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آمریکا،آمریکاست!
»ترور سلیمانی آمریکا را به جنگ بی پایان دیگری 

نزدیک می کند« این بخشی از اولین واکنش برنی 

آمریکا،  انتخابات  در  دموکرات ها  نامزد  سندرز، 

نسبت به ترور سردار قاسم سلیمانی است. شاید 

اپوزسیون  از این کالم، ظهور یک  اولیه  برداشت 

باشد،  آمریکا  سیاسی  حاکمیت  دِل  در  قدرتمند 

واقعیت اّما به این زیبایی نیست. تاریخ سیاسی 

آمریکا باور دعوای ترامپ-سندرز را به شدت سخت 

کلینتون  وقتی  پیش  چهارسال  به  قریب  کرده! 

دموکرات و ترامپ جمهوری خواه داشتند در برابر 

بخشی  می کردند،  گیس کشی  و  گیس  رسانه ها 

مناظره  آن  در  بود.  سوریه  دعوای  دعوایشان  از 

ترامپ نقش منجِی ضدجنگ را داشت و کلینتون 

بود.  ماجرا  بد(  َبدَمن)آدم 

و  گذشته  چهارسال  حاال 

ترامِپ امروز همان کلینتون 

نه  انگار  روزهاست؛  آن 

وجود  اختالفی  که  انگار 

داشته! تاریخ را اگر به عقب 

بخواهد  دلتان  تا  بیاوریم 

ها؛  مثال  این  از  داریم 

مذاکره  اسم  با  که  ریگانی 

را  شوروی  گفتگو دست  و 

در پوست گردو گذاشت و 

بعد ضربه کاری را وارد کرد تا بیل کلینتونی که با 

شعار »بیایید آمریکا را دوباره عالی کنیم« روی کار 

آمد اّما هنوز چندماه از آمدنش نگذشته بود که 

چند ده نفر از آمریکایی های فرقه داوودیه را زنده 

زنده در خانه هایشان سوزاند! این تشتت نشان 

از یک وحدت دارد. وحدتی که حول »منافع ملی 

آمریکا« حاصل می شود و کسی خارج از این منافع 

نمی تواند وارد زمین بازی سیاست در ایاالت متحده 

سیاسی  ساختار  در  افراد  دعواهای  باقی  شود؛ 

آمریکا چیزی بیشتر از شوخی نیست! 13دی روز 

عجیبی بود. جمعه ای که در آن خبر شهادت سردار 

سلیمانی مثل آوار بر سرمان خراب شد و یک ملت 

را داغدار کرد. داغی که اگرچه به غایت تلخ بود اما 

یک جامعه ی از هم گسیخته را بار دیگر منسجم 

کرد علیه یک دشمن واحد. البته این انسجام تنها 

خیری نبود که عدو با حماقتش نصیب ملت ایران 

کرد. برای نسل جدید شعار »مرگ بر آمریکا« چیزی 

بیش از زینت المجالس متفاوت نبوده است. این 

نسل نه زدن هواپیمای مسافربری را دیده، نه جنگ 

را تجربه کرده. حاال اّما محبوب ترین چهره ایران به 

دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا ترور شده و 

مگر فلسفه ی »مرگ بر آمریکا« را جز این خون به 

زمین ریخته شده می تواند شرح و بسط دهد؟ این 

نسل حاال می فهمد شیطان بزرگ یعنی چه! و بالطبع 

حاال می فهمد ضرورت مقاومت را! یک عمر امثال 

تاجزاده تالش کردند آمریکا را تطهیر کنند و توپ 

جنگ طلبی را در زمین جمهوری اسالمی  بیندازند. کار 

به آن جا رسید که حرف از مذاکره با همین ترامِپ 

تروریست هم زدند و گستاخانه به رهبری گفتند 

مثل رهبرکره شمالی با ترامپ ببند! حاال نسل جدید 

یک تجربه عجیب و غریب را از سرگذرانده. در 40 

سال عمر جمهوری اسالمی همواره دو نگاه در تعامل 

با آمریکا مطرح بوده است. نگاه اول راه حل چالش 

ایران-آمریکا را فقط و فقط در مذاکره می داند؛ یعنی 

بده بستان. کمی تو کوتاه بیا کمی هم من. من از 

خیر کمک به ملت مظلوم یمن و سوریه می گذرم، 

تو هم بیا و مردانگی کن و تحریم ها را بردار! این 

رویکرد را همواره جریان سکوالر و غربگرا در ایران 

را  رویکرد  این  امتحان  فرصت  و  کرده  نمایندگی 

هم در سطوح قابل توجهی داشته که آخرین آن 

مذاکرات هسته ای است؛ در نهایت ختم به برجام 

را  مسئولیتش  کسی  دیگر  حاال  که  برجامی  شد. 

