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  »سردار قاسم سلیمانی« پیش از شــهادت، در کانون توجهات قرار داشت و نام 
او »پرتکرارترین« در محافل سیاســی، اجتماعی، امنیتی و رسانه ای بود. در این 
میان، بسیاری برای درک شــخصیت او تالش می کردند و رفتار و گفتار او را زیر 
نظر داشتند و بسیاری دیگر برای مقابله و خنثی کردن آثار فعالیت های او تالش 
می کردند. این دسته نیز سعی زیادی کردند که او و افکار و رفتار او را دریابند. خیلی 
از این دو دسته موفق شدند و خیلی هم در درک او و افکار و اهدافش چندان راه به 
جایی نبردند. پس از شهادت اعجاب انگیزش بسیاری از نزدیک ترین ها به او و آنان 
که سالیان طوالنی با او بودند و خالصانه به او کمک می کردند هم اعتراف کردند 

که درک اندکی از او داشته اند. 
سردار حاج قاسم ســلیمانی به میزانی که در کانون توجه دوست و دشمن قرار 
داشت، از سوی دوستدارانش به عظیم ترین و استثنایی ترین شکل تشییع گردید 
و از سوی دشمنانش بارها و بارها مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت و مسلماً 
تا سال ها این ارزیابی و بازیابی ادامه خواهد یافت. اگرچه جایگاه سلیمانی در میان 
ملت بزرگی که از میان آنان برخاسته و برای آنان بارها به استقبال »مرگ سرخ« 
رفت، کاماًل معلوم بود، اما تشییع ده ها میلیونی پیکر او یک »غافلگیری بزرگ« 
به حساب آمد. تشییع او در این میان هر مرزی را درنوردید و در واقع او بدون آنکه 
دنبال آن باشــد، احترامش را به همه تحمیل کرد. کم نبودند کسانی که با او در 
اعتقادات، اقدامات و دلبستگی هایش »اختالف مبنایی« داشتند اما به احترام او 

تمام قامت ایستادند و به بزرگی اش اعتراف کردند. 
در این میان بلندترین عبارت ها درباره او، همان ها بود که رهبر معظم انقالب اسالمی 
بیان نمود. در طول دو هفته پس از شهادت سردار سلیمانی، در کمترین مواجهه ای 
بود که امام خامنه ایـ  دامت برکاتهـ  از او ســخن نگوید و یا به بیان جمله ای اکتفا 
کند. اما مهم ترین کلیدواژه ای که ایشان درباره این شهید عزیر بیان کردند، »مکتب 
سلیمانی« بود و این عبارت را به ایشان مخصوص کردند و این سلیمانی را در تارک 

شهدای انقالب اسالمی نشاند. 
رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه تهرانـ  27 دی 98ـ  ضمن بیان بسیار 

مبسوطی که درباره سردار حاج قاسم سلیمانی ارائه کردند، فرمودند: 

پس از شهادت 
اعجاب انگیزش بسیاری 
از نزدیک ترین ها به او و 
آنان که سالیان طوالنی 
با او بودند و خالصانه به 
او کمک می کردند هم 

اعتراف کردند که درک 
اندکی از او داشته اند. 

اگرچه جایگاه 
سلیمانی در میان 
ملت بزرگی که از 

میان آنان برخاسته 
و برای آنان بارها 

به استقبال »مرگ 
سرخ« رفت، 

کامالً معلوم بود، 
اما تشییع ده ها 

میلیونی پیکر او یک 
»غافلگیری بزرگ« 

به حساب آمد. 
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» در اینکه ما بیائیم این حوادث را تقویم کنیم، قیمت گذاری کنیم، قدر آن ها را بدانیم و ببینیم 
که اندازه و قیمت این حوادث چقدر است، در صورتی تحقق پیدا می کند که ما به حاج قاسم 
سلیمانی، شهید عزیز، و ابومهدی، شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم به آنها به چشم 
یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز، با این چشم نگاه کنیم. آن وقت اهمیت این قضیه 
روشن خواهد شد. سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفاً نبینیم بلکه به 

عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم. 
معنی مکتب 

مکتب مجموعه ای است که در ابتدا به تفسیر انســان و جهان می پردازد و سپس بایدها و 
نبایدهای انسانی را مشخص و معین می سازد. هم نیاز انسان را به جهان بینی مرتفع می کند 
و هم یک نظام ارزشی برای زیستن و چگونه زیستن ارائه می دهد و در واقع مکتب مجموعه 

جهان بینی و ایدئولوژی یک انسان می باشد. 
عالمه شــهید  مرتضی مطهریـ  رضوان اهلل تعالی علیهـ  در مقدمــه کتاب »جهان بینی 
اسالمی« )ص 54( در معنی مکتب نوشــته اســت: »یک تئوری کلی و یک طرح جامعه و 
هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگان است و در آن 
خطوط اصلی و روش ها، بایدها و نبایدها، خوب ها و بدها، هدف ها و وسیله ها، نیازها و دردها 
و درمان ها، مسئولیت ها و تکلیف ها مشخص اســت و منبع الهام تکلیف ها و مسئولیت ها 

برای همه افراد می باشد.« 
ما اگر بخواهیم معنای مکتب ر ا در عبارتی کوتاه بیاوریم و بدین وســیله مقصود خود را از 
»مکتب ســلیمانی« بیان کنیم، باید بگوییم: »مجموعه ای از اعتقادات محکم و منسجم، 
رفتارهای مرتبط برخاســته از اعتقادات، خلقیات و نمودهای منبعث از اعتقادات و اعمال  
به گونه ای که از فرد شــخصیتی الگو و جامع ارائه می دهد.« سردار سلیمانی واقعاً مصداق 
چنین انسانی بود. با نگاه اول به این خصوصیات ما به شخصیتی »فیلسوف« می رسیم اما 
واقعاً او یک فیلسوف و یا دارای مشرب فلسفی خاصی نبود هر چند می توان از همه رفتارهای 
او به اصلی از اصول فلسفه اشاره داشت. او به صورت مالوف در مدرسه علمیه یا در دانشگاه 
تحصیل نکرده بود هر چند می توان او را فرزند حوزه های علمیه و علمی دانست و نیز می توان 
برای هر باور و رفتار و روش های او تفســیری دینی و علمی ارائه کرد و حتی در حوزه ها و 
دانشگاه ها به عنوان یک »مظهر« تدریس شود. همان طور که در بیان رهبر معظم انقالب 
و در بیانیه شهادت او آمد شهید حاج قاسم سلیمانی پیرو مکتب امام خمینی بود و از این 

تشییع او در این میان 
هر مرزی را درنوردید 
و در واقع او بدون 
آنکه دنبال آن باشد، 
احترامش را به همه 
تحمیل کرد. کم نبودند 
کسانی که با او در 
اعتقادات، اقدامات 
و دلبستگی هایش 
»اختالف مبنایی« 
داشتند اما به احترام 
او تمام قامت ایستادند 
و به بزرگی اش اعتراف 
کردند. 

مهم ترین 
کلیدواژه ای که 
ایشان درباره این 
شهید عزیر بیان 
کردند، »مکتب 
سلیمانی« بود و این 
عبارت را به ایشان 
مخصوص کردند و 
این سلیمانی را در 
تارک شهدای انقالب 
اسالمی نشاند. 
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نظر هر آنچه در تعلیمات دینی ، سیاسی و اجتماعی آمده بود در وجود و رفتار این 
شهید تجلی داشت. او شخصیتی متدین بود اما آلوده به افکار تحجرآمیز نبود. او 

شخصیتی نواندیش و مبتکر بود اما آلوده به تجددمآبی نبود. 
حکمت و درایت 

میان حکمت و علم تفــاوت عمده ای وجود دارد. علم دانایی اســت و حکمت به 
کارگیری دانایی در محل مناســب خود، راغب اصفهانــی در »مفردات« خود، 
حکمت را »رسیدن به حق و واقع به واسطه علم و عقل« دانسته است. بررسی رفتار 
سردار سلیمانی در طول دوره حیات سیاسی اش به ما می گوید او در عین آنکه از 
علوم مختلف انسانی بهره وافری داشت و این عمدتاً به اهل مطالعه بودن و دقت 
او در متون علمی بازمی گشت، عقل بزرگی داشت و می توانست به خوبی درست 
و نادرست بودن آنچه در متون علمی یا به ظاهر علمی آمده است را دریابد. او در 
همان حال با عقل خود می توانســت به معانی عمیق تر از متن دست پیدا کند و 
آنها را به خوبی به زبان بیاورد. سلیمانی درکی نیز از آنچه می آموخت داشت و این 
درکی فراتر از متن بود. در مباحث علمی، یک اشکال عمده برای طالبان آن وجود 
دارد و آن غرق شدن در رودخانه جاری است که از قدیم راه افتاده و در طول زمان 
هر دانشمندی واوی بر آن افزوده و به مرور تبدیل به اصلی مسلم گردیده است. در 
این میان معدودی افراد وجود دارند که می توانند بر موج سوار شده و از غرق شدن 
در آن بدور باشند. »مشهورات زمانه« ریسمانی نیست که هر کسی یارای گسستن 
آن را داشته باشد. نکته دیگر این اســت که فرد وقتی با یک »علم« و »آگاهی« 
مواجه می شود باید زمان، مکان و موقعیت به کارگیری آن را نیز دریابد و به قول 
معروف جای به کارگیری سخن را بداند چه اگر غیر از این باشد، »سخن خوب« در 

جای نامناسب ضایع می گردد. 
برخورد شهید واال مقام با پدیده ها ترکیبی از علم و درایت بود. ترکیب قاطعیت و 
محبت در حل و فصل پدیده های ناخوشــایند به »حکمت عملی« منجر می شود 
و هزینه ها را کاهش می دهد. در ماجرای انتزاع کردســتان از عراق که یک توطئه 
بزرگ علیه منطقه بود و می توانست به درگیری های متعددی در غرب آسیا منجر 
شود، سردار سلیمانی با علم به این مســئله وارد عمل شد. ابتدا با زبان مالطفت و 
استفاده از روابط صمیمانه از رهبران کرد عراق خواست همه پرسی را کنار بگذارند 

بررسی رفتار سردار 
سلیمانی در طول دوره 

حیات سیاسی اش به 
ما می گوید او در عین 
آنکه از علوم مختلف 

انسانی بهره وافری 
داشت و این عمدتًا 

به اهل مطالعه بودن 
و دقت او در متون 

علمی بازمی گشت، 
عقل بزرگی داشت و 
می توانست به خوبی 

درست و نادرست 
بودن آنچه در متون 

علمی یا به ظاهر علمی 
آمده است را دریابد.

سلیمانی درکی نیز 
از آنچه می آموخت 
داشت و این درکی 

فراتر از متن بود. 
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و حقوق خود را از طریق مذاکره با دولــت مرکزی عراق دنبال کنند و به آنان گفت من همه 
توانم را برای وادار کردن دوستان عراقی به انجام تعهدات خود به کار می گیرم ولی رهبران 
کرد با محوریت »مسعود بارزانی« به گمان اینکه به فرصتی تاریخی دست پیدا کرده اند از 
این درخواست برادرانه حاج قاسم استقبال نکرده و بر انجام همه پرسی تأکید نمودند. او در 
آخرین دیداری که با بارزانی داشت به او یادآور شد که این موضوع جوی خون به راه می اندازد 
و این بار دیگر برای دفع خطر از ما کاری برنمی آید« که بارزانی در پاسخ گفته بود »جامعه 
بین الملل در کنار ماست«. بعد از برگزاری همه پرسی، نیروهای عراق کرکوک را که با توافقات 
ضمنی و به مرور تحت کنترل کردها درآمده بود، از کنترل حکومت اقلیم خارج کردند و این 
سبب شکاف در میان احزاب کردی در اربیل و سلیمانیه گردید و در نهایت نتایج همه پرسی 
به تعلیق درآمد و حزب دموکرات کردستان از سوی خود کردها متهم به عدم درایت و عدم 
آینده نگری و عامل ریخته شدن خون کردها گردید. شــدت فشارهای مردمی به بارزانی و 
حزب دموکرات سبب شد که او بار دیگر دست به دامان ایران گردد. سردار سلیمانی علیرغم 
آنکه در این موضوع خاطرات تلخی از بی مروتی رهبران کرد پیدا کرده بود، آنان را پذیرفت و 
برای بازیابی وضعیت شان به آنان کمک زیادی کرد. در این ماجرا از به نتیجه رسیدن یک فتنه 
منطقه ای جلوگیری شد، حل مسئله در زمان کوتاهی به نتیجه رسید، هزینه های عملیات 
خنثی سازی بسیار کم بود و روابط ایران و اربیل هم ترمیم شد. این در حالی بود که در ایران 
مسئوالن ارشد دیپلماسی کشور در جلسات رســمی تأکید می کردند که مخالفت ایران با 
تجزیه کردستان عراق به جایی نمی رســد و ایران را درگیر یک چالش پرهزینه و دنباله دار 
می کند. در این صحنه، سردار شهید سلیمانی با ترکیب قاطعیت و محبت توانست کار بسیار 

بزرگی بکند که دیپلمات های ورزیده، آن را »غیرممکن« می دانستند. 
شور و درایت 

شور و مشورت و گرفتن نظرات دیگران یکی از اشتغاالت و دغدغه های مهم سردار سلیمانی 
بود و دایره وسیعی را تشکیل می داد و شــامل برگزاری منظم کمیسیون های تخصصی، 
جلسات فراوان تک و چند نفره، گرفتن نظرات افراد در میدان به صورت های حضوری، تلفنی 
و مکاتبه ای و مطالعه روز نظرات شخصیت های موافق و مخالف داخلی و خارجی بود. این 
موضوع اشراف و چیرگی فراوانی به او داده بود و لذا در جلسات کاری و با دست پر وارد بحث 
می شد و به اداره جلســات می پرداخت. این خصوصیت در میدان عمل به او کمک زیادی 
می کرد و وامی  داشت تا فقط به کلیات و »نقطه نهایی هدف« نگاه نکند و امکانات و تمهیدات 
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الزم را برای تحقق هدف نهایی فراهم نماید. خود او در جلســه ای می گفت 
هدف گذاری کلی کفایت نمی کند ما باید هدف کلی را با تحقق اهداف 
جزیی محقق کنیم و معتقد بود فرماندهی که هدف نهایی را می بیند اما 
از موقعیت ها و موانع واقع شده در حد فاصل مبدأ و مقصد خبر ندارد و 
برای عبور از آنها برنامه ندارد، هم هزینه ها را باال می برد و هم تحقق هدف 

نهایی را به خطر می اندازد. 
شور و مشورت او در خدمت اشــراف او به جزئیات بود او در عین حال در جزئیات مسئله 
غرق نمی شد و اندازه هر جزیی را با جزیی دیگر برابر نمی دانست و به تقسیم بندی آنان 
به جزئیات مهم و جزئیات غیرمهم دســت می زد و از میان جزئیــات مهم، یک، دو و یا 
حداکثر سه موضوع را برمی داشت و همه توان و نیروی خود را برای رفع یا تحقق آنها به 
کار می گرفت و به این وسیله به تحقق هدف نهایی نایل می آمد. این روش او هم هزینه ها 
را کاهش می داد و هم تحقق هدف را با نیروها و امکانات کم میسر می کرد و هم در نهایت 

زمان تحقق هدف نهایی را کاهش می  داد. این همه نتیجه ترکیب شور و درایت او بود. 
والیت محوری و اعتقاد راسخ به حکمت رهبری 

کلیدواژه سردار ســلیمانی در مواجهه با تدابیر، آراء و نظرات رهبر معظم انقالب 
اسالمی، »حکیم بودن رهبری« بود. او بارها گفت من نه فقط از روی ایمان و عالقه 
و مسایل اعتقادی بلکه از روی تجربه هم می گویم و قسم می خورم که تمام تدابیر 
و نظرات امام خامنه ایـ  دامت برکاتهـ  حکیمانه است و پیروزی های ما همیشه 

به دلیل به کار بستن نظرات ایشان بوده است. 
ـ منطقه داشته در  ـ سابق  او نقل می کرد که در جلسه ای که با یکی از نخست وزیران مقتدر 
برابر طعنه او که گفته بود تو در تاکتیک عالی هستی ولی استراتژی نمی دانی، گفته بود: 

»بزرگ استراتژیسین  ما رهبری است که باالی ســر ما قرار دارد اما شما در 
تاکتیک شکست می خورید چون درک درستی از میدان ندارید و در استراتژی 

دائمًا رنگ عوض می کنید چون چنین رهبری باالی سر شما نیست.« 
سردار ســلیمانی امام و رهبری را با هیچ کس و هیچ اصل دیگری مقایسه نمی کرد و 
درباره آن بسیار تعصب داشت. مرز دوستی او با افراد و جریانات، رهبری بود. او در عین 
حال شبانه روز در تالش بود تا طیف های مختلف از مردم و نخبگان را به رهبر معظم 

انقالب نزدیک تر کند و از این رو فراجناح بود اما هیچ گاه فرارهبری را برنمی تافت. 

در ایران مسئوالن 
ارشد دیپلماسی کشور 

در جلسات رسمی 
تأکید می کردند که 

مخالفت ایران با تجزیه 
کردستان عراق به 

جایی نمی رسد و ایران 
را درگیر یک چالش 
پرهزینه و دنباله دار 

می کند. در این صحنه، 
سردار شهید سلیمانی 

با ترکیب قاطعیت و 
محبت توانست کار 

بسیار بزرگی بکند که 
دیپلمات های ورزیده، 

آن را »غیرممکن« 
می دانستند. 

