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«قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
مبحث دهم


شمار کاروان اباعبداللهه الحیهین (ع) و سهاا ایشهان اهرار
در ایام محرم و عزای سید الشهدا (ع) همه محبین دوست دارند در ِ

بگیرند .دوست دارند بدانند چه منزلت و جایگاهی نزد آن بزرگوار دارند و اینکه آیا عزاداریها و توسالتشهان مهورد ابهور اهرار
رماندهان ساا ایشان ارار گرفتهاند یا خیر؟ دوست دارند بدانند آیها
گرفته است؟ آیا از سیاهیلشگر و سربازان و یا از افیران و ف
ِ
از عشاای محیوب میشوند که شهادتنامه آنها امضا میشود؟ دوست دارند در خیمه اباعبدالله الحیین (ع) حضهور داشهته
باشند و ببینند به چه میزان از اسراری که حضرت با یارانش در میان می گذارند بهر مند هیتند .دوستدار ِان حضرت (ع) واتهی

تأدیهِ اممهه معمهومین در زیهارت مطلقهه ایهن ضهور عر هه
در مقابل شش گوشه حرم مطهرش ارار میگیرند ،بهه تعلهی و
ِ
َ
َّ
ْ
ُ
ْ َ َ َ ً َ َ ْ ً ِّ َ َ ْ ُ َ ُ َ ِّ ً ْ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ َ َ ِّ َ َّ َ ْ َ
خهدمت شهما
مهن
»
د
هاه
الش
هت
ن
أ
ك
ن
إ
ك
ب
ر
د
ن
ع
ي
ل
د
میدارند«:اک ُت ِْ ِلي ِعندك ِمیثااا و عهدا ِإني أتیتك مجددا ال ِمیثاق فاشه
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نزد خودتان بنوییید و من را از وفاکنندگان به عههد و
مشرف شدم تا عهد و میثاا با شما را تجدید کن  .برای من عهد و میثاای ِ
میثاق خودتان ارار دهید .اگر ما به زیارت شما آمدی امدمان فقط زیارت نبود است ،بلکه آمدی عهد و میثاای را ببندی و آن
ِ
را تجدید کنی همانطور که در مورد عبادت بزرگی چون نماز ،خدای متعار می فرماید« :واستعینوا بالمبر و المال »! از صبر و

نماز کمک بگیرید .در وااع ارار نییت ما نمازپرست شوی بلکه نماز باید وسیلهای برای تقرب به درگا الهی باشد .همچنهین
ارار نییت زیارتپرست باشی  ،ارار است زیارت کنی تا عهدمان را نیبت به حضرات معمومین (ع) تجدید کنی و در ضهور
زندگی در را ِ وفای به آن ادم برداری .
این میثاق و عهد چییت؟ به هر میزان که بتوانی درک بیشتری از این میثاق و عهد پیهدا کنهی  ،آن واهت اسهت کهه مهیتهوانی
بگویی عزاداریهایمان مقبور وااع شد است و از محبین آن حضرت ارار گرفتی و می توانی امیدوار باشی به اینکه نیبت بهه
ِ
ً
حضرات معمومین (ع) و خدای متعار تقرب پیدا کردی  .معموال در منابر ،عهد و میثاقهای مختلفی بهعنهوان نتیجهه عملهی
این عزاداریها و زیارتها معرفی میشود که همه آنها صحیح هیتند و کیی نمیتوانهد آن را نفهی کنهد .مهثال گفتهه میشهود
محبین امام حیین باید به «نماز اور وات» اهتمام داشته باشند؛ چون اباعبدالله (ع) حتی در میانه جنگ نیز از این امر غفلهت
مار حرام» ه که ساا دشمن به آن خو کرد بود ه توصهیه میشهود و دوری از دروغ و بهتهان و
نکردند .همچنانکه به «احتراز از ِ
غیبت و ...و عمل به سایر احکام مانند خمس و روز و حج و ...مورد تاکید ارار میگیرد .تمام این مهوارد جزمهی از آن عههد و
میثاای است که همه ما باید در انجام آنها ثابت ادم باشی  .اما انیان عاال در زمانی که وظایف زیادی بر دوش خود احیها
می کند ،سعی در اولویتبندی آنها دارد و سایر افعار و رفتار خود را بر اسا اولویتها و امور پراهمیتتر تنظی میکند .لذا
ً
ً
مرحوم کلینی (ر ) در کتاب شریف کافی بابی به نام «دعام اإلسالم» آورد است که در آن مکررا و متعددا ه چه در االِ سوار
از معمومین و چه با بیان ابتدامی از سوی حضرات ه به تبیین و تشریح پایهها و ستون های اصلی و اساسی اسالم پرداخته شد
که این پایهها میتواند مهمترین اجز ِاء عهد و میثاق بندگان نیبت به حضرات معمومین (ع) باشد.
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در این روایات ،پایهها و ستونهای اصلی اسالم به این صورت معرفی شد است« :المال و الزکا و الحج و الموم و ما نودی
بشی أفضل من الوالیه» چهار رکن اور ،نماز و زکات و حج و روز است و به تمریح معمومین از همه اینها بهاالتر و مهمتهر،
ٍ

