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صفحه 1پادهم نرشیه عقیدتی- فرهنگی

قلــم  هــا  زبــان  و  انــد  شــده  زبــان  هــا  دل  روزهــا،  ایــن 

          . میــدان...     مــرد  بــزرگ  از  می نویســند  هــا  قلــم  و 

نیســت! اینهــا  فقــط  رسدار  و  اســت  رسدار  همــه  اینهــا  راســتی   بــه 

امــروز از عمــق نفــوذ حــاج قاســم در قلــب آزادی خواهــان جهان منی نویســم و حتی 

از مغناطیــس وجــودش، از اخــاص و تدبیــر و شــجاعتش گفــن هم مباند، از عاشــقانه 

هایــش بــا خــدا و توصیف خودش از صحنه ی شــهادت نیز عاجــزم؛ آنجا که می گوید:       

آه! مــرگ خونیــن مــن! عزیــز مــن! زیبــای مــن! کجایــی؟ مشــتاق دیــدارت هســتم... 

وقتــی بوســه ی انفجــار تــو، متــام وجــود مــرا در خــود محــو می کنــد، دود می کنــد 

 و می ســوزاند. چقــدر ایــن منظــره زیباســت. چقــدر ایــن لحظــه را دوســت دارم...

گفــن و واکاوی ایــن هــا قطعــا الزم اســت منتهــی اکنــون قصــد دارم در حــد وســع، 

ــردازم.  ــهادت رسدار بپ ــد از ش ــردم بع ــئولین و م ــگان، مس ــش نخب ــی نق ــه بررس  ب

ــم  ــاهد بودی ــید، ش ــهادت رسدار رس ــخ ش ــر تل ــه خ ــه ای ک ــن لحظ ــت از اولی درس

ــاد  ــخت را فری ــام س ــه انتق ــد و هم ــده بودن ــر ش ــردم متاث ــف م ــاد مختل ــه آح ک

می زدنــد. مــردم و خصوصــا جوانــان و نوجوانــان بــا تفکرهــای مختلــف اعــام 

ــد؛  ــام دهن ــخت انج ــام س ــرای انتق ــر کاری ب ــد ه ــه حارضن ــد ک ــی می کردن آمادگ

ــه خصــوص  ــه ی ب ــدرت و جاذب ــا ق ــز، ب ــد از شــهادت نی ــع حــاج قاســم بع در واق

ــی را نشــان داد.                         ..   ــم مردم ــت عظی ــرد و ظرفی ــع ک ــردم را جم  م

قطعــا طــی یکســال گذشــته کارهایــی در راســتای انتقــام ســخت و همچنیــن 

شــناخت شــخصیت و راه رسدار انجــام شــده ولــی، آیــا در مقایســه بــا چنیــن 

ــن راســتا اســتفاده شــد؟ ــن شــخصیتی از حداقــل ظرفیــت هــا در ای ــه و چنی  حادث

ایــن همــه ســازمان عریــض و طویــل فرهنگــی چــه کارهایــی در ایــن راســتا انجــام 

ــد؟ در  ــزی ش ــه چی ــهادت رسدار رصف چ ــالگرد ش ــای س ــه ه ــف بودج ــد، ردی دادن

یــک ســال گذشــته چنــد فیلــم و رسیــال، در شــان قهرمــان واقعــی مــا ســاخته شــد، 

االن قهرمــان کــودک و نوجــوان مــا، قهرمــان هــای ســاختگی ای بــا یــک بعــد خــارق 

العــاده همچــون بتمــن و ســوپرمن اســت یــا رسدار ســلیامنی کــه نــه نیــاز بــه اغــراق 

ــا را  ــب ه ــور قل ــان اینط ــخصیت ایش ــی ش ــت معمول ــدی؛ روای ــک بع ــه ی دارد و ن

متوجــه می کنــد، اگــر فیلمــی بــا صحنــه هــای جــذاب، شــخصیت رسدار را روایــت 

کنــد؛ دیگــر بچــه هــای مــا دل بــه ســوپرمن می بندنــد؟ نســل جدیــد مــا می دانــد 

 که چه تفکر و چه راهی چنین قهرمان حقیقی ای می سازد؟                               .  