شور و مشورت و گرفتن 
نظرات دیگران یکی از 

اشتغاالت و دغدغه های مهم 
سردار سلیمانی بود و دایره 

وسیعی را تشکیل می داد 
و شامل برگزاری منظم 

کمیسیون های تخصصی، 
جلسات فراوان تک و چند 

نفره، گرفتن نظرات افراد 
در میدان به صورت های 

حضوری، تلفنی و مکاتبه ای 
و مطالعه روز نظرات 

شخصیت های موافق و 
مخالف داخلی و خارجی بود. 
این موضوع اشراف و چیرگی 

فراوانی به او داده بود 
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عزم و اراده پوالدین 
آنجا که پای تکلیف الهی در میان بود، واژه »نمی توان« و »نمی شــود« در قاموس سردار 

سلیمانی جایی نداشت. سه نوع مواجهه با تکلیف وجود دارد: 
1ـ تکلیفی که شده را ماالیطاق بدانیم و لذا با شک در اینکه مکلفیم با تکلیف مواجه شویم. 
2ـ در تکلیف شک نمی کنیم، در توانایی خود و در کمک خداوند شک می کنیم و در عین 
حال وارد می شویم ولی به بودن انجام تکلیف نمی اندیشیم و لذا بار به مقصد نمی رسد و 

یا نصف و نیمه می رسد. 
3ـ برای انجام کامل و بدون درنگ و با نثار جان به میدان می آئیم و به پیروزی قطعی که وعده 
خداوند است دســت پیدا می کنیم و با درک پیچیدگی ها، خداوند را تنها عامل پیروزی 
می دانیم و با هر پیروزی، اراده مان برای انجام تکلیف بعدی راسخ تر می شود و در نهایت 

در همه صحنه ها فتح الفتوح اتفاق می افتد. 
سردار سلیمانی وقتی وارد میدان می شــد با هدف تحقق فتح الفتوح برای اسالم وارد 
می شد و لذا در طول حیات سیاسی معنوی خود، همواره با پرچم فتح از میدان بازگشت.

معنویت، مجاهدت و شهادت طلبی 
معنویت مهم ترین رکن زندگی و سلوک سردار سلیمانی بود. توصیه او به یک جوان فامیل 
که دو چیز را فراموش نکند: نماز شب و احترام بسیار به پدر و مادر، وضع روحی این شهید را 
نشان می دهد. او به نماز و به خصوص نماز شب توجه خاصی داشت نمازهایش نوعاً با اشک 
همراه بود و غیر از نماز هم او بسیار اهل بکاء بود. با شیندن خبر هر شهیدی منقلب می شد و 
در خود می شکست. دائم الذکر بود. شهید سلیمانی بسیار اهل مطالعه بود و این عادت روزانه 
او در سفر و حضر بود. کتاب های مختلف اعتقادی، معنوی، اجتماعی و سیاسی را مطالعه 
می کرد و حتی از کتاب  ها خالصه برمی داشت و آخرین کتابی که او آن را خالصه کرده بود 

کتاب »انسان کامل« شهید مطهری بود. 
از منظر شهید، مجاهدت در راه خدا در ابعاد شخصی و اجتماعی کلید رستگاری فرد و جامعه 
است. او بارها گفت هشت سال دفاع مقدس برجسته ترین دوره اسالم است او جبهه را یک 
مکتب انسان سازی می دانست و معتقد بود در انسان سازی هیچ چیز بر جبهه و حضور در 
میدان جهاد در راه خدا برابری نمی کند. شهادت گمشده شهید بود و هیچ چیز دیگری او را 

قانع نمی کرد و به چیز دیگری رضایت نمی داد. 

شور و مشورت او 
در خدمت اشراف 
او به جزئیات بود 
او در عین حال در 
جزئیات مسئله غرق 
نمی شد و اندازه هر 
جزیی را با جزیی 
دیگر برابر نمی دانست 
و به تقسیم بندی 
آنان به جزئیات مهم 
و جزئیات غیرمهم 
دست می زد

سردار سلیمانی امام و 
رهبری را با هیچ کس 
و هیچ اصل دیگری 
مقایسه نمی کرد 
و درباره آن بسیار 
تعصب داشت. مرز 
دوستی او با افراد و 
جریانات، رهبری بود. 
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سازماندهی و نظم 
او در طول دوران پرماجرای مدیریت خود، ســازمان های زیــادی را ایجاد کرد و 
از این طریق ظرفیت زیادی پدید آورد. ســازمان هایی که او پدید آورد از دو 
خصوصیت مهم پیروی می کردند یکی چابکی و استفاده از حداقل نیروی 
انسانی، دیگری کارا بودن و کمک بودن در میدان عمل. به عنوان مثال وقتی 
او پا به میدان سوریه گذاشت، این کشور را انواعی از کشورهای متخاصم و انواعی از 
گروه های تروریستی که سوریه را مورد تهاجم قرار می دادند فراگرفته بود مرزهای 
شمالی، شرقی، غربی و جنوبی سوریه کاماًل ناامن و محل ترانزیت تروریسم بود و 
هیچ شهری از شهرهای سوریه امنیت الزم را نداشت. در یک ارزیابی اولیه و رایج، 
برای دفع این تهدیدات پرحجم، نیروهای زیادی شامل 20 تا 30 لشکر عملیاتی 
و انواعی از یگان های هوایی نیاز بود و بودجه سنگینی برای دفع این فتنه جهانی 
علیه مردم و دولت سوریه طلب می کرد. اما این کار امکان پذیر نبود چرا که نه چنین 
نیروی آماده به کاری در زمین با مختصات سوریه در این کشور و نه در ایران وجود 
نداشــت و از آنچنان بودجه ای هم خبری نبود وضع مالی ایران و ســوریه در این 

سال ها نیازی به توضیح ندارد. 
سردار ســلیمانی به چهره ای محبوب در میان ملت های منطقه تبدیل شده کما 
اینکه در غرب از او به عنوان چهره ای که برنامه غرب را بهم زده است، یاد می شود. 
سؤال این است که آیا ماجرای تجاوز آمریکا یا هر قدرت دیگری و یا فتنه انگیزی 
گروه هایی نظیر داعش به کلــی پایان یافته و در آینده نیــز از این اقدامات علیه 
کشورهای منطقه خبری نخواهد بود؟ پاسخ منفی اســت. پس هنوز هم و برای 

همیشه نیاز به سازمانی که بتواند تهدیدات را از منطقه دفع کند وجود دارد. 
نظرات امام خامنه ای درباره نیروی قدس 

ـ »سپاه قدس نیرویی است که با ســعه صدر به همه جا و همه کس نگاه می کند«. 
سپاه قدس به حســب عملکرد خود به هیچ وجه رنگ و بوی مذهب و طایفه و 
ملیت به خود نگرفته اســت. ورود این سپاه به بحران بوســنی و هرزگوین در 
سال های 1371 تا 1374 و نیز ورود به بحران فلســطین در سال های 1367 
به بعد و ورود آن به بحران افغانســتان در ســال های دهه های 1360 و 1370 
نمونه هایی از کمک این نیرو به انسان های گرفتار در مناطقی است که نه با ایران 

کلیدواژه سردار سلیمانی 
در مواجهه با تدابیر، آراء و 
نظرات رهبر معظم انقالب 

اسالمی، »حکیم بودن 
رهبری« بود. او بارها گفت 
من نه فقط از روی ایمان و 

عالقه و مسایل اعتقادی 
بلکه از روی تجربه هم 

می گویم و قسم می خورم که 
تمام تدابیر و نظرات

ـ دامت   امام خامنه ای 
ـ حکیمانه است و  برکاته 
پیروزی های ما همیشه به 
دلیل به کار بستن نظرات 

ایشان بوده است. 

سردار سلیمانی وقتی وارد 
میدان می شد با هدف تحقق 

فتح الفتوح برای اسالم وارد 
می شد و لذا در طول حیات 

سیاسی معنوی خود، همواره 
با پرچم فتح از میدان 

بازگشت.
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در مذهب، نه در طایفه و نه در ملیت تناسب داشته اند و از این رو اتهام طایفه ای و مذهبی 
زدن به آن بسیار دشوار است. عملکرد این ســپاه در عراق کمک به استقرار »نظم نوین 
مردمی« و »حاکمیت قانون« و گسترش »آزادی های سیاسی« بوده است به گونه ای که 
امروز همه طوایف و مذاهب عراقی در یک چارچوب مشــترک زندگی می کنند و به طور 

یکسان از حمایت ایران برخوردار هستند. 
ـ »نیروهای سپاه قدس رزمندگان بدون مرزند«. دنیا تجربه های متعددی از »سازمان های 
بدون مرز« دارد. این ســازمان ها گاهی به صورت تخصصی در یک مورد خاص فعالیت 
می کنند و بعضی از آنها هم »فعالیت ترکیبی« دارند و به طور جامع تر عمل می کنند. دنیا 
از این سازمان ها استقبال می کند و بسیاری از آنها را رفع کننده مشکالت خود می داند. 
مثاًل ســازمان هالل احمر و یا صلیب سرخ یک نهاد تخصصی اســت که در کشورهای 
مختلف تکثیر شــده و مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. جنبش عدم تعهد یک نهاد 
چندوجهی است که برای خود رسالت های مختلف تعریف کرده است. بنابراین تشکیل 
نیرویی مرکب از وطن پرست ترین ها در کشورها و سپس شکل گیری زنجیره و ائتالفی 
از آنان یک موضوع ناشــناخته و جدید به حســاب نمی آید اما در اینجا یک نکته وجود 
دارد و آن این است که از آنجا که نظام استکبار، وجود واحدهای مستقل از سیاست های 
استعماری غرب را یک تهدید مهم به حساب می آورد، علیه آن تبلیغات می کند. در اینجا 
سؤال این است که آیا ما در زمان نظام دوقطبی به سر می بریم تا ناگزیر باشیم به اندازه 
اختیاری که داده اند تنفس کنیم یا در دوران گذار قرار داشته و با خطرات مضاعفی مواجه 
گردیده و ناگزیر، خود باید برای رفع آنها فکری بکنیم؟ سپاه قدس به عنوان یک نیروی 
برون مرزی برای رفع همین تهدیدات نوین طراحی شده و در عمل توانایی خود را برای 

رفع و دفع آنها اثبات کرده است. 
ـ »همین ها سایه جنگ و ترور و تخریب را از کشور خودمان هم دور و دفع می کنند«. یک 
نیروی برون مرزی که از متن مردم خود برخاسته است، نمی تواند کشور خود را در چرخه 
تحوالت نادیده بگیرد. نیروی برون مرزی به حمایت جدی در درون مرز خود نیاز دارد 
و این زمانی شکل می گیرد که پایگاه مردمی آن در معرض تهدید بالفعل نباشد. وقتی 
نیرویی امنیت آنسوی مرز را برقرار می کند در این سوی مرز کشور خود را ایمن کرده و به 
عمق امنیتی آن افزوده است. از سوی دیگر موفقیت و طراوت یک نیرو در فرامرزها سبب 
افزایش روحیه ملی برای حل مشکالت خود می شود و این فقط یک آورده امنیتی نیست. 

او به نماز و به خصوص 
نماز شب توجه خاصی 
داشت نمازهایش 
نوعاً با اشک همراه 
بود و غیر از نماز هم 
او بسیار اهل بکاء 
بود. با شیندن خبر 
هر شهیدی منقلب 
می شد و در خود 
می شکست. دائم الذکر 
بود. شهید سلیمانی 
بسیار اهل مطالعه بود 
و این عادت روزانه او 
در سفر و حضر بود. 

کتاب های مختلف 
اعتقادی، معنوی، 
اجتماعی و سیاسی 
را مطالعه می کرد 
و حتی از کتاب  ها 
خالصه برمی داشت 
و آخرین کتابی که او 
آن را خالصه کرده بود 
کتاب »انسان کامل« 
شهید مطهری بود. 
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سپاه قدس در سال های گذشته از یکسو ســعه مردم در پذیرش مشکالت را 
باال برده و از ســوی دیگر انگیزه رفع و امید به حل مســائل را در بعد ملی باال 
برده اســت. اگر موفقیت های برون مرزی کشور نبود دشمنان که با تهدیدات 
روزافزون اقتصادی و بسیاری از اقدامات دیگر نظیر نفوذ سیاسی گلوی ملت 
ایران را در دستان خود داشتند، به هدف می رســیدند و درست از این رو بود 
که دستان دشمنان بیش از نیروهای داخلی متوجه این نیروهای جان بر کف 

برون مرزی بود.

او بارها گفت هشت سال 
دفاع مقدس برجسته ترین 
دوره اسالم است او جبهه 
را یک مکتب انسان سازی 
می دانست و معتقد بود در 

انسان سازی هیچ چیز بر 
جبهه و حضور در میدان 
جهاد در راه خدا برابری 

نمی کند. شهادت گمشده 
شهید بود و هیچ چیز 

دیگری او را قانع نمی کرد 
و به چیز دیگری رضایت 

نمی داد. 



دکرت عبدالله گنجی

؟        ند می شو ر  و رت یسم  ر و رت با  ه  ز ر مبا ن  را ا رپچم د چرا 
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        ترور سردار سلیمانی به عنوان یک فرمانده نظامی و رسمی از سوی امریکا 
در یک کشور ثالث بهت و حیرت جهانیان را برانگیخت. چرایی این ترور را باید 
عصبانیت حداکثری از خنثی سازی طرح های امریکایی در غرب آسیا از سوی 
شهید سلیمانی باید دانست. در 20 سال گذشــته و خصوصاً بعد از سرنگونی 
صدام حســین در عراق، امریکایی ها برای مقابله بــا قدرت روزافزون 
اسالم سیاسی در خاورمیانه راهبرد  ها و برنامه های متعددی اجرا کردند 
که عبارتند از: 1- ملت سازی؛ 2- دولت سازی؛ 3- باال بردن ضریب 
امنیت اسرائیل و 4- تسلط بر منابع منطقه. سه مورد اول به صورت 
مطلق و قطعی و مورد چهارم به صورت نســبی با محوریت سردار 
سلیمانی به ناکامی تبدیل شــده بود. نابودی داعش که یکی از ابزارهای 
پرداختن به راهبردهای مذکور از سوی امریکا بود در این میان بسیار مؤثر است. 
تشکیل نیروی چندملیتی از سوی سردار شهید سلیمانی و حفظ آن پس از پایان 
داعش به کابوسی برای صهیونیست   ها تبدیل شد که عصبانیت امریکا و اسرائیل 
از این موضوع در رفتار آنان کاماًل مشهود است. غلبه نظامی انصاراهلل یمن بر 
ائتالف سعودی   ها و تالش های چندوجهی سردار سلیمانی )سیاسی، 
نظامی، دیپلماسی( موجب عصبانیت حداکثری امریکایی   ها شده بود 
و مبنی بر محاسبات غلط از جایگاه ایشان در نزد ملت ایران اقدام به 

ترور کردند که آورده ای برای آنان در بلندمدت نخواهد داشت. 
واژگان کلیدی

سلیمانی، تروریسم، امریکا، غرب آسیا

چرایی این ترور را باید 
عصبانیت حداکثری از 
خنثی سازی طرح های 

امریکایی در غرب آسیا از 
سوی شهید سلیمانی باید 

دانست. 

تشکیل نیروی چندملیتی 
از سوی سردار شهید 

سلیمانی و حفظ آن پس از 
پایان داعش به کابوسی برای 
صهیونیست   ها تبدیل شد که 

عصبانیت امریکا و اسرائیل 
از این موضوع در رفتار آنان 

کامالً مشهود است. 
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چرا پرچم داران 
مبارزه با 
تروریسم ترور 
می شوند؟       
دکتر عبداهلل گنجی

چرایی ترور پرچمداران مبارزه با تروریسم
ترور شهید سلیمانی که نماد مبارزه با تروریسم در 20 سال گذشته بود جهان را در بهت و حیرت فرو 
برد که چگونه ممکن است فرمانده ای که سال   ها با تروریست ها جنگیده است و بر آنان غلبه یافته 
است، از سوی مدعیان مبارزه با تروریسم ترور شود؟ ترور فرمانده نظامی یک کشور دیگر توسط 
کشور ثالث امری نامتعارف است اما چرا امریکایی   ها حاضر شدند این هزینه را در عرصه بین الملل 
پرداخت نمایند؟ چه دستاوردی برای آنان داشت که به آبروریزی آن می ارزید؟ آیا این ترور ناشی از 
یک عصبانیت بود یا تصمیم حساب شده مبتنی بر منافع ملی امریکا؟ امریکایی ها شهید سلیمانی را 
تروریست معرفی کردند آیا چنین باوری در ذهن جهانیان و مردم ایران وجود دارد؟ پیامد این عمل 
در روابط بین الملل و امنیت نیروهای امریکا در خاورمیانه چه وضعیتی را ایجاد خواهد کرد. با این 

مقدمه به ابعاد چرایی این ترور خواهیم پرداخت. 
کژتابی مفهوم تروریسم

تروریسم ازجمله مفاهیمی است که در جهان یک نفر موافق مهم ندارد. زشتی تروریسم مانند حفظ 
محیط زیست، حقوق بشر، صلح، آزادی و دموکراسی جهانشمول است. اما هرکس متناسب با منافع 
و دستگاه معرفتی خود بدان معنا می بخشد و مصادیق آن را روشن می کند. به صورتی که می توان 
بعضاً حمایت از تروریسم را انگی سیاسی دانست که برای مخدوش کردن چهره دیگری استفاده 
می شود. جمهوری اسالمی ایران براساس اعالم سازمان ملل سه گروه داعش، طالبان و القاعده را 
تروریستی می داند و از آنان آسیب دیده است و در نابودی قوی   ترین آن -یعنی داعش- هزینه های 
انسانی و مالی زیادی کرده است و بحمداهلل به نتیجه رسیده است. اما امریکایی   ها هر گروه مبارزی 
را که با جمهوری اسالمی ایران مرتبط است، تروریست می دانند. بنابراین منازعه معنابخشی به 
تروریسم بین ایران و امریکا برای هژمون کردن معنا و مصداق آن وجود دارد و از آنجا که نظام سلطه 
ابزارهای رســانه ای و بین المللی زیادی در اختیار دارد، تعریف او با فشار و تهدید و ارعاب تحمیل 
می شود. از نگاه امریکایی   ها حزب اهلل لبنان که برای آزادی سرزمین مادری جنگیده و در نابودی 
داعش سهم بسزایی داشته است، تروریست محسوب می شود و هیچ مصداقی از عمل تروریستی 
آن نیز ارائه نمی دهند. حماس و جهاد اسالمی فلسطین که برای سرزمین مادری می جنگند از نگاه 
امریکا تروریست هستند اما رژیم صهیونیستی که رسماً و علناً رهبران فلسطینی و لبنانی را از هوا 