امر والیت است! دوستی با دوستان اممه معمومین (ع) و دشمنی با دشمنان آنها! ممکن است کیی بگوید ما ه به این مطلِ
توجه داری و اساسا آمدن ما به این مجالس به دلیل والیتمداری و برای ابراز تولی و ّ
تبری است! اما باید توجه داشت کهه اگهر

اصلیترین رکن عهد و میثاق ما نیبت به اباعبدالله (ع) ،دوستی با اممه معمومین (ع) و دشمنی با دشهمنان آنهها باشهد ،پهس
ِ
باییتی مثل همه شئون زندگیمان به دنبار بهترشدن و دایقتر شدن آن باشی  .آیا انیانها در شئون زندگی مادی تواف میکنند
ُ
یا اینکه دامما به فکر ارتقاء و بهتر شدن زندگی خود هیتند؟! اگر در امور خرد زندگی مادی چنین عمهل مهیکنهی  ،مهیتهوانی
بگویی تکامل در امور معنوی الزم نییت؟! باالتر از آن آیا در مورد بزرگترین رکن دین که عهد و میثاقمان نیبت بهه حضهرت
ِ
اباعبدالله (ع) است میتوان گفت همان که فهمیدی کافی است و بیش از آن نیهاز نییهت؟! یعنهی ارتقهاء خهدمتگهزاری بهه
دشمنان
حضرات معمومین (ع) چگونه امکانپذیر است؟ دشمنان آنها چه کیانی هیتند؟ دوستان آنها چه کیانی هیتند؟ آیا
ِ
اهل بیت (ع) در دشمنیشان نیبت به کلمه توحید ،به یک روند ثابت عمل میکنند تا ما ه در دوستیمان نیبت به حضرات
معمومین (ع) و دفاع از آنها به صورت یکیان و ثابت عمل کنی ؟! این چگونه ممکن است در حالیکه حضرت امهام ههادی
ّ
سوار «ابن سکیت» می فرمایند آیات الهی به دلیل تغییر نوع شیطنت کفر در اعمار مختلف ،متغیراند.
(ع) در پاسخ به ِ
شناسی» ارآن کری برای ما تشریح میکند که چقدر دشمنان «جامعهه ایمهانی» در کفهر و
آیات «کفرشناسی و نفاق
خموصا ِ
ِ

نفاق خودشان شدید و خطرناکاند .در یکی از این آیات ،خدای متعار ما را نیبت به دعوای جهنمیان با یکدیگر در روز ایامت
آگا میکند ه و چه خبری بهتر از این که بدانی جهنمیان در آن دنیا چه سخنانی را به ه می گویند و چه بدبختی هایی را با ه