گردن نمی گیرد. نگاه دوم در حل چالش بین ایران 

و آمریکا اما نه بر مبنای مذاکره که بر مبنای موازنه 

است؛ یعنی ما باید در قدرت منطقه ای با آمریکا 

به موازنه برسیم. یعنی به طور مثال همان قدر که 

آمریکا در سرنوشت عراق و سوریه سهیم است ما 

هم باشیم. به عبارت دیگر توازن قدرت منطقه ای 

ایران و آمریکا می تواند منافع هر دو را برآورده کند 

و باعث شود که تنش به نفع هیچ یک از طرفین 

نباشد و نتیجتًا منطقه روی آرامش به خود ببیند. 

زمانی  در چیست؟  نگاه  نوع  دو  این  اشکال  اّما 

دو نفر می توانند مذاکره کنند یا در تقسیم قدرت 

به موازنه برسند که قبل از هرچیزی یکدیگر را به 

رسمیت بشناسند. ظهور انقالب اسالمی یعنی نفی 

استکبار و امپریالیسم، یعنی نفی ابرقدرتی به اسم 

آمریکا! انقالب اسالمی اساسش بر نفی حاکمیت 

طاغوت است و آمریکا نماد طاغوت در مقیاس 

جهانی است. از طرفی دیگر حفظ موجودیت آمریکا 

یعنی نفی انقالب اسالمی! حاکمیت آمریکا می داند 

که ظهور قدرتی که کار ویژه اش به سقوط کشاندن 

طاغوت هاست، مانع بسط حاکمیت امپریالیستی 

آمریکاست. همانطور که پیداست 

حاکمیت  و  اسالمی  انقالب 

امپریالیستی آمریکا منطقًا امکان 

را  تنش  بدون  مشترک  زیست 

با مذاکره و چه  ندارند، حاال چه 

همین جاست  دقیقًا  موازنه.  با 

روابط  در  عبارت »تنش زدایی  که 

ایران و آمریکا« بی معنا می شود. 

تنش زدایی وقتی اتفاق می افتد که 

یکی از این دو از مبانی شان کوتاه 

چالش  این  حل  راه  تنها  بیایند. 

چیزی نیست جز مبارزه! اشتباه دیگری که باعث 

شده عده ای به مذاکره و موازنه خوشبین باشند 

این است که فریب جنگ قدرت تصنعی ساختار 

حاکمه ی آمریکا را خورده اند. خیال می کنند دعوای 

باطل  و  حق  جدال  جمهوری خوواه  و  دموکرات 

است. اشتباه راهبردی آنجاست که آمریکا را به 

مثابه یک کل نبینیم. اگر ترامپ سردار سلیمانی را 

می زند دلیل بر خوب بودن نانسی پلوسی و سندرز 

میتوانست  اگر  هم  پلوسی  نانسی  نیست.  و... 

همان کاری را می کرد که ترامپ کرد. اوباما، ترامپ، 

کلینتون، بوش، ریگان و... همه و همه شان قبل 

آیپک تضمین  در  را  رای منصب شان  از صندوق 

می کنند؛ انتخابات هم شوخی است! و بیچاره آنکه 

فریب این شوخی را بخورد و آینده کشورش را به 

این جنگ زرگری گره بزند. مخلص کالم اینکه 13 

دی 1398 نه ترامپ که »آمریکا« سردار سلیمانی را 

ترور کرد. شیطاِن خوب و بد نداریم. اوباما و ترامپ 

نداریم. شیطان شیطان است؛ آمریکا، آمریکاست!

رسمقاله فتح
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صحیفه خوانی

با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقالب ما. این انقالب باید زنده بماند، 
خونریزی هاست.  این  به  ماندنش  زنده  و  بماند،  زنده  باید  نهضت  این 
بریزید خون ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بُکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر 
دلیل  ندارید.  ما صرفه  از مرگ  و شما هم  نمی ترسیم؛  از مرگ  ما  می شود. 
اینکه  برای  می کشید.  را  ما  متفکران  شب،  سیاهی  در  که  شماست  عجز 
اگر منطق داشتید که صحبت می کردید؛ مباحثه می کردید.  ندارید.  منطق 
لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسالم ترور را باطل می داند.