یا بمب گذاری ترور می کند تروریست محسوب نمی شود. 
شهید فتحی شقاقی، احمد یاسین، ابراهیم  الرنتیسی و دهها عضو حماس و جهاد اسالمی و شیخ 
راغب حرب، سید عباس موسوی، عماد مغنیه و...  نیز ترور شده اند اما امریکا این اقدام صهیونیست   ها 
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را دفاع از خود می داند که به قانون جنگل شبیه اســت. در عراق همه گروه   هایی که با 
داعش جنگیده اند و اکنون به صورت قانونی جزو نیروهای مسلح عراق هستند از سوی 
امریکا تروریست شناخته می شوند. این بدان معناســت که هرکس زیر بار امریکا نرود 
تروریست است و اگر سال   ها با تروریسم هم جنگیده باشد مهم نیست. امریکا برای فرار از 
شکست های پی در پی از جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه تالش کرد در یک »جنگ 
شناختی « تروریسم را وارونه معرفی کند و ضمن حمایت از تروریست   هایی که علیه ایران 
و منافع آن می جنگیدند، گروه های همسو با انقالب اســالمی را نیز در ذهن جهانیان 
تروریست معرفی کند و قاعده »هرکس با ما نیست بر ماست« که دبلیو بوش بدان معتقد 
بود را همچنان مدنظر دارند. بنابراین تالش کردند ترور سردار سلیمانی را هم ردیف 
و هم تراز با کشتن بن الدن یا ابوبکربغدادی به جهان مخابره نمایند. حال آنکه 
شهید سلیمانی، فرمانده رسمی و نظامی یک کشور بود که تشکیالت منتسب 
به آن در قانون اساسی آمده اســت و به همین دلیل به جز داعش، نتانیاهو و 
برخی دولتمردان امریکا هیچ کس از ترور این فرمانده استقبال نکرد. جهان 
پذیرفته است که امریکا دست به ترور زده اســت و این یک پدیده جدید و ناامن ساز در 
روابط بین الملل است. باید رسانه های جهان اسالم تالش نمایند معنای بومی تروریسم و 
نسبت تروریسم با جهان استکبار را معنادهی کنند و بر معنادهی غرب به این مفهوم غلبه 
نمایند. بدون تردید سردار سلیمانی بزرگ ترین پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان بود 

و این مهم باید در رسانه ها، تریبون   ها و جمع های نخبگی بیان شود. 
چرا حذف فیزیکی به روش ترور؟

برای چرایی حذف سردار ســلیمانی به روش ترور علت اصلی را می توان عدم 
قدرت رویارویی با وی در میدان نبرد دانست. سال   ها سردار سلیمانی در خطوط 
مقدم نبرد حاضر بود اما در جنگ جوانمردانه قــدرت رویارویی با وی نبود، به 
همین دلیل روش بزدالنه و ناجوانمردانه را در پیش گرفتند. علت ترور سردار 
سلیمانی چند وجهی اســت که می توان از جمله به مواردی مانند 1- حذف 
تروریســم از منطقه؛ 2- تالش جهت ناامن کردن خاورمیانه برای امریکا و 3- 

پایین آوردن ضریب امنیت صهیونیست ها اشاره کرد. 

در عراق همه گروه   هایی 
که با داعش جنگیده اند 

و اکنون به صورت قانونی 
جزو نیروهای مسلح عراق 

هستند از سوی امریکا 
تروریست شناخته می شوند. 

این بدان معناست که 
هرکس زیر بار امریکا نرود 

تروریست است و اگر سال   ها 
با تروریسم هم جنگیده 

باشد مهم نیست. 
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چرا پرچم داران 
مبارزه با 
تروریسم ترور 
می شوند؟       
دکتر عبداهلل گنجی

پیشینه منازعه منجر به ترور:
وقتی انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رســید نظریه پردازان انقالب   ها در غرب علت 
آن را مادی تفســیر کردند و مهاجرت روستاییان به شــهر  ها بعد از اصالحات ارضی و 
مدرنیزاسیون ناقص پهلوی را علت آن دانســتند. بعد از رفراندوم 12فروردین 1358 
متوجه جوهره فرهنگی-دینی این انقالب شدند و وجه تمایز آن با سایر انقالب   ها را درک 
کردند. اما بر این باور بودند که محوریت این انقالب جریان شیعی-فارسی است و به جهان 
سنی-عربی تسری نخواهد یافت، به همین دلیل از حساسیت اولیه کاسته شد اما موجی 
که انقالب اسالمی در سال های اولیه ایجاد کرد دوباره غرب را متوجه انقالب اسالمی کرد. 
پدیده   هایی مانند قیام جنوب عراق به رهبری شهید صدر، پیدایش 15گروه جهادی در 
افغانستان و اخراج ارتش شوروی، تغییر ایدئولوژی مبارزه در فلسطین از ملی گرایی به 
اسالم گرایی، انفجار مقر  ها و سفارت خانه های امریکایی در بحرین، کویت و لبنان، ترور 
رئیس جمهور سازشکار مصر، پیروزی اسالم گرایان در انتخابات ترکیه و الجزایر ازجمله 
مواردی بودند که غرب را متوجه خود کردند. آن موقع انقالب اسالمی صرفاً الهام بخش 
بود. انقالب مانند ویترینی بود که الهام گرفتگان آن را انتخاب می کردند اما پس از پایان 
جنگ تحمیلی اراده جمهوری اسالمی برای اقدامات مؤثر نیز ضمیمه الهام بخشی اولیه 

شد. حزب اهلل لبنان پدید آمد، حماس در فلسطین متولد شد و...  
پایان صدام، نقطه عطف

با پیش روندگی انقالب اسالمی در منطقه غرب آســیا، امریکایی   ها به این جمع بندی 
رسیدند که باید این منطقه همیشه آمیخته با بحران باشد تا بتوانند اهداف خود را توجیه 
مشــروع نمایند. بنابراین باطر ح هایی مانند »خاورمیانه جدید«، »خاورمیانه بزرگ«، 
»سازش در مسئله فلســطین«  به عنوان راهبرد کالن طرح کردند و در ذیل آن چهار 
راهبرد 1-ملت سازی در خاورمیانه جدید 2- دولت سازی در خاورمیانه جدید 3- تضمین 
امنیت رژیم اسرائیل 4- تسلط بر منابع سرزمین های اسالمی را در دستور کار قرار دادند. 
برای اجرای عملی این مهم، حذف صدام را در دســتور کار قرار دادند، اما حذف صدام 
بزرگ ترین کالهی بود که بر سر امریکا تاکنون رفته است. با حذف صدام دوستان انقالب 
اسالمی از سال 2005 تاکنون با رأی ملت این کشور بر کرسی قدرت نشستند و هر قدر 
امریکا تالش کرد نتوانســت دولت ســازی در عراق را رقم بزند. به همین دلیل به روش  
اختالف افکنی درون دینی روی آوردند. تالش کردند با برجســته کردن نقش ایران در 

برای چرایی حذف 
سردار سلیمانی به 
روش ترور علت 
اصلی را می توان عدم 
قدرت رویارویی با 
وی در میدان نبرد 
دانست. سال   ها سردار 
سلیمانی در خطوط 
مقدم نبرد حاضر 
بود اما در جنگ 
جوانمردانه قدرت 
رویارویی با وی نبود، 
به همین دلیل روش 
بزدالنه و ناجوانمردانه 
را در پیش گرفتند. 

حذف صدام را در دستور 
کار قرار دادند، اما حذف 
صدام بزرگ ترین کالهی 
بود که بر سر امریکا 
تاکنون رفته است. 
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منطقه و در عین دمیدن در اختالفات کالمی شــیعه و سنی بتوانند رویارویی 
شیعه و سنی را از پایین سامان بدهند. با پیدایش دولت نوری المالکی در عراق 
اهمیت این موضوع برایشان چند برابر شد، به همین دلیل برای تولد تروریست 
در قلب جهان اسالم، »هالل شیعی« را مفهوم سازی کردند تا بتوانند جوانان اهل 
سنت را تحریک نمایند. منظور از هالل شیعی گسترش ایران از شبه قاره هند 
)شیعیان افغانستان( تا سواحل مدیترانه ) حزب اهلل( بود و در عین حال رسانه های 
وابسته به سعودی به صورت مرتب اعالم کردند که چهار پایتخت عربی )صنعا، 
بغداد، دمشق و بیروت( به دست ایران افتاده است و اینچنین تالش می کردند 
جوانان اهل سنت را به رویارویی با تشیع بکشانند و تا حدودی نیز موفق شدند. 
داعش را با هدف فرسایش انرژی جهان اسالم در جنگ های داخلی طراحی و 
ایجاد کردند تا بتوانند امنیت صهیونیست  ها را تضمین کنند، اما پس از پنج سال 
جنگ، داعش نابود شد و نیروی چندملیتی مسلمان که برای مبارزه با داعش 
متولد شده بود، در سوریه ماند و به کابوس صهیونیست   ها تبدیل شد. بنابراین 
با ایجاد داعش نه تنها ضریب امنیت اسرائیل که یکی از راهبردهای امریکا در 
خاورمیانه است، باال نرفت، بلکه داعش نابود شد و نیروهای مقابل آن برای آینده 
فلسطین در سوریه و منطقه ماندند و این اقدام بزرگ با محوریت سردار سلیمانی 

اتفاق افتاد و کینه صهیونیست  ها و امریکا در اینجا هم قابل درک است. 
از کار ویژه های دیگر سردار سلیمانی برای امریکایی  ها، پیشگیری از دولت سازی 
بود. دولت سازی در عراق و ســوریه و لبنان با محوریت سردار سلیمانی ناکام 
ماند. رأی ملت عراق معموالً به ائتالف   هایی تعلق می گرفت که محور مبارزه با 
صدام در جنگ هشت ســاله بودند و حاج قاسم در خروجی نخست وزیر از این 
پارلمان بی تأثیر نبود. سردار ســلیمانی همزمان با ناکام گذاشتن دولت سازی 
امریکایی  ها در عراق، حشدالشــعبی را تشکیل و توسعه داد و به عنوان بخشی 
از نیروهای مسلح در عراق به ثبت رسید. در سوریه تا مرز سرنگونی دولت 
این کشور پیش رفتند و سردار سلیمانی در لحظات آخر با تأکید رهبر 
انقالب اسالمی، ایستادگی و ورق جنگ در سوریه را وارونه کرد و نهایتًا 
در نامه ای به رهبر خویش پایان داعش را اعالم کرد. ملت سازی را نیز با 
کردستان عراق شروع کردند. کردستان عراق امنیت خود را بعد از تولد داعش، 

با ایجاد داعش نه تنها ضریب 
امنیت اسرائیل که یکی 
از راهبردهای امریکا در 

خاورمیانه است، باال نرفت، 
بلکه داعش نابود شد و 
نیروهای مقابل آن برای 

آینده فلسطین در سوریه 
و منطقه ماندند و این اقدام 

بزرگ با محوریت سردار 
سلیمانی اتفاق افتاد و کینه 
صهیونیست  ها و امریکا در 
اینجا هم قابل درک است. 

از کار ویژه های دیگر سردار 
سلیمانی برای امریکایی  ها، 

پیشگیری از دولت سازی 
بود. دولت سازی در عراق و 
سوریه و لبنان با محوریت 
سردار سلیمانی ناکام ماند. 
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مدیون سردار سلیمانی می دانست، اما بر خالف نظر ایران به سمت رفراندوم ملت سازی 
رفت. علت این جسارت به دست گرفتن 40 درصد نفت عراق در کرکوک بود. اینجا نیز 
سردار سلیمانی و مستشاران ایرانی در فتح بدون خونریزی کرکوک مؤثر بودند و همه این 

موارد عصبانیت امریکایی  ها و صهیونیست  ها را بیشتر می کرد. 
امنیت اسرائیل نیز بعد از حذف داعش با جبهه جدیدی مواجه شده است. عالوه بر جبهه جنوب 
لبنان و غزه، جبهه جوالن اشغالی نیز یکی از محورهای جغرافیایی تهدید صهیونیست  ها شد و 
اینجا نیز تدبیر حاج قاسم بود که نیروی چندملیتی  را که در سوریه پدید آورده بود، بعد از شکست 
داعش حفظ نمود. بنابراین امریکایی  ها به دلیل زنجیره ای از ناکامی  ها به مرزی رسیده بودند که 
سلیمانی دیگر برایشان قابل تحمل نبود. شاید می توانستند ترور ایشان را به صهیونیست ها واگذار 
نمایند. صهیونیست  ها هم تجربه طوالنی در ترورهای خودرویی و هوایی دارند، اما آنچه از فردای 
ترور می توانست بر سر صهیونیست  ها خراب شود، مانع آن شد. پذیرش سریع مسئولیت ترور از 
سوی امریکا نیز به این دلیل بود که بالفاصله واکنش ایران و جبهه مقاومت به سمت صهیونست  ها 
نباشد. نفوذ کالم سردار سلیمانی به عنوان یک نظامی دیپلمات را نیز نباید از نظر دور 
داشت. او فقط فرمانده میدان جنگ نظامی نبود. او یک سیاستمدار هوشمند و عمیق 

بود که در رایزنی های سیاسی کم از عملیات نظامی نداشت. 
انتخاب زمان ترور 

سؤال اساسی این است که چرا این زمان برای ترور ایشان انتخاب شد؟ آیا در 10 یا 20 سال 
گذشته امکان ترور ایشان وجود نداشته است؟ چرا اکنون به تصمیم ترور رسیدند، بدون 
تردید ناکامی حداکثری امریکا در منطقه عامل اصلی بود، اما اگر در بستر زمان بخواهیم 

مسئله را درک کنیم باید عوامل مختلفی را مدنظر داشت. 
1- اغتشاشات آبان ماه ایران در این تصمیم بی تأثیر نبود. محاسبه و برآورد امریکایی ها این بوده 
است که ایران پس از این اغتشاشات آسیب پذیر شده و درگیر مشکالت داخلی و اقتصادی 
است. امریکایی ها بر این باور بودند که شــرایط کنونی ایران به گونه ای است که قادر به 
پاسخگویی نخواهد بود، در نتیجه اقدام یکطرفه ای را انجام خواهیم داد و هزینه متقابل بر 
ما تحمیل نخواهد شد. بنابراین این عامل داخلی را باید یکی از دالیل زمانی این تصمیم 
دانست که البته با پاسخ موشکی ایران روشن شد که ایران نه دست بسته است و نه منفعل. 
2- اســتیضاح ترامپ که قطعیت یافته بود، از دیگر دالیل زمانی ترور اســت. پرونده او در 
سیاست خارجی خالی است. در کره، لیبی، عراق، مسائل چین، روسیه و ونزوئال  کار را به 

سردار سلیمانی همزمان 
با ناکام گذاشتن 
دولت سازی امریکایی  ها 
در عراق، حشدالشعبی 
را تشکیل و توسعه داد 
و به عنوان بخشی از 
نیروهای مسلح در عراق 
به ثبت رسید. 

پذیرش سریع 
مسئولیت ترور از 
سوی امریکا نیز به این 
دلیل بود که بالفاصله 
واکنش ایران و جبهه 
مقاومت به سمت 
صهیونست  ها نباشد. 
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سامان نرساند، لذا با این ترور می خواست اقتدار خود را به رخ دموکرات  ها بکشد 
یا با قدرت مانور بیشــتری بتواند از گردنه استیضاح عبور نماید. برای انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 نیز به این ترور نیاز داشت تا بتواند در غیاب پرونده خالی 

سیاست خارجی، مصداقی را برای مانور داشته باشد. 
3- بی دولت ســازی در عراق نیز از عوامل مهم زمانی بود. سردار سلیمانی بار  ها به 
عراق ســفر کرده بود، اما این ترور ناجوانمردانه رخ نــداده بود. اکنون که عراق 
بی دولت و اقتدار مرکزی این کشور تضعیف شده است، امریکایی ها زمینه را برای 
ترور مساعدتر دیدند. آنها بر این باور بودند که درون عراق کسی پیگیر موضوع 
نخواهد شد و به نقض حاکمیت ملی این کشور اعتراضی صورت نخواهد گرفت، 
اما اقدام تاریخی پارلمان عراق در مصوبه اخــراج امریکایی  ها نقطه عطفی بود 
که با توضیحات نخست وزیر مستعفی به سر انجام رسید و آرمان سردار شهید 
سلیمانی مبنی بر خروج امریکا از سرزمین های اسالمی محقق شد. از این پس 
حشدالشــعبی می تواند مدعی ضمانت اجرایی مصوبه مجلس عراق باشد و در 
صورت عدم خروج امریکایی ها وارد پیکار با آنان شوند. این امر هم مشروع تلقی 
می شود و از جهت حقوق بین الملل علیه اشغالگر محسوب خواهد شد. اگر راهبرد 
انتقام هم اخراج امریکا از منطقه غرب آسیا باشد امریکایی  ها متوجه خواهند شد 

که اشتباه راهبردی کرده اند. 
4- به نظر می رسد ارائه اطالعات دروغ به رئیس جمهوری امریکا- یا دروغگو بودن 
خود ایشان - نیز در این ترور مؤثر بوده است. او بالفاصله پس از ترور اعالم کرد: 
سلیمانی مورد تنفر ایرانیان بود و از عوامل اصلی سرکوب   ها در ایران است. حال 
آنکه سردار سلیمانی محبوب   ترین شــخصیت ایرانی پس از رهبری بود و کاًل 
مسئولیتی در حوزه داخلی ایران نداشت. تجمعات میلیونی مردم در بدرقه سردار 
شهید و جوشش مردمی در سراسر ایران این دروغ را ثابت کرد، اما محاسبه دروغ 

برای رسیدن به تصمیم ترور را نباید نادیده گرفت. 
چه باید کرد؟ 

روند نشــان می دهد که امکان تکرار چنین جنایت فاحشــی از سوی امریکایی  ها 
می تواند برای مخالفان سیاست های این کشور در جهان اسالم تکرار شود. بنابراین 
باید اقدامات جــدی در این باره صــورت گیرد. برنامه ریــزی راهبردی و حقوقی 

