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MOSTAGHELATU به مــــــا بپیوندید

گریــزی بــر نقــش ســردار ســلیمانی و عالمــه مصبــاح یــزدی در تحقــق 
تمــدن نویــن اســالمی

شــهادت ســردار ســلیمانی، زنــده بــودن انقــاب در کشــور مــا را بــه رخ همــه ی دنیــا کشــید. 
عــّده ای می خواســتند وانمــود کننــد کــه انقــاب در ایــران از بیــن رفتــه اســت، مــرده اســت، 
ــا شــهادت او  ــن اّتفــاق بیفتــد- اّم ــد کــه ای ــه عــّده ای هــم ســعی می کنن تمــام شــده -البّت
نشــان داد کــه انقــاب زنــده اســت؛ دیدیــد چــه خبــر شــد در تهــران؟ دیدیــد چــه خبــر شــد در 

شــهرهای دیگــر؟
بیانات در دیدار مردم قم 1398/10/18

         کالم امــام         کالم امــام

ــت  ــن من ــا مؤمنی ــر م ــرم ب ــر اک ــت پیامب ــا بعث ــال ب ــد متع ــا خداون »همان
نهــاده تــا بــه وســیله او، انســان  ها بــه ویــژه باتقوایــان را تزکیــه و تعلیــم 
ــق  ــن محق ــر روی زمی ــی را ب ــای واالی اله ــن ارزش ه ــد.« همچنی ده
ســازد. از جملــه ایــن ارزش هــا معنویــت، عدالــت، اســتقالل و رفــع فســاد 
ــر از  ــم و کف ــی زدودن جهــل، ظل ــخ در پ ــا در طــول تاری ــه انبی اســت ک
ــرت  ــد. حض ــدل بوده ان ــط و ع ــردن آن از قس ــر ک ــانی و پ ــع انس جوام
رســول اکــرم)ص( نیــز در ادامــه مســیر انبیــای الهــی، 13 ســال در مکــه 
ــن گوهرهــا  ــرای نهادینه ســازی ای ــن ب ســعی و مجاهــدت نمــود. همچنی
و فضائــل، در مدینــة النبــی یــا یثــرب ســابق حکومتــی بــر مبنــای دیــن 
ــرو  ــرن قلم ــر از نیم ق ــوی[ در کمت ــت نب ــن حکوم الهــی تشــکیل داد. ]ای
ــس از  ــرن پ ــد. یک ق ــران و روم را در نوردی ــزرگ آن  روز؛ ای ــدرت ب دو ق
آن، تمدنــی عظیــم و درخشــان پدیــد آورد کــه از شــرق بــه دیــوار چیــن 

ــش و  ــس می رســید. آوازه دان ــوس اطل ــه ســواحل اقیان و از ســوی دیگــر ب
پیشــرفتش گــوش جهانیــان را کــر کــرده بــود و حتــی تــا قرن هــا بعــد از آن 

نقــل محافــل انســانها بــه عنــوان تمــدن عظیــم انســانی شــده بــود.

طلوعی دوباره
ــاد  ــردی افت ــه دســت م ــم اســالم ب ــر پرچ ــاری دیگ ــرن گذشــت. ب  13 ق
ــد.  ــته و حقیرن ــیزی ارزش نداش ــزد او پش ــالی در ن ــای پوش ــه قدرت ه ک
ــر از  ــا کــرد کــه کمت ــه پ ــی را ب ــم از دهــه 40 نهضت ــن شــخصیت حکی ای
ــد و  ــار بزن ــی دوران را کن ــت طاغوت ــت حکوم ــِد آن، توانس ــال بع بیست س
حکومتــی نــو بــر مبنــای ارزش هــای الهــی تشــکیل دهــد. بعــد از انقــالب 
ــی  ــه کارگزاران ــالمی ب ــت اس ــکیل دول ــی تش ــز، در پ ــام نی ــکیل نظ و تش
متعهــد و متخصــص نیــاز اســت کــه در کار خــود خبره انــد. عــالوه بــر آن، 
ــد.  ــه نحــو احســن انجــام می دهن ــا اخــالص و تقــوا مســئولیت خــود را ب ب
ــد  ــد و تهدی ــرز نمی شناس ــه م ــی ک ــوان و انقالب ــه ج ــا روحی ــئوالنی ب مس
ــی  ــن کارگزاران ــا چنی ــی ب ــر دولت ــد. آری اگ ــت می کن ــه فرص ــدل ب را مب
ــه  ــن در جامع ــردن دی ــی ک ــه و عمل ــرای نهادین ــه ب ــد زمین ــر ســر کار آی ب
ــن  ــالمی ای ــه اس ــگ جامع ــوان فرهن ــس از آن می ت ــود. پ ــم می ش فراه
گوهــر گرانقــدر را بــه جوامــع دیگــر تعمیــم داد. ایــن  جوامــع بــا هــم یــک 
ــال الهــی  ــه کم ــه انســان ها را ب ــد ک ــه ای را تشــکیل می دهن ــه فاضل مدین
ــی  ــئله ای دفع ــالمی مس ــدن اس ــش تم ــئله پیدای ــن مس ــانند.. ای می رس
نیســت، بلکــه تدریجــی و تاریخــی اســت. تمــام پیامبــران الهــی در آرزوی 

ــده و  ــل ش ــراوان متحم ــس ف ــی ب ــرای رنج های ــان ب ــد. ایش آن بوده ان
ــد. ــا خورده ان ــون دل ه خ

دو بال تمدن نوین اسالمی
ــق  ــهر را محق ــن آرمان ش ــه ای ــزی ک ــه دو چی ــم ک ــوش نکنی آری فرام
ــانی  ــان کس ــن می ــان.  در ای ــری ایم ــم اســت و دیگ ــی عل ــد یک می کن
ــت  ــن و تقوی ــه تبیی ــته و ب ــم را برداش ــم عل ــاح َعلَ ــه مصب ــل عالم مث
ارزش هــای اســالمی اهتمــام جــدی دارنــد. ایشــان امــروزه نقــش شــهید 
مطهــری بــه عنــوان تئوریســین انقــالب را در روزهــای آغازیــن انقــالب 
را ایفــا می کننــد و آرمان هــای انقــالب را گســترش می دهنــد. از طرفــی 
ــل  ــالمی عام ــب اس ــه مکت ــوان پرورش یافت ــه عن ــلیمانی  ب ــردار س س
ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس ــت. او کس ــالمی اس ــدن اس ــده تم ــدار بازدارن اقت
ادعــا توانســت شــجره ی خبیثــه  داعــش را طواغیــت جهــان بــه رهبــری 
آمریــکا غــرس کــرده بودنــد ریشــه کن کنــد. البتــه تمــدن اســالمی بــه 
ــروزه  ــا  ام طــور کامــل در دوران ظهــور حضــرت مهدی)عــج( اســت ام
ــن  ــاده روی اربعی ــا پی ــج ی ــالمی را در ح ــدن اس ــوه ای از تم ــا جل ــز م نی
ــار هــم  ــل و معــارف در کن مشــاهده می کنیــم کــه مجموعــه ای از فضائ
ــا را  ــد خــدای یکت ــن دوره اســت کــه بشــر می توان جمــع شــده اند. در ای
عبــادت کنــد؛ راه او را طــی کنــد و از همــه ظرفیت هــای و اســتعدادهای 

خــود بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد.