تان اممه کفر با آنها مشاجر میکنند که شما بودید ما را گمرا کردید؛ آنها نیز می گوینهد خودتهان
در میان می گذارند! ه زیردس ِ
عیت آنان در جهن  ،عمق خطر و دشمنی آنها را گوشهزد مهی کنهد .زیردسهتان در
همرا شدید! خدای متعار با خبر دادن از و
ِ

ادامه به میتکبرین می گویند ،اگر ما همراهی کردی به این دلیل بود« :بل مکر اللیل و النهار» شما به صورت شبانهروزی حیله
میکردید! حیله شبانهروزی آنها چگونه است؟ آیا شِ و روز نزد مردم میآمدند و آنها را به بتپرسهتی و اعمهار فاسهد و زیهر
بودن مردم دعوت می کردند؟! یا اینکه محهیط پرورشهی و بیهتر اجتمهاعی ایجهاد مهیکردنهد بهرای اینکهه مهردم را بهه
دست ِ

منجالبهای ظلمت بکشانند! حیله شبانهروزی کار آسانی نییت ،بییار پیچید و خطرناک است! مثار ساد آن این است کهه
بیمارستانها شبانه روز به شما خدمات می دهند ،برای ارامه چنین خدمات به صورت دام  ،چقدر باید نیهروی انیهانی سهاد و
متخمص و بودجه و مدیریت و خدمات اداری و زیرساختی و دارو و ...به صورت هماهنگ کار کنند تا در هر زمهان از شهبانه
کثیف خود و دشمنی با جامعه ایمانی و نابودی آن ،مقهدورات و
روز به بیماران خدمات دهد؟! پس کفار برای پیش برد اهداف ِ

دشمنان اممه (ع) چنین کیانی هیهتند!
افراد و ابزارهای زیادی را هماهنگ میکنند تا بتوانند به صورت شبانهروزی حیله کنند!
ِ

محهیط تربیتهی و
امروز پیچیدگی حیلهشان را بالعیان مشاهد میکنی  .با اینکه در کشور شهیعه زنهدگی مهیکنهی  ،امها نگهران
ِ

آموزشی فرزندانمان در مدار و دانشگا و مکانهای تفریحی و فضای مجازی هیتی !