امریکایی ها بر این باور بودند 
که شرایط کنونی ایران به 

گونه ای است که قادر به 
پاسخگویی نخواهد بود، در 

نتیجه اقدام یکطرفه ای را 
انجام خواهیم داد و هزینه 

متقابل بر ما تحمیل نخواهد 
شد. بنابراین این عامل 

داخلی را باید یکی از دالیل 
زمانی این تصمیم دانست که 
البته با پاسخ موشکی ایران 

روشن شد که ایران نه دست 
بسته است و نه منفعل. 
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برای اخراج امریکا از غرب آسیا، اولویت اول است. مصوبه مجلس عراق و موشکباران پایگاه 
عین االسد، افتتاحیه این طرح راهبردی است. باید هزینه های چنین اقداماتی را به شدت باال 
برد. تروریست دانستن دولت امریکا باید محوریت رسانه  ها برای توصیف و معرفی آن دولت 
باشد. شــکایت به مجامع کیفری و بین المللی از دیگر اقدامات اســت. اقدامات روانی برای 
فرسایش روحیه سربازان امریکا در غرب آسیا -که از احساس ناامنی مستمر به وجود می آید- 
باید در دستور کار قرار گیرد. اقدام الزم دیگر این است که اقدامات نیروی قدس و جنبش های 
اسالمی باید در همان ترازی که سردار شهید سلیمانی برنامه ریزی کرده بود، حفظ و گسترش 
یابد. امریکایی   ها باید احساس کنند ذره ای در مأموریت رزمندگان بدون مرز جمهوری اسالمی 
خللی وارد نشده و گروه های مسلمان و حشدالشعبی عراق از توان و آمادگی مضاعفی برخوردار 
هستند. پایان دادن به تروریست  ها در استان ادلب سوریه بخش دیگری از پازل جبهه مقاومت 

برای خونخواهی شهید سلیمانی است که باید در یک سال آینده به نتیجه نهایی برسد. 
نتیجه گیری: 

ترور سلیمانی به عنوان یک مقام رســمی- نظامی برای جهانیان قابل توجیه نشد و 
نشان داد امریکایی   ها از جایگاه اجتماعی ایشان در عراق و ایران بی خبر بوده یا اطالعات 
غلط دریافت کرده اند. محاسبه آنان بر این اصل تکیه داشته است که این ترور می تواند 
امنیت حضور و منافع امریکا و صهیونیست ها در غرب آسیا را تضمین کند، اما حضور 
میلیونی مردم ایران و تروریســتی خواندن این عمل از سوی اکثر کشورهای جهان و 
تأکید گروه های جهادی و فرماندهان نیروی قدس و از همه مهم تر تأکید رهبر انقالب 
بر ادامه یافتن راه و راهبرد سردار سلیمانی باعث گردید امریکایی ها احساس رسیدن 
به دستاورد خاصی را نداشته باشند. این ترور باعث شروع روند اخراج امریکا از 
غرب آسیا خواهد شد که به منزله »انتقام راهبردی « خواهد بود. مصوبه مجلس 
عراق و شلیک موشک به عین االسد افتتاحیه این روند بود و ادامه آن که آرمان شهید 
سلیمانی است به صورت بطئی از سوی جنبش های اسالمی دنبال خواهد شد. خون 
سردار سلیمانی باعث وحدت مضاعف دو ملت ایران و عراق شد. وحدت ملی ایرانیان 
را برجسته نمود و غرب گرا  ها را در ایران زمینگیر کرد. چنین تروری به دستور شخص 
رئیس جمهور امریکا در تاریخ به نفع امریکا ثبت نخواهد شد و هزینه های امنیتی این 

کشور بعد از ترور افزایش خواهد یافت. 





دکرت رسول سنایی راد

ن آ ی  اه مد  ایپ و  شکی  مو سیلی   منطق 
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         با پایان مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای مقاومت و در حالی که هنوز پیکر 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی دفن نشــده، پایگاه عین االسد که در اشغال 
تروریست های آمریکایی است مورد اصابت تعداد انبوهی از موشک های نقطه زن 
جمهوری اسالمی قرار گرفت که رهبر معظم انقالب اسالمی از آن به عنوان یک 

سیلی بر گونه آمریکایی ها تعبیر فرمودند. 
منطق این سیلی نوعی بازدارندگی و انسداد در مسیر اقدامات تروریستی آمریکا به 
حساب می آید که به پشتوانه حمایت مردم و مطالبه ی ملی در تشییع پیکرهای 
مطهر شهدا در قالب شعار انتقام سخت توسط رزمندگان اسالم در نیروی هوافضای 
سپاه طراحی و علیه یکی از مهمترین پایگاه های آمریکایی که نماد قدرت برای کاخ 

سفید به حساب می آمد، به اجرا گذاشته شد. 
این سیلی که در واقع پیام قدرت به تروریست های آمریکایی و شکستن توهم تیم 
افراطی حاکم بر کاخ سفید و تصور غلط آنان مبنی بر قرارداشتن جمهوری اسالمی 
ایران در شرایط ضعف و شکنندگی، زده شد دارای پیامدهای راهبردی در داخل و 
خارج از کشور بود که مهمترین آن در خارج از کشور فرو ریختن هیمنه ی پوشالی 
آمریکا و افول قدرت آن و در داخل شکســت توهم خطر جنگ آمریکا و ضرورت 

سازش و مذاکره برای دور ساختن آن به حساب می آید.

        به فاصله کوتاهی پس از جنایت آمریکا در به شــهادت رساندن سردار سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی ، ابومهدی المهندس و همراهانشان ، پایگاه عین االسد که از 
جمله بزرگترین پایگاههای نظامی در اختیار نیروهای آمریکایی به شمار می آید 
مورد اصابت تعداد انبوهی از موشک های نقطه زن جمهوری اسالمی قرار گرفت . 

رهبر فرزانه انقالب اسالمی که در روز این عملیات و در عین وجود احتمال واکنش 
نیروهای آمریکایی ، دیدار های عمومی خــود را تعطیل نکرده بودند ، در اجتماع 
مردم قم که به مناسبت سالگرد 19 دی به حضورشان شرفیاب شده بودند از این 

این سیلی که در واقع 
پیام قدرت به تروریست 

های آمریکایی و شکستن 
توهم تیم افراطی حاکم بر 

کاخ سفید و تصور غلط 
آنان مبنی بر قرارداشتن 

جمهوری اسالمی ایران در 
شرایط ضعف و شکنندگی، 

زده شد دارای پیامدهای 
راهبردی در داخل و خارج 
از کشور بود که مهمترین 
آن در خارج از کشور فرو 
ریختن هیمنه ی پوشالی 
آمریکا و افول قدرت آن 

و در داخل شکست توهم 
خطر جنگ آمریکا و 

ضرورت سازش و مذاکره 
برای دور ساختن آن به 

حساب می آید.
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اقدام سپاه به عنوان یک سیلی یاد کرده و ابراز خرسندی فرمودند . همچنین معظم له در نماز 
جمعه بعد از این عملیات حضور حماسی مردم در مراسم تشییع پیکر های مطهر شهدای 
مقاومت را سوخت این موشــک ها نامیدند که به حمایت مردمی از این عملیات و مطالبه 
عمومی و پشتیبان آن اشاره می نمود . از آنجا که این سیلی جانانه و عملیات متهورانه به عنوان 
یکی از اوراق پر افتخار تاریخ و فرهنگ حماسی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و کشور 
عزیزمان محسوب می شود ، بررسی چرایی و پیامد های آن از ارزش تحلیلی برخوردار می 

باشد که در این نوشتار دنبال شده است . 
الف ( چرایی وارد ساختن سیلی سخت 

شهادت ســردار دلها و قهرمان مقاومت در اقدامی تروریستی توســط ارتش آمریکا و اعالم 
وقیحانه آن با توئیت رئیس جمهور این کشور و صدور بیانیه رسمی وزارت دفاع آن نشان دهنده 
محاسبه غلط امریکایی ها از قدرت و توانمندی کشورمان بود که بر اساس سه مفروض اشتباه 
به این جنایت دست زده و آن را اقدامی فاقد هزینه سنگین و فواید راهبردی متصور شده بود . 
فواید یا اهدافی چون ، بی راس ساختن مقاومت در منطقه و گرفتن عمق راهبردی منطقه ای 
جمهوری اسالمی از یکسو و استفاده از این برگه برای خوراک داخلی در آمریکا، به ویژه کمرنگ 
کردن استیضاح در مجلس سنا و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، مفروضاتی که به شکل 

گیری چنین توهمی در ذهن معیوب رئیس جمهور قمارباز آمریکا انجامیده بود، عبارتند از؛
1- افول نفوذ منطقه ای جمهوری اســالمی و از دست رفتن محبوبیت و مقبولیت ایران در 
کشور های عراق و لبنان که وقایع اعتراضی و آشوبهای آن کشورها را نشانگانی برای این 

مفروض متصور بود.
2- فرسایش سرمایه اجتماعی و افول پایگاه مردمی نظام جمهوری اسالمی و پیدایش شرایط 
اعتراضی و شورش داخلی در رسیدن به مرز فروپاشی که آشوبهای آبان ماه را نشانه ای 

برای آن متصور شده بود.
3- ضعف قدرت و بی عملی در نظام جمهوری اســالمی ایران که روحیه محافظه کاری در 

برخورد با نقض برجام را نشانه ای برای آن متصور شده بود.
از این رو ترامپ ترور شهید سلیمانی را به عنوان رأس مقاومت به عنوان یک اقدام فایده مند 
تلقی و با وقاحت مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت که شاید عدم دریافت پاسخ مناسب در 
حمله به پایگاه های متحدان ایران در عراق و سوریه توسط صهیونیست ها و آمریکایی ها نیز 

نوعی آزمایش و عملیات پایلوت محسوب شده بود.
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همچنین دستگیری و زندانی نمودن یک استاد و دانشمند ایرانی در سفر به آمریکا 
که پس از 14 ماه با جاسوس آمریکا معاوضه شد هم احتماال در اشتباه برآورد تیم 

افراطی حاکم بر کاخ سفید بی تاثیر نبوده است.
بدیهی است که بی جواب ماندن جنایات آمریکایی ها در ترور شهید سلیمانی می 
توانست به تثبیت و توسعه این رویه تروریستی و قلدرمآبانه سران کاخ سفید منتهی 
شود که نماینده رئالیسم آمریکایی به حساب می آیند. رئالیسمی که بر قدرت و زور 
تکیه داشته و هیچ منطقی جز زور و قدرت را نمی پذیرد. بنابرین برای بازدارندگی و 
توقف روند قلدری تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید، دادن پیام قدرت اجتناب ناپذیر 
بودو عالوه بر این چنین اقدامی در سطح باالتر از سوی مردم در قالب شعار انتقام 
به عنوان یک خواسته ملی مطرح شده بود که باید پاسخ می گرفت در همین راستا 
حمله موشکی به پایگاه عین االسد توسط رزمندگان اسالم در نیروی هوافضای سپاه 
طراحی و به فاصله کمی پس از ترور و شهادت سردار سلیمانی به اجراء گذاشته شد.

ب( ویژگی های پایگاه عین االسد
این پایگاه هوایی که از دوره رژیم صدام باقی مانده و در آن دوران به عنوان مدرن 
ترین پایگاه هوایی توسط مهندسین یوگسالوی سابق شناخته شد، در 170 
کیلومتری غرب بغداد واقع شده و پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش، 
مدتی در اختیار نیروهای انگلیسی و عمدتا در اختیار نیروهای آمریکایی بوده، 

که با برخورداری از ویژگی های زیر نماد قدرت آمریکا محسوب می شود:
1- مهمترین پایگاه هوایی در اختیار آمریکایی ها به لحاظ وســعت و اســتقرار 

تجهیزات و امکانات 
2- استقرار سامانه کنترل و فرماندهی ائتالف موســوم به ضد داعش برای انجام 

عملیاتهای مداخله گرانه در عراق و سوریه
3- قرارگرفتن در میانه بیابان های استان االنبار عراق و برخورداری از امنیت باال 

برای تروریست های آمریکایی
4- احتمال استفاده از این پایگاه در ترور سردار سلیمانی و همراهان 

5- استفاده از این پایگاه برای ســفر مقامات بلندپایه آمریکایی به عراق از جمله 
روسای جمهور آن کشور

بنابر این در حمله موشکی سپاه به تروریست های آمریکایی که در تاریخ نظامی 

در حمله موشکی سپاه به 
تروریست های آمریکایی 
که در تاریخ نظامی گری 

آمریکا پس از جنگ جهانی 
بی نظیر است، نماد قدرت 

آمریکا در عراق مورد ضربه 
قرار گرفت، که گرچه در 

ارزش گذاری نمی توانست 
انتقام خون پاک شهید 

سلیمانی به حساب آید اما 
به لحاظ نمادین ارزشمند 

بوده و نماد قدرت آمریکا را 
هدف گرفته و یک سیلی 

سخت به تروریست ها 
محسوب می شد. 
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گری آمریکا پس از جنگ جهانی بی نظیر است، نماد قدرت آمریکا در عراق مورد ضربه قرار 
گرفت، که گرچه در ارزش گذاری نمی توانست انتقام خون پاک شهید سلیمانی به حساب 
آید اما به لحاظ نمادین ارزشمند بوده و نماد قدرت آمریکا را هدف گرفته و یک سیلی سخت 
به تروریست ها محسوب می شد. همچنین شلیک انبوه موشک و صدور بیانیه رسمی برای 
بر عهده گرفتن مسئولیت آن توسط سپاه و هشدار به تکرار و توسعه ی ضربات تا جغرافیای 
نحس رژیم صهیونیســتی در صورت هرگونه واکنش تروریست های آمریکایی پیام روشن 

اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی در برابر تروریست های آمریکایی بود.
ج( پیامد ها : 

سیلی موشکی به تروریســم دولتی آمریکا آن هم به صورت اعالمی و رسمی که کاخ سفید 
دریافت و جرات هیچگونه واکنشی نسبت به آن نداشت و دلیل اصلی آن هم کامال مشخص 
بود ، ادامه حمله به پایگاههای آمریکایی و جنگی منطقه ای با نتایج غیر قابل پیش بینی برای 
آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی و افزایش قیمت نفت برای کشور های اروپایی یا به عبارتی 
آغاز بحرانی وحشتناک که از قمار مخاطره آمیز ترامپ در ترور شهید سلیمانی برآمده و مجوز 

آن را سران کاخ سفید صادر کرده بودند . 
دریافت این سیلی سخت و عدم واکنش تروریست های امریکایی بر خالف اعالم حمله به 
52 ســایت ایرانی در صورت اقدام که ترامپ مدعی آن شده بود ، پیامد های سنگینی برای 
جنایتکاران آمریکایی داشت که گر چه حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و سانسور شدید 
امپراطور رسانه ای نظام استکبار تا حدود زیادی آن را به سایه انداخت ، اما از چشم تاریخ و 

نخبگان و استراتژیست ها پنهان نبوده و نخواهد ماند، پیامد هایی چون : 
1- شکست هیمنه پوشالی قدرت نظامی آمریکا و آشکار شدن افول قدرت آن 

2- اثبات خطرناک بودن حضور منطقه ای تروریست های آمریکایی
3- اثبات توهم خطر جنگ آمریکا و بی معنا بودن منطق مذاکره برای جلوگیری از جنگ آمریکا
4- پدید آمدن اعتماد به نفس برای رویارویی با قلدروی آمریکا در سایر کشور ها و ملت ها 

5- اثبات توان قطعی جمهوری اسالمی ایران برای ضربت متقابل 
6- اثبات اثر بخشی قدرت و در عین حال مدیریت ایران برای مهار تنش
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وارد ساختن این سیلی سخت بر گونه تروریسم آمریکایی در شرایط هیجانی باال و در 
عین حال مدیریت تنش و عدم ورود به جنگی تمام عیار ، حاکی از اصالت و کارایی 
سیاست متکی بر سه اصل عزت ، حکمت ، مصلحت و به کار گیری هوشمندانه آن 

توسط جمهوری اسالمی ایران بود .
 این سیلی چند پیام واضح برای افکار عمومی داخل نیز دارد که عبارتند از : 

1 - مقابله با منطق زورگویانه و رئالیستی غرب تنها با تکیه بر قدرت جواب می دهد 
نه التماس و محافظه کاری 

2 - خطر جنگ آمریکا را همراهی مردم و اتکاء به قدرت برطرف می سازد نه التماس 
و مذاکره 

3 - دســتیابی به امنیت پایدار و مهار بحران و تنش مستلزم برخورداری از توان و 
قدرت کافی و همه جانبه است نه کنار گذاشتن توسعه موشکی به بهانه ی توسعه 

علمی -  اقتصادی 

وارد ساختن این سیلی 
سخت بر گونه تروریسم 

آمریکایی در شرایط 
هیجانی باال و در عین حال 
مدیریت تنش و عدم ورود 
به جنگی تمام عیار ، حاکی 
از اصالت و کارایی سیاست 

متکی بر سه اصل عزت ، 
حکمت ، مصلحت و به کار 

گیری هوشمندانه آن توسط 
جمهوری اسالمی ایران بود .