ــاح ــه مصب ــد عالم ــا فرزن ــی ب ــاحهم صحبت ــه مصب ــد عالم ــا فرزن ــی ب هم صحبت
مصاحبــه اختصاصــی ســحر بــا دکتــر علــی مصبــاح فرزنــد عالمــه مصبــاح یــزدی در صفحــه مصاحبــه اختصاصــی ســحر بــا دکتــر علــی مصبــاح فرزنــد عالمــه مصبــاح یــزدی در صفحــه 22
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نشــریه ســحر بــه مناســبت ســالگرد رحلــت عالمــه مصبــاح یــزدی بــا آقــای 
دکتــر علــی مصبــاح فرزنــد ایشــان، گفت وگــو کــرده و بــه بررســی اقدامــات 

عالمــه در زمینــه تحــول در علــوم انســانی پرداختــه اســت.

ــازی  ــت اسالمی س ــرورت اهمی ــه ض ــه ب ــا توج ــازی ب ــت اسالمی س ــرورت اهمی ــه ض ــه ب ــا توج ب
علــوم انســانی، عالمــه مصبــاح در ایجــاد نــوآوری علــوم انســانی، عالمــه مصبــاح در ایجــاد نــوآوری 
در علــوم انســانی چــه کارهــا و اقداماتــی را انجام در علــوم انســانی چــه کارهــا و اقداماتــی را انجام 

دادنــد؟دادنــد؟

ــزدی پیــش از انقــالب دغدغــه  ــاح ی ــاح: آیــت اهلل مصب حجت االســالم علــی مصب
مســائل علــوم انســانی را داشــتند. از زمانــی کــه در مدرســه حقانــی شــهید بهشــتی 
ــوم  ــه عهــده داشــتند بعضــی از دروس عل و شــهید قدوســی مدیریــت مدرســه را ب
ــد و در آنجــا تدریــس می شــد.  ــرار داده بودن انســانی را جــزو درس هــای طــالب ق
بعــد از انقــالب هــم حضــرت امــام دســتور دادنــد کــه بــرای بازســازی علــوم انســانی 
ــاح  ــت اهلل مصب ــین، آی ــه مدرس ــرف جامع ــود. از ط ــه بش ــک گرفت ــا کم از حوزه ه
ــد.  ــده بگیرن ــه عه ــانی را ب ــوم انس ــازی عل ــه درس اسالمی س ــدند ک ــی ش معرف
ــکاری حــوزه و دانشــگاه تشــکیل  ــر هم ــام دفت ــه ن ــه ای را ب ــک مجموع ایشــان ی
دادنــد کــه در آنجــا بــرای تدویــن متــون درســی بــرای رشــته های علــوم انســانی 
برنامه ریــزی شــد. مدتــی آنجــا کار انجــام شــد کــه بعدهــا بــه دالیلــی آن کار نیمــه 
کاره مانــد. دولت هــا همــکاری نکردنــد و آن کار بــه ســر انجــام مطلوبــش نرســید. 
ــاح  ــت اهلل مصب ــد، آی ــام مان ــگاه ناتم ــوزه و دانش ــکاری ح ــر هم ــه دفت ــد از آنک بع
ــرای طــالب  ــوم انســانی را ب ــته های عل ــالب در بخــش آموزشــی رش ــش از انق پی
ــاالی دروس  ــطوح ب ــواًل در س ــه معم ــی را ک ــان[ طلبه های ــرد. ]ایش ــدازی ک راه ان
ــم متخصــص بشــوند. در  ــوم انســانی ه ــا در عل ــرد ت ــد جــذب می ک حــوزوی بودن
ــه  ــوزه مباحث ــگاه و ح ــاتید دانش ــده ای از اس ــگاه ع ــوزه و دانش ــکاری ح ــتر هم بس
ــع  ــاح جم ــت اهلل مصب ــرت آی ــت حض ــاتی در خدم ــد از جلس ــا بع ــد. اینه می کردن
ــه  ــن می شــد ک ــی تدوی ــه صــورت جزوات ــا ب ــه آن بحث ه ــدی می شــد. مجموع بن
قــرار بــود آن جــزوات مبنــای تدویــن متــون دانشــگاهی بــرای آن رشــته هــا قــرار 
بگیــرد. آن جــزوات قاعدتــًا در همــان دفتــر همــکاری حــوزه و دانشــگاه کــه بعدهــا 

ــد قــرار دارد. ــه اســم پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ادامــه کار دادن ب

چــه نــوع از رشــته هــای علــوم انســانی بــه صــورت چــه نــوع از رشــته هــای علــوم انســانی بــه صــورت 
ــد؟ ــص کار می ش ــد؟تخص ــص کار می ش تخص

ــی،  ــوم تربیت ــه شناســی، عل ــته های فلســفه، روانشناســی، اقتصــاد، جامع ــدا رش  ابت

ــه  ــا ک ــر ج ــالمی، ه ــوری اس ــه »در جمه ــد ک ــالب فرموده ان ــم انق معظ
قــرار گرفته ایــد، همان جــا را مرکــز دنیــا بدانیــد و آگاه باشــید کــه همــه ی 

ــه شــما متوجــه اســت.«  کارهــا ب
ــه بیســت و پنج ســال در ســپاه  ــر همیــن اســاس حــاج قاســم نزدیــک ب ب
قــدس و جبهــه مقاومــت تــالش کــرد و نقــش بســیار مؤثــری را در تحقــق 
امــت واحــده ایفــا کــرد. بــه همیــن دلیــل از ایشــان نــه فقــط بــه عنــوان 
ــاد می شــود.  ــده ای فرامــرزی ی ــه عنــوان فرمان ــده ای ایرانــی بلکــه ب فرمان
بــه نقــل از یکــی از کارشناســان آمریکایــی طــی تحــوالت ۲011، جبهــه 
ــل  ــت« را تبدی ــلیمانی، »محــور مقاوم ــی ســردار س ــه فرمانده ــت ب مقاوم
بــه »جریــان مقاومــت« و در نهایــت تبدیــل بــه »اتحــاد مقاومــت« کــرد. 
نقــش حــاج قاســم در پیروزی هــای جبهــه مقاومــت در مبــارزه بــا اســتکبار 
ــارزه  ــادی از مب ــوان نم ــه عن ــه از ایشــان ب ــی باعــث شــده اســت ک جهان
بــا تروریســم در جهــان مطــرح شــود. تمامــی ایــن 
مســائل باعــث شــد کــه در میــدان جنــگ و رو در 
ــه در  ــه شــوند و بزدالن ــا ایشــان مواج ــد ب رو نتوانن

خــاک بغــداد او را تــرور کردنــد.

