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الزم به یادآوري است عظمت این شخصــیت 

آسمانی وام دار دانشـجویی وي در دانشـگاه 

اهل بیت عصمت و طهارت است.

به فرمودهي ایشــان: مکتب امام(ره) با رفتن 

ظاهري ایشان تمام نشده و نخواهد شد.

اگر امروزه از نعمت نخبههاي برجســـــته و 

نمونهاي چون؛ مقام معظم رهبري، ســــید 

شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی و یاران 

شــــــهید و رهروانش در ایران، ابومهدي 

المهندس در عراق، سید حسـن نصــراهللا در 

لبنان و عبدالملک حوثـی در یمن بهـره مند 

هســـتیم علتش  دانش آموختگی در مکتب 

الهی حضرت روح اهللا(ره) است.

عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواري سرور 

زنان بهشـت حضــرت فاطمه زهرا(سالم اهللا 

علیها) و شـهادت مظلومانهي ســپهبد حاج 

قاسم سلیمانی...

امام خمینی مانند الگویی عینی بـراي هدایت 

جهان اسالم است و ایشــان بنا کنندهي یک 

نظام مدنی و سـیاســی بر اســاس عقالنیت 

اسالمی بودند و بی اعتمادي همیشگی نسبت 

به جبههي استکبار داشتند.

چرا برخی از انسانها از جایگاه رفیع در ذهن 

مردم بهره مند میشـوند و حتی در پیشــگاه 

خداوند مقبولیت دارند؟

شایســـته است جهت آشنایی با گوشهاي از 

جایگاه باعظمت اهل بیت، به زندگــی دانش 

آموختگان مکتب اهل بیت نگاهی بیاندازیم.

آري، امام خمینـی پـرچم دار بـراندازي نظام 

سلطه در دوران معاصر بودند و واژهي شیطان 

بزرگ را براي آمریکا ابداع کردند.

بـراي نیل به این هدف و دریافت ابعاد وجودي 

آنان، نیاز به مطالعه و بررسی مکتب ایشــان 

داریم. فرهنگ و اعتقادات افراد راه درسـتی 

براي شناخت، پیش پاي ما میگذارند.

بنابه فرموده ي امام خامنهاي: 

سخن سردبیر
زهرا نورزاده

مردي از جنس انقالب

درست زمانی که جهان غرق در وحشــــت از اسمی روزگار 

میگذراند و سران قدرت به تماشاي سـالخی مردم سـوریه و 

عراق نشسته بودند و خون مظلومان سوري به دهانشـان مزه 

کرده بود و از فریادهاي دختر سـه ســاله اي که دســت و پا 

بسته به تماشاي سالخی پدر و مادرش نشـسـته بود به وجد 

می آمدند، درســــت در همان زمان در میان غوغاي خون و 

خاك، مردي عزم جزم کرد و همراه همـرزمانش پا به میدان 

گذاشت. حاج قاسم سلیمانی اسمی بود که داعشـی ها حتی 

از شنیدنش هم وحشــــت می کردند. سردار قهرمان بعد از 

تشـــــــکیل و سازماندهی نیروهاي مردمی عراق و سوریه 

توانسـت به مقابله با خونخواري داعشـی ها بپردازد. جنگ با 

داعش ادامه داشت تا اینکه محسنی از تبار حسینی ها 

پســـــري 18ساله بود. پیمانکار اداره آب کرمان و در وادي 

انقالب و خمینی هم نبود، تا اینکه باسید رضا (کامیاب) آشنا 

شد. سید رضا هم باترفندي که داشت قاسم را با خط و مشی 

خمینی آشنا کرد. سـیدرضـا از فریادهاي خاموش در زندان 

ساواك برایش گفت، از مردمی گفت که شب را به امید مرگ 

صبح می کردند، از منجی مردمی گفت که به حکم عروسک 

خیمه شب بازي اجنبی ها روزگار در تبعید میگذراند. قاسـم 

احســــاس تکلیف کرد و به کمک سیدرضا و دیگر دوستان 

انقالبی اش رفت و سازماندهی و رهبري اعتراضات را برعهده 

گرفت. بعد از انقالب به دلیل عالقه و اســتعدادي که در امور 

نظامی داشت وارد سـپاه پاسـداران شـد و چند سـال بعد در 

جنگ تحمیلی با عراق به عنوان فرمانده لشـــــکر 41ثاراهللا 

کرمان در خط مقدم جبهه جنگ با دشـــمنی جنگید که به 

کوچک و بزرگ دختران هویزه رحم نکرد. سال 76 بود که به 

عنوان فرمانده نیروي قدس منصـوب شد. جنگ پایان یافت. 

اما این پایان، آغازي دوباره براي حاج قاســـم بود. آغازي که 

این بار پایانش، فتح قدس بود.

سـرش را نذر سـردار بی سـر کرد تا جبهه حق علیه باطل 

تقویت شود. بعد از حماسه اي که محسن حججی رقم زد، 

سردار سلیمانی در پیامی کوتاه و مختصر اعالم کرد انتقام 

حججی را خواهد گرفت؛ و تنها با گذشت سه ماه خبر اول 

رسانه هاي ملی و بینالمللی اعالم پایان داعش بود. سـال 

97 عالی ترین نشان نظامی موسوم به ذوالفقار را از دستان 

پر برکت رهبر معظم انقالب دریافت کرد. حال خطري که 

بیش از گذشـته ســران خونخوار قدرت را تهدید میکرد، 

ذوالفقار علی بود. دشمنان بشــریت که خود را در معرض 

خطري بزرگ احســـــاس میکردند سعی بر ترور سردار 

داشتند، از تروریسـت خواندن سردار و درخواست تحویل 

دادن او گرفته تا ترور هاي نظامی که همگی ناموفق بودند.

صبح جمعه 13 دي ماه سال 1398 شمســـــی سردار 

ســـــــــلیمانی به همراه ابو مهدي المهندس فرمانده 

حشـدالشـعبی عراق توسط موشک هاي آمریکایی ترور 

شد. ایران عزادارشد. طولی نکشــــید که رئیس جمهور 

آمریکا به جنایت خود باصدایی لرزان توأم باترس اعتراف 

کرد. لرزشی که حاکی از پشـــیمانی و ترس بود. روایتی 

اسـت ازامام صـادق (ع)که میگوید: الحمدهللا الذي جعل 

أعدئنا من الحمقی ...

عجیب این جمله، روایتگر این تراژدي اســـــــت. حقا 

وحقیقتا شهید سلیمانی از سردار سـلیمانی خطرناك تر 

است براي دشـمنان داخلی و خارجی. اما دشـمن این را 

نفهمید وهمین شــد رمز پیروزي ما. و وداع باشــکوه با 

پیکر شهیدانِ همیشـــه مدافع وطن به استکبار جهانی 

فهماند که در پایان خویش تعجیل کردند.

تا اینکه باالخره موفق شـدند و یک قدم خود را به نابودي 

نزدیک کردند.

معصومه کرمی
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خیلی از ما تا قبل از 13 دي امســال، حتی اسم ابومهدي 

المهندس نیز به گوشــمان نرســـیده بود یا او را فقط از 

مســـــــتند سلفی با ابومهدي به یاد داشتیم تا اینکه با 

شــهادت ســـردار دلها دیدیم و فهمیدیم که گویا او نیز 

شخصــــی شبیه قاسم سلیمانی ولی در عراق بود. شاید 

دلیل این ناشـــــناس ماندن را بتوانیم کم حرف بودن او 

بدانیم. کسـی که از سه مصـاحبه اي که از او در دسترس 

است و عمومی شده میتوان فهمید گنجینه اي از بینش و 

علم و منطق و سـخن در قلب وي نهفته اســت. از تعریف 

نحوه ي زندگی اش تا دالیل اعمالش و حتی پیش بینی 

همزمان درس خود را در علوم دیگر ادامه داد.

دهه 1980 میالدي در کویت بود که سفارت آمریکا و 

او بالفاصله پس از فارغ التحصیلی از رشته مهندسی در 

حزب دعوه عراق به مبارزه با دولت صـــدام پرداخت تا 

حکم ممنوعیت حزب دعوه در عراق صادر شد. در دولت 

عراق صـادر شـد. در سـال 1357 به دلیل تحوالتی که 

صورت گرفت توانسـت به ایران بیآید و در اهواز آموزش 

نظامی ببیند. سپس توانســـت به جابریه کویت رفته و 

آنجا در زمینه هاي سیاسی و امنیتی با حکومت صـدام 

مبارزه کند.

حس میکـــــرد، او را از جمله بمب گذاران خواند و با 

متهم کردن وي به تالش بـراي تـرور امیـر مـرحومش 

کویت و ربودن هواپیماي کویتـــی، حکم اعدام وي را 

صــادر کرد و از دولت کویت خواســت تا او را به عراق 

تحویل دهند.

اما ابومهدي چند ساعت پس از انفجار سـفارت و حتی 

در زمان سوقصــــــد به جان امیر مرحومش و ربایش 

هواپیما، ایران بود و بدیهی اســــت ایرانی که از حزب 

دعوه و مخالفان رژیم بعث حمایت میکند ایشــــان را 

تحویل صدام حسین نمی دهد.

جمال جعفر ابراهیمی معـروف به 

ابومهدي المهــــندس، با مادري 

ایرانـی که در ایام آخـر زندگـی با 

برکت خود یکی از رهبران اصــلی 

حشـد الشـعبی عراق بود، مدرك 

مهندسی خود را در سـنین جوانی 

اخذ کرده و پس از اتمام درســش 

زندگی پـر ماجـرا و مبارزه طلبانه 

اش را در دل رژیم بعث آغاز کرد و 

هایش. حیف که او مرد عمل بود و 

جهانی را در حســرت گنجینه ي 

پنهانش دلخون کرد.

فرانسه در کویت را بمب 

گذاري کــــــردند و 5 

آمـــریکایــــی در این 

عملیات کشـــته شدند 

ولــی ابومهدي هیچ گاه 

اینگونه بزدالنه در برابـر 

دشــمن نمیجنگد و در 

این عملیات نقشـــــی 

نداشته اسـت؛ اما دولت 

صدام با بغضــی که از او 

داشت و احســـــــاس 

خطري که از جانب وي 

با شــروع جنگ ایران و عراق، در 

زمانی که برخی روشـن فکر نماها 

و ملی گراهاي امروز قدمی در راه 

دفاع از کشــــور و سلب آسایش 

خود براي ایران بر نداشـــــتند، 

ابومهديِ عراقی در کنار اسماعیل 

دقایقی در تیپ بدر، شانه به شانه 

ي ایرانیان و عراقیانی که صدام از 

کشــورشان اخراج کرده بود و به 

ایران پناهنده شــــده بودند، در 

تیپ 9 بدر، با صــــدام و عراق نه 

تنها جنگید

    جمال جعفـر ابـراهیمــی 

معروف به ابومهدي المهندس، 

با مادري ایــرانــی ، مدرك 

مهندسـی خود را در ســنین 

جوانــی اخذ کــرده و پس از 

اتمام درسش زندگی پر ماجرا 

و مبارزه طلـبانه اش را در دل 

رژیم بعث آغاز کــــــرد. او 

بالفاصــــــله پس از فارغ 

التحصـیلی از رشته مهندسی 

در حزب دعوه عراق به مبارزه 

با دولت صدام پرداخت. 