رضا داوری

ب نقال ا مین  ما ا م  کال رد   » هلل ا م  یا ا « یق  د مصا و  م  مفهو رد  سیری 
م        لسال ا علیهم  بیت  هل  ا یث  د حا ا و  ن  آ قر ت  یا آ رب  تکیه  با 



31

31
بهمن ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

         در ســخنان امام خمینی از روزهایی همچون قیام 15 خرداد سال 1342، کشتار 
مردم در 17 شهریور 1357 توسط رژیم پهلوی، 27 دی ماه 1357 روز فرار محمد رضا 
پهلوی،22  بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی و 12 فرردین سال 1358 روز اعالم نتیجه 
همه پرسی برای برقراری نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان " ایام اهلل" یاد شده است 
و درباره چنین ایامی فرمودند: »بر ملت شریف ماست که این ایام اهلل را - که هدیه هایی از 

عالم غیب ربوبی است - با جان و دل حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند.«
*  در بیانات رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل هم از روزهایی همچون 
حماسه مردم در 9 دی ماه 1388 ، حضور با شکوه  مردم در تشییع پیکر سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و همچنین حمله موشکی جمهوری اســالمی ایران به پایگاه 

آمریکایی عین االسد در عراق به عنوان »یوم اهلل «  نام برده شده است.
* عالمه طباطبایی در تفسیر گران قدر المیزان در تبیین ایام اهلل می نویسند: »با 
این که تمام روزها و تمام چیزها از آن خدای متعال است، ولی اختصاص دادن 
روزهایی به نام »ایام اهلل « یا یوم اهلل به خاطر آن است که فرمان و امر خدا در 
آن روزها چنان آشکار است که برای فرمان جز خدا، هیچ گونه ظهوری باقی 
نمی ماند، ایام اهلل زمان ها و شرایطی است که فرمان خدا و آیات و نشانه های 
وحدانیت و سلطه الهی آشکار شده، یا می شود،  مثل روز مرگ که قدرت و 
سلطه »آخرت « در آن روز آشکار می شود و اسباب دنیوی از تاثیر می افتد، 
یا روز »قیامت « که هیچ کس برای دیگری مالک هیچ چیز نیست، و در آن روز 
فرمان از آن خداست. یا مثل ایامی که خداوند در آن ها قوم »نوح « ، »عاد« 
و »ثمود« را به هالکت رسانده، که در امثال این گونه روزها، قهر و غلبه الهی 

آشکار شده و معلوم می گردد که تمامی عزت متعلق به خدا است. 
* از مجموع کلمات معصومین علیهم السالم و سخنان مفسرین قرآن و نهج البالغه 

و سایر اولیاء الهی در مورد معنا و تفسیر واژه یوم اهلل بر می آید که: 
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- »یوم اهلل« به معنای روزی است که سلطنت و قدرت خداوند به نحو خاصی، طبق مصلحت و حکمت 
ظهور می کند و مخلوقات، اعم از انسان و غیر انسان تحت سلطه خدا ومقهور قدرت او قرار می گیرند.

- یوم اهلل روزی اســت که نعمتی از نعمت های خداوند به خاطر شایستگی امتی، بر آن امت 
نازل می شود.

- یوم اهلل روزی است که عذابی از عذاب های خداوند به خاطر تمّرد و عصیان امتی، بر آن امت 
نازل می شود.

- یوم اهلل روزی است که حق و عدالتی برپا و یا ظلم و بدعتی نابود می شود.
- یوم اهلل روزی است که سرنوشت انسان ها در آن روز رقم می خورد.

- »یوم اهلل« وقت تجلّی نعمتی از نعمت های الهی و یا نقمتی از نقمت های او می باشد.
- یوم اهلل روز ظهور ســلطنت خداوند در قالب انعام و انتقام الهی است؛ خواه ظهور سلطنت 
خداوند در ایام گذشته باشد، مثل هالک شدن اقوام ستمگر گذشته؛ خواه در آینده باشد، 
مثل وقت مرگ که در آن روز سلطنت اخروی خداوند ظهور می کند و اسباب دنیوی از تأثیر 
می افتند و یا مثل قیامت که هیچ کس نسبت به دیگری اختیاری ندارد و همه امور به دست 
خداوند است. خواه ظهور سلطنت الهی در قالب قهر و غضب و نقمت باشد، مثل عذاب اقوام 
ستمگر و خواه در قالب مهر و محبت و نعمت باشد، مثل روزی که نوح )علیه السالم( و یاران او از 

کشتی پیاده شدند و یا روزی که ابراهیم علیه السالم از آتش نجات پیدا کرد.
- یوم اهلل به منزله یک سکه با دو روی متفاوت است که یک روی آن، نعمت و روی دیگر آن، نقمت 
است. نعمت است برای مؤمنین و نقمت است برای متمّردین. یک طرف آن رضای الهی است 
و طرف دیگر خشم شیطان است، ولی یک طرف آن جلوه بیش تری دارد. گاهی جنبه نعمت 
آن جلوه بیش تری دارد؛ و گاهی جنبه نقمت آن. از این رو یوم اهلل بعثت و نصرت مسلمانان در 
جنگ ها و نصب خالفت، یوم اهلل انعام الهی می باشد؛ همان طور که یوم اهلل عذاب فرعونیان و 

ستمگران، یوم اهلل انتقام الهی می باشد.
 * از آن جا که ایام اهلل روزهای تبلور قدرت خداوند است، یادآوری آن ها یادآوری قدرت مغلوب 
ناشدنی خداوند و حاکمیت اراده  الهی در تاریخ بشر است. اراده ی باری تعالی در جهان  اعم 
از طبیعت و جوامع بشری  از مجرای قوانین مشخصی تحقق می پذیرد که در قرآن از آن ها 
به »سنة اهلل« تعبیر شده است. یادآوری ایام اهلل، موجب توجه به سنت های الهی در جهان 

و تأمل در آن ها است.
* پیامبران الزم می دانند فلســفه ی تاریخ و قوانین جامعه شناسی حاکم بر حوادث تاریخی 
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را به پیروان خود یادآور شوند تا در مسیر حرکت اجتماعی خود آن ها را چراغ راه 
قرار دهند. الزمــه ی ایمان به خدا و انبیا و مکاتب آســمانی، توجه به این قوانین 
و امید داشتن به تحقق آن ها است. چنان که در ســوره ی جاثیه از دین گریزان 
و پیامبرســتیزان به »ناامیدان به ایام اهلل« تعبیر کرده و همین ناامیدی را شاهد 
بدبختی آن ها می داند. پس ایام اهلل روزهای بزرگ و تاریخی و سرنوشــت سازی 
است که در تاریخ یک ملت یا در سرنوشت یک نسل یا کال در سرگذشت انسان پیش 
می آید. گاهی به صورت نعمتی بزرگ و گاهی به صورت عذابی عظیم و دردناک 

که حتی منجر به زوال یک ملت گشته و نام »عذاب استیصال « به خود می گیرد.
یوم اهلل ؛ مشاهده دست قدرت خداوند

حضور رهبر انقالب اسالمی در مراسم نماز جمعه 27 دی ماه و محتوای دو خطبه ای 
که ایشان بیان فرمودند، در کانون توجهات و تحلیل های کارشناسان مختلف سیاسی، 

امنیتی، نظامی، منطقه ای، رسانه ای و دینی قرار گرفته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانات خود ضمن مروری بر حوادث و مســائل مهمی 
همچون ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا، تشییع چند ده 
میلیونی پیکر این شهید و پاسخ موشکی سپاه پاسداران به آمریکایی ها، مجموعه ی 

مباحث خود را ذیل یک بحث قرآنی مطرح کردند. 
ایشان با استناد به آیه ی 5 سوره ی ابراهیم، واقعه ی حضور ده ها میلیونی مردم ایران 
در بدرقه ی پیکر حاج قاسم سلیمانی و نیز حمله ی موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی 

را »یوم اهلل« دانستند و فرمودند:
ُلماِت إِلَی  » می فرماید که َو لََقد أَرَسلنا موسی بِآیاتِنا أَن أَخِرج َقوَمَک ِمَن الظُّ
الّنوِر َو َذکِّرُهم بِأَیّاِم اهلل؛ توصیه میکند، دستور میدهد حضرت موسی را که »َذکِّرُهم 
بِأَیّاِم اهلل«.  دو احتمال در معنای »َذکِّرُهم بِاَیّاِم اهلل«  هست که در مقصودی که ما از 
این آیه داریم فرقی نمی کند. یک احتمال این است که منظور این است که ایّام اهلل 
را به یاد آنها بیاور؛ یک احتمال هم اینکه مقصود این است که به وسیله ی ایّام اهلل خدا 
را، دین را، قیامت را به یاد آنها بیاور. اهّمّیت ایّام اهلل در اینجا معلوم میشود که موسی 
پیامبر عظیم الشأن الهی مأمور است که ایّام اهلل را به یاد مردم بیاورد. بعد میفرماید: إِنَّ 
فی ذاَِک َلیاٍت لُِکلِّ َصّبارٍ َشکورٍ. ایّام اهلل آیه اند، نشانه اند، دلیل راهند. برای چه کسانی؟ 
برای کسانی که این دو صفت را دارند: صّبارند و شکورند. صّبار یعنی کسی که سر تا پا 
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استقامت و صبر است، یکسره اهل صبر و استقامت، شکور یعنی آن کسی که نعمت را می شناسد 
و شکرگزاری میکند که حاال درباره ی این شکرگزاری من عرایضی خواهم کرد. بعد در آیه ی 
بعد میفرماید که حضرت موسی این دستور را عمل کرد: َو إِذ قاَل ُموسی  لَِقوِمِه اذُکُروا نِعَمَة 
ِ َعَلیُکم إِذ أَنجاُکم ِمن آِل ِفرَعوَن؛ به یاد آنها آورد نجاتشان از دست فرعون را، فرعونیان  اهللَّ
را، از دست قدرت فائقه و غالب ستمگر را که چطور شما را نجات داد؛ این از ایّام اهلل است یکی از 
نمونه های ایّا م اهلل این است؛ إِذ أَنجاُکم ِمن آِل ِفرَعوَن. پس این ]روز[ یکی از ایّام اهلل شد؛ آن 
وقتی که جوامع و انسانها و اقوام از دست قدرتهای ستمگر نجات پیدا میکنند. بعد دنباله ی این 
َن َربُُّکم، »تأّذن« یعنی با صدای  ندای عمومی پروردگار است، صدای بلند خدا است: َو إِذ تَأَذَّ
بلند خدای متعال به همه اعالن می کند که لَِئن َشَکـرتُم اَلَزیَدنَُّکم؛ اگر شکرگزاری کردید، 
ما آن نعمتی را که به شما دادیم این را روزبه روز افزایش خواهیم داد، زیاد می کنیم؛ َو لَِئن َکَفرتُم 
إِنَّ َعذابی لََشدید؛ اّما اگر کفران نعمت کردید، وظایف شکر را به جا نیاوردید، آن وقت آنجا 
عذاب الهی است، مشکالت فراوانی است که برای شما پیش خواهد آمد. بعد در آیه ی بعد هم 
نتیجه ی کلّی از این مطالب را می فرماید که: َو قاَل ُموسی  إِن تَکُفُروا أَنُتم َو َمن ِفی األَرِض 
َجمیعاً َفإِنَّ اهلل لََغِنیٌّ َحمید. این که ما میگوییم شکرگزار باشید، این که میگوییم مراقب نعمت 

خدا باشید، نعمت خدا را از یاد نبرید، این برای خود شما است َوااّل خدای متعال بی نیاز است.
 یوم اهلل یعنی چه؟ یعنی آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند؛ 
آن روزی که ده ها میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس 
خوِن فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگ ترین بدرقه ی جهان را شکل دادند، این 
یکی از ایّام اهلل است. آنچه اتّفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. 
آن روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، 
آن روز هم یکی از ایّام اهلل است... اینها روزهای نقطه ی عطف تاریخند، روزهای تاریخ سازند، 

روزهای عاّدی نیستند.«
یوم اهلل در سخنان حضرت امام خمینی)ره(

 امام امت قدس سره از 22 بهمن همچون 15 خرداد، 17 شهریور، 27 دی روز فرار پهلوی، 
12 فروردین و ... به عنوان »ایام اهلل « یاد کرده اند و درباره چنین ایامی فرمودند: »بر ملت 
شریف ماست که این ایام اهلل را - که هدیه هایی از عالم غیب ربوبی است - با جان و دل 
حفظ و با چنگ و دندان نگهداری کنند.« ) پیام امام خمینی رحمه اهلل به مناسبت سالگرد 15 خرداد 

سال 1360(

یوم اهلل یعنی چه؟ یعنی 
آن روزی که دست 
قدرت خدا را انسان 
در حوادث مشاهده 
می کند؛ آن روزی که 
ده ها میلیون در ایران، 
و صدها هزار در عراق و 
بعضی کشورهای دیگر 
به پاس خوِن فرمانده 
سپاه قدس به خیابانها 
آمدند و بزرگ ترین 
بدرقه ی جهان را شکل 
دادند، این یکی از 
ایّام اهلل است. 

آن روزی هم که 
موشکهای سپاه 
پاسداران انقالب 
اسالمی، پایگاه 
آمریکایی را در هم 
کوبید، آن روز هم یکی 
از ایّام اهلل است... 
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ایشان همچنین در تبیین روز فرار شاه می گویند:: »آن روزی که این خبیث فرار کرد 
از »ایّام اهلل« بود؛ که یک ملتی که هیچ نداشت یک قدرت را شکست، به طوری که 
نتوانست بماند. نه قدرت خودش، قدرت همه؛ دنیا ایستاده بود مقابل شما، من مطلع 
بودم، دنیا ایستاده بود پشتیبان، پشتیبان خودش اول؛ پشتیبان وارث آن، که این 
شخص بختیار باشد، ثانیاً. ایستاده بودند دنبال او که نگهشان دارند. دو دستی آمریکا 
چسبیده بود که شاه را نگه دارد. وقتی او فرار کرد، دو دستی چسبیده بودند بختیار را 
نگه دارند. می  فرستادند پیش ما که این از ماست، این مال ماست! نوکر بودند اینها«.

)صحیفه امام، ج 9، ص: 467(

  در مکتب امام و رهبری، آن نیروی نامتناهی ای کــه در جبهه حق وجود دارد که       
»یوم اهلل« را رقم می زند و طومار جبهه باطل را در هم می پیچد، به صحنه آمدن ایمان 
یک امت و ملت است. ولو این امت به لحاظ مادی، قوه و نیرویی نداشته باشد، اما 

ایمان یک امت قدرتی است که هیچ قدرت مادی یارای مقابله با او را ندارد.
حضرت امام )ره( در بیان یوم اهلل بودن 17 شهریور خاطره بسیار عجیب نقل می کنند 
که حاکی از این است که این روحیه شهادت طلبی در تمام مردم حتی یک کودک             
12 ساله هم ایجاد شده بود: »17 شهریور از »ایّام اهلل« است. و باید یادمان نرود این 
را. آن قدر شهید دادیم و آن قدر خون دادیم ما آن روز و در مقابل اجانب و در مقابل 
وابستگان به اجانب. قیام کردند ملت ما و خونشــان ریخته شد، لکن پیروز شدیم. 
مبدأ پیروزی و همه روزهایی که نمی  توانیم ما بشــمریم. این روزهایی که آن ها با 
کمال شقاوت حمله می  کردند و شما با کمال شجاعت زن و مردتان می  ایستادید در 
مقابلشان. یک کسی که برای من نقل کرد گفت من خودم دیدم که یک بچه ده دوازده 
ساله- یک همچو چیزی- سوار موتورسیکلت بود و رفت طرف تانک! تانک هم او را زیر 
گرفت از بین برد. اما یک همچو روحیه پیدا شده بود که بچه دوازده ساله هم حمله به 

تانک می  کند، با دست خالی و هیچی « ! )همان ص 469 (
همچنین حضرت امــام )ره( در تصویر یک یوم اهلل دیگر یعنی شــب 22 بهمن 57، 
تصویری از این تقابل ارائه می کنند: »این را از یاد نبرید که تمام چیزها را جمع کردند و 
تمام کیدها را درست کردند برای اینکه در یک شب بریزند کودتا کنند و همه اشخاصی 
که احتمال می  رود یک کاری از آن ها بیاید همه را از بین ببرند، ملت را باز برگردانند 
به آن حال اول، خدا نخواست. این یکی از »ایّام اهلل« بود که شما ملت شریف نورانی با 
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قلبهای پر از ایمان نترسیدید و آن روز ریختید به خیابان ها، با اینکه اعالم حکومت نظامی بود، 
ریختید به خیابان ها و خنثی  شد آن چیزی که آن ها می  خواستند. می  خواستند خیابان ها خلوت 
بشود، تانک ها را بیاورند همه جا مستقر بکنند و شب مشغول آن جنایت بشوند. خدای تبارک و 
تعالی به داد این ملت رسید. و آن روز یکی از ایام اهلل بزرگ است. همه قدرت ها دنبال اینها بودند. 
همه قدرت ها، نه فقط قدرت ابرقدرت؛ دیگران هم بودند. آن هایی که به نرخ روز کارهایشان را 
می  کنند؛ نان به نرخ روز می  خورند. همه آن روز پشتیبانی می  کردند، مع ذلک خدای تبارک 
و تعالی به شما مرحمت فرمود، شما را بر این قدرت های بزرگ پیروز کرد و دست اجانب را از 

مملکت شما کوتاه کرد.)همان ص 468(
ایشان همچنین درباره ایام اهلل می فرمایند: » قضایایی که در ایام اهلل رخ داده است، برای تاریخ 
و انسان ها در طول تاریخ آموزنده و بیدارکننده است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از 
بعضی از آنها یاد کرده است، سرمشقی پربرکت برای ساختن جامعه ها و اشخاص و جامعه عصر 
ما است که عصر انقالب است... و شاهد بسیاری از حوادث بزرگ که باید آنها را ایام اهلل محسوب 

کنیم و به ذکر آنها و تذکر آن ایام بپردازیم. ) صحیفه نور، 1369ش، ج17، ص11(
بررسی مفهوم »یوم اهلل« در قرآن

الف: طرح آیات
»ایّام اهلل« به معناي روزهاي خدا است که در قرآن دوبار مورد اشاره قرار گرفته است:

وِر َو َذکِّْرُهْم بِأَیَّاِم  ُلماِت إِلَي النُّ 1. »َو لََقْد أَْرَسْلنا ُموسي بِآیاتِنا أَْن أَْخِرْج َقْوَمَک ِمَن الظُّ
اهلل إِنَّ في ذلَِکَ آلیاٍت لُِکلِّ َصبَّاٍر َشُکوٍر« )سوره ابراهیم. آیه 5( »در حقیقت، موسي را با آیات 
خود فرستادیم ]و به او فرمودیم[ که قوم خود را از تاریکي ها به سوي روشنایي بیرون آور، و 
روزهاي خدا را به آنان یادآوري کن که قطعاً در این ]یادآوري[، براي هر شکیباِي سپاسگزاري 