مــا در حداقلــی تریــن مــوارد هــم شــاهد کــم کاری در ایــن راســتا بودیــم؛ 

غیــر قابــل بــاور اســت کــه حتــی در ســالگرد شــهادت رسدار خیابــان هــای 

شــهرهای مختلــف فضاســازی درخــوری نداشــتند؛ در برخــی خیابــان هــا بــه 

ــه!  ــردن کارنام ــر ک ــگار در حــد پ ــود؛ ان ــری نصــب شــده ب  صــورت محــدود تصاوی

شــاهد بودیــم کــه بــرای برگــزاری مراســم ســالگرد حــاج قاســم در شــهرهای 

و  رسدار  دوســتداران  همــت  اگــر  کرمــان،  شــهدای  گلــزار  حتــی  و  مختلــف 

تــاش هــای شــبانه روزی شــان نبــود، اکــر مســئولین فقــط جایــی پــای کار 

انصافــی  بــی  البتــه  باشــد!  کار  در  مربوطــه  ســازمان  لوگــوی  کــه  می آمدنــد 

ــال  ــه دنب ــا ب ــه حقیقت ــرادی ک ــت و اف ــئولین پاکدس ــای مس ــاش ه ــر ت ــت اگ اس

ــود.          . ــه ش ــده گرفت ــد، نادی ــان بودن ــاد ایش ــخصیت رسدار و ی ــاندن ش شناس

امادر این یکســال مســئولین بیکار مناندند و عکس هایشــان را با رسدار منترش کردند 

 و هــر گاه کــم آوردنــد از ایشــان مایــه گذاشــتند تــا بــه اهــداف مدنظرشــان برســند.

از ســویی در بعــد دیگــر، مذاکــره بــا عامــان شــهادت رسدارمــان هم که نقــل همه ی 

محافــل شــده اســت، و از مســئولین اجرایــی تــا قانون گــذار! در حرف، انتقام ســخت 

ــود.  ــاهده منی ش ــان مش ــانی از آن در عملکردش ــی رد و نش ــد ول ــی می دانن  را قطع

وقتــی گــره هــای مــا از هــر جهــت بــا اســتکبار محکــم تــر شــود، حتــی در صورتــی 

کــه خــروج فیزیکــی آمریکایــی هــا از منطقــه هــم میــر شــود؛ کــه قطعــا و حتــام 

ــه مــدد عملکــرد قــوی نظامــی و هســته ی مقتــدر  گام بــزرگ و مهمــی اســت و ب

مقاومــت در منطقــه امیدواریــم بــه وقــوع بپیوندنــد، در عمــل وابســتگی مــا چــه به 

لحــاظ فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی و چــه بــه لحــاظ ابــزاری، انتقام ســخت را کم 

اثــر می کنــد. )البتــه در زمینــه ی انتقــام ســخت نظامــی، رضبــه بــه عیــن االســد بــه 

عنوان سیلی آغازین نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه است.(                     .  

ــه نقــش  ــی ب ــه اندک ــه رس دراز دارد، در ادام ــم کاری هــای مســئولین ک داســتان ک

نخبــگان و مــردم در ایــن زمینــه بپردازیــم. بــه عقیــده ی بنــده انتقــام ســخت، فقــط 

ــام ســخت را دارد. ــی انتق ــردی در هــر جایگاهــی توانای ــدارد و هــر ف ــد ن ــک بع  ی

قطعــا  داریــم،  را  آن  ی  مطالبــه  و  می دانیــم  الزم  را  ســخت  انتقــام  اگــر 

از خودمــان هــم  بگذاریــم؛  میــدان  بــه  پــا  بایــد  از خــود رسدار  تاســی  بــه 

عامــان  از  ســخت  انتقــام  بــرای  گذشــته  یکســال  در  کــه  بپرســیم  ســوال 

برداشــتیم؟ گامــی  چــه  رسدار  راه  شناســاندن  و  شــناخن  و  رسدار   شــهادت 

الزم  قطعــا  نخبــگان  توســط  نظامــی  زمینــه ی  در  ســخت  انتقــام  ی  مطالبــه 

اســت، منتهــی بــه  عقیــده بنــده تــاش بــرای عــدم وابســتگی در هــر زمینــه 

اســت. ســخت  انتقــام  از  دیگــری  بعــد  و  ای  ریشــه  حــل  اســتکبار،  بــه   ای 

کشــور؛  مســائل  حــل  و  نــوآوری  بــرای  تــاش  علمــی  ی  زمینــه  در 

اقتصــادی  مســائل  حــل  بــرای  چــه  و  فنــی  هــای  ابــزار  بعــد  در  چــه 

اســت. انتقــام  از  دیگــری  ابعــاد  آن  ترویــج  و  انســانی  علــوم  حتــی   و 

بــه خــط کــردن نیروهــای مردمــی  همچنیــن در زمینــه ی فرهنــگ ســازی و 

بــا حضــور همــه  ابتدایــی  از روزهــای  کــه  زمینــه )هــامن مردمــی  ایــن  در 