     شاید دلیل  ناشناس ماندن 

ابومهدي را بتوانیم کم حـرف 

بودن او بدانیم. کسی که از سه 

مصــــــاحبه اي که از او در 

دسترس است و عمومی شـده 

میتوان فهمید گنجیـنه اي از 

بینش و علم و منطق و سـخن 

در قلب وي نهفته اســـت. از 

تعریف نحوه ي زندگـی اش تا 

دالیل اعمالش و حتــی پیش 

بینی هایش.

عوامل شکل گیري مراجع نوظهور
تاملی در باب این پرسش که آیا سلبریتیزه شدن جامعه ایرانی از ماحصل هاي

حتمی مناسبات دنیاي مدرن است؟ 

بهار سعیدي

 خوش بحالتان که ولی فقیه دارید...

ابومهدي خطاب به ملت ایران:

شکوفه الهی نیا
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پس از تشـــکیل داعش و حمله به عراق ابومهدي در 

کتائب حزب اهللا عراق و در حشـد الشــعبی مشــغول 

جنگیدن با نیروهاي تروریســــــت در خاك عراق و 

سوریه بود. پس از شهادتش پنداشتیم که شاید قاسم 

ســـــــلیمانی دیگري بود در عراق ولی وي خود را، 

فرمانده ي حشدالشعبی عراق را، با بیش از 120000 

سرباز تحت فرمان، سربازِ حاج قاسم میدانســــت. و 

آنقدر به سربازي حاج قاسم عشـق میورزید که مجال 

بازنشــســتگی و یا استراحتی کوتاه به خود نمیداد، 

حتی پس از فتوح بزرگی چون فتح شـهر فلوجه، تنها 

زمانی آرام میگرفت که از خســـــــتگی زیاد از حال 

میـرفت.حال آرام خوابیده، خوابــی که از هــر بیدار 

بودنی هشیار تر است.

پس از اتمام جنگ و سقوط دولت صـدام به عراق رفت 

و پس از مدتی با تشـکیل ائتالف عراق صداي شیعیان 

و کرد هاي عراق را پس از 80 ســــال به عرصــــه ي 

سـیاسـت رســاند تا بتوانند در پایان مظلومیت خود 

قدمی بردارند. وي حتی میتوانســـت هیچ جایگاهی 

براي سنی ها در نظر نگیرد و مجلسی با حضـور مطلق 

شیعیان تشکیل دهد ولی آیت اهللا سیستانی تشـکیل 

دولت بدون حضــور اهل سنت را رد کرد و بر حضــور 

همه ي بخش هاي ملت عراق در دولت تاکید کرد.

ناسـزا شـنیدند. ابومهدي ثابت کرد بحث نژاد، چیزي 

جز هیچ نیست.

مـراکـز درمان روانــی در 

ایران و عراق در زمان هاي 

مختلف پرداخت. بـرادري 

او با ایــــــــران با پایان 

جـنگ،پایان نـیافت. تا به 

امروز نه تنها شـــــــاهد 

دوشـــــادوش جنگیدن 

سربازان سـپاه پاسـداران 

در کنار حشدالشـعبی در 

لبنان و یمن و ســـوریه و 

عراق و... هســــتیم بلکه 

همگان شــاهد بودیم که 

در ســیل آق قال، با اینکه 

همزمان در شـهرهایی در 

عراق نیز ســیل آمده بود، 

بخشـی از نیروهاي عراقی 

تحت فــرمان ابومهدي به 

ایران آمده و مخلصـانه به 

مردم ایران خدمت رسانی 

کردند و همزمان از مـردم 

کور دل ایرانی و عراقی 

     ابو مهدي المهندس با شــروع 

جنگ ایران و عراق، در زمانـی که 

برخی روشــــن فکر نماها و ملی 

گراهاي امروز قدمی در راه دفاع از 

کشــور و سلب آسایش خود براي 

ایران بر نداشتند، ابومهديِ عراقی 

در کنار اسـماعیل دقایقی در تیپ 

بدر، شـانه به شــانه ي ایرانیان و 

عراقیانی که صدام از کشــورشان 

اخراج کرده بود و به ایران پناهنده 

شده بودند، در تیپ 9 بدر، با صدام 

و عراق نه تنها جنگید بلکه با بکار 

گرفتن توانایی مهندســی خود به 

سـاختن انواع بیمارســتان هاي 

صـــحرایی، مراکز درمانی و حتی 

مـراکـز درمان روانـی در ایـران و 

عـــــراق در زمان هاي مختلف 

پرداخت.

 بلکه با بکار گرفتن توانایی مهندسـی خود به سـاختن 

انواع بیمارستان هاي صحرایی، مراکز درمانی و حتی  

 او حتــی بــراي غــروب زندگــی خود به جاي 

اســـتفاده از لغت شـــهادت از لغت فوت کردن 

اســتفاده میکند. آنقدر خالی از تکبر اســت که 

بااینکه 4 دختر تحصـــیلکرده ي خود را طوري 

تربیت کرد که باایمان به مســیرپدر، شهادت را 

پایان راه او میدانسـتند و ازاینگونه پایان یافتن 

زندگی پدر نه تنها ناخشنود نیستند بلکه خدا را 

سپاس نیز میگویند و از خدا میخواهند براي پدر 

علوي خود دخترانی زینبی باشند، خود را آنقدر 

باال نمیداند که شـــــــهادت را حق خود بداند. 

بااینکه چندین بار شهادت او را تعقیب کرده و او 

از آن جان سالم به در برده بود سرانجام شـهادت 

او را به آغوش خود فــــراخواند، آن هم در کنار 

برادري که هیچگاه نمیخواســـــــت او را تنها 

بگذارد، اخالص این دو اسطوره ي آسـمانی آنها 

را نه تنها در امتداد عمـر بلکه در پایان نیـز کنار 

هم باشند و خونشـــان چنان در هم بیامیزد که 

رهبــر انقالب در خطبه ي نماز جمعه خطاب به 

مــردم عــراق بگوید بـــراي چندمین بار خون 

فرزندان ایران و عراق مخلوط شد و در راه خدا بر 

زمین ریخته شد. همان کســـــی که کاش این 

جوانمردان را چنین ناجوانمردانه و بزدالنه از ما 

نمیگرفتند.

     با اینکه چندین بار شــهادت او را 

تعقیب کرده و او از آن جان سالم بدرد 

برده بود سـرانجام شــهادت او را به 

آغوش خود فـراخواند، آن هم در کنار 

برادري که هیچگاه نمیخواســت او را 

تنها بگذارد، اخالص این دو اسطوره ي 

آسـمانی آنها را نه تنها در امتداد عمر 

بلکه در پایان نیز کنار هم باشـــند و 

خونشان چنان در هم بیامیزد که رهبر 

انقالب در خطـبه ي نماز جمعه خطاب 

به مردم عراق بگوید براي چندمین بار 

خون فرزندان ایـران و عـراق مخلوط 

شد و در راه خدا بر زمین ریخته شـد. 

همان کسی که کاش این جوانمردان را 

چنین ناجوانمـردانه و بــزدالنه از ما 

نمیگرفتند.

حال شخصـــــــی با چنین سابقه ي 

درخشــــان و قهرمانانه اي در میدان 

هاي جنگ و در میان مــــردم همچو  

سـربازي ســاده با ســربازان  و مردم 

جزده سلفی می گیرد و  نه تنها خود را  

از مردم  جنگ زده و سـربازانش باالتر 

نمـــــــــــیداند  بلکه با خانواده ي  

دشمنانش، یعنی خانواده ي داعشیان 

نیـز همچو خواهـران و بــرداران خود 

رفتار میکند و آنها را صـــــمیمانه در 

آغوش میگیرد که گویا دوست کودکی 

خود را دیده و با کـودکان آنها همچـو 

محمد رسوالهللا (ص) صحبت و شوخی 

میکند و بهتـــرین آرزوها را بــــراي 

برادران و خواهران شــیعه و ســنی و 

مسیحی و... خود دارد. فرمانده اي که 

جان تک تک ســـربازانش پس از فتح 

فلوجه، با کمترین کشـــته و مجروح، 

برایش باارزش بود.   
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آغازي بر یک پایان
پریسا تیموري

شـاید نوع تکان خوردن دل ها فرق داشـته باشــد از ترس و 

خشـم گرفته تا غم و ناراحتی اما مهم این است که هر فرد به 

نحوي از شهادت حاج قاسـم سـلیمانی متاثر شـده اسـت. از 

ساعت یک و بیست دقیقه ي بامداد 13 ام دي ماه 98 که آن 

اتفاق شوم و نامبارك به دست شقی ترین آدمیان این کره ي 

روزهاي گذشــــته را که مرور می کنی، می توانی ببینی که 

خون یک انسانِ فناء فی اهللا چگونه می تواند دل هاي نه تنها 

مردم ایران بلکه جهانیان را بلرزاند.

یک نداي انتقام سخت سر می دادند فرقی نداشت چپ باشند 

یا راست، مذهبی باشـند یا غیرمذهبی مهم این بود که مردم 

فردي را از دســت داده بودند که وراي تمام ســیاســت ها و 

اعتقادات بود یا بهتر بگوییم مردم حاج قاســمی را از دســت 

داده بودند که امید مظلومان عالم بود و سرانجام آن دوشـنبه 

ي  تاریخی  را  رقم  زدند.  دل داغ  دیده  مردم جغرافیایـی 

از منتقمین را شکل داد که از مرزهاي شرقی افغانســـتان تا 

کرانه مدیترانه کشیده شد. همه منتقمین براي تشییع پیکر 

 همه آمده بودند بگویند هر چه قدر هم از اوضاع ناراضـی اند 

اما ارزش قائلند براي فردي که زهد، تقوا، تدین، تواضــــع، 

شجاعت و شهامت، اخالص و بیش تر از همه مردمی بودن و 

ساده زیســـتی او در عین اینکه یکی از مقامات بلند پایه ي 

نظام بود و همچنین روحیه جهادي و انقالبی را سـرلوحه ي 

اعمال خویش قرار داده بود و این نشــان می دهد هنوز هم 

که هنوزاست بر اهداف سـیاه نمایی هاي رسـانه هاي معاند، 

ارزش هاي اخالقی و اســـالمی براي مردم ایران در اولویت 

است.

پس از اتفاقات ماه هاي اخیر و در صدر آن ها گرانی بنزین و 

اوضاع نابسامان کشـور پس از آن که سبب شده بود اختالف 

عقاید در میان مردم سـبب بروز نارضــایتی و شــکاف بین 

ایشـان شود خون حاج قاسم امید دشمنان انقالب و نظام را 

ناامید کرد و سـبب همدلی و اتحاد آحاد مردم شـد گویی نه 

خوانی آمده و نه خوانی رفته! دشـمنان این سـرزمین بدانند 

که انتقام سخت با پرتاب چند موشک بالســـــــتیک تمام 

نخواهد شـــــد و قطعا این عملیات ابتداي کار بود و خروج 

کامل نظامیان آمریکایی از منطقه ي غرب آسیا بخشـــی از 

این انتقام سخت خواهد بود. انتقام اصلی فتح قدس اسـت و 

ما تا قدس را آزاد نکـــرده و در آنجا نماز جماعت نخوانیم از 

پاي نخواهیم نشست!