لذا برای تجدید میثاق با اباعبدالله الحیین (ع) باید دشمنان ایشان را به خوبی شناخت .اگر از «کفر مدرن» صهحبت کهردی
بدین معناست که شیو های جدیدی برای تیلط کفار بر میلمین ایجاد شد است .اگر ما نیبت به این شیطنتها شناخت پیدا
نکنی و در را مبارز با آن راسخ نباشی  ،چگونه میتوانی ادعا کنی که به عهد و میثاامهان بها حضهرت سیدالشههداء (ع) وفها
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کردی ؟! اگر امروز از جانِ مقام معظ رهبری اعالم جنگ فرهنگی و جنگ ااتمادی شد است ،آیا ما احیا جنهگ و زد و
خورد و جانبازی و شهادت و اسیری میکنی یا نه؟! آیا همان احیاسی را داری کهه واتهی آریهر خطهر بهه صهدا در مهی آمهد،
داشتی ؟! آیا بمباران دشمن و خرابی خانهها و شهر و ساختمانها و آوارگی ساکنان آن را احیها مهیکنهی ؟! واکهنش جامعهه
ِ
جنگ تمام عیار و همهجانبه چییت؟! پیچیدگی جنگ فرهنگی از جنگ نظامی بییار بیشتر است .چرا که
اسالمی در برابر این ِ
در جنگ نظامی جی ها مورد اصابت گلوله وااع می شوند ولی در جنگ فرهنگی روحها و ذههنهها مهورد اصهابت حمهالت
دشمن وااع میشود! هیچ یک از انبیاء و معمومین و نواب عهام آنهها در ههیچ برهههای از تهاریخ والیهت کفهار را ناذیرفتنهد و
نمیپذیرند و نخواهند پذیرفت! نشناختن دشمن از جانِ جامعه شیعه ،میاوی با شکیت مقابل آنها و پذیرش اههری والیهت
کفار بر میلمین است!
برخی ممکن است بگویند شما چرا میخواهید میئله را پیچید و دشوار نشان دهید در حالیکه هر کیی کهه احکهام مبتالبهه
خود را انجام دهد و در مجالس عزاداری شرکت کند ر ایت خدا را به دست آورد است! در پاسخ عرض میکنی کهه اساسها
دنیا برای مومنین مکان راحتی نییت بلکه با انواع سختیها همرا شد است .حضهرت صهادق (ع) فرمودنهد« :انمها ههی دار
بالء» دنیا چیزی نییت مگر دار بالء! حاال آیا خدای متعار ه نعوذ بالله ه میخواهد بالء و مریضهی و بیپهولی و گرفتهاری بهر
ّ
ً
بیان این بالء فرمودند« :ییلط الله فیها عدو علی ولیه»
در
حضرت
بلکه
!
ابدا
مومنین ببارد که آنها را اذیت کند؟! کال ،حاشا،
ِ
خداوند به بشر اختیار داد و بشر با سوء اختیار خود میتواند به دشمن خدا تبدیل شود و بر اولیاء الهی میلط شهود و بهه آنهها
ربه بزند .اسا دنیا همین است که به کفار و یارانش اذن داد که فعالیت کنند و لذا آنها دستگا و نظام میسازند و به جامعه
ایمانی حملهور میشوند! در این صورت چه کیی میتواند بگوید زندگی در این دنیا راحت و ساد است؟! مگر ضبق روایات،
دنیا زندان مومن نییت؟! بله ،اگر چه دنیا دار بالء و امتحان است ولی مومنین با توسل نیهبت بهه حضهرات معمهومین (ع) و
پایداری در مییر آنها ،از آن امتحانات عبور می کنند و به بهجت و لذت های معنوی که ناشی از ارتقاء مقام معنوی آنها است،
دست پیدا خواهند کرد .لذا در زمان امیرالمومنین (ع) و دیگر اممهه معمهومین (ع) ،شهیعیان بنها بهه ممهلحتههایی مجبهور
می شدند در جنگ خلفای جور علیه کفار شرکت کنند و فداکاری آنها در آن جنگ ها به نفع خلفای جهور تمهام مهیشهد .امها
ِ
امروز که ملت ایران با نواب عام حضرت ولی عمر (عج) همرا شدند و استنمارهای حضرت امام (ر ) را نیبت به در خطهر
بودن اسالم جدی گرفتند ،و عیت آنچنان شد که اهل سنت در خط مقدم جنگ با کفار به شهادت می رسند و این امر به نفع
جمهوری اسالمی و افزایش ااتدار آن تمام میشود! به ذهن کدام شیعهای در هزار سار ابل خطور مهیکهرد کهه چنهین اهدرت
عظیمی برای جامعه شیعه بوجود بیاید؟! این عزتی است که خدای متعار در مقابل یاری نواب عام حضرت ولی (ع) بهه امهت
شیعه عنایت کرد است .عبور سربلند از امتحانات ،چنین عزتی را در پی خواهد داشت .اگر در زمان مرحوم میهرزای شهیرازی
(ر ) به شیعیان خبر میدادند که در  051سار آیند شیعه به حکومت میرسد و به چنین سطحی از ااتهدار میرسهد ،آیها بهاور
میکردند؟! اما نواب عام حضرت (عج) با یقین پوالدین خودشان ،جامعه شیعه را از تمام تردیدها و شبهات و یهأ هها عبهور
ِ
میدادند .از بزرگترین تردیدهایی که به نهضت حضرت امام (ر ) حملهور میشد ،تردید در این بود که شما چگونه میخواهید
در روز ایامت جواب این همه خونی را که از بهترین جوانان ایران در مقابل گلوله های شا یا صدام ریخته میشهود ،بدهیهد؟!
میئولیت شرعی دماء میلمین را بعهد می گیرید؟! با این شهبهه بهرای بهتهرین متهدینین چهه تردیهدهایی کهه حاصهل
چگونه
ِ
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نمیشود! اما حضرت امام (ر ) با یقین پوالدین خودش امت شیعه را از ظلمات یأ ها و تردیدها عبور داد و با همراهی مردم،
خدای متعار نمرت خود را بر ما نازر کرد.
کفار ُمدرن مثل اجداد و نیاکانشان «حذف فیزیکی» را بعنوان اولین گزینه برای
لذا بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمیِ ،