#منطق_شما_ترور_است

صحیفۀ امام؛ جلد۷، صفحۀ۱۸۳ | در بزرگداشت شهید مطهری ۱۳۵۸/۰۲/۱۴

یادداشت فتح

در نحوه برخورد با نظام سلطه دو رویکرد وجود 

مقاومت.  ۲-رویکرد  سازشگرا  ۱-رویکرد  دارد: 

سازشگرایان  قبول دارند که نظام سلطه جنایت 

دارند  زور  کار است؛ ولی معتقدند چون آن ها 

نیست؛  سازش  جز  چاره ای  پس  نداریم  ما  و 

رویکرد  اما  بیایند.  کوتاه  تا  بیاییم  کوتاه  باید 

و  گرگ صفتی  را  سلطه  نظام  ذات  مقاومت، 

درنده خویی می داند و همگان را به مقاومت در 

یک  با  را  چوپانی  فرامی خواند.  گرگ   این  برابر 

تفنگ در دست در نظر بگیرید که در برابر گرگی 

تیزدندان قرار گرفته است. اگر چوپان تفنگ  را 

می کند؟  نظر  صرف  او  خوردن  از  گرگ  بیندازد؛ 

در  تفنگ  انداختن  بالهِت  را  سازش  مقاومت، 

برابر استکبار گرگ خوی می داند. در جواب خون 

اگر  نیز  ریخته شده ی سردار سلیمانی  ناحق  به 

جری تر  دشمن  نشود؛  گرفته  سخت  انتقامی 

باید  ما حمله می کند.  به  به سان گرگ  و  شده 

ما  و حتی شهروندان  تا سرداران  باشیم  منتظر 

را در داخل خاک خودمان هدف قرار دهند. اما 

تا  را  امنیت ملی  در خور، می توانیم  انتقامی  با 

چندین سال تضمین کنیم؛ به نحوی که دشمن 

نکند.  خطور  ذهنش  به  هم  تجاوز  فکر  حتی 

اخیر  پورت های  و  هارت  با  کسی  است  ممکن 

افتاده  در دلش  ترسی  انتقام  به  نسبت  ترامپ، 

که  آمریکایی  آن  باید گفت  پاسخ  در  اما  باشد. 

ویتنام را عاقبت با ذلت ترک کرد و هنوز هم در 

باتالق جنگ افغانستان و عراق دست و پا می زند؛ 

نه می خواهد و نه می تواند که با ایراِن انقالبی، 

آن هم با سرپنجه های پوالدین منطقه ایش رو 

به رو شود؛ کما اینکه هنوز جای مشت های حاج 

استکبار چشم نوازی  پیکره ی  بر  سوریه  در  قاسم 

می کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد 

که انتقام، وظیفه اسالمی ما است. »و اگر آن ها 

سوگند خود را بعد از عهدی که بسته اند، بشکنند 

این  در  زنند؛  طعن  و  تمسخر  شما  دین  در  و 

صورت با آن پیشوایان کفر و ضاللت کارزار کنید 

که آنها را عهد و سوگند استواری نیست، باشد 

امر  که بس کنند«)توبه/۱۲(. خدا به مؤمنان 

نترسند.  از هیبت ظاهری طواغیت  که  کرده 

و بدانند که اگر مقاومت کنند؛ خدا نیز آن ها 

برای سلطه  راهی  را یاری خواهد داد و خدا 

کافران بر مومنان قرار نداده. اگر انتقام بگیریم 

انتقام  اگر  و  می انگیزانیم  بر  را  ترامپ  خشم 

انگیخت.  خواهیم  بر  را  خدا  خشم  نگیریم 

یقینًا خشم خدا سهمگین تر است؛ خدایی که 

از سالح های آمریکایی قوی تر و از سیاسیون 

آمریکایی مکار تر است. ما باید خشم انقالبی 

را در دل هایمان برای همیشه شعله ور نگاه 

داریم و البته نباید فراموش کنیم که توصیه به 

راه جهاد و  به حق در  صبر همنشین توصیه 

پیروزی است. »بلی اگر صبر و مقاومت پیشه 

سر  بر  کافران  چون  باشید،  پرهیزکار  و  کنید 

شما شتابان بیایند خدا پنج هزار فرشته را با 

پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسالم است 

می فرستد.«)۱۲۵/آل عمران( شما  مدد  به 

بر  را  ترامپ  خشم  بگیریم  انتقام  اگر 
می انگیزانیم و اگر انتقام نگیریم خشم خدا را 

بر خواهیم انگیخت. یقینًا خشم خدا سهمگین تر 
قوی تر  آمریکایی  سالح های  از  که  خدایی  است؛ 

است مکار تر  آمریکایی  سیاسیون  از  و 

انتقام امنیت ساز
خشم خدا یا خشم ترامپ؟ 

کدام سهمگین تر است؟

صحرای طبس؛ اردیبهشت۱3۵۹
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برای دریافت فایل 
 الکترونیکی نشریه 

کد روبرو را اسکن کنید.