مکتب سلیمانی
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی را نمی تــوان فقــط بــه 
عنــوان یــک شــخصیت دیــد بلکــه بایــد ایشــان را بــه عنــوان یــک مکتــب 
دیــد؛ مکتبــی کــه برخاســته از اخــالص بــود. او هــم شــجاع بــود هــم بــا 
ــردن  ــه کار ب ــرای ب ــر الزم ب ــا تدبی ــد ام ــجاعت دارن ــا ش ــر. بعضی ه تدبی
ایــن شــجاعت را ندارنــد. ایشــان عــالوه بــر اهمیــت بــه مســائل نظامــی 
بــه معنویــات هــم بســیار توجــه داشــتند. نتیجــه تمامــی ایــن مســائل ایــن 
ــد. تبییــن و  شــد کــه حتــی دشمنانشــان هــم ایشــان را تحســین می کردن
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــن کارهای ــی از مهمتری ــب یک ــن مکت ــت ای تقوی
بــرای شــناخت و معرفــی ایشــان بــه عنــوان الگویــی حســنه نــه تنهــا در 

ایــران بلکــه در جهــان انجــام داد.

پنجاه و  هشتمین شماره دوهفته نامه انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

صفحه

ــان  ــه پای ــال ب ــی فوتب ــام جهان ــابقات ج ــی مس ــه تازگ ب
ــه  ــورد توج ــب و م ــات جال ــی از اتفاق ــت. یک ــیده اس رس
ــه اهتــزار درآمــدن پرچــم کشــور فلســطین  ایــن مســابقات ب
ــا  ــی امســال م ــام جهان ــود. در طــول ج ــف ب ــای مختل در بازی ه

ــورهای  ــردم کش ــترده م ــت گس ــاهد حمای ش
مختلفــی همچــون قطــر و مراکــش از فلســطین 
ــد.  بودیــم کــه خواســتار آزادی ایــن کشــور بودن
همچنیــن شــاهد انزجــار تماشــاچیان کشــورهای 
ــم.  ــتی بودی ــب صهیونیس ــم غاص ــف از رژی مختل
یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل در حمایــت گســترده 
از فلســطین چــه در ایــران و چــه در مجامــع جهانــی، 

تالش هــای ســپاه قــدس و جبهــه مقاومــت بــود کــه در ایــن بیــن نقــش 
ــرد. ــاس ک ــوح احس ــه وض ــوان ب ــلیمانی را می ت ــردار س ــهید س ــگ ش پررن

امت واحده اسالم
ــی از  ــر یک ــال های اخی ــی س ــری ط ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق فرمایش طب
ــفانه  ــت. متأس ــده اس ــت واح ــکیل ام ــالمی تش ــالب اس ــی انق ــداف اصل اه
ــرای  ــد ب ــتیم و بای ــالمی هس ــت اس ــودن ام ــرق ب ــاهد متف ــا ش ــروزه م ام
رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی تمــام امــت اســالمی را بــدون توجــه 
ــژاد و ملیــت باهــم متحــد ســاخت. همچنیــن رهبــر  ــه رنــگ، ن ب
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روژین رضایی

عضو فعال
                   دانشکده الهیات

روایتی از نقش پررنگ حاج قاسم در محور مقاومت 

گذری بر اقدامات عالمه مصباح یزدی، جهت نوآوری در علوم انسانی

ــوم انســانی اســت- فلســفه اقتصــاد، فلســفه  ــه اســم فلســفه عل حــاال گاهــی ب
جهــان شناســی هــم مطــرح می شــود- مبانــی نظریــات را تشــکیل بدهــد و بتوانــد 
بــر اســاس آن مبانــی صحیــح مســائل را یــک بــه یــک حــل بکنــد. ایــن یــک کار 
ــان  ــد. هم ــی می طلب ــه طوالن ــت. یک پروس ــال نیس ــال و دو س ــًا یک س قطع
طــور کــه ایــن علــوم و نظریاتــی کــه امــروز در آن مطــرح اســت حاصــل 300، 
ــمندان از  ــگاه ها و دانش ــی از دانش ــه عظیم ــا مجموع ــا ب ــال کار غربی ه 400 س
ــگاه اســالمی  ــه یــک از زاویــه ن سراســر دنیــا اســت. ایــن مســائل بایــد یــک ب
ــخ داده  ــن پاس ــالمی ای ــی اس ــاس مبان ــر اس ــود و ب ــادی بش ــود، نق ــل بش تحلی

بشــود.

ــوم انســانی  ــوآوری در عل ــرای ن ــی ب ــوم انســانی چــه موانع ــوآوری در عل ــرای ن ــی ب چــه موانع
ــود دارد؟ ــود دارد؟وج وج

مصبــاح:  ارتباطــات متأســفانه علیرغــم ایــن امکاناتــی کــه امــروز وجــود دارد بــه 
خوبــی در ایــن زمینــه و در ایــن جهــت اســتفاده نشــده اســت. یک مقــداری هــم 
ــه متأســفانه  ــک ســونگر ک ــا و بعضــی از نگاه هــای ی ــگ نظری ه ــه خاطــر تن ب
ــاالی  ــدگان ســطح ب بعضــی از جوامــع دانشــگاهی، برنامه ریــزان و تصمیــم گیرن
کشــور وجــود دارد آن نــگاه علــوم انســانی اســالمی را ندارنــد. گاهــی هــم بــه آن 

بــه چشــم یکــی رقیــب و یــک امــر غیــر واقعــی نــگاه می کننــد.

آیــا ظرفیــت منابــع بومــی بــه کار گرفتــه شــده اســت؟آیــا ظرفیــت منابــع بومــی بــه کار گرفتــه شــده اســت؟

مصبــاح: طــرح ایــن مباحــث در حــد مجامــع علمــی مدت هاســت کــه یک کنگــره 
ــا  ــود. همایش ه ــزار می ش ــی برگ ــن الملل ــطح بی ــالمی در س ــانی اس ــوم انس عل

کتاب هــا  ــم و  ــه ک ــن زمین ــه در ای ــردم ک ــاره ک ــاالت را اش و مق
ــات  ــدن نظری ــور اجرایی ش ــر منظ ــت. اگ نیس
ــه  ــطح کالن برنام ــدن در س و پیاده ش
ــاز  ــن نی ــد ای ــور باش ــزی کش ری
ــه در آن  ــانی ک ــه کس دارد ب
ایــن  هســتند  ســطح 
جــدی  را  مســائل 
ــد. متأســفانه  بگیرن
زمینه هــا  آن  در 
مشــکل  مــا 
و  داریــم  زیــاد 
کمبودهــای زیــادی 
اســت. زمینــه  آن  در 

ــن  ــه ای ــش هم ــه گنجای ــل اینکــه آن برنام ــه دلی ــه ب ــوم سیاســی ک ــوق و عل حق
ــوم  ــی باقرالعل ــاد فرهنگ ــام بنی ــه ن ــری را ب ــه دیگ ــت یک مجموع ــه را نداش برنام
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــا ادام ــی در آنج ــته های تخصص ــن رش ــه ای ــد ک ــیس کردن تأس
گســترش پیــدا کــرد تــا بعدهــا در مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی اینها 