مقابله با نظام جمهوری اسالمی در دستور کار خود ارار دادند و کودتا و جنگ داخلهی و جنهگ خهارجی را بهر نظهام تحمیهل
کردند! در حالی که در بلندگوهای جهان فریاد می زنند که ما اهل دموکراسی و گفتوگو هیتی ! اگر اهل گفتوگو بودنهد پهس
چرا با ملتی که با «فرهنگ دیکتاتوری نظام سلطنتی» مبارز کهرد اسهت و بهه «جمهوریهت» روی آورد  ،بهه جنهگ و مقابلهه
پرداختید؟! در سه عرصه امنیتی و دفاعی و نظامی برای نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد میهئله کردنهد .بجهای اینکهه از آن
ً
حمایت کنند ،دامما اعالم کردند این انقالب تا چند ما دیگر سقوط میکند! بعضا ما گمان میکنی اینها انیانههای جاههل و
حفظ آن
نادانی بودند که هر چند وات یک بار میاملی را به گزاف می گویند! خیر؛ بلکه بر اسا اواعد
علمی کیِ ادرت و ِ
ِ

این سخنان را میگفتند .اما حضرت امام (ر ) با تکیه بر خدای متعار ،را های جدیدی را باز کرد کهه تمهام ایهن پیشبینیههای
جنگ
علمی را باضل کرد و دشمنان انگشت به دهان به آن خیر میشدند! واتی جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند ،عقالنیت ِ
ً
کالسیک صریحا اعالم کرد که ما نمیتوانی با ارتش مضمحل شد و در ه ریخته در برابر ارتش صدام که حمایت تمام دنیا را
ِ
با خود دارد ،باییتی ! مقام معظ رهبری حفظه الله در خاضراتشان بیان کردند که ارتشی های مومن و متدین کهه پهای انقهالب
تهوان جنگیهدن
اییتاد بودند ،در ابتدای جنگ به من نامه نوشتند که مطابق گزارشات و محاسبات دایق ،مها بیشهتر از  71روز ِ

نداری ! بیایید آبرومندانه در همین ابتدای جنگ ،آتش بس را اعالم کنید! مقام معظ رهبری که نمایند حضرت امام در شورای

عالی دفاع بودند گفتند :همانجا در من خالی شد! نزد امام رفت  ،ایشان فرمودند :شما پهیش برویهد انشهاءالله خهدای متعهار
کمک خواهد کرد .چه فعالیتهایی انجام شد که این  71روز را به هشت سار مقاومت تبدیل کرد! هشت سار مقاومت به چهه
میان دو کشور رخ دهد ،تداوم آن نهایتا تا شش ما معنا دارد و بیش از آن ،ارزش ااتمادی ندارد و با
معناست؟! اگر جنگی فقط ِ

محاسبات هزینه فاید نمیسازد که جنگ را ادامه دهند .لذا واتی جنگی هشت سار به ضور میانجامد بدین معناست که تمام
ادرت های جهانی در حمایت از ه حداال ه یک ضرف از جنگ هیتند! ملت ایران در مقابل تمام ادرتهای جهانی اییهتاد و
ثابت کرد که اگر در را دشمنی با دشمنان اباعبدالله (ع) ،ایثار و اییتادگی کند اعجاز خدای متعار نازر خواههد شهد و ابههت
دشمن را در ه خواهد شکیت! این پیروزی چگونه اتفاق افتاد؟ آیا بدون تأمل و محاسبه و برنامهریزی گفتنهد بهه در دشهمن
بزنی و بجنگی ؟! نخیر ،با عقالنیت جدیدی که پیروان حضرت امام (ع) در عرصه نظامی بدان عمل کردند تها پیهروز شهدی .
امثار شهید بااریها استراتژی جنگ را عوض کردند! یک جوان  17ساله که با عنوان خبرنگار وارد جنگ شد بود ،اما به خاضر
عقالنیت الهی را در استراتژی جنگ به او عطا کرد! عنمهر «شههادت
نشان دادن حیاسیت باال در مبارز با کفر ،خدای متعار
ِ