برای دریافت و تماشای 
مستند »سلفی با ابومهدی« 

کد فوق را اسکن کنید.
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تحلیل فتح

به  ملقب  ابراهیمی  جعفر  جمال  شهید 

از  بصره  شهر  در  المهندس«  »ابومهدی 

شد.  متولد  ایرانی  مادری  و  عراقی  پدری 

تحصیل  اتمام  از  پس  بزرگ  مجاهد  این 

با  و  پیوست  الدعوة  حزب  به  دانشگاهی 

شد.  خارج  عراق  از  صدام  آمدن  کار  روی 

مجلس  عضویت  به  بعد  سال  چند  المهندس 

نیز  مدتی  و  درآمد  عراق  اسالمی  اعالی 

سپاه  یعنی  آن  نظامی  بازوی  فرماندهی 

دفاع  سال  در هشت  و  دار شد  عهده  را  بدر 

مقدس به جهاد علیه دشمن بعثی پرداخت. 

عراق  به  صدام  سرنگونی  از  پس  ابومهدی 

های  گردان  مقاومت  گروه  و  بازگشت 

حزب ا... عراق، موسوم به »کتائب حزب ا...« 

شهید  این  بعد  مدتی  کرد.  گذاری  پایه  را 

به  باِبل  مردم  منتخب  عنوان  به  واالمقام 

تحت  دلیل  به  اما  یافت،  راه  عراق  پارلمان 

متحده،  ایاالت  توسط  گرفتن  قرار  تعقیب 

مجبور به کناره گیری شد. با ورود داعش به 

داعش  منحوس  جسد  که  روزهایی  در 

می کشید،  نفس  سوریه  و  عراق  در  هنوز 

تکفیری ها  روز  و  شب  کابوس  نفر  یک 

وقف  را  خود  زندگی  که  کسی  بود.  شده 

»سلفی  کرد.  عراق  نقشه  از  داعش  محو 

مستند  است  روایتی  ابومهدی«  با 

مهندس«  »ابومهدی  که  روزهایی  از 

در  حشدالشعبی  میدانی  فرماندهی 

مبارزه با داعش را برعهده داشت و خواب 

بود. بر بدخواهان مقاومت حرام کرده  را 

سیزدهم  نفر  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار  که  می دانید  آیا 

نیروی  و  است  روپا  اتحادیه  تحریم  اشخاص  لیست  از 

لیست  در  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس 

هم  ما   CFT تصویب  با  و  دارد؟  قرار  آمریکا  تحریمی 

اند! تروریست  رفقایش  و  قاسم  که حاج  الجرم می پذیریم 

ویژه نامۀ دانشجویی فتح

لیست های کشکی!سلفی با ابومهدی

یاِر سلیمانی
فعالیت  در عرصه   عراق، فصل جدیدی  خاک 

های ابومهدی گشوده شد و پس از تأسیس 

»الحشد  همان  یا  عراق  مردمی  بسیج 

فرمانده  و  معاون  عنوان  به  وی  الشعبی« 

بیش  ابومهدی  شد.  برگزیده  الحشد  میدانی 

زدنی  مثال  ایثار  و  اخالص  با  سال  سی  از 

سلیمانی  قاسم  سپهبد  فرمانده اش  رکاب  در 

و  نمود  مجاهدت  باطل  با  مبارزه  راه  در  و 

را  وی  تحلیلگران  تا  شد  سبب  امر  همین 

به  عراق  در  سلیمانی  قاسم  حاج  بازوی 

همواره  مقام  واال  سردار  این  آورند.  حساب 

و  می دانست  قاسم«  حاج  »سرباز  را  خود 

همیشگی  ارادت  پاسخ  در  نیز  قاسم  حاج 

معرفی  ابومهدی«  »سرباز  را  خود  ایشان، 

المهندس  ابومهدی  حاج  سرانجام  کرد. 

آرمان های  راه  در  مجاهدت  عمری  از  پس 

حاج  دیرینه اش  یار  جوار  در  کبیر،  خمینی 

آحاد  ترین  شقی  دست  به  و  سلیمانی  قاسم 

حضرت  بزم  به  و  رسید  شهادت  به  بشر 

پیوست. شهیدش  یاران  و  )ع(  سیدالشهدا 