ــدا تجمیــع شــد. االن ایــن رشــته ها بــه  ــترش پی ــته گس ــزده رش پان
ــدا کــرد. خیلــی کارهــا در ایــن  ــترش پی ــه گس مؤسس

ــه  ــوری ک ــان ط ــرده و هم بــه ک رشــته  پنــج  از 
التحصیــالن پانــزده رشــته رســیده اســت  فــارغ 
دانــش پــژوه و فــارغ زیــادی را حــدود چنــد هــزار 
ــی، التحصیــل داشــته اســت. در  ــع کارشناس مقاط
هــدف  دکتــری،  و  ــانی ارشــد  ــت کس ــن اس ای

دارنــد و در حــد اجتهــاد کــه در علــوم اســالمی تســلط 
ــم  ــانی ه ــوم انس ــتند در عل کننــد، هس پیــدا  تخصــص 

ــالم را صاحــب نظــر باشــند و بتواننــد  ــای اس دیدگاه ه
زمینه هــا  ایــن  تحقیــق کننــد در 

تبییــن  ــد.و  کنن

آیــا منابــع و اســاتید غربــی کــه در دانشــگاه های آیــا منابــع و اســاتید غربــی کــه در دانشــگاه های 
ــه  ــگاه عالم ــانی و در رأس آن دانش ــوم انس ــه عل ــگاه عالم ــانی و در رأس آن دانش ــوم انس عل
طباطبائــی وجــود دارد منشــأ آن کجاســت؟ راهکار طباطبائــی وجــود دارد منشــأ آن کجاســت؟ راهکار 
آن چیســت؟ آیــا بایــد کتــب غربــی بــه کل کنــار آن چیســت؟ آیــا بایــد کتــب غربــی بــه کل کنــار 

گذاشــته بشــود؟گذاشــته بشــود؟

علــی مصبــاح: نظــر آیــت اهلل مصبــاح رضــوان اهلل مخالــف ایــن بــود کــه مــا بایــد 
ــای  ــم و حرف ه ــدا کنی ــان را ج ــد خودم ــیم. نبای ــنا باش ــران را آش ــرات دیگ نظ
ــراد  ــی اف ــم بشــنویم. منته ــا را ه ــای آنه ــد حرف ه ــه بای ــران را نشــنویم بلک دیگ
را بــه گونــه ای تربیــت کنیــم کــه بتواننــد حــرف درســت را از نادرســت تشــخیص 
بدهنــد و آنچــه را کــه نظــر اســالم هســت بتواننــد در موضوعــات و مســائل علــوم 

انســانی تحقیــق کننــد. 

بــرای  اهلل مصبــاح  آیــت  نظــر  بــه  توجــه  بــرای بــا  اهلل مصبــاح  آیــت  نظــر  بــه  توجــه  بــا 
ــد  ــکاری بای ــه راه ــانی چ ــوم انس ــازی عل ــد اسالمی س ــکاری بای ــه راه ــانی چ ــوم انس ــازی عل اسالمی س

ارائــه بدهیــم؟ارائــه بدهیــم؟
ــد  ــی بکن ــالمی بررس ــه اس ــوم را از زاوی ــن عل ــد ای ــه می خواه ــی ک ــاح: کس مصب
اول بایــد مبانــی فکــری اســالمی اش در حــد قابــل قبولــی محکــم و اســتوار باشــد 
بعــد بایــد مبانــی فکــری غربــی را مثــل مرجعیــت روانشناســی یــا جامعــه شناســی 
غربــی بررســی بکنــد. اگــر ایــن نظریــه در جامعــه شناســی داده شــده بــر اســاس 
چــه مبنایــی بــوده و آن مبانــی را بتوانــد از نــگاه عقلــی و اســالمی بررســی و نقــادی 
بکنــد اگــر مبانــی درســت بــود بپذیــرد اگــر مبانــی غلــط بــود مبانــی اش را نقــادی 
بکنــد و بــه جایــش مبانــی درســت را بتوانــد از زاویــه نــگاه اســالمی تبییــن بکنــد. 
ســپس می توانــد وارد مســائل آن علــوم شــود و بــر اســاس مبانــی صحیحــی کــه 

هم صحبتی با فرزند عالمه مصباح هم صحبتی با فرزند عالمه مصباح 

مبینا اصلی بیگی    

دبیر
       دانشکده علوم اجتماعی

پاسدار مقاومتپاسدار مقاومت

را  ســـلیمانی  قاســـم  حـــاج  را ســـردار  ســـلیمانی  قاســـم  حـــاج  ســـردار 
یـــک  عنـــوان  بـــه  فقـــط  یـــک نمی تـــوان  عنـــوان  بـــه  فقـــط  نمی تـــوان 
ــه  ــان را بـ ــد ایشـ ــه بایـ ــد بلکـ ــخصیت دیـ ــه شـ ــان را بـ ــد ایشـ ــه بایـ ــد بلکـ ــخصیت دیـ شـ
کـــه  مکتبـــی  دیـــد؛  مکتـــب  یـــک  کـــه عنـــوان  مکتبـــی  دیـــد؛  مکتـــب  یـــک  عنـــوان 

بـــود. اخـــالص  از  بـــود.برخاســـته  اخـــالص  از  برخاســـته 
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کتــاب »نظریــه سیاســی اســالم«، کتــاب ارزشــمندی حــول محــور نظریــه 
اســالم در بــاب حکومــت و سیاســت اســت. ایــن کتــاب در دو جلــد توســط 
حجــت االســالم والمســلمین کریــم ســبحانی از مجموعــه ســخنرانی های 
آیــت اهلل مصبــاح یــزدی بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه جلــد اول شــامل 
ــامل303 صفحــه و ۲۵ بخــش  ــد دوم ش 3۲0 صفحــه و ۲۵ بخــش و جل
اســت. جلــد اول کتــاب بــه ســؤاالت مهمــی کــه در ذهــن خواننــده اســت 
ــرق  ــورد ش ــا، برخ ــواع حکومت ه ــت، ان ــن در سیاس ــت دی ــه دخال از جمل
ــخ  ــن و... پاس ــت در دی ــگاه سیاس ــالمی و جای ــالب اس ــا انق ــرب ب و غ
می دهــد. در جلــد دوم آن، خواننــده بــه ضــرورت وجــود حکومــت و 

