول تخریب آیتاهلل مصباح و مؤسسهی
امام خمینی هس�تند ،متن محمدعلی ابطحی دربارهی ایش�ان -در خالل نقد
یک فیلم -نجیبان�ه بود .اینکه ابطح�ی در متن خود دچار حب و بغض نش�ده،
قابل تحسین اس�ت .به خصوص اگر حواسمان به افتراق مشی و تفاوت مشرب
خودمان با جریانی که ابطحی تعلق به آن دارد ،باشد .گمانم حرف حساب ابطحی
در متن مذکور همان است که سال نود و دو نوشتم« :تالش برای تبدیل مطهری
زمان به بهشتی زمان ،خارج از تدبیر است و ظلم ناخواستهی بعضی از دوستان

پاسخ حق به شبههی جریان فتنه:
به همان دلیل که دول غربی ،هم به دانشگاههای مدرن خود بودجه اختصاص میدهند ،هم به مراکز دینی
سنتیشان؛ ایضا به همان دلیل که دولت خودمان ،نهتنها برای فالن دانشکدهی بهمان دانشگاه تهران بودجه
تعیین میکند ،بلکه هر ماه حقوق امثال زیباکالم را هم از بیتالمال میپردازد ،قوهی مجریه موظف به تأمین
مالی مؤسساتی مثل مؤسسهی امام خمینی نیز هست و احدی نمیتواند منکر خدمات نظریعقیدتی فراوان
این مؤسسه باشد .بله! مؤسسات بیمحصول ،حسابشان جداست اما اقال در حوزهی فلسفه هم مصباح اعتبار
دارد ،هم مؤسسهی ایشان .کم هم شبههزدایی نکردهاند ،برخالف بودجهبگیران شبههزا.
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به ایش�ان» .آن روزها گروهک پایداری حقیر را متهم ب�ه اهانت به عالمه کرد و
این در حالی است که یکی از نخستین مندرجاتم در کیهان -حدود بیست سال
پیش -دفاع از فقیه فقید بود با تیتر «ایدئولوگ هدایت» .االن هم ذیل مقدمهی
فوق ،همین قصد را دارم .جریان فتنه مدعی است« :خرج بودجه از بیتالمال برای
مؤسسهی تحت ریاست آیتاهلل ،مخل اقتصاد حرفهای است» .جریان انحرافی اما
حرفش را واضحتر میزند« :دلیل سکوت این روزهای عالمه در قبال کمکاریها و
کجکاریهای دولت این است که او نمکگیر بودجهی مجریه است».

پاسخ حق به شبههی جریان انحرافی:
اوال محافظهکاری و دنیاسنجی با یک من س��ریش به مصباح نمیچسبد .آیتاهلل در روزهایی که هاشمی
و امثال هاشمی رئیسجمهور بودند ،نقدش��ان میکرد و بعضا چقدر هم تند و تیز .ثانیا مصباح مگر کاتب
کیهان یا راقم وطن امروز اس��ت که هر جا نقد سه قوه الزم باشد ،ورود کنند؟ ش��أن و شغل آیتاهلل مثل
عالمهی ذوالفنون حضرت آیتاهلل حسنزاده است؛ ورود عنداللزوم به سیاست .مثل شهید مطهری .بیان
کلیات و نه ورود به جزئیات .افتخاری بدهند و چراغی بیفروزند .لذا «عالمهی بزرگ» را با «من کوچک»
عوضی نگیرید.
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