قاسم سلیمانی؛ ثمرهی مکتب خمینی و خامنهای است

نعم!انتعباسنا یا قاسم
جواد شاملو :موج فرونشست ،آشوب آرام گرفت،
گرداب خبرها ایستاد ،این هفته هم به ساحل
رحمتش رسید؛ شب جمعه .شب رحمت .شب نور...
و شب سیدالشهدا که همهی اینهاست و دستاویز
رحمتی باالتر از او نیست .گویی که وارد بودن زیارت
سیدالشهدا ،در عرض دیگر فضایل این شب نه ،که دلیل آنهاست.
امشب خستهایم ...خسته از خبرها ،از حرفها ،از اضطرابها و اشکها و
خشمها .مثل روزهای انقالب بود این هفته .هر روز اگر خودمان در خیابان
نبودیم ،پای تلویزیون مردم را میدیدیم که در این گوشه و آن گوشهی این
مملکت ،صبح تا شب ،ترک کار و زندگی کرده بودند و آواره شده بودند در
خیابانها و منتظر که چه؟ که پیکر برسد ،که از چنگ تراکم جمعیت فالن
جاییها بگریزد و سمت ما بیاید...
درست در لحظهای که خط صاف شد و بعضیمان پیش خودمان فکر
میکردیم امیدی به زنده ماندن نیست ،همین ما بعضیها که ده سال پیش نیز
خاماندیشانه همین گمان را برده بودیم ،شوکی عظیم به جامعه وارد شد و ما
را احیا کرد .چند هفتهی پیش ،شوکی کشته بود و این هفته شوکی احیا کرد...
قاسم سلیمانی از جهات گوناگون حجت است برای ما ،اما یکی از مهمترین
جهاتش این است که او حجت حقانیت این نظام است .حقانیت مکتب امام
خمینی و امام خامنهای .او دانشآموخته و محصول این مکتب و تا لحظهی
آخر معتقد به این مکتب بود .هر مکتبی را باید از خروجیهایش شناخت و
خروجی مکتب اسالم باید در جهان چنان بینظیر باشد که حقانیت اسالم
را نشان بدهد .عیار هر مکتب این است؛ آن کسانی که پای منبر آن درس
آموختهاند ،چگونه آدمهاییاند ...و حاجقاسم بینظیر بود .پر از تضادهای
خاص انسانهای کامل و ذوابعاد .دوست باشی یا دشمن ،نمیتوانی اخم
چشمهایش را تاب بیاوری ،اما همین سلیمانی جلوی مردم که میرسد،
جلوی کلی آدم خم میشود و دست پیرمردی را میبوسد .این را از آن
جهت میگویم که االن هر کسی میآید و زیر علم شهید سلیمانی سینه