عبرت هاست«.
2. »ُقْل لِلَّذیَن آَمُنوا یَْغِفُروا لِلَّذیَن ال یَْرُجوَن أَیَّاَم اهلل لَِیْجِزَي َقْوًما بِما کانُوا یَْکِسُبوَن« 
)سوره جاثیه . آیه 14(  ؛»به کساني که ایمان آورده اند، بگو تا از کساني که به روزهاي ]پیروزِي[ 

خدا امید ندارند در گذرند، تا ]خدا هر[ گروهي را به ]ســبب[ آنچه مرتکب مي شده اند به 
مجازات رساند.«.
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ب: تبیین آیات
1. ایام اهلل همانند بیت اهلل

خداوند در آیه نخست به یکي از مأموریت هاي بزرگ حضرت موسي )علیه السالم (  اشاره 
کرده، مي فرماید: »تو موظفي که ایّام الهي و روزهاي خدا را به یاد قوم خود بیاوري«. 
مسلماً همه روزها، ایام الهي است؛ همان گونه که همه مکان ها متعلق به خدا است. 
اگر نقطه خاصي به نام بَْیُت اهلل )خانه خدا( نامیده شد، دلیل بر ویژگي آن است. 
همچنین عنوان »اَیّام اهلل« مسلماً اشاره به روزهاي مخصوصي است که امتیاز و 
روشنایي و درخشــش فوق العاده اي دارد. به همین جهت مفسران در تفسیر آن 

احتماالت مختلفي داده اند:
الف: اشاره به روزهاي پیروزي پیامبران پیشــین و امت هاي راستین آنان و 

روزهایي است که انواع نعمت هاي الهي براثر شایستگي هاشامل حال آنها است.
ب: اشاره به روزهاي نزول عذاب الهی بر اقوام سرکش و به زنجیر عذاب کشیده 

شدن ایشان 
ج: قول شایســته: »ایّام اهلل«، تمام روزهایي که داراي عظمتي در تاریخ 
زندگي بشر است، می باشد. هر روز - که یکي از فرمان هاي خدا در آن چنان 

درخشیده که بقیه امور را تحت الشعاع خود قرار داده - از ایّام اهلل است.
هر روز که فصل تازه اي در زندگي انسان ها گشوده و درس عبرتي به آنها داده شده 
است و ظهور و قیام پیامبري در آن بوده و یا طاغوت و فرعون گردن کشي در آن به قعر 
دره نیستي فرستاده شده و خالصه هر روز که حق و عدالتي بر پا شده و ظلم و بدعتي 

خاموش گشته است؛ همه آنها از ایّام اهلل است. ]نمونه . ج 10 ص 271[ .
2. دیدگاه مشابه مفسران

الف: طبرسی در مجمع البیان سه نظریه در این باره آورده است: )علت آن به اختالف در 
تعبیر می ماند تا اختالف در برداشت و تفسیر،  لذا از هم آهنگی کلی آنان حکایت دارد(

الف( وقایُع اهلل فی االمم الخالیــه و اِهالِک من اَهلک منهم. حوادث ســهمگین و 
نابودکننده و براندازنده جامعه ها و ملت های پیشین است. یادآوری این واقعه ها 

خاصیت بازدارندگی دارد تا شنوندگان تاریخ عبرت بگیرند.
ب(از قول امام صادق )علیه الســالم( و ابی بن کعب و ابن عباس نقل می کند که: »ذکرهم 

بأیام اهلل« به معنای یادآوری نعمت های خداوند در طول روزگار گذشته است.



38

31

سیری در مفهوم و 
مصادیق 
» ایام اهلل« در کالم 
امامین انقالب با 
تکیه بر آیات قرآن 
واحادیث

 اهل بیت علیهم السالم       
رضا داوری 

بهمن ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

ج( انُه یرید بأیام اهلل ُسَنَنه و اَفعالَه فی عباِده ِمن اِنعاٍم و انتقاٍم: مراد از آیه »و ذکرهم به ایام اهلل« سنت های 
الهی و حوادثی است که در میان جوامع بشری رخ می دهد از خوش بیاری و نعمت بخشی یا بدبیاری 
و عذاب آنان. خداوند به جای به کاربردن قوانین و سنت ها از باب کنایه، واژه ی ایام را به کاربرده است 
یعنی ظرف را استعمال کرده و مظروف )حوادث( را اراده کرده است. این نظریه ی ابومسلم اصفهانی 
است و درحقیقت دو نظریه ی پیشین را هم آهنگ ساخته است. )طبرسی، 1972،ج6، ص 66-65(. و به 

این ترتیب هر سه نظریه به یک دیدگاه باز می گردد.
ب: فیض کاشانی در الصافی می گوید: منظور از »ایــام اهلل« حوادث سهمگین رخ داده بر 
پیشینیان است، چنان که مقصود از »ایام العرب« جنگ هایی است که در میان اعراب پیش 

آمده است. )فیض کاشانی، بی تا، ج3، ص 80(.
ج: عالمه مجلسی در تفسیر آیه: ال یرجون ایام اهلل می نویسد: ال یَتوَقّعون وقائَُعُه بِأعدائة ِمن 
قولهم»ایام العرب« لوقائعهم اوال یأملون األوقات التی َوقتها لنصر المومنین و ثوابهم و وعدهم 

بها)مجلسی، ج 9، ص153(. این دیگاه نظیر دیدگاه ابومسلم اصفهانی است. 
د: عالمه طباطبایی در المیزان می گوید:» شکی نیست در این که ایام اهلل روزهای ویژه ای 
است و با این که همه ی روزها و اشیاء از آن خداست انتساب برخی از آن ها به خدا به جهت 
حوادثی است که در آن روزهای خاص پیش آمده است و قدرت خداوند در آن ها آشکار شده 
است و باقی عوامل تحت الشعاع قدرت خدا واقع شــده است. هم چون روز مرگ که در آن 
روز، سلطنت آخرتی خدا اشکار می شود و اسباب دنیوی از تأثیر می افتد. و نیز هم چون روز 
قیامت که از هیچ کس در آن روز کاری ساخته نیست. و نیز مانند روزهایی که قوم نوح، عاد و 
ثمود در آن ها به هالکت رسیدند. چه این که در این روزهای خاص، قهر و غلبه و عزت خدایی 
خودنمایی کرده است. ممکن است روزهای ظهور رحمت و نعمت الهی نیز از ایام اهلل باشد، 
البته آن گونه ظهوری که دخالت دیگر اسباب کم رنگ دیده شود هم چون روزی که حضرت 
نوح و یارانش به سالمت و به مبارکی از کشتی بر زمین گام نهادند. یا روزی که حضرت ابراهیم 
از آتش نمرودیان نجات یافت چنان که برخی روزها با حوادث ویژه اقوام ملت ها ارتباط وثیق 
دارد که بدان اقوام نسبت داده می شود مانند »ایام العرب« همچون: یوم ذی قار و یوم فجار و 

یوم بغاث و غیره«. )طباطبایی، ج 12، ص 18(.
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3.نگاهی به سوره های ابراهیم و جاثیه
الف: لزوم توجه به سنت های الهی در مطالعه آیات

هر گروه از آیات کالم اهلل یک مجموعه ی منسجم از مفاهیم و مطالبند که درصدد بیان 
»سنت های الهی« هستند. توجه به سنت های الهی به ویژه، سنت های اجتماعی، 

1. موجب بیداری و هوشیاری دل می شود و 
2. انسان ها را از غلتیدن در پرتگاه های مرگبار باز می دارد، و 

3. از ســوی دیگر اراده ی او را در اســتفاده ی بیش تر و بهتر از موفقیت ها و 
کامیابی ها راسخ تر می سازد. و 

4. در این صــورت از تاریکی هــای نادانی، لجاجت، غفلت، ســهل انگاری، 
خودخواهی، هوس بازی و ...  رهایی می بخشد و 

5. به سوی روشنایی دانش و تجربه و حق پذیری و دقت و هوشیاری و هم گرایی 
و هم کاری و یاری و ...  سوق می دهد.

برای رسیدن به چنین هدف و آرمانی، باید هر دسته از آیات الهی را به شکل 
یکپارچه دید و تبیین کرد.

ب: لزوم یادآوری و بازگو کردن سنت های الهی
به پیامبران دستور داده شده اســت که با زبان عامه ی مردم و بیانی روزآمد، فراز و 
نشیب های حساس و سرنوشت ساز گذشته را برای آنان بازگویند. )ابراهیم،4(. مثاًل 
حضرت موسی مأمور شد تا از چنین شیوه ی تربیتی در هدایت پیروان خود بهره 
گیرد. حضرت موسی حوادث خطیر و سهمگین گذشته را به یاد پیروان خود آورد. از 
جمله، کشتارها و ذلتی که در نظام طاغوتی فرعون دامن گیرشان شده بود و چگونگی 
رهایی از چنگ فرعونیان و دست یابی به قدرت و حکومت را برای ایشان تبیین کرد 
و از دل مثال ها و نمونه ها، قانونی از قوانین الهی را بیرون کشید که در قرآن از آن به 

»سنت الهی« تعبیر شده است. 
آن قانون الهی ثابت این است که: لَِئن َشکرتُم ال َزیَدنَّکم و لِئن کفرتم ان عذابی لََشدیٌد. 
هرگاه در مسیر اراده ی الهی قرار گیرید و از نعمت های او بهره ببرید و حقوق دیگران را ادا 
کنید و هر چیز را در جای خود بنهید و از تندی و کندی بپرهیزید، نعمت ها بیش از پیش به 
شما روی خواهد آورد. اما اگر قدر آن ها را نشناسید و از آن ها استفاده ی نابجا کنید و عنایت 
الزم را به حقوق و تکالیف خود نداشته باشید، در همین جهان تازیانه ی عذاب خداوند بر 
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پیکرتان فرود می آید و آتشش دامنتان را می گیرد. گاه چنان کیفر کند که ریشه ناسپاسان را بخشکاند 
و از صفحه ی روزگار براندازد، گویی افسانه ای بیش نیستند، اگر باور ندارید، به سرنوشت اقوام نوح، عاد، 
ثمود و جوامع بدبخت و نگون سار پس از آن ها نظر افکنید. کیفر کفران نعمت ها به سرای دنیا محدود 
نمی شود بلکه تداوم حرکت خیر و شر در قدرشناسی و ناسپاسی نعمت ها در جهان آخرت نیز نمودار 
می شود و هرکس و هر جامعه ای پاداش و کیفر رفتار دنیوی خود را دریافت می کند. در آخرین آیه ی 
این سوره نگاهی دوباره به ابتدای سوره داشته و می گوید: هذا باَلغ للناِس و لِینذروا به: این قرآن 
پیامی نافذ و آشکار برای عموم مردم است تا همگان به وسیله ی آن دست از خطا و گناه بردارند و بدانند 

همه کاره، خدای یکتاست تا صاحبان خرد از سرنوشت گذشتگان پند گیرند.
در سوره ی »جاثیه« نیز با محوریت سنت »ایام اهلل« مطالبی درباره جریان سنت های الهی نازل شده 
است. لذا می بینیم که هم چون سوره ی ابراهیم به قوانین حاکم بر جهان طبیعت و جوامع بشری و 
جهان آخرت اشاره می کند و به عنوان نمونه به رفتار و سرنوشت قوم بنی اسرائیل استشهاد می کند.

4. روایات ذیل آیه 5 سوره ابراهیم
ْرُهْم بِأَیَّاِم اهللِ َقاَل أَیَّاُم اهلل ثاََلثَهًٌْ یَْوُم الَْقائِِم َو یَْوُم  1. روایت اول: علی بن إبراهیم )رحمة اهلل علیه(- َو َذکِّ

الَْمْوِت َو یَْوُم الِْقَیاَمهًْ.
ْرُهْم بَِأیَّاِم اهلل، روزهای خدا، سه روز است؛ روزی  علیّ بن ابراهیم )رحمة اهلل علیه(- َو َذکِّ
که قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قیام می کند و روز مرگ و روز قیامت. )تفسیر اهل بیت 
علیهم السالم ج7، ص340 و  بحاراألنوار، ج13، ص12/ تأویل الیات الظاهرهًْ، ص246/ القمی، ج1، 

ص367/ و نورالثقلین/ البرهان(

َوَجلَّ ثاََلثَْه: یَْوٌم یَُقوُم الَْقائُِم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( َو یَْوُم  2. روایت دوم: الباقر )علیه السالم(- أَیَّاُم اهلل َعزَّ
ْه َو یَْوُم الِْقَیاَمْه. الَْکرَّ

امام باقر )علیه السالم(- أَیَّاِم اهللِ سه روز است؛ روزی که قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( قیام می کند؛ روز 
رجعت و روز قیامت. )تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 و  البرهان/ نورالثقلین(

ْرُهْم بِأَیَّاِم اهلل َقاَل بِآاَلءِ اهلل یَْعِنی نَِعَمُه. 3. روایت سوم: الّصادق )علیه السالم(- فِی َقْوِل اهلل َو َذکِّ
ْرُهْم بِأَیَّاِم اهلل، أَیَّاِم اهلل، یعنی نعمت های خدا ]را به یادشان بیاور[.  امام صادق )علیه السالم(- َو َذکِّ
)تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 و  بحاراألنوار، ج68، ص53/ العیاشی، ج2، ص222/ نورالثقلین/ البرهان(

ْرُهْم بِِنَعِم اهلل ُسْبَحانَُه فِی َسائِِر أَیَّاِمِه. 4. روایت چهارم: الّصادق )علیه السالم(- َو َذکِّ
امام صادق )علیه السالم(- نعمت های خدای متعال را در سایر روزهای خدا به یادشان بیاور. 

)تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 و  نورالثقلین/ البرهان(
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5. روایت پنجم: الّرسول )صلی اهلل علیه و آله(- أَیَّاُم اهلل نَْعَماُؤُه َو باََلُؤُه َو َمُثاَلتُُه ُسْبَحانَُه.
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(- أَیَّاُم اهلل ، نعمت های خدا و بالها و عقوبت ها و مجازات های اوست. 

)تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 (

ْه أَْو َرَخاءٍ َصُبوٌر َعلَی  6. روایت ششم: الباقر )علیه الســالم(- َصبَّاٌر َعلَی َما نََزَل بِِه ِمْن ِشدَّ
األَْذی فِیَنا َشُکوٌر هلِل َعلَی َواَلیَِتَنا أَْهَل الَْبْیِت .

امام باقر )علیه السالم(- َصبَّاٌر کسی است که بسیار صبر می کند بر سختی ها و نامالیماتی 
که بر او وارد می شود و آزار و اذیّتی که در راه ما اهل بیت می بیند تحّمل می کند و خدا 
را به خاطر والیت ما اهل بیت بسیار شکر می کند. )تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 

و  بحاراألنوار، ج24، ص220(

7. روایت هفتم: علی بن إبراهیم )رحمة اهلل علیه(- ُهَو الَِّذی یَْصِبُر َعلَی الَْفْقِر َو الَْفاَقْه َو یَْشُکُر 
اهلل َعلَی َجِمیِع أَْحَوالِِه.

علیّ بن ابراهیم )رحمة اهلل علیه(- او کسی است که بر فقر و تنگدستی صبر می کند و خدا را در همه 
اوضاع و احوالش سپاس می گوید. )تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج7، ص340 و  القمی، ج2، ص167(

یوم اهلل در کالم اهلبیت
-  در روایات متعدد اهلبیت »اَیّام اهلل« به روزهاي گوناگوني تفسیر شده است: امام باقر)علیه السالم( 
ةِ َویَْوُم الِْقیاَمِة« ]الخصال، ص 108،  فرموده است: »اَیَّاُم اهلل ثاَلثٌَة یَْوُم یَُقوُم القائُِم َویَْوُم الَکرَّ
ح 75؛ معاني االخبار، ص 365، ح 1[ ؛ »ایّام اهلل سه روز است؛ روزي که حضرت قائم )علیه السالم( 

قیام خواهد کرد و روز بازگشت برخي از مردگان و روز رستاخیز«.
-  عالمه مجلسی از امام باقر )علیه السالم( و آن حضرت از امام حسین )علیه السالم( و جابر بن عبداهلل 
انصاری و عبداهلل بن عباس، از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( نقل می کند که در تفسیر »و ذکرهم 
بایام اهلل« فرمود: »ایاُم اهلل نَعماؤه و باُلؤه و ُمُثالتُه ُسبحانَه«: ایام اهلل نعمت ها، آزمایش ها و 
کیفرهای خداوند است. آن گاه رو به یاران حاضر در مجلس کرد و فرمود: من شما را اندرز 

می دهم به جهت نگرانی از کیفر مرگ آور الهی بر شما. )مجلسی، ج 67، ص20(.
ق بما ُسلَُف من الحق« از نهج البالغه می گوید:  - ابن ابی الحدید در شرح عبارت: »و َصدِّ
نه القرآُن ِمن »ایام اهلل« و ُمُثالتِه فی االمم السالفه لما عصوا و کذبوا.  ق بِما تََضمَّ »ای صدِّ

عالمه مجلسی نیز عبارت یاد شده را قریب به همین مضمون شرح داده و گفته است: 
»ای َصدِّق بما تََضّمنه القرآُن ِمن »ایام اهلل« و مُثالتِه فی األیاِم السالفه و النبیین و المرسلین 

و ما جاءوا به.«
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- امیرالمؤمنین )علیه الســالم( یادآوری ایام اهلل را به عنوان هشدار می داند و آن را عبارت از حوادث 
دردناک تاریخ در مورد پیشینیان می داند و برای اندرز مردم و مخالفان به برخی از صحنه های 
عبرت آموز تاریخی استناد می کند. چنان که در روایت مفصلی می گوید: آن روز که شورای 
خالفت برای انتخاب خلیفه ی سوم تشکیل شده بود من به یکایک اعضای شورا، »ایام اهلل« و 
حوادث مهم تاریخی را یادآور می شدم و نسبت به تکرار تاریخ هشدار می دادم گرچه به گوش 
رتُه ما هو قاِدُم علیه و صائٌِر الیه ...   آنان فرو نرفت. » فاذا خلوت بالواحد ذکرتُه »ایام اهلل« و حذَّ

ازالوها عّنی الی ابن عّفان.«)ر.ک: بحرانی، ج5، ص383-380(.
- از امام باقر)علیه الســالم( نقل شده که: »ایام اهلل عزوجل ثالثه: یوُم القائِم و یوم الکره و یوم القیامه: 
مصداق کامل ایام اهلل سه روز اســت. روز ظهور حضرت مهدی)علیه الســالم(، و روز رجعت و روز 
قیامت«. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود می گوید: »ایام اهلل ثالثه یوم القائم و یوم الموت و 
یوم القیامه: مصداق کامل ایام اهلل سه روز است: روز قیام مهدی)علیه السالم( و روز مرگ و روز قیامت.

