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«مکتب سلیمانی»
مکتب والیت است
نه طرح والیت
علیاکبر بهشتی :گمانم از شهید دکتر مصطفی چمران
باش�د این جمله ک�ه «وقتی در ش�یپور جنگ دمیده
میشود ،مرد از نامرد تشخیص داده میشود» و گمانم
این جمله ،این روزه�ا هم مص�داق دارد لیکن عوض
جنگ ،این حاجقاسم سلیمانی است که خونش را به مجرایی برای
تشخیص مرد از نامرد تبدیل کرده است .شگفتا! هر که ولو ذرهای
دارای وجدان است ،همهی خط و ربطها را وانهاده و آمده پای کار
خون مطهر و مقدس�ی که خون دلها خورد س�الهای سال تا هم
موافق و هم مخال�ف؛ هم انقالبی و هم ضد انقلاب؛ هم اصالحاتی
و هم اصولگرا؛ هم چپ و هم راس�ت و هم ایرانی و هم غیر ایرانی
ش�اهد جهانی امنتر و با امنیت فزونتر باش�ند .صحه بر سالمت
س�خن رئیسجمهور محترم میگذارم که حتی لندننشینها نیز
به س�ردار س�لیمانی بدهکارند؛ چه اینکه اگر مص�اف فاتحانهی
حضرت نفس زکیه با تکفیریها نبود ،اینک نوبت گلو بلکه گلوگاه
اروپا بود تا از داع�ش و امثالهم تیرهای چندش�عبه دش�ت کند.
بدین منوال حاجقاسم فراجناحی و فراملیتی را میتوان همزمان
«سپهبد صلح» و «سردار جنگ» نامید که اگر جنگ هم میکرد،
تنها با هدف آس�ایش بیشتر خالئق بود .بدترین کار ممکن ،نگاه
حزبی به حاجقاس�م اس�ت؛ نفهمیدن فلس�فهی سیاس�تورزی
فراجناحی سردار دلها .الحمدهلل خط و مشی این شهید همچنان
زنده پی�ش روی همهی ما چون نگینی تابناک میدرخش�د .آری!
حاجقاسم مظهر اعتدال بود اما در مقام عمل و به شکل درست .او
هم با اصالحطلبها میپرید و هم با اصولگراها نشست و برخاست
میکرد ولی فراتر از این دو ،فقط در جناح جمهور بود و تنها در راه
حضرت ماه .گاه از هاشمی تعریف میکرد و گاه از مخالفان مرحوم،
چون از قضا سیاست را همان قدر خوب میفهمید که جنگ و صلح
را .او نه مثل مصباحیستهای تندرو بود که حتی خدمات هاشمی
را نیز خیانت بخواند و نه مانند ترمزبریدههای هشتاد و هشت بود
که انتخابات را فقط به ش�رط برد بخواهد .قبیلهای که شوربختانه
آخرش هم زیر بار قانون نرفتند و به ش�کوه یک حماس�هی چهل
میلیونی ،لطمههای بیشمار زدند .باری حاجقاسم فقط یک رهبر
داشت« :خامنهای» و هرگز اینگونه نبود که حکایت کارگزارانیها یا
پایداریچیها درگیر سختی آزمون انتخاب در دوگانههای مرسوم
و مس�موم ش�ود .خندهدارترین حرف این اس�ت که افراطیهای
یک جناح که استادمسلم وحدتشکنی هس�تند ،ضمن طعنهی
زشت و بیادبانهی «مالک اشتر دس�تپاچه» قاسم را در سیاست
داخله ناپخته بخوانند و افراطیهای جناح دیگر او را تبلور خشم و
خشونت بنامند .بنازم جذبه و جاذبهی خون سیدالشهدای مقاومت
را که چه آنها و چه اینها را آورد در بزمگاه همدلی زیر تابوت سه
رنگش« .مکتب سلیمانی» مکتب حرافیهای بیپشتوانه نیست،
مکتب صدور احکام بیادله نیست ،مکتب فرضیات موهوم نیست.
در یک کالم :مکتب والیت اس�ت و مکتب طرح والیت نیست .در
سیاس�تمدار بودن س�ردار بیغروب دلها همین بس که اساسا
خیلی سیاس�ی نبود .وای بر ما اگ�ر همهی هویتم�ان خرج نقد
جناح مقابل شود و همه چیز و همه کس را تنها با عینک بدترکیب
سیاس�ت نگاه کنیم .بگذار اینجور بنویسم :هم جنگ و هم صلح
و هم مقاومت و هم سیاست حاجقاسم برای زندگی بهتر مردم بود
و نیز برای صدور این فتوای ناب ک�ه گل گرفتن از بچهها ،تازه نماز
را نماز میکند .س�لیمانی مرجعی بود بینظیر برای تقلید حریت،
انسانیت ،شرافت ،شریعت ،طریقت ،مجاهدت ،مقاومت ،شهادت،
سعادت و صدالبته بصیرت.