بــی وقتــه  تــاش و مجاهــدت  ثابــت کردنــد(،  جانبــه وفــاداری خودشــان را 

در راه حفــظ انقــاب کــه در بنــد بنــد وصیــت نامــه ی رسدار بــه آن توصیــه 

شــده و تبعیــت همــه جانبــه از والیــت فقیــه اینهــا ابعــاد مانــدگار انتقــام 

اســت.  پلیــد  اســتکبار  از  باقیامنــده  پوشــال هــای  بــه   ســخت و رضبــه زدن 

ســپهبد ســلیامنی بــا همیــن ظرفیــت هــای مردمــی و کمرتیــن امکانات، از گــروه های 

نوپــای مردمــی، امپراتــوری مقاومت را ســاخت. شــام هم اگــر مرد میدانی، بســم الله

فاطمه سادات هوشمند میرحسینی
کارشناسی مهندسی هوافضا



ریحانه سلیامنیریحانه سلیامنی

         پادهم

 مینویسم برای تو 

 برای تو که خون پاکت یک ملت را دوباره با هم متحد کرد و همه را به یک نقطه تفاهم رساند. یک زبان مشرتک. 

 برای تو که چه قدر دلتنگ رویاها و آرزوهایی شده ام که کنار تو زیر فرسنگ ها خاک در کرمان دفن شده اند. 

از بغضی که از دشمن دارم و هرگاه عکست را نگاه میکنم جانم آتش میگیرد و متام شک و تردید هایم از بین میرود. مینویسم برای تو که متام ابرو و عزت من انتقام 

 توست. 

اما میخواهم از خودم برایت بنویسم. برای آنکه بدانی که تو فقط پدر فرزندانت نبودی، بلکه پدر یک ملت بودی! بگذار خودمانی تر صحبت کنیم. از آن لحظه ای 

مینویسم که به شهادت رسیدی و من بیدار بودم؛ از هامن دلشوره نیمه شب که به جانم افتاد و ساعت ۱:۱۵ که بلند شدم و صدقه گذاشتم که شاید دمل آرام بگیرد و 

 خوابم بربد اما دلشوره تا ساعت ۱:۳۰ بامداد رهایم نکرد...

خوابیدم. اما... ساعت ۵:۳۰ صبح با صدای وحشت زده مادر که میگفت: »رسدار شهید شد« از جا پریدم. انگار میان خواب و بیداری بودم. بهرت است بگویم میان کابوس 

و بیداری! تلوزیون روشن شد. اخبار در زیرنویس اعالم کرد. مادر روی پاهایش میزد. پدر مبهوت بود و من هنوز در برزخ خود مانده بودم. گریه منیکردم. داغ داغ بودم. 

آن جمعه را نه میتوانستم درس بخوانم، نه میتوانستم نخوانم. آن جمعه در خیال خود میگفتم: »این داغ تنها یک روز است و روزهای دیگر این خرب مانند دیگر اخبار 

 فراموش میشود.«

 اما انگار غمت غم دیگری بود!

 غمت از جنس بیداری بود! اتحاد! همبستگی! 

شنبه عکست را به میز مطالعه ام زدم که هر گاه خستگی بر من غالب شد تو را ببینم و قوت بگیرم. راستش را بخواهی حاجی، من هامن روز ها خیلی خسته بودم و 

 هدفم را گم کردم. اما شهادت تو باز به راه من رنگ و جهت داد. 

اما... من هنوز دلتنگم. برای لحن صدایت، برای دیدنت کنار آقا، برای باز کربال رفنت و دیدن نام خانوادگی ام و لبخند خدام و گفنت جمله: سالم مارا به حاج قاسم برسانید 

 ... من برای همه اینها دمل تنگ میشود ... و جز خدا چه کسی پاسخ گوی دلتنگی من و امثال من است؟ 

حاجی دعایامن کن. دستامن را بگیر که اگر راهامن غلط است برگردیم و اگر درست است ثابت قدم تر شویم... حاجی شفاعتامن کن... ما فرزندان تو هستیم ...

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان
 دانشگاه امیرکبیر )عضو دفتر تحکیم وحدت- تاسیس 1342(

مدیر مسیول و سردبیر: مهدی فراهانی

کارشناسی مهندسی عمران
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صاحب امتیاز:  انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
 )عضو دفرت تحکیم وحدت- تاسیس 1342(

مدیر مسیول و رسدبیر: مهدی فراهانی 
صفحع آرا: فاطمه سادات هوشمند

جهت مشاهده کلیپ 

 »رفته رسدار نفس تازه کند 

برگردد« کلیک بفرمایید

https://www.instagram.com/tv/CJmdsCIhAZc/?utm_source=ig_web_copy_linkhttp://