اما پیام تسـلیت رهبر انقالب پتکی بود بر سر 

تمامــی منتظـــران تکذیب این اتفاق و تازه 

باورمان شد که سردار رفته است. اما این پیام، 

خبر از یک واقعه می داد؛ انتقام سـخت! از آن 

لحظه به بعد مردمی که داغدار بودند یک به 

خاکی رقم خورد بگوییم. از بـی خـردانـی که 

نفهمیدند شهید سلیمانی از قاسـم سـلیمانی 

برایشـان خطرناك تر خواهد بود.  از صبح آن 

شب سـخت، زمانی که خبر در سـراسـر دنیا 

پیچید و دنیا را با یک بهت عظیم مواجه کرد. 

مـردمـی که باور نمـی کــردند این واقعه ي 

سـخت و سـنگین را و هر لحظه منتظر بودند 

خبر تکذیب این اتفاق را بشنوند.

ســـــــرداران مقاومت به خیابان ها امدند، 

تشــــییعی که این نظام بعد از فوت خمینی 

کبیر به خود ندیده اسـت. شــهادت ســردار 

سلیمانی و رستاخیز مردم براي تشییع ایشان 

حرف هاي بسیاري را به جهانیان مخابره البته 

این رسـتاخیز تنها شـامل مردم ایران و عراق 

نبود بلکه هر آزاد مردي  در سـراسـر جهان با 

شـنیدن این خبر سـکوت نکرده و به اعتراض 

برخواست.  در روزهاي تشــییع شهید قاسم 

ســـلیمانی و ابومهدي المهندس همه بودند؛ 

همه قدم قدم راه می رفتند و نداي مـرگ بـر 

آمریکا را که شــــــاید زمانی اعتقادي به ان 

نداشــــتند  از عمق وجود خویش فریاد می 

زدند.

     پس از اتفاقـات مـاه 

هاي اخیر و در صـدر آن 

ها گرانی بنزین و اوضاع 

نابسامان کشورکه سبب 

بروز نارضایتی و شـکاف 

بین ایشــان شود خون 

حاج قاسم امید دشمنان 

انقالب و نظام را ناامـید 

کرد و ســبب همدلی و 

اتحاد آحاد مردم شــد 

گویی نه خوانی آمده و نه 

خوانی رفته!
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شکل گیري محور مقاومت در منطقه

 

 درواقع از آنچه تاکنون دیدیم، محور مقاومت درواقع صـــداي 

سهمگینی از برخورد خیر و شر است. خیري که از دین کامل 

محور مقاومت اصطالحی سیاسی است که نخسـتین بار توسط 

روزنامه لیبیایی در مقابل اصـطالح محور شــرارت که توســط 

جورج دبلیو بوش در سال 2002 مطرح شد، بیان شـد و در آن 

عنوان شده بود که کشورهایی که رئیس جمهور آمریکا از آنها با 

عنوان «محور شرارت» نام میبرد، در اصل کشـــورهاي «محور 

مقاومت» در مقابل ایاالت متحده آمریکا و تالش آن براي سلطه 

گري بر سایر کشورها محسوب میشود. این محور حاصل ائتالف 

دو کشـــور ایران و سوریه و حزب اهللا لبنان است و گاهی گروه 

هاي شبه نظامی عراق و انصـــار اهللا یمن نیز جزو این محور به 

حساب می آیند.

حزب اهللا لبنان سازمانی سیاسی-نظامی اسـالمگراي شـیعه در 

لبنان اسـت که میتوان گفت با کمک جمهوري اســالمی ایران 

قدرت گرفت چراکه گروه حزب اهللا در اوایل سال هاي 1980 و 

با الهام از ایدئولوژي اسـالم سـیاسـی سـید روح اهللا خمینی در 

لبنان ظهور کرد و همچنین حزب اهللا لبنان به کمک ســــپاه 

پاسـداران ایران، تعلیم نظامی داده شـد و تحت حمایت مالی و 

سیاسی نظام جمهوري اسالمی ایران قرار گرفت.

جالب است بدانیم اسرائیل، ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، 

اتریش، هلند، بحرین، مصــــر، اتحادیه عرب، شوراي همکاري 

خلیج فارس، حزب اهللا را در فهرست گروههاي تروریســـــتی 

طبقه بندي کـــــرده اند. درحالیکه اتحادیه اروپا، نیوزلند، تنها 

شاخه نظامی آن را تروریســتی دانســته و بین شاخه نظامی و 

شاخه سیاسی آن تمایز قائل میشــوند. روسیه حزب اهللا را یک 

سازمان سیاسی-اجتماعی مشروع به حساب میآورد

 چین بیطرف مانده و با حـزب اهللا رابطه دارد. همچنین آمـریکا 

«حزب اهللا» لبنان را در 27 دي 1398 به صـــــورت کامل در 

لیست سازمان هاي که ازنظر آمریکا تروریستی هستند قرارداد.

اسالم بر خواسته و سالهاست بشـریت مواجه با مقاومت اسالمی 

در برابر شــر بوده. تاریخ مقاومت اســـالمی، در مفهوم عام آن، 

مصـــادف است با روزهاي آغازین بعثت پیامبر اسالم «ص» که 

مسلمانان در برابر سرزنش ها، تهدیدها و فشـارهاي مشـرکین و 

کفار ایستادگی و مقاومت نموده و تسـلیم آنها نشـدند. بارزترین 

نمونه آن، مقاومت سه ساله گروه مسلمانان در شعب ابیطالب بود 

اما مقاومت در اصطالح خاص آن که در این نوشتار موردنظر می 

باشـد، اسـاسـاً بعد از پیروزي انقالب اسـالمی ایران در ســطح 

منطقه، تبلور یافت. با ذکر این تعریف برخی القاعده، تکفیـري ها 

و داعش را هم به نام اعضــــاي محور مقاومت تلقی میکنند که 

تلقی اشتباهی است چراکه اوالً این گروه ها گرچه با بســترهاي 

اندیشـــه اي و اعتقادي (انحرافی) دین شکل گرفته اند اما نقش 

سـرویس هاي اطالعاتی و امنیتی غرب و صـهیونیزم در شــکل 

گیري و تقویت آنها و نیز نفوذ در این دو جریان، کامالً آشــــکار 

اســــــت.  ثانیاً تالش و مبارزه آنها را نمی توان دفاعی و از نوع 

مقاومت دانست؛ بلکه آنها براي نیل به اهداف خود یعنی تشکیل 

حکومت اسـالمی موردنظر خویش در جهان اسـالم، به شــکل 

. ثالثاً این تهاجم در درجه اول و اساساً در  تهاجمی  عمل میکنند

داخل جهان اسالم و علیه مسـلمانان است و نه علیه نظام سلطه، 

آمریکا و اســرائیل.  القاعده در جنگ علیه شــوروي ســابق در 

افغانســــتان کامالً موردحمایت نظام سلطه و غرب بود. داعش 

توســـط غربی ها بنیاد نهاده شـــد، حمایت گردید و میگردد. 

اسرائیل آشکارا از تروریســــــت هاي تکفیري حمایت میکند، 

مجروحین آنها را درمان می نماید و حتی این مســـئله را پنهان 

نمیکند. رابعاً مسئله فلسطین براي آنها عمالً یا مطرح نیست و یا 

در اولویت نمی باشد؛ بلکه آن را یکی از مسـائل بیشـمار اسالمی 

میدانند که بعد از تشـــکیل حکومت باید به آن نیز توجه داشت 

محور مقاومت اسالمی، طرف اصلی و خصــــــم نظام سلطه و 

اسـرائیل می باشـد؛ درحالیکه القاعده و داعش و دیگر گروههاي 

همانند آنها، ابزار نظام سلطه و در خدمت آن هســتند. همانطور 

که مسلم است

 

مقاومت در برابر ســلطه، دســت آوردهاي زیادي در جهان و 

منطقه داشـته اســت که ازجمله آنها میتوان به حفظ انقالب 

اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران به عنوان محور اصـلی 

و حامــــی مقاومت، کمک به حفظ، تقویت و تداوم مقاومت 

مردم فلســطین، شکســته شدن ابهت و اسطوره شکســت 

ناپذیري نظام سـلطه و صـهیونیزم و همچنین شــکل گیري 

هسته هاي جدید مقاومت مردمی در منطقه؛ مانند گروههاي 

مقاومت مردمی در عراق (حشـــد الشـــعبی) افغانســـتان 

(فاطمیون)، پاکسـتان (زینبیون)، سوریه (گروههاي داوطلب 

مردمی) و یمن (انصـار اهللا) اشاره کرد. هرچند دشمنان اسالم 

ساکت ننشـسـته و به اقدامات شرورانه ي خود، شدت دادند. 

قدرتهاي آمریکایی و بریتانیایی با تحمیل تحـریم هاي متعدد 

و از بین بردن یکپارچگی کشـــــورهاي خاورمیانه همچنین 

ایجاد جنگ هاي داخلی، قصد تضـعیف کردن محور مقاومت 

را دارند؛ و امروزه ابزارآالت آنها وسیع تر و به سطح رسـانه اي 

رســیده. روشـــن اســـت که به رهبري آیت اهللا خامنه اي، 

خوشــــــــبختانه تیرهاي آنها به هدف خود نمی خورد؛ اما 

همچنان باید هشــیار بود و بامطالعه و تفکر به وقایع افتاده از 

ظهور اسالم تاکنون، به راه انقالب کمک کنیم.