میزند ،اما یادمان نرود که او محصول کدام تفکر و کدام دستگاه بود.
نمیتوانیم بگوییم انقالبی هستیم و در همین حال معتقد باشیم؛ این انقالب
محصولی نداشته و چهل سال سرتاسر ناکارآمدی بوده! اگر معتقد نباشیم
فردای این کشور از امروزش بهتر خواهد بود و امروزش از دیروزش بهتر
است ،یعنی به حقانیت این راه اعتقادی نداریم .اگر بگوییم انقالب به جای
اینکه جلو برود ،عقب رفته؛ حقانیت این راه را قبول نداریم .انقالبی بودن
یعنی اعتقاد به مستقیم بودن راهی که میرویم .انقالبی بودن ،نه یعنی قبول
داشتن حقانیت پارهای آرمانها که کسانی سال  ۵۷با آنها قیام کردهاند ،بلکه
یعنی دقیقا ایمان به حقانیت تام و تمام انقالبی که سال  ۵۷به رهبری امام
خمینی به پیروزی رسید...
قاسم سلیمانی حجت قائمی است در برابر تمامی بدبینان به نظام و آیندهی آن،
تمام ناامیدان و تمام کسانی که سراپا زیر تأثیر رسانهها ،مردم را از نظام بریده
میبینند .قاسم سلیمانی از زمرهی کسانی است که در جواب «جمهوری اسالمی
یعنی چه؟» او را نشان میدهیم و در جواب «کجای نظام مقدس است؟» او را
نشان میدهیم و در جواب «به چگونه کسی رأی بدهیم؟» او را نشان میدهیم...
حاال تیپ و ظاهر یک حزباللهی ،مردم را به یاد یک قهرمان میاندازد ،نه
آنچنان که رسانههای معاند و منافقان داشتند موفق به جا انداختنش میشدند؛
مفسدین و غارتگران بیتالمال .او و داستان او و دستان او ،بیش از همه ید
بیضایی جلوی چشم ضدانقالبهای مثال حزباللهی ،ضدانقالبهای مثال
عدالتخواه و ضدانقالبهای مثال آرمانگراست! حاال خدا دوباره الگوی
روشنی برای مردم در طاق آسمان نصب کرده است...
فتنهای سیاه از جمعهای سیاه در آبانماه آغاز شد .تاریکی حاکم بود تا یک روز
جمعه که بیدار شدیم و دیدیم آسمان سرخ است .بعد خورشید طلوع کرد .آری!
سرخی شهادت حاج قاسم ،سرخی غروب نبود ،سرخی طلوع بود! حاج قاسم،
طلوع کرد و نوری ابدی نثار جامعه و کشور ما نمود .خوش به عاقبت شهیدی
که شعارش بود؛ «کلنا عباسک یا زینب!» و سپس با نحوهی شهادتش انگار
کسی به او گفت؛ «نعم! انت عباسنا یا قاسم!»
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«مافیای روشنفکری» این بار «دولتآبادی» را به بهانهی متنی در مدح «سردار سلیمانی» مورد حمله قرار داده است

محمدرضا کائینی :محمود دولتآبادی نویسندهی پرآوازهی معاصر را سالهاست که
میشناسم .از طریق گفت و شنودهای متعدد تاریخی و سپس حضور در محافل رسمی یا غیر
رسمی دوستان مشترک .باهوش است و دقیق و توصیفگر و البته دارای نثری فخیم و فاخر و
تا حدودی تاثیر پذیرفته از نویسندگان روس .در جهانبینی و تاریخ و سیاست نیز دیدگاههایی
دارد مخصوص به خویش که میتوان آنها را پذیرفت یا نپذیرفت .بهرغم منظر شفاف دربارهی
رژیم گذشته و سه سال تحمل زندان سخت در حکومت شاه ،پس از انقالب نیز در سویهی
دگراندیشان عمدتا متمایل به چپ ،جای گرفته و با نظام مستقر نیز مرزبندیهای روشنی دارد.

حریت محمود

این همه گفتم که معلوم شود نگاشتهی معروف او در تکریم سردار سلیمانی ،بر کدامین قلم
جاری گشته است .این تأسفنامه نیز کامال با پس زمینهی «ناسیونالیسم سکوالر» نوشته شده
است .با این همه «مافیای روشنفکری» که پیشتر دربارهی آن بارها گفتهام ،از تحمل دیدگاه
ناهمسوی کسی چون دولتآبادی نیز عاجز است و از هر رطب و یابسی چنگ میآویزد تا یا
او را به عقبنشینی وادارد و اگر نشد ،مطلقا از چشم بیندازد! یکی از مضحکترین تقالهای
این دولت پنهان ،علم کردن برادری است که اکثرا پیش از این قضایا ،نامی از وی نشنیدهاند،
«اخوی حاتم طایی» نیست! گفتهاند که براد ِر حاتم ،نه پولی و نه
با رفتاری که بیشباهت به
ِ

دستی برای بخشش داشت .اندیشه کرد که چگونه به شهرت برادر نائل شود و عاقبت بدین
نتیجه رسید که چارهی کار« ،ادرار در چاه زمزم» است! اگر همه برادر را با سخاوت به یاد
میآوردند ،دستکم او را نیز با این عمل به خاطر بسپارند! و دستآخر تذکاری به همهی
ابوابجمعی جریان روشنفکری به اینکه :وقتی این مافیا به یکی از نامدارترین چهرههای خود
چنین حملهور میشود ،حساب امثال شما پیشاپیش پاک و تسویه است! راستی! یادم آمد که
یک بار دولتآبادی به من گفت« :روشنفکران ایرانی ،مانند هووها با هم رفتار میکنند! بعضی
از آنها در مواقعی ،وحشتناک میشوند!»