ضلبی» را بجای «سخت افزارها» ،اصل در جنگیدن ارار دادند و به لوازم آن عمهل کردنهد .حضهرت امهام (ر ) بهه نهادسهازی
انقالبی روی آورد و «ارتش  12میلیونی» را بنا نهاد و زمینه را برای جنگ مردمی بر اسا شههادتضلبی فهراه کهرد .اینطهور
نییت که بدون محاسبات و تعقل و ناشیانه با دشمن جنگیدی ! همانطور کهه عهرض شهد شهیطنتهها در ایهن دور از تهاریخ،
عقالنیت الهی! لذا در عمل ،عقالنیت جدیدی در جنگ تجربهه
عقالنی است و عبور از آنها نیز با عقالنیت انجام می گیرد اما
ِ

درک تئوریک و علمی از آن پیدا شد باشد ،ولی امروز همان درک و تجربه جدید از نحو جنگیدن در مقابل
شد؛ البته نه اینکه ِ

ایاوت تکفیریها اییتاد و شیعه را در جهان بهه
دالرهای سعودی و اطری و دستگا اضالعات آمریکا و انگلیس و خشونت و
ِ
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افتخار جدیدی نامل کرد است .در جنگ فرهنگی و ااتمادی نیز اگر با تکیه به خدای متعار برای شکیت دشمن عزم خهود را
بکار ببندی  ،با نمرتهای خدا همرا خواهی شد .مقام معظ رهبری در یکی از سخنرانی ها فرمودند« :در دو سهه سهار اور
انقالب ،میجدها و میجدیها بودند که کشور را ادار کردند ».لذا اگر جنگ فرهنگی و ااتمادی بوجهود آمهد  ،میهجدها و
بار این جن گ را به دوش بکشند .باید عقالنیهت الههی بهرای مقابلهه بها دشهمن فرهنگهی و
حیینیهها و تکایا و عزاداریها باید ِ
ااتمادی شکل بگیرد .اگر میاجد و حیینیه ها نمیتوانند اینهمه نیروی انقالبی و شهادت ضلِ را ساماندهی کننهد ،معلهوم
می شود که عفی عقالنی در میان ما وجود دارد .این چه عفی است که نمی توان اینهمه نیروی متدین و متعهد و انقالبی و
پابهرکاب و اهل نماز و روز و عزاداری را در یک ساا واحد گرد ه آورد و دشمن را بیرون کرد؟! به حهدی کهه رهبهر انقهالب
مهدیریت واحهد نیروههای انقالبهی اسهت!
عقالنیهت واحهد بهرای
فرمان «آتش به اختیار» را صادر میکنند که معنای آن ،نبود
ِ
ِ
ِ

میجدها و حیینیهها و روحانیون و مذهبیها باید در این مییر پیش ادم شوند ،همانطور که اینها بودند که انقالب کردند و دو
سه سار اور کشور را ادار کردند .برای وفای عهدمان نیبت به حضرت اباعبدالله (ع) ،عزاداریها باید به این جا خت شود.
از دیگر دشمنی های ادرت های جهانی علیه نظام جمهوری اسالمی ،ایجاد میاملی امنیتی و اضالعاتی بود که حضرت امهام
(ر ) با نهادسازی انقالبی ،زمینه رفع این تهدید را فراه کهرد و «اضالعهات  63میلیهونی» را پایههریهزی کهرد .اضالعها ِت 63