ایّام اهلل در سخنان علی )علیه السالم(
حضرت علی )علیه السالم(  در موارد متعدد، ایّام اهلل را متذکر می شود و به بزرگداشت آنها می پردازد 
و یادآوری ایّام اهلل را از اوصاف بندگان خداوند می شمارد: »همواره برای خداوند در پاره ای از 
زمان، بعد از پاره دیگر و در روزگاری که آثار شرایع در آنها گم گشته است، بندگانی است که 
روزهای خدا را )به مردم( یادآوری می نمایند و )آنان را( از عظمت و بزرگواری او می ترسانند.« 
)خطبه 213، ص 703.( آن حضرت به یادآوری ایّام اهلل دستور می دهد و در نامه ای به قثم بن عباس، 

که کارگزار وی در مکه بود، می نویسد:
 »حج را با مردم برپادار و آنها را به روزهای خداوند یادآوری نما.« نامه 67، ص 1063. آن حضرت در 
مواردی به یادآوری و بزرگداشت ایّام اهلل می پردازد، که اینک به نمونه هایی از آنها اشاره می گردد:

1. یوم اهلل بعثت انبیا . خطبه 1، ص 33.
2. یوم اهلل بعثت پیامبراکرم  )صلی اهلل علیه و آله( . خطبه، 2، ص 42،

3. یوم اهلل نزول قرآن کریم . خطبه 166، ص 544.
4. یوم اهلل هجرت. بحاراالنوار، ج 19، ص 38.

5. یوم اهلل غدیرخم . وسائل الشیعه، ج 7، ص 327.
6. یوم اهلل میالد رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( . همان، ص 336.

7. یوم اهلل 25 ذی قعده. . همان، ص 332.
8. یوم اهلل قیام قائم )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( . ینابیع المودة، ج 5، ص 467
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9. یوم اهلل جمعه . وسائل الشیعه، ج 5، ص 65.
10. یوم اهلل عید فطر . همان، ص 141.

11. یوم اهلل جنگ بدر . شرح نهج البالغه، نامه 28، ص 903
12. یوم اهلل وفات . بحاراالنوار، ج 6، ص 154.

13. یوم اهلل قیامت . شرح نهج البالغه، خطبه 82، ص 184.
14. یوم اهلل عذاب اصحاب رس . بحاراالنوار، ج 14، ص 148.

15. یوم اهلل عذاب قوم ثمود. شــرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 10، ص 75 و 
فیض، خطبه 180، ص 586.

16. یوم اهلل بت شکنی ابراهیم )علیه السالم( وپیامبراسالم )صلی اهلل علیه و آله( 31 . بحاراالنوار، 
ج 10، ص 32.

17. یوم اهلل عذاب عمالقه. فیض، خطبه 181، ص 594.
18. یوم اهلل طوفان نوح )علیه السالم( بحاراالنوار، ج 11، ص 324.

19. یوم اهلل نجات ابراهیم )علیه السالم( وپیامبر  )صلی اهلل علیه و آله( از آتش . همان، ج 10، ص 33.
20. یوم اهلل چهار شنبه . وسائل الشیعه، ج 8، ص 256؛ بحاراالنوار، ج 11، ص 362 

و ج 12، ص 307.
21. یوم اهلل انتقام از فراعنه. بحاراالنوار، ج 1، ص 35 و 36.

کارکرد مفهوم ایام اهلل در قرآن و روایات
1.کارکرد تاریخی نامگذاری ایام: اعراب به ایام العرب اعتنای کامل داشــتند و 
اشعارشان پر بود از اشاره یا استناد به آن. این نام گذاری بعد از ظهور اسالم نیز معمول 
بود. مثالً در قرآن آمده است: »یوم حنین« )توبه،25( در نهج البالغه نیز این نام گذاری 
مکررآمده است هم چون »یوم السقیفه« در نامه بیستم و نیز یوم بدر، یوم احد، یوم 
موته در نامه ی نهم.  یکی از برنامه های اصالحی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و قرآن، جایگزین 
نمودن آداب و رسوم و فرهنگ سالمی به جای آداب و رسوم و فرهنگ غلط جاهلی 

است مثاًل در برابر »احزاب«، »حزب اهلل« را می گذارد.
از آن جا که ایام اهلل روزهای تبلور قدرت خداوند است، یادآوری آن ها یادآوری قدرت 
مغلوب ناشدنی خداوند و حاکمیت اراده ی الهی در تاریخ بشر است. اراده ی باری تعالی 
در جهان  اعم از طبیعت و جوامع بشری  از مجرای قوانین مشخصی تحقق می پذیرد 
که در قرآن از آن ها به »سنة اهلل« تعبیر شده است. یادآوری ایام اهلل، موجب توجه به 
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سنت های الهی در جهان و تأمل در آن ها است. پیامبران الزم می دانند فلسفه ی تاریخ و قوانین 
جامعه شناســی حاکم بر حوادث تاریخی را به پیروان خود یادآور شوند تا در مسیر حرکت 
اجتماعی خود آن ها را چراغ راه قرار دهند. الزمه ی ایمان به خدا و انبیا و مکاتب آسمانی، توجه 
به این قوانین و امید داشتن به تحقق آن ها است. چنان که در سوره ی جاثیه از دین گریزان و 
پیامبرستیزان به »ناامیدان به ایام اهلل« تعبیر کرده و همین ناامیدی را شاهد بدبختی آن ها 
می داند. عالمه طباطبایی از آیه ی یاد شده، یکی از سنت های الهی حاکم بر جوامع را استنباط 
می کند که عبارت است از »عذاب استیصال«و در مورد جوامع سرکش و گمراه پیشین اتفاق 

افتاده است. )طباطبایی، 1362، ج 18، ص164 -163(.

2. نسبت »یوم اهلل« با »سنة اهلل«
واژه ی »سنت« 16 بار در قرآن  به صورت جمع و مفرد  آمده است و در 8 مورد به »سنة اهلل« 
و یک بار »سنتنا« به خداوند داده شده است. سنت در لغت به معنای طریقه و روش است و 

»سنة اهلل« یعنی روش حکمت الهی  در تکوین  و روش اطاعت از خدا  در تشریع.
به عبارت دیگر سنت اهلل عبارت از روشی است که خداوند متعال براساس حکمت خویش در 
جوامع بشری مناسب تعامل بشر با شریعت آسمانی به کارمی گیرد. گرچه سنت اهلل درباره ی 
طبیعت و یا در روز قیامت نیز جاری است اما تأکید خداوند  با توجه به موارد کاربردی واژه در 
قرآن  بر آن قوانین اجتماعی است که در سیر تاریخی خود را می نمایاند و فالسفه ی تاریخ و 
جامعه شناسان تاریخ آن را از راه بررسی حوادث گذشته کشف می کنند. )مطهری، 1372 و مصباح 

یزدی، 1368 و محمد هیشور، 1996(.

خداوند برای هدایت بشر، آشنا ساختن او به آن قوانین به وسیله ی پیامبران، مهم ترین موارد 
را یادآوری کرده است، لذا یکی از مأموریت های انبیا بیان قوانین برگرفته از جریانات تاریخی 
برای مردم است )ابراهیم،5( و عدم توجه و اعتقاد به آن قوانین موجب بدبختی و هالکت دنیوی و 

عذاب اخروی خواهد شد. )جاثیه، 14(.
به جهت اهمیت مسأله برای آن که هیچ ملتی نادانسته گرفتار سنت های براندازنده ی الهی نشود، 
خداوند به سبب لطف و رحمت گسترده اش ابتدا پیام خود را توسط پیامبران به گوش همه ی 
جهانیان می رساند، آن گاه سنت های خود را به کار می اندازد. و به عبارت بهتر ارسال رسل و آگاهی 

بخشی همگانی یکی از »سنت های مقدم« الهی است )اسراء،15 و قصص،59 و نحل،36(.
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3. دستآورد یادآوری ایام اهلل
قرآن برای راهنمایی بشر از روش های گوناگونی بهره می گیرد یکی از آن ها یادآوری 
ایام اهلل است. پدیده ی یوم اهلل سنت جاری خداوند در جوامع است و همیشه قابلیت 
تحقق دارد پس می توان روزهای سرنوشت ساز تاریخی ملت ها را که تجلی گاه قدرت 
مطلق خداوند و شکست قدرت های شیطانی است »یوم اهلل« نامید و برای همیشه 

یاد آن را زنده نگه داشت.
با توجه به کاربرد تعبیر »ایام اهلل« در قرآن تنها در دو مورد برای تشخیص ویژگی آن 
الزم است به آیات پیش و پس از آن بنگریم. با تحلیل آیات یاد شده که در تفسیر دو 
سوره ی ابراهیم و جاثیه شرح آن گذشت دست آورد شاخصی برای »یوم اهلل« می 
یابیم که در سوره ی ابراهیم با یک بیان و در سوره ی جاثیه با بیان دیگری بر آن تأکید 

شده است. البته نتیجه ی نهایی یگانه خواهد بود.
اول: توجه به ایام اهلل، رهایی بخش بشر از تاریکی ها

در سوره ی ابراهیم پس از بیان فلسفه ی نزول قرآن که عبارت از نجات بخشی انسان ها از 
تاریکی های نادانی و ستم و تبهکاری و هدایت آنان به سوی نور و دانش و دادگری و نیکی 
است، قدرت خداوند را فرمان روای آسمان ها و زمین دانسته و کسانی را که به زندگی 
حقیر و محدود دنیا دل بسته و از زندگی فراخ فراروی آدمی چشم می پوشند، توبیخ و 
تهدید کرده است. اینان سعی در جلوگیری از استقرار حاکمیت اراده تشریعی خداوند 
بر جامعه بشری دارند تا مانعی بر سر راه خواسته هایشان احساس نکنند. مأموریتی که 
پیامبران دارند تبیین اراده ی تشریعی و توضیح اراده ی تکوینی خداوند برای مردمان 
است تا راه را از چاه بازشناسند و خود را با قوانین حاکم بر طبیعت و جوامع وفق دهند تا 

زندگی ایده آل و سرنوشتی نیک فرجام داشته باشند.
ازجمله ی لوازم کار انبیاء در راستای اهداف کالن آن ها  که عبارت از نجات بشر از 
تاریکی ها و راهنمایی به سوی نور است  یادآوری »ایام اهلل« به آنان است. این یادکرد 
در موفقیت انبیاء بسیار تأثیرگذار است. یادآوری حوادث مهم گذشته چه در سرزمین 
خود یا در سرزمین ها و ملت های دیگر ابزار کمک آموزشی مهمی است که موجبات 
هوشیاری و دقت نظر و اقدام به موقع مردم فراهم می سازد. زیرا »مؤمن خردمند هرگز 

از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود«.
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 اگر ملتی چشم بر هم نهد و به وسوسه ی »تکرارناپذیری تاریخ« و »توهم توطئه« دل گرم شود و 
فقط پیش پای خود را ببیند، عوامل و راه های عزت و ذلت و موفقیت و شکست پیشینیان را بررسی 
نکند و نتایج حاصله را درباره ی خود به کار نگیرد، به ورطه ی ذلت و شکست و دریوزگی و بردگی و 
آوارگی و گرسنگی، و در یک کلمه بدبختی و هالکت افتد. البته این جامعه جز خود را نباید مالمت 

کند که خود کرده را تدبیر نیست و هرکه ناموخت از گذشت روزگار، بازناموزد ز هیچ آموزگار.
دوم: امید به ایام اهلل عامل بهره گیری از قوانین الهی

در سوره ی جاثیه برخی از قوانین و مقررات حاکم بر جریان طبیعت و رابطه ی آن ها را با انسان 
بیان می دارد. با ذکر قوانین طبیعی، اجتماعی و ماوراء طبیعی و بیان لزوم بهره گیری از آن ها 
به همان نتایج مشابه سوره ی ابراهیم می رسد و می فرماید: تنها از دین حق پیروی کن نه از 
آراء و اندیشه های دیگران و بدان خداوند یاور پرهیزکاران است و دشمنان دین موفق نخواهند 
بود. قوانین یاد شده روشن گر راه بشریت و هدایت گر حق باوران است و تبهکاران حق ستیز به 

گرفتاری نهایی و ناکامیابی خویش پی خواهند برد.
4. شناسایی مصادیق یوم اهلل در قرآن

دستور خداوند به موسی )علیه السالم( بر این که ایام اهلل را به پیروانت یادآور شو، دلیل بر تعدد 
ایام اهلل در تاریخ است، به برخی از دوران ها در قرآن اشاره شده است. گرچه هیچ کدام، این 
عنوان را به صراحت به کار نبرده است، اما مفســران بزرگ آن موارد را از مصادیق ایام اهلل 

دانسته اند. )طباطبایی،1362، ج 12، ص 18(. به مهم ترین آن حوادث اشاره می کنیم:
1. روز پیروزی و نجات حضرت نوح)علیه السالم( و یارانش )هود،44(.

2. روز نجات حضرت ابراهیم از دل آتش )انبیاء، 68-71(.
3. روزنجات خانه ی کعبه و شکست لشکر فیل سوار)فیل،1-5(.

4. روز هجرت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( به مدینه و تأسیس حکومت اسالمی
5. روز غدیر: ُحسان بن ثابت: به دســتور پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( می سراید: ینادیهم »یوم الغدیر« 

نبیّهم...بخم فاسمع بالرسول منادیا )عالمه امینی،1967، ج 2، ص34(
فصل پنجم: ایام اهلل انقالب اسالمی ایران

1. ایام اهلل انقالب اسالمی در زعامت امام خمینی
امام خمینی از روزهای سرنوشت ساز در تاریخ جمهوری اسالمی ایران همچون 22 بهمن روز 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357ش، 15 خرداد رویدادی که در پی بازداشت امام 
خمینی به وقوع پیوست، 17 شهریور 1357ش، رویدادی در جریان ناآرامی هایی بود که به 
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انقالب 1357 ایران انجامید و 12 فروردین روز اعالم نتیجه برگزاری همه پرسی برای 
برقراری نظام جمهوری اسالمی در ایران، به عنوان »ایام اهلل« یاد می کرد. وی درباره 

ایام اهلل گفته است:
»قضایایی که در ایام اهلل رخ داده است، برای تاریخ و انسان ها در طول تاریخ آموزنده 
و بیدارکننده است. حوادث بزرگ تاریخ که قرآن مجید هم از بعضی از آنها یاد کرده 
است، سرمشقی پربرکت برای ساختن جامعه ها و اشخاص و جامعه عصر ما است که 
عصر انقالب است... و شاهد بسیاری از حوادث بزرگ که باید آنها را ایام اهلل محسوب 

کنیم و به ذکر آنها و تذکر آن ایام بپردازیم.« )صحیفه نور، 1369ش، ج17، ص11.(
آنچه مبرهن است ملت ایران در ســال های متمادی گرفتار ظلم و ستم پادشاهان 
بوده است و فساد آنان صفحات تاریخ را پر کرده است و علیرغم آنکه در دویست سال 
گذشــته مردم و علمای دینی مجاهدات زیادی داشتند. و لیکن پیروزی های آنان 
مقطعی بود و یا با دوام و چشمگیر نبود و با ترفندهای استعمار گران هموراه زحمات 

آنان مانند پیروزی مشروطه، پس از چندی ضایع گشت و از بین رفت.
اما حقیقتاً پیروزی انقالب اسالمی ملت ایران در بهمن ماه سال 1357 به رهبری حضرت 
امام خمینی )ره( که با همیاری قاطبه علمای دینی و مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم و 
ملت عظیم الشأن ایران همراه بود را باید از مصادیق بارز » ایام اهلل « عنوان کرد و بحمد اهلل 
این نظام جمهوری اسالمی که برای نخستین بار در جهان تاسیس یافت، بارقه ای از امید 

را در دلهای مظلومان و مستضعفان جهان ایجاد کرده است.
2. ایام اهلل انقالب اسالمی در ایام زعامت امام خامنه ای

الف: یوم اهلل 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با والیت
در سال 1388 و در پی برگزاری انتخابات خرداد ماه آشوب های خیابانی در تهران و 
دیگر نقاط کشور با حمایت برخی کشورهای بیگانه شکل گرفت. 16 آذر همان سال 
و در روز عاشورای حسینی بی حرمتی به امام حسین)سالم اهلل علیه( توسط اغتشاشگران 
باعث لبریز شدن صبر ملت شــد که نتیجه آن انفجار خیره کننده حضور طیف ها، 
رنگ ها و اقشار مختلف مردم و سیاسیون شد تا با برپایی حماسه 9 دی جلوی چنین 
اقدامات و حرکت های ساختارشکنانه ای ایستاده و اعالم کنند که مردم ایران اسالمی 
فارغ از دسته بندی های سیاسی و مشکالت و کاســتی ها در کشور، در پایبندی به 
اسالم، انقالب و والیت فقیه با هیچ کسی تعارف ندارند. مردم والیت مدار و بصیر ایران 
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اسالمی در یوم اهلل 9 دی ماه سال 88 با حضور بی نظیر خود، یکی از بزرگترین، باشکوه ترین و 
البته مهم ترین راهپیمایی سراسری پس از پیروزی انقالب اسالمی را رقم زدند. حماسه ماندگار 
نهم دی ماه در سال 1390 رسماً وارد تقویم ایران و در مناسبت های ساالنه »روز بصیرت و میثاق 

امت با والیت« نامگذاری شد.
ب: روز تشییع شهید سردار قاسم سلیمانی و روز انتقام سخت یوم اهلل است

پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی به دست تروریست های آمریکایی میلیون ها ایرانی و هزاران 
نفر در کشورهای مختلف منطقه و جهان در مراسم  و برنامه هایی که ویژه این شهید برگزار شد 

حاضر شدند که رهبر انقالب اسالمی روزهای این حضور عظیم را جزء ایام اهلل عنوان کرد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در نماز جمعه دیماه 98، روز حمله موشک های سپاه پاسداران 
ایران را به پایگاه آمریکایی که موجب از بین رفتن هیمنه آمریکا در منطقه بود را نیز یوم اهلل 

معرفی کرده و این پیروزی را ناشی از قدرت خدا دانستند.