 مقاومت اسالمی اساساً در برابر ظلم، تجاوز و اشغالگري، دین 

ستیزي، سلطه استکبار و متحدان آنها شـکل گرفته و هدفش 

حفظ حقوق، دفع ســـتم، رفع اشـــغال، حفظ اســـتقالل، 

جلوگیري از ســلطه و حفظ دارائیها مطابق آموزه ها و احکام 

دین اســـت. عدالت محوري، ظلم ناپذیري، دفاع از مظلوم و 

نفی سلطه کفار ازجمله مهمترین مؤلفه ها در این چهارچوب 

. حفظ دین، حفظ انقالب اسالمی و نظام جمهوري  می باشند

اســالمی ایران، بازپس گیري ســرزمین هاي اشـــغالی در 

فلسطین، دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقالل و حق تعیین 

ســرنوشـــت نیز جلوگیري از غارت منابع و ثروت در عراق، 

سوریه، لبنان، یمن و بحرین، ازجمله اهداف مشخص و عینی 

محور مقاومت میباشند.
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انقالب اسالمی بازگشــــت به پذیرش والیت الهی و 

اســـــــالم بود که در حاکمیت مطلق ماده گرائی و 

سرمایه داري غربی و سوسیالیسـم شرقی که با انکار 

والیت الهی همراه بود، به وقوع پیوســــــت. معجزه 

انقالب اسـالمی برپایی نظامی نوین بر مبناي اصــل 

«نه شرقی نه غربی»و ارائه الگوي فرهنگی اجتماعی 

جدید بود. آن هم در حالی که استبداد وابســـــته و 

فاسد داخلی و نظام دوقطبی بین المللی، مجال هیچ 

حرکت مردمی اصـــــــیل و آزادي خواهانه را باقی 

نگذاشته بود. انقالب اسالم در عصــــري که دعوا در 

نظام بین الملل بین مدل هاي نظام ســــیاســـــی 

اومانیسـتی بود با طرح مجدد والیت الهی که سال ها 

قبل در جهان مطرود واقع گشــــته بود، جهان را در 

حیرت و ســـــرگردانی فرو برد. انقالبی که متکی بر 

وحدت و حضـــور ملت براساس دین و اسالم بود و بر 

فرهنگ غنی اسالمی تاکید داشـت، احیا و بازسـازي 

اندیشـه و تمدن اسالمی را مد نظر قرار داد. از این رو 

انقالب اسالمی تاثیر عمیقی بر نظریه هاي غربی  

گذاشت که بعضـی از نظریه پردازان با بیان «انقالبی 

به نام خدا» با توجه به جنبه هاي معنویت گــرایانه و 

حق طلبانه، انقالب اســالمی را ارزیابی کردند. امروز 

در عصري که نه کسی چون دانشجویان مارکسیست 

آموزه هاي آن است؛ خالصـه نمی شـود. همچنان که 

رهبري، در اجتماع صد هزار نفري بســــــیجیان در 

مصــــــلی تهران در پاسخ به تهدیدهاي غرب گفته 

بودند:« ما همانند امام حسین(ع) در این انقالب وارد 

     معجزه انقالب اســـالمی 

برپایی نظامی نوین بـر مبناي 

اصـل «نه شـرقی نه غربی»و 

ارائه الگوي فـــرهنگـــی 

اجتماعی جدید بود. امروز در 

عصــري که نه کســی چون 

دانشجویان مارکسیست دهه 

50 در دانشــــگاه تهران به 

تفکرات ســـوســـیالیتی 

اعتقادي دارد و نه کســی به 

لیبرالیسم به عنوان راه نجات 

حقیقی بشر امید بسته است؛ 

جـنــبه ایدئولوژیک انقالب 

اسـالمی جاذبه شــگرفی در 

وراي این مرز ها ایجاد کـرده 

است. 

دهه 50 در دانشــــــگاه تهران به 

تفکرات سوسیالیتی اعتقادي دارد 

و نه کسـی به لیبرالیسـم به عنوان 

راه نجات حقیقی بشـر امید بسـته 

اســـت؛ جنبه ایدئولوژیک انقالب 

اسـالمی جاذبه شــگرفی در وراي 

این مرز ها ایجاد کرده است.

انقالب اسالمی ایران، معادله قدرت 

سیاسی و اجتماعی را در غرب آسیا 

تغییر داد. این تحول، به بازســازي 

هویت مسلمانان در سایر کشورهاي 

منطقه نیز منجر شـد. بدون شــک 

چنین تأثیرگذاري جز در  تاســـی 

گرفتن از قیام امام حســــین(ع) و 

کربال که مقاومت یکی از بزرگترین 

 شـــــده ایم و همانند او خارج 

خواهیم شد. بدون شـک شـکل 

گیـــري چنین مقاومتـــی  در 

انقالب اســـــالمی ایرا�ن یعنی 

مقاومت پویاي برخاسته از قیام 

کـــربال و نه مقاومت منفعالنه- 

برگرفته از متن قرآن و ســـنت 

رســــــــــول اهللا(ص) و ائمه 

معصــومین(ع) است. برهمین 

اســــــاس فرهنگ مقاومت با 

تسلیم زمین و حقوق و امکانات 

مادي فلسطین به شدت مخالف 

است و میگوید این  فلسطینیان 

هســتند که باید درباره منابع و 

امکانات کشورشان تصمیم

فرهنگ مقاومت، مقاومت فرهنگی
بررسی فرهنگ مقاومت در نظام فکري مقام معظم رهبري

بهار سعیدي
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بگیرند. اراده ملت هاي مسـلمان براي مقابله با اجنبی 

و ســــلطه بیگانگان فقط با فرهنگ مقاومت میتواند 

ادامه پیدا کند و اگر این فرهنگ از آنها گرفته شــــود 

عمال اسالم آمریکایی جایگزین آن میشود.»

رهبري در یکی از سـخنرانی هاي خود جهانگیري را از 

دالیل اصلی الزم براي شکل گیري فرهنگ مقامت می 

دانند و مــــــی گویند: « یک مجموعه از قدرت هاي 

جهانی؛ عمدتاً آن کسـانی که در سازمان ملل هم نفوذ 

دارند؛ عمدتاً همان کســـانی که استعمارگران دیروز 

دنیا بودند؛ چند کشــــــوري که درصددند فرهنگ و 

اقتصـــــــاد و عادات و آداب خودشان را به همه دنیا 

گســترش دهند؛ یک شرکت سهامی درست کنند که 

نود و پنج درصد  

جهانی، بسـیاري از کشـورهاي مشـترك در کنفرانس 

77 و غیر متعهّدها، از جهانی شـدن می ترسـند؛ چون 

می دانند که جهانی شـــدن، یعنی ســـلطه امریکا بر 

اقتصاد، فرهنگ، ارتش، سیاست،  حکومت و تقریباً بر 

همه چیز کشـورهاي دیگر. این تازه غیر از اعمال نفوذ 

مســتقیم است. شما جوانان عزیز بدانید، در هر جایی 

که یک تظاهرات اسالمی یا انقالبی یا دینی از خودتان 

نشـــــان می دهید - وقتی در مجالس دعا شرکت می 

کنید، وقتی در مجامع اعتکاف شرکت می کنید، وقتی 

در تظاهرات بیســـــت و دوم بهمن شرکت می کنید، 

وقتی در روز قدس شرکت می کنید، وقتی مســؤوالن 

کشور مثل رئیس جمهور و دیگران را مورد احترام قرار  

کند که حال باید به سمت تصرّف ایران، تسلّط بر ملت 

ایران و در هم شکســـتن مقاومتِ انقالبىِ بیســـت و 

یکساله ملت ایران بیاید. در واقع اینها مقصّرند؛ اینها 

به دشمن روحیه می دهند»

فرهنگ مقاومت کلید واژه اي اســــت که مقاومت را 

یکی از الگو هاي شـکل گیري تمدنی نوین می داند و 

از دریچه آن، شکل گیري تئوري هاي جدید را ممکن 

می داند. تعـریف مقاومت نه فقط در ادبیات نظامـی و 

امنیتی که به صورت گســـترده تر در قلمرو فرهنگی 

معنا مــی یابد. مقاومت در وهله اول راجع به هــر آن 

چیزي اســت که نظام فکري و ســبک زندگی ایرانی 

اسالمی را تهدید می کند. اگر مقاومت در قاموس یک 

    فـرهنگ مقاومت کلید واژه اي 

اســت که مقاومت را یکی از الگو 

هاي شـکل گیري تمدنی نوین می 

داند و از دریچه آن، شــکل گیري 

تئوري هاي جدید را ممکن مـــی 

داند. تعــریف مقاومت نه فقط در 

ادبیات نظامــی و امنیتــی که به 

صورت گســــترده تر در قلمرو 

فرهنگی معنا می یابد. مقاومت در 

وهله اول راجع به هـر آن چیـزي 

اســت که نظام فکري و ســبک 

زندگی ایرانی اسالمی را تهدید می 

کند.

     انقالب اســــالمی ایران، 

معادله قدرت ســیاســـی و 

اجتماعی را در غرب آســـیا 

تغییــــر داد. این تحول، به 

بازسازي هویت مسلمانان در 

سایر کشــورهاي منطقه نیز 

منجر شد. بدون شـک چنین 

تأثیرگذاري جز در  تاســـی 

گرفتن از قیام امام حسین(ع) 

و کـربال که مقاومت یکــی از 

بــزرگتــرین آموزه هاي آن 

است؛ خالصه نمی شود. 

ســـــــــهمش در واقع مال 

آنهاست، پنج درصـد بقیه هم 

مال همه کشـــورهاي دیگر. 

اختیار در دست آنها و تصمیم 

گیري هم با آنهاســــت! این 

معناي جهانگري اســــت که 

امروز بســیاري از کشــورها، 

بســـــیاري از رجال سیاسی 

جهان سوم و بســــــیاري از 

روشـــــــنفکران دنیا، با آن 

مخالفت و مبارزه مـی کنند و 

از آن می ترسند. بعضــــی از 

مسئوالن ما نقل کردند که در 

کنفرانس هاي 

می دهید - از هر حـرکتتان 

که نشان دهنده دینداري و 

عالقهمندي شما به انقالب 

باشد، منافقین به خودشان 

مـی لـرزند و ناراحت مــی 

شوند! اینها همان کســانی 

هستند که با حرفهاي خود، 

با اظهارات خود، باموضــع 

گیــــــــري هاي خود، با 

تـبلـیغات  خود، احــیاناً با 

دخالت خود در بعضـــی از 

اغتشـــــــاش ها، دشمن 

خارجی را امیدوار می کنند 

و دشمن خارجی خیال می 

فــرهنگ در نیاید و اراده و 

باوري در خصوص مقاومت 

گســترده راجع به مظاهر و 

الگو هاي غیـر بومـی که در 

راســــــتاي جهان گیري 

فرهنگی واحد شکل گرفته 

است وجود نداشـته باشـد، 

خلق و پـی ریـزي تمدنــی 

جدید که انگیزه اصـــــلی 

انقالب اســـــالمی بود، به 

امــري محال تبدیل خاهد 

شد.
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چهل روز از شـهادت حاج قاسـم ســلیمانی می گذرد و 

همچنان باور به نبودنش سخت است. کاخ سفید نشینان 

به خیالشـــان با شهادت سردار پایان بخش راه مقاومت 

بودند اما هیچ گاه تصـــــورش را هم نمی کردند که راه 

مقاومت نه تنها متوقف نخواهد شـد بلکه شــهادت حاج 

قاســـم خون تازه اي در رگ هاي محور مقاومت و دمی 

مســــــیحایی در کالبد آن خواهد بود. آنان نفهمی  د ن  د 

که حاج  قاسم  سلیمانی تنها  یک  شخص  نبود  که  با 

قوي پنجه را تبلیغ و تـرویج کنن�د.  نظــریه مقاومت یک 

نظریه اصیل و درست است؛ هم در مقام نظر، هم در مقام 

عمل؛ از لحاظ نظري و عملی،از هر دو جهت، باید[ترویج 

شــود]. معناي نظري این اســت که تبیین کنید نظریه 

مقاومت را، این را که هدف استکبار سیطره اسـت، هدف 

استکبار سـلطه اسـت. از لحاظ عملی، جریان مقاومت را 

ما حق جوان ها مـی دانیم؛ جوان هاي عـراق، جوان هاي 

سوریه، جوان هاي لبنان، جوان هایی در شمال آفریقا، 

آمریکا ایسـتاده اند..... خطاي دوم این است که اگر ما با 

آمریکا سازش کنیم مشـکالت کشــورمان حل خواهد 

شد. هر دو راهبرد ذکر شده توسـط مقام معظم رهبري 

جز با مقاومت در برابر سازش محقق شدنی نیســـــت. 