ــرد. ــی می ب ــت و...  پ ــف حکوم وظای

برشی از کتاببرشی از کتاب
ــه ای  ــه گون ــت و ب ــوردار نیس ــت برخ ــن از جامعّی ــی، دی ــگ غرب در فرهن
ــی را در  ــی و سیاس ــائل اجتماع ــای مس ــه عرصه ه ــود ک ــف می ش تعری
ــیم  ــدا و ترس ــا خ ــان ب ــه انس ــر رابط ــا بیانگ ــن تنه ــرد. دی ــر نمی گی ب
ــر،  ــن منظ ــت. از ای ــد اس ــا خداون ــردی ب ــخصی و ف ــه ش ــده رابط کنن
مســائل اجتماعــی و سیاســی و بین المللــی و روابــط بیــن دولــت و 
مــردم و دولت هــا بــا یکدیگــر از حــوزه رابطــه انســان بــا خداونــد خــارج 
ــن از  ــلمانان، دی ــگاه مس ــن اســت. از ن ــا دی ــه ب اســت و در نتیجــه بیگان
جامعّیــت برخــوردار اســت. همــه مســائل فــردی و اجتماعــی انســان را در 
ــان های  ــا انس ــان ب ــدا، انس ــا خ ــان ب ــط انس ــامل رواب ــرد و ش ــر می گی ب
ــی  ــی و بین الملل ــی، سیاس ــائل اجتماع ــای مس ــام عرصه ه ــر و تم دیگ
ــان  ــان و انس ــر جه ــم ب ــد حاک ــالم خداون ــر اس ــون از منظ ــود؛ چ می ش
اســت. بنابرایــن، عرصــه سیاســت، اقتصــاد، تعلیــم و تربیــت، مدیریــت و 
ســایر مســائلی کــه بــه زندگــی انســان ارتبــاط دارد، زیــر مجموعــه احــکام 

ــت. ــن اس ــای دی و ارزش ه

رسالت نظریه سیاسی اسالم از زبان نویسندهرسالت نظریه سیاسی اسالم از زبان نویسنده
ــا عنوان هــای » قانون گــذاری « و » کشــورداری «  ــد ب ــاب در ۲ جل ایــن کت
چــاپ شــده اســت. ایــن کتــاب مجموعــه ســخنراني های آیــت  اهلل 
ــی  ــت. یک ــران اس ــه ته ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــزدی پی ــاح ی مصب
ــی و  ــا مبان ــان ب ــتِر مؤمن ــنایی بیش ــه آش ــاز جمع ــزاری نم ــداف برگ از اه
ــان و  ــی منافق ــی- فرهنگ ــای سیاس ــای توطئه ه ــالمی و افش ــائل اس مس
دشــمنان اســالم اســت تــا مــردم مســلمان آمادگــی فکــری الزم را بــرای 
دفــاع و پاســداری از ســنگرهای عقیدتــی کســب کننــد. همان گونــه 
ــی  ــفه سیاس ــود از فلس ــد، مقص ــه فرموده ان ــتاد در مقدم ــرت اس ــه حض ک
اســالم، تبییــن نظریــه اســالم در بــاب حکومــت و سیاســت اســت. از آنجــا 
کــه موضوعــاِت ایــن زمینــه بســیار گســترده اســت، ناچــار بایــد مباحثــی 

ــاز جامعــه اســت. گزینــش شــود کــه بیشــتر مــورد نی
آیــت اهلل محمــد تقــی مصبــاح یــزدی  )1313-13۹۹ش( فقیــه، فیلســوف، 
مفســر قــرآن و از اندیشــمندان و اســاتید حــوزه علمیــه قــم بــود. ریاســت 
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، عضویــت در مجلــس 
ــی  خبــرگان رهبــری، جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم و شــورای عال
ــی اهل بیــت از  ــی مجمــع جهان انقــالب فرهنگــی و ریاســت شــورای عال
ســوابق ایشــان اســت. وی آثــار متعــددی دربــاره علــوم اســالمی از جملــه 
ــفه« و  ــوزش فلس ــالمی دارد. »آم ــارف اس ــالق و مع ــفه، اخ ــیر، فلس تفس
»آمــوزش عقایــد« متــن درســی مراکــز حــوزوی و دانشــگاهی اســت و بــه 
ــرآن«، »اخــالق در  ــارف ق ــف ترجمــه شــده اســت. »مع زبان هــای مختل
قــرآن«، »نظریــه سیاســی اســالم« و »نظریــه حقوقــی اســالم« از جملــه 

آثــار ایشــان اســت.

خورشید پنهانخورشید پنهان

والیت ا...والیت ا...
فاطمه صداقت

عضو فعال
      دانشکده علوم ارتباطات

آیــا جوامــع بشــری می توانــد بــدون حکومــت، بــه پیشــرفت در 
ــالم  ــاختار اس ــرا س ــد؟ چ ــت یاب ــی دس ــف زندگ ــای مختل صحنه ه
ــد؟ در  ــد می کن ــت تأکی ــاد حکوم ــر ایج ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
حکومــت اســالمی چــه نیــازی بــه وجــود والیــت فقیــه اســت؟ چــرا 
بشــر بایــد از فــردی غیــر معصــوم اطاعــت بــی چــون و چــرا داشــته 
ــد  ــی نمی  توان ــه تنهای ــت و ب ــی اس ــودی اجتماع ــان موج ــد؟ انس باش
ــا  ــه وجــود و راهنمایــی م ــد. همیــن طــور کــه دیگــران ب زندگــی کن
ــال  ــن ح ــم. در عی ــاز داری ــا نی ــک آنه ــه کم ــم ب ــا ه ــد م ــاز دارن نی
ــر  ــاب یک نف ــری و انتخ ــر، تصمیم گی ــه فک ــم ک ــم بپذیری نمی توانی
ــاز اســت  ــس نی ــد. پ ــب باش ــع، غال ــراد حاضــر در جم ــه ی اف ــر هم ب
ــا خواســته ها و  ــده و مبصــر داشــته باشــد ت ــن جمــع یک نماین ــه ای ک
نیازهــای کنشــگران بــا توجــه بــه مصلحت شــان محقــق شــود. ایــن، 
نماینــده حکومــت اســت. در هــر جامعــه ای، حکومــت از اساســی ترین 
ــان ها  ــود. انس ــوب می ش ــانی محس ــات انس ــاد اجتماع ــن نه و مهم تری
ــی داشــته  ــد زندگــی مطلوب ــاد نمی توانن ــن نه ــدون وجــود ای ــز ب هرگ
ــادی خــود،  ــوی و م ــه اهــداف معن ــرای رســیدن ب باشــند . عامــالن ب

ــد.  ــام حکومــت دارن ــه ن ــد ب ــه نهــادی قدرتمن ــاز ب نی

ــه  ــر چ ــا ه ــد ی ــوش آی ــد خ ــش آی ــه پی ــر چ ه
ــش؟  ــد پی ــوش آی خ

