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  ؛ قاسم سلیمانی را چگونه داوري کنیمجور دیگر باید دید
  

  18/10/98روز چهارشنبه، مورخ:  منبع: سایت زیتون،
  
  چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید«

  باید شست واژه ها را
  .  1»ه باید خود باران باشدژه باید خود باد، واژوا
 

به تفاریق  هاي روزمره خود، در داوري پیرامونیهاي اي که انسانرایج و جدي 2از خطاهاي شناختیِ یکی
نیز تعبیر  4»تفکر سیاه و سفید«تفکرهمه یا هیچ که از آن به  3.»تفکر همه یا هیچ«از تسا شوند، عبارتتکب میمر
شود؛ متضمنِ تحلیل و داوري یک سویه و مطلق اندیشی و جوانب مختلف پدیده مورد بحث را ندیدن و به می

  رد الف یا پدیده بشود، وقتی درباره ففردي که مرتکب این خطا میحساب نیاوردن و احیانا انکار کردن است. 
هاي هایی که سویهناپذیر و غیر منعطف است؛ داوريهاي قطعی و تخطیکند، در پی صدور داوريقضاوت می

یک سویه و  دیگران هم تحلیل و داوريِ از ، مشحون از احساسات و عواطف است وبیندمختلف ماجرا را نمی
ن صفت است، یا فرشته خصال؛ یا له فال ابلیسرو، فالنی یا طلبد. از اینمی» این یا آن«قاطع و سیاه و سفید و 

انی که آدمیان و کس ور نیستصمتشقوق دیگري یا با مایی، یا علیه ما؛ که نظام سیاسیِ مستقرّ هستی یا علیه آن؛ 
را  بر  هاالسف، این خطاي شناختی، رامع اند، یا خائن.کنند، یا جاهلبینند و تحلیل میرا خاکستري می هاپدیدهو 

د، آواز آورنمیرسد و سر برگوش نمیبندد و آنچه در این میان، البته بهتحقق گفتگوهاي سودمند و رهگشا می
  حقیقت است. 

دهنده کشته شدنِ سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدسِ  روز پیش، در پی حادثه تروریستیِ تلخ و تکان سه
 ساعتی به تحلیل ابعاد مختلف ، نیم»شمس تبریزي ءشرح احوال و آرا«س ، در ابتداي کالایران جمهوري اسالمی

در کانال تلگرامی و صفحه  این جلسه  پس از انتشار فایل صوتیِ 5.این واقعه مولمه از منظر خویش پرداختم
                                                        

  ». صداي پاي آب« سهراب سپهري، هشت کتاب، دفتر  .1
2. Cognitive distortions 

3. All or nothing thinking 
4. Black and white thinking 

  فایل صوتی این جلسه در کانال تلگرامی ام  در دسترس است:  . 5
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و  از داخلهاي متعددي از از دوستان نادیده، تعابیر تند و ناسزاها و فحش ايهاینستاگرام ، افزون بر لطف پار
که چرا  از این بود عبارت، گذریم، لب مدعاي هجمه کنندگانخارجِ کشور دریافت کردم. از تعابیر موهن که در

کند؟ چرا یکسره در محکومیت سردار سلیمانی سخن نرانده است؟ بیند و تحلیل نمیفالنی ماجرا را مثل ما نمی
  ....نوا شده؟؟ جمهوري اسالمی هم با چرا این اقدام دولت آمریکا را محکوم کرده؟ چرا
را ها پدیده ام که، عمد و عنایت داشتهامگفتاري و نوشتاري هاياز قضا، چه در آن سخنان، چه در دیگر تحلیل

  هاي مختلف آنها را از یکدیگر بازشناسم.خاکستري، و نه سیاه و سفید، ببینم  و سویه
سم حوالی فرودگاه بغداد رخ داد و منجر به کشته شدن سردار قا ،یابم، آنچه چند روز پیشمیکه درچنان

دستور هایران ب شناخته شده اي تروریستی بود؛ کشتن یکی از فرماندهان نظامیِسلیمانی و همراهانش شد، حادثه
دل آزار و شایسته محکوم کردن است. افزون بر این، تروریستی، رئیس جمهور آمریکا در کشوري دیگر، امري 

دست کم سه دوره را از یکدیگر تفکیک کرد و درباره آنها  توانمیبه نظرم باب کارنامه سردار قاسم سلیمانی، در
 انیمرحوم سلیمشائبه هاي بیبه عنوان یک ایرانی، خود را مدیون فداکارينکرد. ی کلّ قضاوتیک حکم نراند و 
؛ که اگر کنمین بخش از کارنامه او را تحسین میدانم و اجنگ هشت ساله ایران و عراق می و دیگر فرماندهانِ