سردار سلیمانی نیز با تشکیل محور مقاومت توانست به 

درخواســــت رهبرش لبیک گفته و بنا به گفته خود او 

کمتر از ســه ماه دســت پرورده آمریکا یعنی داعش را 

شکست دهد.

زهرا جوان 

فرمانده سایه ها
گام دوم انقالب در پرتو دستاورد هاي چهره بین المللی مقاومت

    کاخ سفید نشـینان به خیالشــان با 

شهادت سـردار پایان بخش راه مقاومت 

بودند اما هیچ گاه تصــورش را هم نمی 

کـــردند که راه مقاومت نه تنها متوقف 

نخواهد شـد بلکه شـهادت حاج قاسـم 

خون تازه اي در رگ هاي محور مقاومت 

و دمی مســیحایی در کالبد آن خواهد 

بود. آنان نفهمیدند که حاج قاســـــم 

سـلیمانی تنها یک شــخص نبود که با 

شـهادتش پایه هاي مقاومت بلرزد بلکه 

او یک تفکــر بود، تفکــري که حال در 

نبودش نه تنها سـردار قاآنی  بلکه تمام 

محور مقاومت عهده دار آن است.

شــــهادتش پایه هاي مقاومت 

بلــرزد بلکه او یک تفکـــر بود، 

تفکــري که حال در نبودش نه 

تنها ســــردار قاآنی بلکه تمام 

محــــور مقاومت عهده دار آن 

است.

سـردار سـلیمانی نماد مقاومت 

در برابر دشمن قوي پنجه بود و 

این همان وظیفه اي اســت که 

مقام معظم رهبــــري آن را به 

جــریان انقالبــی محول مــی 

نمایند و از آنان مــی خواهند تا 

نظریه مقاومت در مقابل دشمن 

جوان هایی در مناطق شـــبه 

قاره و اطراف آنها، یک مشــت 

جوان هایی هســـــتند که در 

مقابل آمــریکا مقاومت مــی 

کنند، ایسـتاده اند؛ حق این ها 

اســت، ما حق اینها می دانیم؛ 

تقویت این جریان ها به معناي 

تقویت نظریه مقاومت است.

همچنین رهبـــــر انقالب در 

دیدار با فرماندهان ســــــپاه 

پاســـداران به دو خطاي بزگ 

اشـاره می نماین�د:  خطاي اول 

اینکه می خواهند وانمود کنند 

مردم از روي لجاجت در مقابل 

     سردار سلیمانی نماد 

مقاومت در برابر دشـمن 

قوي پـــنجه بود و این 

همان وظیفه اي است که 

مقام معظم رهبري آن را 

به جریان انقالبی محول 

می نمایند و از آنان مـی 

خواهند تا نظـــــریه 

مقاومت در مقابل دشمن 

قوي پـنجه را تـبلـیغ و 

ترویج کنند.

 

حاج قاســـم با الگو قرار 

دادن پــــــــــیام امام 

خمینـی(ره) که فــرم�ود 

جـنگ ما جـنگ عقـیده 

اســــت و جغرافیا و مرز 

نمی شناسـد و ما باید در 

جنگ اعتقادیمان بسـیج 

بزرگ سـربازان اسـالم را 

در جهان به راه اندازیم.... 

ما اعالم مــــی کنیم که 

جمهوري اسالمی  ایران 

براي همیشـــه حامی و 

پناهگاه مسـلمانان آزاده 

جهان است و کشور ایران 
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به عنوان یک دژ نظامی و آســیب ناپذیر نیاز ســـربازان 

اسالم را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسالم 

و همچنین به اصـول و روش هاي مبارزه علیه نظام هاي 

کفر و شـرك آشـنا می ســا�زد به مدد ملت هاي مظلوم 

شتافت و توانست به استقالل سایر کشور هاي منطقه که 

تحت فشار آمریکا و رژیم اشغالگر فلسطین بودند، کمک 

کند.

سردار مقاومت همچنین با تدبیر و پشـتکاري انقالبی و 

جهادي توانست نقشـه اي را که آمریکا براي خاورمیانه 

کشیده بود را نقش بر آب کند و کشور هاي منطقه را از 

بردگی آمریکا برهاند. و همین امر سبب برجسـته شدن 

تمدن نوین اسالمی شد به گونه اي که نشـــریه فارین 

پالیسـی آمریکا قاسم سلیمانی را یکی از دانشــمندان 

یک درصدي جهان در عرصه اندیشــه دفاعی و امنیتی 

معرفی می کند. شیمون پرز از سران رژیم صهیونیست 

نیز اذعان می کند که خاورمیانه روي انگشــــت ژنرال 

قاسم سلیمانی است. یکی از نویســــــــندگان مجله 

آمریکایی نیویورکر هم در معرفی فرمانده ســپاه قدس 

به او لقب«فرمانده سایه ها» را می دهد و این لقب بار ها 

توسط سایر رسانه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا 

بر نقش او به عنوان یک فرمانده ایرانی که دارد 

در آغاز بحران ســوریه که امري تهدید آمیز براي ایران 

بود با مدیریت میدانی جنگ سوریه با حضــــور سردار 

سـلیمانی و شـکل گیري جبهه مقاومت غربی ها اذعان 

داشتند که اتخاذ هرگونه تصـــمیم اجالس بین المللی 

درباره سوریه بدون حضــــور ایران بی نتیجه است. در 

نتیجه مقاومت، قدرتی ایجاد شـد که بر خالف موضــع 

ســــــلطه طلبانه آمریکایی- غربی منطق ایران غالب 

گردید. استنلی مک کریســتال فرمانده سابق عملیات 

هاي ویژه آمریکا در عراق بیان مـی کند:« به عقیده من 

سـلیمانی در نجات رژیم اسـد اهمیت حیاتی داشــت. 

تقریبا غیر ممکن اســت که اســـد اعتماد به نفس و در 

برخی موارد توانایی ایستادگی در مقابل توفان آن دو یا 

سـه سـالی را داشـته باشـد که واقعا به نظر می رســید 

حکومتش دارد از هم می پاشد.

خاورمیانه را بازطـراحـی مــی کند» تاکید کنند. راوي 

مســــــتند بی بی سی در رابطه با سردار سلیمانی می 

گوید:« راهبرد گســـترده و استراتژیک سلیمانی نفوذ 

ایران در خاورمیانه را افزایش داده است. در عراق دولت 

تحت تســلط اکثریت شیعی است که روایط نزدیکی با 

ایران دارند و در لبنان قدرت گروه شـبه نظامی شـیعی 

حزب اهللا دارد گسترش می یابد .«

و اینها تنها بخشــی از اعترافات دشمنان ملت ایران در 

رابطه با نقش کلیدي شهید سلیمانی در منطقه و محور 

مقاومت اسـت. تالش هاي مجدانه ســردار ســلیمانی 

جمهوري اســــــالمی ایران را در منطقه به جایگاهی 

رسانید که  قدرت هاي  برتر  جهان  و به  ویژه  آمریکا 

 حاج قاســـــم نماد مقاومت بود و برکات راهبرد هاي 

مقاومت در عرصه اقتصـــــادي برادران او در قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا هستند که اثبات کردند در وقت 

تحریم می توان تحریم شـــــکن بود و بر خالف اراده 

دشمن براي تضـعیف اقتصـاد کشـور مهم ترین عرصه 

هاي وابستگی به خارج همچون بنزین را فتح کنند.

رهبر انقالب اسالمی همه پیشرفت هاي انقالب و نظام 

اسالم را محصول اندیشـه مقاومت می دانند، اندیشـه 

اي که حاج قاسم نماد ان است. و امروزه نیز خواسـت و 

مطالبه اصـلی مردم ایران تحقق کامل راهبرد مقاومت 

براي بهره مندي از منافع مادي و معنوي آن اســــت. 

سردار مقاومت در سخنرانی تاریخی خود که خطاب به 

رئیس جمهور آمریکا بود،  بیان داشت:« شـما براي ما 

خط و نشان می کشید؟ من حریف شما هستم، نیروي 

قدس حریف شـماسـت، اشـتباه بزرگی می کنید. می 

دانید قدرت ما را در منطقه. این جنگ را شـما شــروع 

می کنید اما پایانش را ما ترســیم می کنیم». و در این 

سخنرانی نشـــــــــــان داد پایه هاي آمریکا و رژیم 

صهیونیسـتی از آنچه این روز ها نشــان داده می شود 

سست تر است.

و در پایان ســخن امام راحل را یادآور می شـــویم که 

فرمود:« انشـــااهللا ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با 

انتقام از آمریکا و آل سـعود برطرف خواهیم سـاخت و 

داغ و حسـرت حالوت این جنایت بزرگ را بر دلشــان 

خواهیم نهاد و با برپایی جشـــن پیروزي حق بر جنود 

کفر و نفاق و آزادي کعبه از دسـت نا اهالن و نامحرمان 

به مسجدالحرام وارد خواهیم شد».

      رهبر انقالب اسالمی همه پیشــرفت هاي انقالب و نظام 

اسالم را محصول اندیشه مقاومت می دانند، اندیشـه اي که 

حاج قاسـم نماد آن اسـت. و امروزه نیز خواســت و مطالبه 

اصـــلی مردم ایران تحقق کامل راهبرد مقاومت براي بهره 

مندي از منافع مادي و معنوي آن است.

حاج قاسم نماد مقاومت بود و برکات راهبرد هاي مقاومت در 

عرصه اقتصادي برادران او در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

هســـتند که اثبات کردند در وقت تحریم می توان تحریم 

شکن بود و بر خالف اراده دشمن براي تضعیف اقتصاد کشور 

مهم ترین عرصه هاي وابســتگی به خارج همچون بنزین را 

فتح کنند

خواستار مذاکره با ایران شـده 

و جهت رفع تمامی تحـریم ها 

اعالم آمادگــی نمودند. و این 

موضــع که حاکی  از ضــعف 

آمریکا اســت در نتیجه اقتدار 

میدانــی ایــران در معادالت 

منطقه با فرماندهی ســــردار 

قاسم سلیمانی حاصل شد.

ســــــردار مقاومت عالوه بر 

قهرمان امنیت دفاعی ایـران، 

قهرمان امنیت اقتصـــــادي 

کشور نیز بود. چرا که توانست 

با دور زدن و شکســتن حلقه 

تحریم ها از مشــکالت مردم 

در تامین دارو و تجهیــــزات 

پزشکی بکاهد. 
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کسانی که داستان جنایت تاریخ را از بر کردند ولی براي 

دیگران نگفتند جنایتکاران تاریخ هسـتند و این نسـیان 

بی پایان انسان تسـلسـل دائمی ادوار تاریخ را به ارمغان 

می آورد تا تمام کهنه زخم هاي گذشــته امید ســـرباز 

کردن در آتیه را داشته باشند.