ــف وجــود  ــکار مختل ــر اف ــی ب ــده ای مبن در جهــان حکومت هــای عدی
دارد امــا در انتخــاب حکومت)هــر چــه پیــش آیــد خــوش آیــد( منطقــی  
نیســت، بلکــه بشــر بایــد در تکاپــوی بهتریــن نــوع آن باشــد. انســان 
ــوردار  ــیاری برخ ــمند بس ــب ارزش ــت و از مواه ــات اس ــرف مخلوق اش
ــی را  ــرده و راه ــره ب ــا به ــن موهبت ه ــد از ای ــد بتوان ــال بای اســت. ح
پیــش بگیــرد کــه بــه تعالــی برســد. بــرای اینکــه دســتورات الهــی بــه 
ــرارت  ــد مق ــا بتوان ــی باشــد ت ــاز اســت حکومت ــی انجــام شــود نی خوب
ــه آن  ــل توج ــه ی قاب ــد. نکت ــاده کن ــه پی ــن جامع ــالمی را در بط اس
ــت و  ــردی اس ــی ف ــالم دین ــد اس ــر می کنن ــا فک ــه برخی ه ــت ک اس
بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی کاری نــدارد. بــر خــالف نظــر برخــی 
مغرضــان، دیــن تمامــی ابعــاد زندگــی افــراد را در بــر می گیــرد. اســالم، 
ــده  ــه اجتماعــی را نادی ــوان فق ــس نمی ت مســلکی اجتماعــی اســت. پ
ــا وجــود فضایــی ســالم محقــق می شــود.  گرفــت. فقهــی کــه تنهــا ب

جدایــی دیانــت از سیاســت بــا اهــداف عظیــم انبیــاء و امامــان معصــوم 
)ع( کــه بــه دنبــال تشــکیل حکومــت بــه عنــوان یــک امــری سیاســی 
ــود  ــر خ ــول عم ــن در ط ــه معصومی ــدارد. ائم ــی ن ــد همخوان بوده ان
ــرای ایجــاد  ــالش ب ــی ت ــد یعن ــاد سیاســی بودن ــارزه ی ح در حــال مب

حکومــت الهــی. 

حاکم با نشانه 
هــر حکومتــی بــرای اجــرا کــردن مقــررات بایــد یــک چارچوب بنــدی 
ــت.  ــرح اس ــت مط ــث والی ــالمی، بح ــت اس ــد. در حکوم ــته باش داش
ــران و ائمــه  ــا، خــدا، پیامب ــن م ــه هــم پیوســتگی بی ــی ب ــت یعن والی
معصــوم)ع(. درغیــاب ائمــه بایــد ایــن پیوســتگی بــا ولــی جامعــه اتفــاق 
افتــاده و روز بــه روز محکم تــر شــود. در جامعــه ی اســالمی باالتریــن 
ــه  ــت خــدا در جامع ــرای اینکــه والی ــت الهــی اســت. ب ــت، والی والی
ــه عهــده  ــت را از طــرف خــدا ب ــن والی ــد کســی ای محقــق شــود بای
ــد.  ــاده کن ــه پی ــت را در جامع ــر از آن والی ــه ای ضعیف ت ــرد و نمون بگی
گاهــی خــدا ولــی را بــا نــام مشــخص کــرده ماننــد امامــان معصــوم )ع(  
ــا توجــه بــه زمان هایــی خــاص ماننــد عصــر غیبــت ولــی را  گاهــی ب
ــن نشــانه ها را از  ــه ای ــس حاکمــی ک ــد. پ ــا نشــان مشــخص می کن ب
ســمت خــدا دارد مشــروعیت یافتــه و مــردم بــا انتخــاب کردنــش بــه 
ــه امیــال نفســانی،  ــا توجــه ب او مقبولیــت خواهــد داد. گاهــی مــردم ب
جهالــت و ... می خواهنــد فــردی طاغوتــی بــر جامعــه حکومــت 
ــه ی اســالمی را نمی دهــد.  ــازه ی انحــراف جامع ــد اج ــا خداون ــد ام کن
ــی  ــا جای ــردم ت ــود. م ــرح می ش ــی مط ــاالری دین ــا مردم س در اینج

اجــازه ی انتخــاب دارنــد کــه دیــن اجــازه بدهــد.

اطالِق بی حد و یقف!
یکــی از آن معیارهــای مهــم ایــن اســت کــه امــام و پیشــوای جامعــه 
بایــد فقیــه باشــد. در عصــر غیبــت، فقیــِه عــادِل جامــع الشــرایط، حاکم 
جامعــه اســت. ایــن والیــت ،والیــت فقیــه اســت. بــر اســاس نظریــه 
والیــت فقیــه، اختیــار همــه امــور جامعــه اســالمی بــه دســت ولی فقیــه 
ــت الهــی  ــه همــان حاکمی ــی فقی ــی کــه حکومــت ول اســت. از آنجای
اســت. بعــد از خداونــد، حاکــم در رأس نظــام اســالمی قــرار می گیــرد 
کــه بایــد بــر تمــام شــئونات نظــام، والیــت و نظــارت داشــته باشــد تــا 
ــی  ــه ول ــارات معصــوم)ع( ب از مــدار دیــن خــارج نگــردد. تمامــی اختی
فقیــه اطــالق می شــود. والیــت مطلقــه فقیــه یعنــی ولــی مــی توانــد 
بــا توجــه بــه موازیــن شــرعی تصمیمــات الزم را گرفتــه و دســتورات 
الزم را اجــرا کنــد. والیــت فقیــه در راســتای والیــت الهــی اســت. هــر 
جــا کــه فقــه ورود پیــدا کنــد، والیــت فقیــه هــم می توانــد وارد شــود 

و ایــن بــه معنــای والیــت مطلقــه فقیــه اســت.
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نشریه                                                                                                                          شناسنامه 
 صاحب امتیـاز:  انجـمــــن اسالمی دانشـجـویان مستقـل دانشــــگاه عـالمـــــه طبــاطبــائـی)ره(   

محمدی دوســـت   نرگـــس  صفحـــه آرا:   | عباســـی  محمدصـــادق  ویراســـتار:  و  ســـردبیر    | چرخـــکار   محمدشـــاهد  مســــئول:  مدیـــر 
هیئـــت تحریریـــه:   فاطمـــه اســـالمی، مبینـــا اصلی بیگی، مریـــم رجبـــی، روژین رضایـــی، فاطمـــه شـــیرکانی، فاطمه صداقـــت، محمدصادق عباســـی

چند قطره از دریای زندگی شهید سلیمانی و عالمه مصباح

زمانی کــه دفتــر ایــران را ورق می زنیــم، شــاهد حضــور انســان های 
ــزرگ و فــداکاری هســتیم کــه صفحــات، تحمــل عزتشــان را نداشــته  اند  ب
ــی  ــده اند. تکیه گاه های ــر نامشــان ش ــردن در براب ــم ک ــر خ ــه س ــور ب و مجب
ــی  ــد، ول ــرق کن ــدان نبردشــان ف ــت و می ــه ی فعالی ــد کــه شــاید زمین بودن
ــرای  ــارزه و تــالش ب هدفشــان مشــترک و مقــدس اســت و آن هــدف، مب

ــران اســت.  ســربلندی جمهــوری اســالمی ای

سرداری جامانده از واقعۀ کربال
ــا  ــه شــهید به دنی ــود ک ــلیمانی، کســی ب ــاج قاســم س شــهید ح

ــت.  ــا رف ــهید از دنی ــرد و ش ــی ک ــهید زندگ ــد، ش آم
لباس هــای خاکــی شــده در ســنگرها را بــه 