ی از رغم اینکه با بخشبهافزون بر این، . ماندمیاز تاك و تاك نشان، اثري  یستهاي ایشان نبود، معلوم نمجاهدت
ان تحت امرش بازحضور ایران و سردار سلیمانی و سربا ارجی جمهوري اسالمی همدلی ندارم و خهاي سیاست

موافق نبودم؛ درعین حال، با حضور فرماندهان و سربازان ایرانی، جهت حفاظت در مقطع بهار عربی ، در سوریه
دانم. می سردار سلیمانیکارنامه  نرا در زمره نقاط قوتآموافقم و داعش در منطقه پس از سر برآوردن از مرزها، 

 ر شهر تهران شرکت کردند، مرحوم سلیمانیاو د نظیرِکممیلیونیِ تشییع جنازه مراسم کثیري از هموطنانی که در 
 علت وشائبه و زحمات بیو به پاس قدردانی از خدمات بی انگارندرا نماد و سمبلِ مقاومت در برابر داعش می

ه نحوافزون بر این، کاله خود را به عالمت احترام برداشتند. ها آمدند و رشوت او در این میدان، به خیابانبی
یث، او را و از این ح داشتهشگرفی ر سلیمانی، بر میزان محبوبیت او نزد جمهور مردم، تاثیر سرداسلوك شخصیِ 

هاي سیاسیِ داخلی وارد نزاعبرخالف دیگر فرماندهان سپاه پاسداران، علی االغلب  این مهم که :مستثنا کرده
  .اي داشتمثال زدنی و سبکباريِکار خویش داشت؛ همچنین حریت و جسارت و شجاعت شد و سر بهنمی

ن است. بر ای شده معیناز پیش  هاي مشخص وها و بسته، قرار دادن افراد در قالب»تفکر همه یا هیچ«از لوازمِ 
اساس، اگر کسی نظیر نگارنده این سطور که در آثار قلمی خود به صراحت تفکیک میان دیانت و حکومت را 

هایی با قاسم ؛ چون همدلی1آیداز دل دیانت و فقاهت بر نمی ،»حکمرانی مطلوب«برکشیده و استدالل کرده که 

                                                        
  در اثر ذیل:» حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متاخر« نگاه کنید به مقاله   1.

  ، نشر سهروردي. 1397سروش دباغ، ورق روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینی، فلسفه و هنر، تورنتو، 
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! چون حادثه کشته آیدبه حساب میهایی از کارنامه او را ستوده، عامل جمهوري اسالمی سلیمانی کرده و بخش
ی طهمه اتفاقات تلخی که با  ،شدن مرحوم سلیمانی را تروریستی قلمداد کرده و دولت ترامپ را  محکوم کرده

شود کسی با کشته شدگان . به نزد این جماعت، البد نمیرخ داده، همدلی دارد در داخل کشوریک دهه اخیر 
و در این باب قلم ماه همدلی کند، کما اینکه نگارنده این سطور و بسی مانند او، این کار را کرده حوادث آبان

شود کسی انی هم بنویسد و قلم بزند. نمیسردار سلیمو دستاوردهاي نات محس باره؛ در عین حال، دراندزده
 سلیمانیمرحوم هاي داخلی و خارجی جمهوري اسالمی داشته باشد؛ در عین حال، انتقادات متعددي به سیاست

هاي مختلف زندگی خود انجام داده، سرباز وطن بداند و به پاس خدمات او در برههدر خدماتی که  سببرا به 
  حزین باشد.  شکشته شدن ، ازرحفظ تمامیت ارضیِ کشو

و  که تلویحاً امهدید ، »تفکر همه یا هیچ«مبتال به  هاي افرادي از همین جماعتطی این دو روز، در نوشته
 هايو خائن به آرمان کار، سوگواران سردار سلیمانی و شرکت کنندگان در مراسمِ تشییع او را فراموشتصریحاً

 انهگرایتقلیل ،؛ تحلیلی که به نظرم یک سویهنامیدند  98حوادث آبان ماه و کشته شدگانِ در  88سال جنبش سبز 
شناسم که افراد متعددي را می شخصاً را تحلیل و روایت کرده، نه همه آنرا.  و بخشی از ماجرا و ناموجه است

اشان و پریشان ماه آنها را پحوادث آبان ،زندانی شدهباتوم خورده،  ها شرکت کرده،در تظاهرات شمسی، 88سال 
نیستند؛ اما در تشییع جنازه سردار نبودند و هاي کالنِ خارجی جمهوري اسالمی بر سر مهر با سیاست کرده؛

