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رنجنوشت حق
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س�لام حضرت آقا .عازم مش��هدم و مثل همیشه توقفی
کوتاه در زادگاه معلم شهید که با تیغ ،ریش میزد و هرگز
با ریش ،تیغ نزد .همان روشنفکر متعهدی که در اسالم
بهشتی و خامنهای ،نه تنها قابل تحمل بلکه الیق تشکر
بود اما در اس�لام قاعدین مکرر تکفیر ش��د و مرتب علیه
عاقبتش درش��تگویی میش��د .از همین قوم که ضمن
س��وءبهره از عالم جبههی عقیده مک��رر مصباح را خرج
سیاست سست خود کردهاند ،یکی هم جناب روانبخش
است که سال نود و دو حق را به جرم البد نابخشودنی رأی
به آقای قالیباف اوال متهم به اهانت به مصباح کرد و ثانیا
رسما مدعی شد که امروز فالنی فردای بهمانی است .آن
روزها من دو یادداش��ت دربارهی مصباح نوشته بودم که
احتمال میدهم هر دو را خوانده باشید« .مصباح و چند
آه دیگر!» و «اما بهشتی زمان کیس��ت؟» عناوین آن دو
متن بودند که در نهایت ادب و احترام و در سایهی اشارات
فراوان به خدمات بعضا بینظیر فیلسوف فقید ،به ارائهی
چند پرس��ش از مصباح پرداخته بود .سال گذشته نیز در
حالی که گروه پایداری مثل همیش��ه به تفرق مش��غول
بود ،من از زاویهی حریت به دفاع از مصباح و مؤسس��هی
مصباح در مواجهه با جریان فتن��ه و انحراف پرداختم که
آن نوشته نیز در کانال تلگرامم موجود است .بماند که دو
دههی پیش یعنی در نخس��ین روزهای روزنامهنگاری با
انتش��ار متن «ایدئولوگ هدایت» در کیهان ،این توفیق
را داشتم که به وس��ع خود قدردان فضالی حوزه باشم .با
همهی اینها روزهای اخیر یکی دیگر از کاسبان مصباح،
تکفیریسم را به اوج رساند و پای مطلبی از راقم این سطور
که به دفاع مستدل از شما اختصاص داشت ،این کامنت
را گذاشت« :این خط و این نشان! تو روزی با همین شدت
و حدت خود خامن��های را خواهی زد!» حض��رت آقا! به
من حق بدهید ک��ه ناظر بر قضاوته��ای فرهنگی و نیز
ذکاوتهای سیاس��ی ،از یک دوگانه حرف بزنم :اس�لام
بهشتی و اسالم قاعدین .امثال روانبخش محصول اسالم
سراس��ر دافعهی قاعدین هس��تند که تا از آدمها دشمن
برای شما نتراش��ند ،آرام نمیگیرند .حاال میفهمم چرا
امسال در سالروز ارتحال امام ،تمام خطبهتان را در مدح
جمهوریت جلو بردید .تا بر همه مشخص کنید تعاریفتان
از این و آن ،آنچه زیاد دارد ماده و تبصره اس��ت .شگفتا!
کوچکترین عناصر گروه پایداری در ورای آزادی انتقاد از
بهشتی و مطهری اخیرا به صرافت نقد خمینی و خامنهای
هم افتادهان��د لیکن احدی حق ندارد تلنگری به اس�لام
قاعدین بزند .دفاع تاریخی شما از جمهوریت ،فقط تذکر
به جزئیات رفتار شورای نگهبان نبود؛ بلکه کلیات اسالم
ساکتین نهضت امام خمینی را هم به چالش کشید .همان
اس�لام که به رغم میل ش��ما رهبر جمهور ،احمدینژاد
را مثل یک جام زهر در س��وم تیر به جمهوری اس�لامی
تحمیل کرد و نظرکردهی ام��ام زمان خواند .حضرت آقا!
ریزهمگسکی هستم که بود و نبودم فرقی به حال سیمرغ
سماواتی که شما باشید و ش��جرهی طیبهی والیت ولی
مطلق حقی که ش��ما باش��ید ندارد اما برای خودم الزم
میدانم که به کوری چشم کاس��بان مصباح خط و نشان
بکش��م که اگر مدعیان دروغین عالمه حق را قطعهقطعه
هم بکنن��د ،باز از فرزند ش��هید اکبر قدیان��ی چیزی جز
عشق به سیدعلی مشاهده نخواهد شد .با این وجود دلیل
انتشار نامه این است که سال هشتاد و هشت بارها از خود
میپرسیدم« :چرا باید بیست و پنج درصد بازداشتیهای
فتنه ،از خانوادهی شهدای دههی شصت باشد؟» الغرض!
کامنت آن روحانینما بر اصحاب معرفت روشن میکند
که ماجرای این ریزش تلخ از کجا آب میخورد .حضرت
آقا! صریح مینویس��م که به اس�لام قاعدین نقد فراوان
دارم .من بر خالف آس��یه باکری که س��الهای متمادی
طعنهها و متلکه��ا را در دلش جمع ک��رد و بعد ناگهان
با پیوستن به س��بزها و بنفشها بغضش را خالی کرد ،به
اقتضا حق نقبزنان به فردای خلقاهلل را کف دستش��ان
میگذارم و آرزو به گورش��ان میکنم ک��ه از صاحب این
قلم خصم شما تراشیده ش��ود .از ساکتین نیمهی خرداد
چهل و دو متنفرم ،چون در دوگانهی خون باکری و پول
محصولی چسبیدند به پول محصولی و ناجوانمردانه نام
ادامه در صفحهی بعد

بیش از بیست سال اس�ت که در رسانههای مکتوب
و مجازی قلم میزنم و الحمدهلل از مس�عود بهنود
تا س�یدعلی خامنهای خواننده دارم لیکن تا کنون
ندیدهامحتیمنافقینآلبانینشین،دعواییرابهانه
کنندوبهپیکرپدرشهیدممتلکبیندازند.اینجنایت
اما از کوتولههای داعیهدار مصباح برآمد و وقیحانه
استوری کردند که تن بابااکبر دارد در گور میلرزد