میــز  پشــت  مــارک  دار  کت وشــلوارهای 
ترجیــح داد. خرابه هایــی کــه داعــش 
ــود  ــود آورده ب ــراق بوج ــوریه و ع در س
و  امــارات  برج هــای  به جــای  را 
ــردن روز و  ــپری ک ــرای س ــکا ب آمری
شــب ها انتخــاب کــرد. تصمیــم گرفــت 

حرف هایــش را در میــدان نبــرد بزنــد تــا 
اینکــه ایــن کار را در فضــای مجــازی 

انجــام دهــد. عملیات هــای او بــا حضــورش 
رنــگ واقعیــت داشــت، نــه مثل کســانی 

و  دروغ  رنــگ  کــه حضورشــان 
و  می دهــد؛  ســودجویی 

اســت  تفــاوت  چقــدر 
ــدان و  ــردان می ــن م بی

ــازی...! ــردان مج م
ایرانی هــا بایــد بــه 
افتخــار  خودشــان 
ــون  ــرا؟ چ ــد، چ کنن
رهبــر  قــول  بــه 
»مــردی  انقــالب 
از  آنهــا  میــان   از 

ــه  ــد، ب ــازی می کن ــالش و خودس ــزد، ت ــاده برمی خی ــتای دورافت ــک روس ی
می شــود«. تبدیــل  اســالمی  امــت  قهرمــان  و  درخشــان  چهــره ی 

صاحب نظر مسائل اساسی اسالم
ــوی  ــگ و ب ــادش رن ــه جه ــود ک ــردی ب ــزدی، بزرگ م ــاح ی ــه مصب عالم
ــالش  ــن ت ــرای آموخت ــه ب ــور ک ــه همانط ــت. عالم ــی داش ــی فرهنگ علم
می کردنــد، بــرای تربیــت شــاگرد نیــز بســیار مصمــم بودنــد. ایــن مجاهــد، 
ــر در فلســفة اخــالق، هستی شناســی، دین شناســی و  ــردازی کم نظی نظریه پ
فلســفه اجتماع بــود. عالمــه مصبــاح و شــهید ســلیمانی در زندگــی پرافتخــار 
خــود، اشــتراکاتی داشــتند. مهم تریــن آنهــا »والیت مــداری« و »اخــالص« 
ــا  ــداری آنه ــود. والیت م ــت می ش ــان دریاف ــر زندگی ش ــه از سراس ــت ک اس
باعــث شــجاعت و کارآمــدی در عرصــه ی فعالیــت و موجــب نفوذشــان در 
قلــب ملــت بــود. آیــت اهلل مصبــاح در مســیر تکلیف مــداری و والیت مــداری 
ــن  شــکل  ــه بهتری ــی نداشــت. ب ــچ جریان ــچ ترســی از هیچ کســی و هی هی
بصیــرت و میثــاق بــا والیــت را در عرصــه ی اندیشــه، فکــر و نظــر تبییــن 
ــه  ــدع آن عالم ــت کــه مب ــارۀ طــرح والی ــری درب ــام معظــم رهب کــرد. مق
ــه  نظــر مــن  ایــن  طــرح  بایســتی  فراگیــر  مصبــاح اســت، می گوینــد: » و ب
بشــود. این جــور طرح هــا آن قــدر مفیــد، خــوب  و ســازنده  اســت  کــه  
هرچــه  دربــاره ی  آن  ســرمایه گذاری  بشــود، بــه  نظــر مــن  زیــاد 
ــرایط  ــا در ش ــز باره ــم نی ــاج قاس ــداری ح ــت «. والیتم نیس
ــای  ــی صحنه ه ــود. در تمام ــده ب ــف نشــان داده ش مختل
بحرانــی و سرنوشت ســاز نظــام ایشــان در کنــار والیــت 
ــگان  ــرای هم ــت را ب ــان والی ــت مخالف ــوده و ماهی ب
اوج  گویــای  او  وصیت نامــه ی  می کــرد.  روشــن 

ــت. ــهید اس ــن ش ــداری ای والیت م

کار برای رضای خدا
ــالص و  ــاح، اخ ــه مصب ــارز عالم ــای ب ــه ویژگی ه از جمل
کار بــرای رضــای خــدا بــود. آنجایــی کــه تکلیــف خود 
ــرد  ــل می ک ــه آن عم ــتی ب ــه درس ــناخت ب را می ش
بــه  از هجمه هــا و تخریب هــا واهمــه ای نداشــت.  و 
ــد  راســتی کســی کــه اخــالص نداشــته باشــد، چطــور می توان
ــانه ای و  ــارهای رس ــا و فش ــن طعنه ه ــال، ای ــه س ــن هم ای
غیررســانه ای را تحمــل کنــد و دم برنیــاورد؟ وی یکــی از 
مبــارزان اصلــی در برابــر انحرافــات فکــری و عقیدتــی 
بــرای ترویــج نظریــة »اســالم منهــای روحانیــت« 
ــچ  ــوص نیــت حــاج قاســم هــم هی ــود. در خل ب
شــکی وجــود نداشــت؛ چــرا کــه تنهــا کســی 
می توانــد بــه ایــن انــدازه از فــداکاری و 
ــن  ــر از ای ــش فرات شــجاعت برســد کــه عمل

دنیــا، بلکــه بــرای رضــای خــدا باشــد. چه 
نشســتن  می توانــد  کســی 

را  ســنگ  روی  بــر 
بــه نشســتن روی 

قــدم  و  صندلــی 
زدن در چندقدمــی 
بــه  را  دشــمن 

نشســتن در کنــار 
ترجیــح  خانــواده 

ــخصیت هایی  دهد؟ ش
ماننــد آیــت اهلل مصباح 
ــلیمانی از  ــهید س و ش
فــراری  شــهرت 

بودنــد، لــذا به دنبــال 
نبودنــد  ایــن 

نامشــان  کــه 
مطــرح شــود. 
معظــم  مقــام 
ــارۀ  رهبــری درب
ص  خــال ا

قاســم  حــاج 
می فرماینــد: »هروقــت جلســه ای کــه مــا غالبــًا بــا همیــن مســئولین مختلف 
کــه ارتبــاط یــا کار بــا او داشــتند، داشــتیم جلســات رســمی معمولــی- حــاج 
ــده نمی شــد. آدم گاهــی  ــه اصــاًل دی ــک گوشــه ای  می نشســت ک قاســم ی
ــا او را  ــت ت ــد می گش ــد، بای ــهاد کن ــا استش ــد ی ــت بدان ــات می خواس اوق
پیــدا می کــرد؛ خــودش را جلــوی چشــم قــرار نمــی داد، تظاهــر نمی کــرد.«