میلیونی به چه معناست؟ جز به معنای مردمیکردن اضالعات و امنیت ،آن ه در دنیایی که بیتهترین سییهت ها ،سییهت های

اضالعاتی هیتند؟! در شرایطی که سازمان منافقین در کشور به کشتار  71هزار نفر اادام میکند ،در حقیقهت جنهگ داخلهی و
پارتیزانی در کشور به را انداخته است .جنگی که معموال در دنیا به تجزیه کشورها منتهی میشهود .نظهام جمههوری اسهالمی
ایران چگونه پس از انهدام ساواک به عنوان سازمان امنیتی کشور و بدون هیچ تجربه اضالعاتی و امنیتی ،از پس مبهارز بها ایهن
میاله بر میآید؟! یکی از سرداران ساا نقل می کند بعد از اینکه میعود رجوی از کشور فرار کهرد ،عنمهر اصهلی مجاههدین
خلق ،شخمی به نام موسی خیابانی بود که برای دستیابی به او ،مشکل بزرگی داشتی  .اما از مردم عادی کوچه و بازار ،گزارشی
به ما رسید که در همیایگی آنها ساختمانی است که ظاهرا فقط یکی دو نفر زندگی میکنند ولی به انهداز  12نفهر آشهغار دم
خانه میگذارند .بعد از مراابت از آن خانه و بررسیها ،مطلع شدند که موسی خیابانی در آنجها مخفهی شهد اسهت! پهس بها
اضالعات  63میلیونی از جنگ داخلی و کودتا و ترورها عبور کردی  .عجیِ تر از آن ،لو رفهتن عملیهات بهزر کودتهای نهور
ِ

جنهگ چریکهی بهه
است که با همین اضالعات  63میلیونی در نطفه خفه شد! نقل است مقامات نظامی کوبا که خودشهان بها
ِ