قصــــه ي صبحگاهانی که مردمان غرب قاره ي کهن با 

خوناب جگر به اسـتقبال سـپیده ي صــبح می رفتند و 

سـوگواران در میان ســوگواران به تماشــاي غروب می 

نشــــســــتند قدمتی به درازاي تاریخ و دوگانه شدن 

خورشید در آسمان عراق عرب دارد که هر بار به نشــانه 

اي و اماره اي تکرار میشود.

زمانه دستی به کاهلی نســــل سوم و چهارم انقالب 57 

نداد و ترسیم کرد براي ایشان هر آنچه افسانه وار از غرب 

وحشـــــی شنیده بودند اما اینبار در واقعیت؛ و خباثت 

کذایی که دیگران وصــــف کرده بودند چون آذرش در 

سیاهی 1:20 شب ثانیه اي درخشـــــــــید و حکم به 

گشــودگی افواه عالم از تحیر داد. چطور و چرا نبردي تا 

این پایه رقت آمیز از سوي کســـــــــانی که داعیه دار 

ابرقدرتی جهان هسـتند! آنهم در مقابل ژنرالی که لباس 

رزم به تن ندارد و اسلحه اي نیز در کنارش نیســـــــت 

بگذارید قصــه اي جانکاه از غرب وحشــی بازگو کنم، نه 

اینبار داستان درباره ي برجام کذایی که جام مستی براي

نوشدارو
مرضیه انبري

 غرب زدگان فراهم ساخت و یک شبه توهم یافتند اربابی 

بنده اي را رفیق فرض می کند نیسـت، داستان درباره ي 

سرنگونی دولت ملی و مردمی ایرانیان توسـط آمریکا در 

سال 32 هم نیست، حتی درباره ي سالح هاي شیمیایی 

غربی براي تار و مار کردن رزمندگان 20 سـاله ي ایرانی 

که در داشتن سیم خاردار هم محروم بودند نیسـت، هزار 

یک شب از سـیاهی تاریخ داسـتان ها بازگو کنیم مجالی 

براي شب هزار و دوم می ماند ... اما کمی قصه ي متفاوت 

باید گفت و جدید تر ... اینبار داستان درباره ي کودکانی 

اسـت که پروانه اند ولی رنج باز شــدن پیله هاي دنیایی 

آنان مسـاوي هر نفس آرزوي مرگ است! بیماران پروانه 

اي که کسـی امیدي به زندگی و طول عمر آنان ندارد اما 

با اندکی دارو و پانســـــمان رنج کمتري براي جدایی از 

سیاره ي تاریکی ها متحمل می شوند ولی سفیدپوستان 

چشـم آبی اروپایی در برابر این رنج به گفتن متاسفیم به 

خاطر تحریم  امکان فروش نداریم بســـــنده می کنند 

نسـلی که به اشارت برهم زدن عهد نامه هایی که جهانی 

خود را تضــمین آن میدانســتند و به قیمت  دفن سازه 

هاي ده ساله ي یک ملت و خون 4 تن  از دانشمندان این 

سرزمین منعقد شـد و دریغ  کردن حتی دارو از کودکا ن 

این کشور  ایمانی به خباثت آمریکاي جنایتکار نداشت  و 

رد  سالح  داعش را تا  دالر هاي  سعودي  بیشتر دنبال

 نمی کرد الجرم نیاز بود همانطور که قرن ها پیش اولیاء 

قول داده بودند حق و باطل را آشــــــکارا ببیند و غرب 

دوسـت داشـتنی و متمدن خود را قهقهه زنان و ناســزا 

گویان بر پیکر چاك چاك نازنین سـرباز وطن که عمري 

که صداي پوتین هاي او و سربازانش آرامش شـبانگاهی 

ما بود مشــاهده کند. شاید این جویبار خون که از زمین 

هاي بغداد جوشیدن گرفته نوشـداروي مردهگان در این 

میدان رزم و مهیا ساختن ایشان براي نبرد باشد. این داغ 

از هر سـو برازنده ي خفتگان ملت بود تا به ســان کوس 

جنگ اســباب بیداري آنان شــود پیش از آن که ســمّ 

ستوران دشـمن اسـباب بیدار باش شـود. و این راه ادامه 

دارد و زخم سلیمانی نیز در کنار تمام زخم هاي تاریخ ... 

در کنار زخم روزي که قهرمان آمریکاي التین ارنســـت 

چگوارا نیز به دستور یکی از رئســــاي جمهور منحوس 

غرب وحشـــی به خاك و خون کشـــیده شد اما امروز 

جایگاه او در حافظه ي آزادگان دنیا اســـت و جایگاه آن 

قاتل جانـی در زباله دان تاریخ که حتـی نگارنده نیـز نام 

شــوم او را به خاطر ندارم! و زخم هزار رادمرد دیگر که از 

هر قوم و رنگ و زبان ایمانی دانســتند که دهانه ي توپ 

حریف آن نبود. ایمان به اینکه آمریکا شــــیطان بزرگ 

اسـت. اي کاش در داسـتان نبرد ما نیز عاقل را اشــارتی 

کافی بود ...
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پس از گذشــت قریب به یک قرن یک پایگاه آمریکایی 

مورد حمله قرار گرفت آن هم نه از سوي کشـــور هاي 

داراي سالح هسـته اي بلکه از سوي کشــوري که سال 

هاســـــت در حلقه ي پایگاه هاي آمریکایی قرار دارد. 

هواپیما هاي نظامی آمریکا در افغانستان و عراق پشـت 

سرهم سقوط کردند و در مورد افغانســـــتان آیت اهللا 

مایک یعنی همان هوش سیاه سـازمان سـیا براي ترور 

مهـره هاي محور مقاومت و مغـز متفکـر بــراندازي به 

درك واصل شد. الشه ي پهپاد جاسوسی گلوبال هاوك 

که میتوان نام ناموس نظامی آمریکا را بر آن گذاشــت 

یعنی  آمریکا  به هیچ  کشوري اجازه ي  دسترسی  به  

فناوري ساخت آن را نمی دهد از اعماق آب هاي جنوب 

ایران خارج شد و پروژه ي مهندسی معکوس آغاز شـد. 

زمانی که ایران به عین االســـــد حمله کرده بود افکار 

عمومی منتقدانه در انتظار حمالت پی در پی و مشـتاق 

شنیدن سریع تر آمار کشـته شدگان بودند در حالی که 

آمریکا اظهار داشت خسـارتی متحمل نشــده است اما 

بسـیار زود تصـویر ویرانه هاي عین االسد توسط رسان ه 

CNN منتشر شد.

اما همچنان مردم خواهان حرکات ضـربتی براي انتقام 

از آمریکا بودند سال ها پیش سردار سلیمانی در یکی از 

سخنرانی هاي خود به استهزا خطاب به آمریکا و رژیم 

بهترین توصــیف از ســربازان غربی در 

منطقه نیز همین اسـت. جماعت مزدور 

که بـــــــراي پول به اجبار در پایگاه ها 

محبوس شده اند و آمار تلفات آنان براي 

هیچ کسی اهمیتی ندارد.

صهیونیســــــتی گفته بود شما  همان 

کسـانی هسـتید که براي سربازانتان در 

منطقه پوشک فرستادید! و تصــاویر آن 

هم موجود است.

 ایران همان ایران پیش از ســـــلیمانی 

است در سایه ایســتاده  و هر روز صنایع 

نظامی جدید رونمایی می کند. 

 اما قصــه ي انتقام، متفاوت با کشـــتن 

چند ســرباز اســـت. داســـتان، جرات 

بخشیدن به کشورها براي تسریع اخراج 

نظامیان آمریکایی اســــت تا زمانی که 

ناموس آمریکا در منطقه تنها شــود. بله 

دقیقا همان چیزي که رســـــــانه هاي 

اسرائیلی جمهوري اسالمی را به هشـت 

پا تشبیه کرده بودند، بازوي هشـتم قرار 

است روي ساحل مدیترانه قرار گیرد. به 

همین دلیل اســــــــت که انتقام خون 

فرمانده  ي ســـپاه قدس جز راهیابی به 

قدس نخواهد بود.  زمینــی که ما در آن 

قدم می زنیم تغییر کرده اسـت  بازي در 

حال چرخش اســـــــت، تکفیري ها به 

حاشــیه رانده شــده اند و آمریکایی ها 

هدف تفنگ هاي عجم�یعربـی مقاومت 

قرار گرفته اند.
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مقصد نهایی قدس
مرضیه انبري

سرزمین هاي غرب آسیا آبســـــتن روزهاي جدیدي 

هســـتند. روزهایی که سرداران مجال استراحت پیدا 

کنند و استراحت گاه آنان جز در زمین هاي فلسـطین 

اشـغالی نخواهد بود. نمیتوان از نظامی که صــداقت و 

شرافت تابلوي پیکار اوست انتظار پروپاگانداها و وعده 

هاي 100 روزه و 200 روزه براي حل همه چیز داشت. 

آن ها تامین کننده ي خوراك رسـانه اي ما در بیداري 

نیســـــــتند، شباهنگام که آسوده خاطر به فکر فردا 

هســتیم قدم به قدم به قدس نزدیک تر میشـــوند تا 

الصـاله گویند، بی آنکه نیازمند بوقچی هاي رسانه اي 

اصحاب سیاست باشند.
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 در جامعه شناسـی معرفت، ارتباط بین جامعه و معرفت 

مورد توجه قرار میگیرد. جامعهشناسی معرفت دانشــی 

هســـت که موضوع آن بررسی روابط و پیوندهاي میان 

انواع زندگی اجتماعی و اقســــام معرفت است و عوامل 

اجتماعی تعیین کننده ي معرفت هاي انســــانی مورد 

توجه می باشد. نکته ي مهم در جامعه شناسـی معرفت 

نســـبت بین ساخت و معرفت است. در جامعه شناسی 

معرفت، مجموعههایی از اندیشـــــــــه و معرفت مثل 

نظامهاي اخالقی و ســیاســی از زمینههاي اجتماعی و 

فرهنگی جامعه که در آن پرورانده شدند، متأثر میگردد 

و این زمینههاي اجتماعی و فرهنگی بسیار مؤثرند.

بعد از ذکر این مقدمه باید گفت که شـهید حاج قاســم 

سلیمانی به عنوان شـهید بین المللی مقاومت را باید در 

زمینه ي اجتماعیِ جهادگونه ي ایشـان در هشـت سال 

دفاع مقدس و حضور در جبهه هاي حق علیه باطل دید. 

آن زمینه ها و اطاعت پذیـــــري و والیت پذیــــــريِ 

بصـیرتمدار همراه با اخالص و تعقّلشـان، ایشـان را در 

یک فضاي مؤثري قرار میدهد که ما آن را در قالب شهید 

مقاومت میتوانیم ببینیم. نکتهاي که در اینجا باید به آن 

دقت کرد، این هســـــت که فرد از درون جامعه زائیده 

میشـــــود، در واقع از درون جامعه است که افراد تولید 

میشوند و این فردیت افراد را شکل میدهد.