ــردار  ــد، س ــر ش ــگ 33 روزه منتش ــارۀ جن ــه درب ــانه ای ک ــة رس در مصاحب
ســلیمانی تقریبــًا بیشــتر روزهــای جنــگ را در بیــروت در کنــار سیدحســن 
نصــراهلل و عمــاد مغنیــه بودنــد و جلســات ســه نفره داشــتند. یکــی از نــکات 
ــن و  ــه سیدحس ــا ب ــا و طرح ه ــه موفقیت ه ــاب هم ــه، انتس ــم مصاحب مه

شــهید مغنیــه بــود.
خواســتم عشــق را وصــف کنــم، یــاد ســرداری افتــادم کــه بــدون 
ــرای حفاظــت از جــان خواهــران و بــرادران و فرزنــدان  چشم داشــتی ب
خــود، در ســرزمین غریــب جانــش را فــدا کــرد. خواســتم عالــم را توصیــف 
ــه از  ــد و ن ــن خســته می ش ــه از آموخت ــه ن ــادم ک ــه ای افت ــاد عالم ــم ی کن
آمــوزش دادن بــرای دفــاع از راه حــق از چیــزی واهمــه نداشــت. خواســتم 
ایــران را معرفــی کنــم، دیــدم ایــران یعنــی ســرزمین مردمانــی کــه هیچــگاه 
ــران اســالمی،  ــرای ســربلندی ای ــم و تــالش ب ــه ظل ــارزه کــردن علی از مب
ــرلوحه ی  ــداری را س ــد و والیت م ــت خداون ــر رضای ــوند. اگ ــته نمی ش خس

ــاء اهلل. ــد داد؛ ان ش ــه خواه ــم، کار نتیج ــرار دهی ــود ق کار خ
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حملــه تروریســتی دولــت وقــت آمریــکا بــه خــودروی فرمانــده ســابق نیروی 
قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ســرآغازی بــر یــک التهــاب بــود. 
ابومهــدی المهنــدس و دیگــر همراهــان ســردار نیــز مــورد هجــوم بزدالنــه 
نیروهــای آمریکایــی قــرار گرفتنــد. نقــش شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در 
ــدر مســجل  ــه آنق ــه خاورمیان ــری در منطق ــای تکفی ــر داعــش و نیروه براب
ــم الســالم در محاصــره  ــن عســکریین علیه ــرم امامی ــی ح ــه وقت اســت ک
ــت در  ــد و توانس ــه ش ــلیمانی وارد منطق ــپهبد س ــت، س ــرار گرف ــش ق داع
ــه عقــب  نشــینی کنــد و ســامرا را از  ــور ب ــاه، داعشــی ها را مجب مدتــی کوت

چنــگ آنهــا نجــات داد.

سربازان بی کاله آمریکایی
وعــده فرمانــده کل ســپاه، ســردار ســالمی خطــاب بــه دشــمنان ایــران بــه 
ــه  ــن مرحل ــدس در اولی ــدی المهن ــلیمانی و ابومه ــهید س ــرور ش ــی ت تالف
بــا حملــه موشــک های بالســتیک ایرانــی بــه پایــگاه نظامــی عیــن 
ــال ۲003  ــه در س ــی اســت ک ــد پایگاه ــن االس ــت. عی ــق یاف ــد تحق االس
تفنگــداران آمریکایــی آن را اشــغال کردنــد و تــا ســال ۲011 آنجــا ماندنــد. 

در پایــان ســال ۲014 بــه بهانــه مبــارزه بــا داعــش، بــار دیگــر ایــن پایــگاه 
در اختیــار نظامیــان آمریکایــی حاضــر در ائتــالف بیــن المللــی ضــد داعــش 
ــه معنــای خــروج نظامــی  قــرار گرفــت. خــروج کامــل آمریــکا از منطقــه ب
ــس  ــام ســخت را می رســاند. پ ــا از انتق ــه منظــور م و سیاســی آن اســت ک
از شــهادت حــاج قاســم، حضــور نظامیــان آمریکایــی در عــراق و افغانســتان 
بــه نســبت قبــل کمتــر شــده بــه واســطه هشــدارهایی کــه ترامــپ از جانــب 

ایــران دریافــت کــرده اســت.

ICU _بخش مراقبت های ویژه
تــرس و وحشــت از انتقــام حــاج قاســم بــه گونــه ای بــود کــه وزارت خارجــه 
ــه  ــر ب ــش حاض ــت خوی ــئول وق ــان دو مس ــت از ج ــرای محافظ ــکا ب آمری
ــو و  ــک پمپئ ــت مای ــن امنی ــد. تأمی ــون دالر ش ــت ۲ میلی ــل و پرداخ تحم
ــه ۲4 ســاعت تحــت  ــود ک ــرده ب ــان وحشــتی ایجــاد ک ــان هــوک چن برای
مراقبت هــای شــدید امنیتــی قــرار داشــتند. نهادهــای امنیتــی آمریــکا خــود 
ــه  ــا علی ــان تهدیده ــت، همچن ــه دول ــرک کابین ــس از ت ــد پ ــان می کنن اذع
آنهــا نــه تنهــا ثابــت مانــده بلکــه تشــدید هــم شــده اســت. پمپئــو و هــوک 
از حامیــان سرســخت فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ علیــه ایــران بودنــد.

پیگیری تا حصول نتیجه؟
ــردار  ــهادت س ــس از ش ــه پ ــی ک ــاب عراق ــت ی ــه حقیق ــزارش کمیت ــه گ ب
ســلیمانی و ابــو مهــدی المهنــدس و یــاران شــهیدش در عــراق شــروع به کار 
کــرد، در ســاعت 37 دقیقــه بامــداد صــدای ســه انفجــار در اطــراف فــرودگاه 
بــه گــوش رســید. در ســاعت 4۵ دقیقــه بامــداد اولیــن دســتگاه های امنیتــی 
ــد از بررســی ها مشــخص شــده  ــه رســانده اند و بع ــه محــل حادث خــود را ب

ــیده اند. فرمانده سایهفرمانده سایه ــهادت رس ــه ش ــد ب ــودرو بوده ان ــر دو خ ــه در ه ــانی ک ــه کس هم
ــن  ــی و بی ــری حقوق ــه پیگی ــی موظــف ب ــز عباســعلی کدخدای ــران نی در ای
المللــی پرونــده تــرور ســردار ســلیمانی شــد. وی از ســمت وزیــر امــور خارجه 
ــه عنــوان رئیــس کمیتــه ویــژه پیگیــری حقوقــی تــرور حــاج  کشــورمان ب
قاســم منصــوب گردیــد. امــا قابــل توجــه اســت کــه تاکنــون چــرا خبــری 
ــن ماجــرا شــفاف نشــده  ــف ای ــاد مختل ــرا ابع ــام ســخت نیســت؟ چ از انتق
اســت؟ پیگیــری ایــن مســئله بــه کجــا رســیده اســت؟ آن انتقــام ســختی 
ــه وقــوع خواهــد پیوســت؟  کــه همــگان منتظــرش هســتند، چــه زمانــی ب
قاتــل و آمــر شــهید ســلیمانی بایــد انتقامشــان را پــس بدهنــد، ایــن وعــده 

رهبــر انقــالب اســت.