یکدیگر  هرا باید از یکدیگر تفکیک کرد و احکام شان را بیک پدیده هاي مختلف سلیمانی شرکت کردند. سویه
م در عالم ترین مفهوو محوري نترینیامیخت. به تعبیر تامس هابز، فیلسوف سیاست انگلیسی قرن هفدهم، مهم

امنیت  در فقدانهاي دموکراتیک، دیگر ارزش و» آزادي«گفتن از سخن است. » امنیت«سیاست و مناسبات سیاسی، 
 همین سبب، حفظ امنیت وبه .گشایدجایی نمیو راهی به محلی از اعراب ندارد ،شبیه استبیشتر به شوخی 

تمامیت ارضی کشور، امري بنیادین است. سردار سلیمانی، به نزد کثیري از شهروندان ایرانی، نماد حفظ و 
هاي تسیاس از با حفظ فاصله خود با برخی، ندانون شهرایرو، این از گشته؛امنیت و تمامیت ارضی پاسداشت 

      تشییع جنازه او شرکت کردند.کالن نظام، در مراسم 
ین صحبت ه  ؛داریوش شایگان، متفکر فقید معاصر بودیممنصور هاشمی، منزل  یکبار که به اتفاق دوست عزیز

ویت ه رغم همه اختالفاتی که با هم دارند، اگر کسیگفت: ایرانیان مردمانی مغرورند و بهشایگان ، ایراناز تاریخ 
انمردانه نابخردانه و ناجو دهند. ترورِشوند و واکنش نشان می، برانگیخته میقیرشان کندو تح شان را نشانه رودملی

امان مردم در دار کرده؛ سرّ حضور بیهحملی ایرانیان را جری غرور سردار سلیمانی توسط نیروهاي امریکایی،
. به در این مهم جست و فهمیدرا باید تشییع جنازه او در شهرهاي اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان  اتمراسم

المی را هاي جمهوري اسرخ داده مخالف بود و سیاست 98و  96، 88هاي نچه در سالآتوان با همین سبب، می
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شرکت کرد و میان این دو  حاج قاسم سلیمانینقد کرد، در عین حال در مراسم تشییع جنازه در این موارد 
ف امور هاي مختل، این دقایق و ظرائف و تفکیک سویه»کر همه یا هیچتف«. قائالن به دیدناسازگاري و منافاتی ن

اي چون همین سبب، وقتی نویسنده؛ بهاندکلی احکامِدر پی صدور آورند و در نظر نمیبینند و از یکدیگر را نمی
را شوند و رسم ادب خود مینویسد؛ از خود بیمحمود دولت آبادي، در سوگ سردار سلیمانی چند سطري می

  .ربایند، گوي سبقت را از یکدیگر میبرجستههاي فرهنگیِ نهند و  در ناسزا گفتنِ به یکی از شخصیتفرو می
ه که تعلق خاطري باز دوستان  یاي به پایان برم. چند سال پیش، یکخوش دارم این نوشته را با ذکر خاطره

رگان، یکی از امضاء کنندگان نامه مشهور به نامه کرد روزگاري که عبدالعلی بازنقل میدارد » نهضت آزادي ایران«
ی فننود نفر به رئیس جمهور وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی، زندان بود؛ مرحوم مهدي بازرگان، از دادنِ مشاوره 

مرحوم بازرگان از  عدتاًرغم اینکه قادریغ نورزید. به روایت این دوست، بههیچ هاي دولتی مانازبه یکی از س
اب بود؛ اما حس خرسندنا عمیقاً ،به رئیس جمهور خاطر نوشتن نامه انتقادي، بهفکرانشو هم پسر زندانی شدنِ

استاي و در ر دتفکیک کرفرزند و یارانش غیر منصفانه و ظالمانه  آبادانیِ ایران را از قصه به زندان افکنده شدنِ
، ريو سحابی و منتظ بزرگانی چون بازرگانمیراث نام نیک و  .نمودفروگذار ناعتالي کشورش از هیچ کوششی 

تقرّ را نظام سیاسی مس میختند وآتفکر همه یا هیچ نداشتند و احکام امور را به یکدیگر نمی را کهچ ؛ماندگار است
؛ دوب شانمشغولی محوريآبادانیِ ایران زمین دلحفظ امنیت و  و کردنداز تمامیت ارضیِ ایران زمین تفکیک می

کران . درود و رحمت بیدر کار سیاسیِ خود از جاده انصاف خارج نگشتند و باقی ماندند تقد مشفق رو مناز این
  خداوند بر ایشان باد:

  دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب
  انــــوز این دو در گذري کلّ من علیها ف

  
  

         
   

  
           