ادرت رسید بودند ،در سفرشان به کردستان با تعجِ از شهید کاو سوار کردند که شما چگونه توانیتید در برابر جنگ داخلی
غرب کشور باییتید؟! شهید کاو نیز تاکتیک های جدیدی را که خودش در اثر تمرکز بر این میاله تولید کرد بود ،بیان کهرد و
آنها متعجِ شدند! لذا حضرت امام (ر ) با نهادسازی در عرصه ههای مختلهف ،سهبک زنهدگی جدیهدی در شهیو مهدیریت
سیاسی و نظامی و اضالعاتی کشور بوجود آورد که در هیچ تئوری جهانی مشاهد نمیشود؛ بدون آنکه این را و روش پشتوانه
و سابقهای در ادبیات تخممی دانشگا یا حوز داشته باشد .این ابتکارهای حضرت امهام ناشهی از نمهرت خهدای متعهار و
عنایت حضرت ولیعمر(عج) بود زیرا هیچ تجربهی ابلی از این جنس در اختیار ایشان نبود و انقالبهای منطقه علیرغمی
که از وجود چنین تجربه ای در ایران آگا بودند و برخالف انقالب اسالمی ه که در اوج تنهایی و مظلومیت به پیروزی رسهید ه
در مرکز توجه و حمایت افکار عمومی جهان ارار داشتند ،به آن توجه نکردند و دچار شکیت شدند.
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اکنون به برکت مقاومتهای بی وافه نظام جمهوری اسالمی ایران به ادرتی دست پیهدا کهردی کهه دشهمنان اسهالم از حهذف
فیزیکی ناامید شدند و از پشت میز مذاکر  ،شیطنتهایشان را پیش میبرند .آن زمان به حضرت امهام (ر ) مهیگفتنهد بها ایهن
کارها ما را در جهان منزوی میکنی! با آمریکا مقابله نکن! ادرت آمریکا شوخی نییت! اما حضرت امام (ر ) با اتکار به خدای
امداد حضرت ولیعمر (عج) محک و ثابت ادم ،ملت ایران را پیش برد که در نتیجه آن ،ایران را بههعنهوان ابراهدرت
متعار و ِ
ً
منطقه و بعضا بین المللی میشناسند .البته ابتدای حرکتی با چنین عظمت ،هرورتا بها تردیهدها و سهواالت بیهیار پیچیهد و
تحلیلی روبرو بود است به نحوی که سقوط دو دولت اور بعد از پیروزی انقالب (دولت بازرگان و دولت بنی صدر) ،هزینهای
بود که پرداخت شد تا این سبک زندگی جدید در عرصه سیاست ،تثبیت شود و اال این دو دولت می گفتند شما را و رس ادار
کشور را بلد نییتید و موجِ انزوای کشور و ساس ورشکیتگی آن خواهید شد.
ملت بزر ایران از چنین امتحانات سخت و پیچید ای عبور کرد است؛ اگر چه کیی به تبیین و تفییر و تحلیهل عقالنهی آن
ِ
ناردازد و به سادگی از آن بگذرد .ساد گذشتن از این وااعه بزر تاریخی ،معنهایی جهز اجهاز انحهراف در حرکهت امهام (ر )
ِ
بوسیله نگا مادی ندارد .اگر انقالبیون و متدینین ،این ثروتههای عظهی را نشناسهند و از آن بهرای عبهور از امتحانهات بعهدی
استفاد نکنند ،هشدارهای مقام معظ رهبری دربار پایمارشدن هویت انقالبی و اسالمی نظام محقق خواهد شد .امروز بعهد
از تثبیت سیاسی (نظامی و امنیتی و دفاعی) نظام جمهوری اسالمی ایران ،میامل فرهنگی و ااتمادی ما را دچار چالش کهرد
است .مقام معظ رهبری فرمودند« :همه ااتماد مقاومتی را تکرار میکنند و برای آن جلیهات و کمیتهه و کهارگرو و همهایش
تشکیل می دهند اما پیش نمیرود! پس معلوم است گر علمی وجود دارد!» بیان شد کهه امتحانهات دور دوم تهاریخ ،عقالنهی
است و این گر علمی ه از همان سنخ است .به همین دلیل ،مشکالت ااتمادی و فرهنگهی امهت شهیعه بایهد در میهاجد و
حیینیهها و مجالس عزاداری و ...مطرح شود و مو وع حیاسیت مردم ارار بگیرد و برای حل آن ،مردم از فضهال و نخبگهان و
بزرگان حوزوی و دانشگاهی مطالبه کنند .اگر ما یک پنج زمانی را که در صحبتهای روزمر پیرامون ایمت زمهین و خانهه و
ماشین و ...صرف میکنی  ،به گفتگو پیرامون چالشها و امتحانات جامعه شهیعه اختمهاد دههی  ،حیاسهیتهای جدیهدی
شکل خواهد گرفت و به تدریج ،جبهههای فرهنگی و ااتمادی بر محور انگیز های دینی ایجاد خواههد شهد .چهرا میهاجد و
َهیأت ما نمیتوانند جوانهای انقالبی را که آرزوی جنگیدن با دشمن دارند ،ساماندهی کنند و با تقیی کار و وظهایف ،آنهها را
هدایت کنند! آیا ما عمق دشمنی دشمنان را درک کردی ؟! آیا فهمیدی که از کجا به حمله می کنند؟! با چهه ابهزاری بهه کجاهها
حمله میکنند؟! مگر میشود در جنگ نظامی به شناسایی خط اور دشمن اکتفاء کرد و نیهبت بهه خطهوط پشهتیبان و نیهروی
هوایی و دریایی و تدارکات و مهندسی رزمی و توپخانه و سایر تواناییهای او جمع بندی نداشت و آنگا ضراحی علمیات کهرد
و پیروز شد؟!
بعد از بیان چگونگی تثبیت نظام در سه عرصه سیاسی و دفاعی و امنیتی ،در مباحث آیند به ابعاد جنگ فرهنگهی و ااتمهادی
دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی ایران میپردازی .
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