اما اتفاق خیلی عجیب در خصـــوص این شهید بزرگوار 

این بود که ما بعد از رحلت حضرت امام (ره) و آن تشییع 

بیش از ده میلیون نفري، بار دیگر شاهد حضـور چند ده 

میلیونی مردم در سرتاسر ایران به 

منطق  درونی است. ما به جاي تحلیلهاي نادرسـت، 

بهتر است که در درون مردم غوطهور بشویم و از درون 

ذهن مردم به واسطهي مشارکت با مردم این تشـییع 

را همراهی کنیم. بهجاي اینکه منطق بیرونی داشـته 

باشیم، الزم است که از منطق درونی به ابعاد حضـور و 

مشـــــــــارکت جمعی مردم توجه کنیم تا بتوانیم 

پیشداوري ها و پیشذهنـــیهاي خودمان را اثـــر 

ندهیم و تحلیل مناسـب و منطقیاي داشـته باشـیم. 

یک نکته هم دربارهي ذهنیت عقیم و ابتــر جـــریان 

همیشــه مخالف نظام جمهوري اسالمی هســـت که 

میگویند مردم دارند از نظام جدا میشـوند، و حضــور 

مردم داردکم رنگتر میشـــــــود، اما ناگهان اتفاق و 

معجزه اي در  چهل سالگی انقالب اسالمی میافتد که 

حضــــور مردم را بســـــیار پُررنگ میکند و همهي 

تحلیلهاي تحلیلگران سطحی را بر باد میدهد و این 

نکته ي مهمی اســــت که نباید از آن غافل شـــــد.  

سطحینگران به واسطه ي پیشداوري خود، به دنبال 

این هسـتند که نوعی فاصله بین ملت و نظام را نشـان 

دهند در حالی که نگاه عمیق به موضوع و اسـتفاده از 

متدولوژي جامعهشناسـی معرفت موضـوع را بهگونه 

اي دیگر را نشان میدهد.

درواقع تفهم حضــور مردم در بدرقه ي ملی و فراملی 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، نشـــان دهنده ي 

مؤلفه هاي گوناگونی هست که میتوانیم آنها در قالب 

یک ارتباط منطقی و به شکل یک مثلث شامل ارتباط 

بین مردم، نظام سیاسی و شهید حاج قاسم سـلیمانی 

ترسیم کنیم. خیلی جالب است که سردار سلیمانی 

وقتی از سیدحسـن 

نصــــراللّه صحبت 

مــیکــند، به حالت 

والیت پذیــــري او 

غــبطه مــیخورد و 

رشـک میبرد و مقام 

والیت پذیــــري را 

بحث بســیار مهمی 

مـیداند که ما نـباید 

آن را نادیده بگیریم. 

بحث مردم گرایـی و 

مــــردم مداري هم 

بسـیار مهم هسـت. 

تالشِ شــبانهروزي 

کسی که  از آسایش 

و آرامش خود میگذرد و به آن طرف مرزها براي صیانت 

از مرزهاي ملی و فراملی دینی و هویتی ما میـرود را هم 

نباید نادیده بگیریم.

نکتهي دیگر اینکه شهید سلیمانی به عنوان اسطوره ي 

فتوت، اسطوره ي شجاعت، اسطوره ي مسـلمان ایرانی 

از درون همین مردم برخواسته، و از آسمان ها نیامده، و 

از تاریخ گذشته نیســت، بلکه از حال هســت. از درون 

منطقِ انقالب اسالمی هست. منطقی که شهادت، ایثار، 

اســــــتواري، مقاومت را در خودش دارد. منطقی که 

معرفت مقدم بر عملش هســــت. منطقی که به وجود 

راهنما و رهبريِ حکیمانه اعتقادي جدي دارد. و درواقع 

در بستر همین معرفتِ انقالب اسالمی هست که انواع و 

اقســــام نهال هاي مقدس و پاك مثل حاج قاسم رشد 

پیدا میکنند و در هنگام محصــــــول دهی آنها، مردم 

بهشدت و بهحدّت و با یک نگاه بســـیار واقعبینانه این 

محصــــول را نگاه میکنند و از ثمرات آن براي تحکیم 

آینده ي خودشان اسـتفاده میکنند. از این جهت اسـت 

که مردم و نظام سیاسی نهال مبارك انقالب اسـالمی را 

با خون این ها دوباره آبیاري میکنند

ما وقتی از معرفت صــــحبت میکنیم، منظور معرفتی 

اســت که از درون مردم و از درون نظام برخواســـته و 

معرفتی اســـت که توأم با باورمندي، توأم با توجیهات 

منطقی و توأم با صدق است. البته به این معنا هم نیست 

که مردم از همه ي اتفاقاتِ در کشــور راضی هســتند، 

بلکه مشکالت و عصبانیت هایی هم دارند، اما اتفاقی که 

میافتد این هست که نقص در کارآمدي که در کشور ..

وجود دارد به نوعی نقص در اعتماد 

سـیاســی ایجاد میکند اما اعتماد 

سـیاسـی مردم به نظام و سـاختار 

سیاسی بســـیار باالتر از اعتماد به 

کارگزاران و نهادهاي سـیاسـی در 

طول این چهل سـال شـده اســت. 

یک طرابت خاصــی را بین مردم و 

نظام سـیاسـی و شـهدا میبینیم و 

تجلّی آن را میتوانیم در نوع نگاه به 

تشـییع حاج قاسم و ارتباطی که با 

مردم و نظام سیاسی پیدا میکند در 

نظر بگیریم. در تشـییع و بدرقه ي 

ســـردار ملی، معرفت به واقعیت و 

رســــــتگاري و فوز عظیم تبدیل 

گردید و جنس معرفت از علم و 

خصــوص در شهرهاي مختلفی 

چون تهران، مشهد، قم و کرمان 

بــــــودیم. این قالب یک قالب 

منحصـر به فردي بود که فضـاي 

الزم را براي ایجاد یک رستاخیز 

و یک فصـل تازه در جامعه ي ما 

نوید داد. اما چگونه مـیـتوانــیم 

کنشــــــگري مردم و نوع نگاه 

تکریمانه ي رهبـر معظم انقالب 

را به جریان تشــییع شهید بین 

المللی مقاومت بفهمیم؟

مـــــیتوان با دو منطق به این 

رویداد نگاه کــرد. یکــی منطق 

بیرونی است و دیگري تفهم و 

     اتفاق عجیب در خصـوص این 

شـهید این بود که ما بعد از رحلت 

امام (ره) و آن تشــییع پرشکوه، 

بار دیگر شاهد حضـــور چند ده 

میلیونی مردم در سرتاسـر ایران 

به خصـوص در شهرهاي مختلفی 

چون تهران، مشـهد، قم و کرمان 

بودیم. این قالب، قالب منحصر به 

فردي بود که فضـاي الزم را براي 

ایجاد یک رستاخیز و یک فصـل 

تازه در جامعه ي ما نـوید داد. اما 

چگونه میتوانیم کنشگري مردم و 

نوع نگاه تکریمانه ي رهبـر معظم 

انقالب را به جریان تشییع شهید 

بین المللی مقاومت بفهمیم؟

     شهید سـلیمانی به عنوان 

اسطوره ي فتوت، اسطوره ي 

شجاعت، اسطوره ي مسلمان 

ایرانـی از درون همین مـردم 

برخواسـته، و از آســمان ها 

نیامده، و از تاریخ گذشـــته 

نیست، بلکه از حال هست. از 

درون منطقِ انقالب اسـالمی 

هســت. منطقی که شهادت، 

ایثار، استواري، مقاومت را در 

خودش دارد. منطقــــی که 

معــرفت مقدم بــر عملش 

هسـت.  منطقی که به وجود 

راهنما و رهبــريِ حکیمانه 

اعتقادي جدي دارد.
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بزرگ ترین بدرقه جهان
رویش معرفتی جدید در انقالب

سخن مهمان

دکتر عباسعلی رهبر
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فرهنگ پررنگتر شد و ما حضور میلیونها عزادار ایرانی و 

صدها هزار نفر عزادار غیرایرانی را میبینیم  که چگونه از 

حاج قاسم سلیمانی بهعنوان شـهید بینالمللی مقاومت 

و فرد حماسهساز تاریخ ایران و جهان اسالم به نیکی یاد 

میکنند به گونه اي که این نقطه ي وصـلی براي مردمان 

آزاده میشــود. تجلّی حضـــور قلبی و روحانی مردم در 

تجلیل و تکریم از حاج قاسم و توجه به نقطه ي اتصــال 

مردم با حقیقتِ شـعارهاي انقالب اســالمی را میتوانیم 

رویش معرفتی جدید نســبت به فصـــل تازه ي انقالب 

اسالمی بدانیم. مردم هر جا دیدند که شـعارهاي انقالب 

اسالمی همراه با عمل پُررنگ هســـت به همانجا توجه 

پیدا میکنند. شــــعارهایی که عملیاتی، عینی و عملی 

هسـت و لقلقه ي زبان نیسـت. شعارهایی که استقالل و 

مقاومت و ایثار و مــــردممداري را مورد توجه قــــرار 

میدهند. همانگونه که رهبـر معظم انقالب هم فـرمودند 

بحث حاج قاسم یک بحث بســـیار مهمی هســــت   ک  ه 

باید آن را در قالب  یک مکتب دید. ما حاج قاسـم را باید 

در

هسـت که رفاه، امنیت، آزادي و استقالل را مورد توجه قرار 

میدهد. زبان مردم هم در این تشــــــییع بر اساس جامعه 

شـناســی معرفت، زبان کردار، زبان گفتار، زبان عمل، زبان 

عامل بودن و مقاومت بصــیرانه ي حاج قاسم بود. زبانی که 

در عین حال که عاقالنه هست و هزینه فایده ي سیسـتمی 

را نگاه میکند، در عین حال یک قدم از اصــــــول خودش 

عقبنشـــینی نخواهد کرد. و این نکته را باید دقت کرد که 

زبان مردم با زبان حاج قاســـم، زبان هم ســـویی با قانون 

اساسی و مصـالحه هســت. زبان یکدلی، وحدت، سپاس و 

شکرگذاري هســـــــت. همانگونه که رهبر معظم انقالب 

فرمودند زبان صبر و شکرگذاري براي مردم تشــییعکننده 

هست. همین زبانی که حاج قاسم به انواع مختلف در اقسام 

شرایط زندگی اجتماعی و سیاسـی خودشـان داشـتند و ما 

نباید این نکته را فراموش کنیم

در پایان به چند نکته باید دقت کنیم. بر اساس نشــــــانه 

شـناسـی و جامعه شــناســی معرفت میتوانیم بگوییم که 

تشـییع شهداي مقاومت ثابت کرد که اکثریت ملت طرفدار 

نظام جمهوري اسالمی ایران هستند که بعد از چهل سال 
دوباره خوانش عملی و عینی شـعارهاي 

انقالب اسـالمی را دیدند و تایید کردند. 

همان اکثریتی که انقالب اســــالمی را 

تأیید و قبول کردند، همان اکثـریت هم 

حاج قاسـم را تکریم و تعظیم کردند و او 

رمـرد جهادگــر مورد  را به عنوان یک اـب

توجه قرار دادند.  البته اقلیت ناهمراه هم 

همیشه بوده و هستند، همان اقلیتی که 

اول انقالب همراهـی نکـردند و به دنبال 

پناه گرفتن از غرب و اشـرافیت ناســالم 

هسـتند. نکته ي بعدي، درواقع تشـییع 

حاج قاسم سلیمانی، این سـردار بزرگ و 

عزیز ثابت کرد که با وجود مشـکالت، با 

وجود عصـــــبانی بودن مردم، با وجود 

مســائل و تنگناهاي مختلف، اما مردم با 

حفظ هویت ایرانی- اسالمی  به دنبال 

رویش هاي اصیل استقالل و آزادي هســــــتند. هر جا 

رویشـی باشد، و آن رویش را ببینند، هر جا ثمرات عملی 

و عینی استقالل، آزادي و انســـانیت و بندگی را ببینند، 

همان جا حضـــور پیدا میکنند. مردم ثابت کردند که نه 

تنها به آخر خط نرسیده اند، بلکه دوباره سرخط هسـتند 

و باید انقالب اســـالمی را دوباره و متناســـب با مکتب 

امام(ره) و رهبر معظم انقالب براي حفظ ارزشها و اصـول 

ها خوانش کرد. تشــــییع پیکر مطهر شهید حاج قاسم 

سلیمانی نشـــــان داد که مردم همیشــــــه جلوتر از 

روشنفکران مخالف و مخالفین عافیت طلب هســــتند. 

مردم داراي بصیرت و بینش سیاسیِ مستحکمی هستند 

که میتوانند سره را از ناسره تشـخیص دهند. تشــییع و 

بدرقهي  ملی و فراملی حاج قاسم نشان داد که فصل تازه 

اي در سیاست دینی و مردمســاالري دینی جامعه ي ما 

ایجاد شده و این فصــل نوین را که رهبر معظم انقالب از 

آن به «ایاماللّه» یاد کردند باید به فال نیک بگیریم. و این 

حجتی براي همه ي کارگزاران، حوزویان، دانشـگاهیان، 

روشــنفکران، مدیران و تمامی مقامات اســت که مردم 

حجت را تمام کـردند و مـردم گفتند که ما اگـر اخالص، 

مبارزه، جهاد، مجاهدت و تالش صـادقانه را ببینیم حتماً 

تعظیم خواهیم کرد و مورد توجه و ســـــــپاس ما قرار 

میگیرد. و نکته ي آخر اینکه نظام جمهوري اســــالمی 

ایران در فضاي تشـییع حاج قاسم بار دیگر ثابت کرد که 

رأي اکثریت را دارد و کماکان داراي ســرشـــتِ حیات 

سیاسـی مناسـبی اسـت و میتواند اکثریت را به خودش 

جلب کند. البته  این اکثـــریت به دنبال از بین بـــردن 

حقوق قانونی و حقوق مدنی اقلیت نیســت. به امید آنکه 

مسئولین و مدیران و دانشگاهیان و حوزویان و همچنین 

اهالی اقتصـاد و فرهنگ شکرگذار عملی و عینی این نگاه 

مردم باشــــند و با عقالنیت و معنویت و عدالتمحوري 

بتوانند وظایف خودشان را با خالصانه انجام دهند

چهارچوب مکتبِ امام خمینــی 

(ره) و منطق انقالب اســــالمی 

فهم کنیم. حتـی نه یک بار فهم 

بلکه به صـــــورت هرمونوتیک 

مضاعف آن را بفهمیم و این فهم 

مضــــاعف میتواند بعد از چهل 

سال با همه ي مشــــــکالت و 

کـژکارآمدي هاي مدیـریتـی، با 

این همه تهاجم مخــــــــتلف 

اقتصـــادي، سیاسی، فرهنگی، 

تحـریمهاي بینالمللـی، دوباره 

انقالبـی دیگـر در ایــران را آغاز 

کــند و آن انقالب قلــبها و دلها 

نســــبت به تکریم خطّ جریان 

اصیل انقالب اسالمی 

     مـردم ثابت کـردند که نه تنها به 

آخر خط نرســیده اند، بلکه دوباره 

سرخط هســـــتند و باید انقالب 

اسالمی را دوباره و متناسب با مکتب 

امام(ره) و رهبر معظم انقالب بـراي 

حفظ ارزشها و اصول ها خوانش کرد. 

تشــــییع پیکر شهید حاج قاسم 

سلیمانی نشـان داد که مردم داراي 

بصیرت و بینش سیاسیِ مستحکمی 

هستند که میتوانند سره را از ناسره 

تشخیص دهند. تشـییع و بدرقهی 

ملی و فراملی حاج قاسم نشـان داد 

که فصل تازهاي در سیاست دینی و 

مردمســـاالري دینی جامعه ي ما 

ایجاد شده است.
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نیمه ي دوم اسفندماه سال 57 تمام تحوالت به سرعت شـکل 

گرفتند به طوري که تئوریســــین ها از تشــــریح آن عاجز 

بودند.22 بهمن یکـی از مهمتـرین و نقش آفــریننده تــرین 

روزهاي انقالب اسالمی است؛ روزي که کشـــور ایران پس از 

سال ها حکومت شاهنشـــــاهی به حکومت جمهوري تغییر 

یافت.

اولین جوانه انقالب در شهر قم زده شد و 22 بهمن به سرانجام 

رســید. ابتدا مردم در روز 21 بهمن با نیروهاي نظامی درگیر 

شـدند و ســپس جنگ خیابانی میان مردم و نیروهاي نظامی 

درگرفت و این اتفاق موجب آن شـــــد که از طرف حکومت، 

حکومت نظامی اعالم شـود و فقط مردم 4 ســاعت فرصــت 

حضــور در خیابان ها را داشته باشند؛ مردم به دستور آیت اهللا 

خمینـی، حکومت نظامــی را نادیده گــرفتند و با نیــروهاي 

شاهنشــــاهی درگیر شدند و همزمان با طلوع خورشید تمام 

پایگاه هاي نظامی حکومت تحت تصرف مردم درآمد.

در صبح روز همان روز (22 بهمن) فرماندهان ارشد ارتش یک 

جلسه ترتیب دادند و خود را بی طرف اعالم کردند (که موجب 

خشــــم بختیار شد)؛ همچنین نمایندگان مجلس به ترتیب 

شـروع به اســتعفا دادن کردند و مجلس نیز منحل شــد. در 

بامداد روز مذکور تمامــی ارکان حکومتــی و تمام زندان ها و 

پایگاه هاي نظامی به دســت مردم افتاد. ســازمان رادیویی و 

تلویزیونی هم پیام امام خمینـی (ره) را بیان کـردند که ارتش 

بی طرفی خود را اعالم کرده و مردم به دلیل احتمال توطئه ي 

عوامل شاه هشیار باشند.

سران حکومت هم یا مخفی شدند و یا توسط نیروهاي انقالبی 

دسـتگیر و به کمیته امام تحویل داده شـدند همچنین زمانی 

زندانیان سیاسی نیز آزاد شدند. این اتفاقات در شـهرها دیگر 

ایران نیز رخ داد و تمامی مطبوعات با تیتر رژیم متالشی شـد 

پیروزي انقالب را به مردم اعالن کردند.

انقالب اسالمی با دست پربرکت حضــرت امام خمینی (ره) و 

به برکت خون هاي شهدا موفق شد و رژیم جمهوري اسالمی 

جایگزین رژیم دیکتاتوري پهلوي شد. 41 سال اسـت که این 

روز طالئی و حضور همگانی مردم در این روز موفقیت انقالب 

اسالمی را به رخ جهانیان میکشــد و همچنین مردم هیچ گاه 

فراموش نخواهند کردند که جان هایـی بـراي این انقالب فدا 

شد و مردم چه سختی هایی در این راه کشــیدند. هرچند در 

این سال فتنه ها نیز دست از سر حکومت اسالمی ایران دست  

برنداشته اند! به هر طریقی که توانســـتند انقالبی ها را 

کشتند و خون پاك آنها را به زمین ریختند؛ مغز جوانان 

را شستشو دادند؛ با جنگ سخت شهرهاي ایران را ویران 

کـردند؛ از  نفوذي هاي ما بـراي از بین بــردن خودمان 

استفاده کردند اما در این سال نه تنها حکومت اسـالمی 

ایران خدشه دار نشــــده بلکه روزبه روز در خاك ایران 

ریشـه می دواند و حتی سایه خود را بر سایر کشـورهاي 

مسلمان نیز می گستراند.

22 بهمن  امســـــــال مزین به خون شهیدان واالمقام 

ازجمله سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی شــده و خون 

تمامی این شـــهدا مهر تأییدي بر ادامه حیات حکومت 

اسالمی ایران است. مردم ضربه هاي بســیاري از خودي 

ها و بیگانگان خورده اند (ازجمله مســــئوالن نفوذي و 

خونخوار که نانشان را در خون مردم میزنند) و شکنجه 

هاي بســیاري در این راه متحمل شدند  

اما همه مردم میدانند که تا قیام حضرت 

حجت (عج) این حکومت دوام می یابد.

حضرت امام خمینی (ره) : « این انقالب 

باید  زنده  بماند  و زنده ماندنش به این 

خونریزي هاســــت، بریزید خون هارا؛ 

زندگی ما دوام پیدا میکند! بکشـید ما را 

ملت ما بیدار میشــــــــود، ما از مرگ 

نمیترسـیم و شـما هم از مرگ ما صـرفه 

اي ندارید.»

     اولین جوانه انقالب در شهر قم زده شد و 22 بهمن به سرانجام 

رسید. ابتدا مردم در روز 21 بهمن با نیروهاي نظامی درگیر شدند 

و ســپس جنگ خیابانی میان مردم و نیروهاي نظامی درگرفت و 

این اتفاق موجب آن شـــد که از طرف حکومت، حکومت نظامی 

اعالم شود و فقط مردم 4 ساعت فرصت حضـــور در خیابانها را 

داشـته باشـند؛ مردم به دسـتور آیت اهللا خامنه اي این حکومت 

نظامی را نادیده گرفتند و با نیروهاي شاهنشـاهی درگیر شدند و 

همزمان با طلوع خورشید تمام پایگاه هاي نظامی حکومت تحت 

تصرف مردم درآمد.

روز افتخار
نگاهی بر اتفاقات 22 بهمن ماهمهدیه دیداري 
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 ما همانند امام حســــــین(ع) در این انقالب وارد شده ایم و همانند او خارج 

خواهیم شــد. بدون شــک شــکل گیري چنین مقاومتی  در انقالب اســـالمی 

ایرا�ن یعنی مقاومت پویاي برخاســـــته از قیام کربال و نه مقاومت منفعالنه- 

برگرفته از متن قرآن و سنت رسول اهللا(ص) و ائمه معصـــومین(ع) است. 

برهمین اساس فرهنگ مقاومت با تســـــــلیم زمین و حقوق و امکانات مادي 

فلسـطین به شدت مخالف است و میگوید این  فلسـطینیان هســتند که باید 

درباره منابع و امکانات کشورشان تصـمیم کند که حال باید به سمت تصـرّف 

ایران، تســـلّط بر ملت ایران و در هم شکســـتن مقاومتِ انقالبىِ بیســــت و 

یکســـــــاله ملت ایران بیاید. در واقع اینها مقصّرند؛ اینها به دشمن روحیه   

می دهند.