جمع بندی:
از مجموع کلمات معصومین  )علیه السالم( و سخنان مفسرین قرآن و نهج البالغه و سایر اولیاء الهی 

در مورد معنا و تفسیر واژه یوم اهلل بر می آید که: 
- »یوم اهلل« به معنای روزی است که سلطنت و قدرت خداوند به نحو خاصی، طبق مصلحت و 
حکمت ظهور می کند و مخلوقات، اعم از انسان و غیر انسان تحت سلطه خدا ومقهور قدرت 

او قرار می گیرند.
- یوم اهلل روزی است که نعمتی از نعمت های خداوند به خاطر شایستگی امتی، بر آن امت نازل 

می شود.
- یوم اهلل روزی است که عذابی از عذاب های خداوند به خاطر تمّرد و عصیان امتی، بر آن امت 

نازل می شود.
- یوم اهلل روزی است که حق و عدالتی برپا و یا ظلم و بدعتی نابود می شود.

- یوم اهلل روزی است که سرنوشت انسان ها در آن روز رقم می خورد.
- »یوم اهلل« وقت تجلّی نعمتی از نعمت های الهی و یا نقمتی از نقمت های او می باشد.

- یوم اهلل روز ظهور سلطنت خداوند در قالب انعام و انتقام الهی است؛ خواه ظهور سلطنت خداوند 
در ایام گذشته باشد، مثل هالک شدن اقوام ستمگر گذشته؛ خواه در آینده باشد، مثل وقت 
مرگ که در آن روز سلطنت اخروی خداوند ظهور می کند و اسباب دنیوی از تأثیر می افتند 
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و یا مثل قیامت که هیچ کس نسبت به دیگری اختیاری ندارد و همه امور به دست 
خداوند است. خواه ظهور سلطنت الهی در قالب قهر و غضب و نقمت باشد، مثل عذاب 
اقوام ستمگر و خواه در قالب مهر و محبت و نعمت باشد، مثل روزی که نوح )علیه السالم( 
و یاران او از کشتی پیاده شدند و یا روزی که ابراهیم )علیه السالم(  از آتش نجات پیدا کرد.

- یوم اهلل به منزله یک سکه با دو روی متفاوت است که یک روی آن، نعمت و روی دیگر 
آن، نقمت است. نعمت است برای مؤمنین و نقمت است برای متمّردین. یک طرف 
آن رضای الهی است و طرف دیگر خشم شیطان است، ولی یک طرف آن جلوه بیش 
تری دارد. گاهی جنبه نعمت آن جلوه بیش تری دارد؛ و گاهی جنبه نقمت آن. از این رو 
یوم اهلل بعثت و نصرت مسلمانان در جنگ ها و نصب خالفت، یوم اهلل انعام الهی می باشد؛ 

همان طور که یوم اهلل عذاب فرعونیان و ستمگران، یوم اهلل انتقام الهی می باشد.
آثار بزرگداشت و یادآوری ایام اهلل

اولیای الهی در مواقع مختلف، ایام اهلل را یادآوری کرده اند که از مهم ترین اهداف و 
آثار این یادآوری، عبرت گیری مخاطبین در زمان یاد آوری و بزرگداشت می باشد. 
علی )علیه الســالم( می فرماید: »و شــما را در روزگارهای گذشته عبرتی است؛ کجایند 
عمالقه و فرزندانشان؟ کجایند فراعنه و فرزندانشان؟ کجایند مردم شهرهای »رس« 
که پیغمبران را کشتند و انوار فرســتادگان خداوند را خاموش کردند و شیوه های 
گردنکشان را زنده کردند؟ کجایند کسانی که با لشکرها به هر طرف رفتند و هزاران 

لشکر را شکست دادند و سپاه ها گرد آوردند و شهرها بناکردند؟«
نیز می فرماید: »و به آنچه از تباه شدن مردم روزگارهای پیش دیدید، عبرت بگیرید 
که بندهای ایشان از هم جدا شده و چشم ها و گوش هایشان زایل شده و شرافت و 

بزرگواری از کفشان رفته و شادی ها و خوشگذرانی ها از آنها جدا شده است.«
و می فرماید: »از کیفر خدا و سختی ها و عذاب های او که به گردنکشان پیش از شما 
رسیده است، عبرت بگیرید و به جاهایی )قبرهایی( که چهره شان به خاک افکنده 

شده و پهلوهاشان افتاده است، پند پذیرید.«
مخاطبان اولیای الهی در بزرگداشت و یادآوری ایّام اهلل، گاهی عصیانگران و متمّردان از 
دستورهای الهی هستند که یادآوری ایام اهلل موجب تخویف و انذار آنها می شود. تذکر 
و یادآوری ایام اهلل در این صورت بــه معنای یادآوری نزول بالها، عقوبات و عذابهای 
شدید الهی برمردم عصیانگری است که به دین الهی پشت کرده و با پیام آوران الهی 

یوم اهلل به منزله یک 
سکه با دو روی متفاوت 
است که یک روی آن، 
نعمت و روی دیگر آن، 

نقمت است. نعمت است 
برای مؤمنین و نقمت 

است برای متمّردین. یک 
طرف آن رضای الهی 

است و طرف دیگر خشم 
شیطان است.
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رفتاری غیر معقول نموده اند. و گاهی مخاطبان اولیای الهی در هنگام یادآوری ایام اهلل، مؤمنان و 
اهل تقوا هستند که این یادآوری باعث بشارت آنها به تحقق وعده های الهی و رسیدن به پاداش 

اعمال نیک آنها در دنیا و آخرت خواهد شد.
کسب آگاهی و آگاهی دادن، ثمره دیگر یادآوری و بزرگداشــت ایّام اهلل است؛ آگاهی به این 
که علل پیروزی ها و شکست های ملت ها، علل سلطه اشرار برخوبان، علل تبّدل نعمت ها به 
نقمت ها، علل ذلیل شدن عزیزها و عزیز شدن ذلیل ها، علل نزول بالها و عذاب های الهی، علل 
نزول رحمت ها و الطاف الهی، زمینه های نصرت و امدادهای الهی، علل مهلت دادن بر کفار و 
عصیانگران، عواقب تفرقه و کینه توزی و نافرمانی از اولیای دین، بی تفاوتی و عدم مواسات و 
یاری نکردن همنوعان چیست؟ آگاهی به این که نعمت های خاّص خداوند مثل بعثت پیامبران، 
هدایت الهی، امدادهای الهی و... چیست؟ آگاهی به این که نه ظلمی باقی می ماند و نه ظالمی؛و 

آگاهی نسبت به اوقات نزول رحمت های خاّص خداوند.
یکی دیگر از آثار بزرگداشت ایّام اهلل، تداوم و بقای نظام و حکومت اسالمی می باشد، چون واژه 
»ایّام اهلل« قبل از آن که ناظر به مسائل فردی باشد، ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی مردم می 
باشد. از این رو علی )علیه السالم( در ضمن یادآوری ایّام اهلل، به مسأله عدم تفرقه و مواسات اجتماعی 
و مسأله مهم امر به معروف ونهی از منکر، که فریضه ای الهی و در عین حال نظارتی عمومی 

است، اشاره می کند.
بنابراین برای تداوم و حفظ بقای نظام اســالمی، تذّکر و یادآوری ایّــام اهلل و مطالعه در 
موضوعات ومصادیق آن و اخذ عبرتها، الزم و ضروری به نظر می رسد؛ چون علل پیروزی ها 
و شکست های امت ها و سّنت های الهی در برخورد با عملکرد مردم نسبت به نعمت های 
خاّص الهی مثل نبوت و امامت، در ایّام اهلل مطرح می باشد. لذا توجه به این علل می تواند در 
جهت تقویت و تداوم حکومت ونظام اسالمی مؤثر باشد. همچنین تحلیل این قضایا ذیل 
کلیدواژه ی »ایام اهلل«، این حوادث را فراتر از معادالت و محاسبات مادی و در مقیاس نگاه 

کالِن معنوی و ایمانی معنا و تفسیر می کند.

یکی دیگر از آثار 
بزرگداشت ایّام اهلل، 
تداوم و بقای نظام و 
حکومت اسالمی
 می باشد، چون واژه 
»ایّام اهلل« قبل از آن که 
ناظر به مسائل فردی 
باشد، ناظر به مسائل 
اجتماعی و عمومی 
مردم می باشد





بهمن ماه 1398
هيأت رزمندگان اسالم

دکرت یدالله جوانی

می سال ا ری  جمهو رد  م  د مر ی  را همیت  ا و  ه  گا ی جا



31

53

        در نظام مردم ساالری دینی، مردم و رای آنان دارای جایگاه خاص بوده و از یک 
اهمیت راهبردی برخوردار است. انتخابات به عنوان مهمترین مظهر مردم ساالری 
دینی، یکی از دســتاوردهای بسیار ارزشمند انقالب اســالمی به حساب می آید. 
حضرت امام )ره( با کمک مردم انقالب اســالمی را به پیروزی رسانیده، کشور ایران 
را از چنگال استعمارگران خارجی و مســتبدین داخلی وابسته به بیگانگان خارج 
ساخته و اداره آن را به دست مردم سپردند. در واقع مردم ایران با رای خود از طریق  
شرکت در انتخابات اداره کنندگان اصلی کشور به حساب می آیند. بر مبنای قانون 
اساسی و قوانین انتخابات در ایران از یک سو و تجربه یک چله پر از انتخابات از دیگر 
سو؛ می توان گفت، جمهوری اسالمی از نادرترین کشورهای روزگار است که در اداره 
آن، مردم به صورت واقعی از طریق انتخابات ایفای نقش می کنند. شرکت در انتخابات 
بر اساس آموزه های دینی و منظومه فکری-سیاسی امامین انقالب اسالمی، هم حق 
و هم تکلیف است. حکومت در ایران، هم از آن مردم و هم برای مردم است. مردمی 
که مسلمان هستند و در چارچوب ارزش های دینی، ساالر خویش و عامل اصلی در 
تعیین سرنوشت کشور می باشند، مردم ساالری دینی یک نظام منحصر به فرد در 
عصر حاضر است. در این نظام مردم همه مسئوالن کشور را به صورت مستقیم و یا 
غیر مستقیم انتخاب می کنند. وقتی انتخاب هم حق و هم تکلیف باشد، از یک طرف 
باید از این حق استفاده کرد و در انتخابات شرکت کرد و هم از طرف دیگر باید تکلیف 

را با شایسته گزینی بر اساس معیارهای دینی، درست انجام داد. 
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انتخابات به عنوان 
مهمترین مظهر مردم 

ساالری دینی، یکی 
از دستاوردهای بسیار 

ارزشمند انقالب اسالمی 
به حساب می آید. 

حکومت در ایران، هم 
از آن مردم و هم برای 
مردم است. مردمی که 
مسلمان هستند و در 
چارچوب ارزش های 

دینی، ساالر خویش و 
عامل اصلی در تعیین 

سرنوشت کشور
 می باشند، مردم 

ساالری دینی یک 
نظام منحصر به فرد 

در عصر حاضر است. 
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انتخابات در جمهوری اسالمی
 جمهوری اسالمی را می توان از بزرگترین دســتاوردهای انقالب اسالمی برشمرد. یکی از 
مختصات بسیار ارزشمند جمهوری اسالمی، شیوه حکومت و نقش مردم در اداره کشور است.

در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اســالمی آمده است: در جمهوری اسالمی ایران امور 
کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، اعضای شــوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در 

اصول دیگر این قانون معین می گردد.
حضرت امام خمینی )ره(: با انقالب اســالمی به کمک مردم مســلمان، کشور ایران از چنگ 

استعمارگران خارجی و نوکران داخلی آنان خارج ساخت و به دست ملت سپرد.
تا پیش از انقالب اسالمی،  مردم ایران در اداره کشور هیچ نقشی نداشتند . البته سابقه انتخابات 
در ایران به دوران انقالب مشروطه بر می گردد. با انقالب یا نهضت مشروطه، استبداد مطلقه 
در ایران پایان یافت و در قانون اساسی اختیارات شاه محدود گشت. با انتخابات مجلس شورای 
ملی مردم امکان مشارکت در سرنوشت سیاســی را پیدا کردند. اما پس از یک دوره کوتاه، با 
کودتای رضاخان در سال 1299 انتخابات شکل نمایشی به خود گرفت پس از شهریور 1320 
و خارج کردن رضاخان از ایران از سوی انگلیسی ها، تا کودتای 28 مرداد سال 1332 مردم 
ایران در چنددوره به طور نسبی با شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی در سرنوشت سیاسی 
کشور ایفای نقش داشته، لکن پس از کودتا تا زمان پیروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن سال 
1357، تمامی انتخابات ایران، به صورت فرمایشی برگزار می شد. با پیروزی انقالب اسالمی و 
رهایی کشور از چنگال استعمار خارجی و استبداد داخلی، مردم به صورت حقیقی امور کشور 

را به دست گرفتند. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی ، مبتنی بر آموزه های اسالمی و اندیشه های سیاسی حضرت 
امام خمینی )ره( ، مردم به عامل اصلی در سپهر سیاسی کشور و تعیین امور تبدیل شدند . در 
حالی که معموال در انقالب ها ، رهبران انقالبی برای ســال های طوالنی بر اساس رای و نظر 
خود کشور را اداره می کنند ، اما در ایران پس از انقالب اســالمی ، از همان روز های پس از 
پیروزی، حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ، تعیین نوع نظام سیاسی را به رای 
مردم گذاشتند، با رفراندوم 12 فروردین 1358 ، برای اولین بار در تاریخ ایران ، نظام جمهوری 
اسالمی با رای مستقیم ملت تاسیس گردید . از زمان تاسیس جمهوری اسالمی تا کنون در 

وقتی انتخاب هم حق 
و هم تکلیف باشد، از 
یک طرف باید از این 
حق استفاده کرد و در 
انتخابات شرکت کرد و 
هم از طرف دیگر باید 
تکلیف را با شایسته 
گزینی بر اساس 
معیارهای دینی، 
درست انجام داد. 
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طی چهل سال به طور متوسط هر سال یک انتخابات در ایران برگزار شده است . 
انتخابات در ایران مظهر مردم ساالری دینی و عامل بسیار مهم و تعیین کننده در 
انسجام بخشی ملی و استمرار نظام والیی و تولید اقتدار برای کشور محسوب می 
شود . بنابراین با توجه به واقعی بودن انتخابات در جمهوری اسالمی و آزاد بودن آن ، 

انتخابات در ایران دارای ارزش ذاتی و از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . 
اهمیت انتخابات و رای مردم از نظر امام خمینی )ره(

حضرت امام خمینی )ره( همواره بر این نکته تاکید داشتند که مردم صاحب اصلی 
کشور بوده و باید همواره در صحنه باشند . عبارت کوتاه و پر معنای ))میزان رای ملت 
است((، نشان می دهد که مردم از چه جایگاهی در اندیشه رهبر کبیر انقالب اسالمی 
برخوردارند . حضرت امام )ره( با صراحت هــر چه تمام ، ضمن مذمت هرگونه رفتار 
استبدادی و تاکید بر اینکه ))اسالم به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم((، 
اعالم می دارند : ))ما تابع آرای ملت هستیم . ملت ما هر طوری رای داد ، ما هم از آنها 
تبعیت می کنیم ، ما حق نداریم ، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است ، پیغمر 
اسالم به ما حق نداده است که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم ، بله ممکن 
است گاهی وقت ها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم ، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت 
می کند ، لکن اساس این است که مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت 

است.(( )1358/8/19( 
این عبارات و تعابیر ، به خوبی جایگاه رفیع مردم و رای آنان را در اندیشه حضرت امام 
خیمنی )ره( نشان می دهد و حکایت از آن دارد که رای نخبگان و یا یک طبقه خاص ، 
برتر از رای ملت نیست و در نهایت این ملت است که باید برای سرنوشت خود تصمیم 
بگیرد . بنابر چنین نگاهی به رای مردم و جایگاه آن در اداره کشور، اهمیت انتخابات 

در جمهوری اسالمی روشن و آشکار می گردد. 
اهمیت انتخابات و رای مردم از نظر امام خامنه ای )مدظله العالی(

منظومه فکری مقام معظم رهبری در امتداد منظومه فکری حضرت امام قرار دارد و بر 
همین اســاس ، همان نگاه رهبر کبیر انقالب به مردم و نقش ملت در اداره کشور ، در 
اندیشه سیاسی معظم له به طور کامل دیده می شود . حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در 
خصوص انتخابات و اهمیت آن در نظام اسالمی می فرمایند : انتخابات واقعا نعمت بزرگی 

است ، این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود .

پس از پیروزی انقالب 
اسالمی ، مبتنی بر 

آموزه های اسالمی و 
اندیشه های سیاسی 
حضرت امام خمینی )ره( ، 
مردم به عامل اصلی 

در سپهر سیاسی 
کشور و تعیین امور 

تبدیل شدند . در 
حالی که معموال در 
انقالب ها ، رهبران 

انقالبی برای سال های 
طوالنی بر اساس رای 

و نظر خود کشور را 
اداره می کنند 
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 کسانی در همان زمان بودند که معتقد بودند وقتی حکومت اسالمی است ، انتخابات 
لزومی ندارد ، امام فرمود نه ، انتخابات باید باشد و منشا اثر باشد ، مردم تصمیم بگیرند 
، مردم انتخاب کنند و آنچه مردم می خواهند بشود . نتیجه ی این سیاست ، این شد که 
مردم در کنار انقالب و در وسط میدان باقی ماندند و تا امروز بحمداهلل باقی مانده اند، 
چون خود مردمند که دارند انتخاب می کنند . خود مردمند که دارند تصمیم می گیرند، 

انتخابات نعمت بزرگی است.« )1394/10/14(
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی، رای مردم را واجد اهمیت از جهات مختلف دانسته و 
می فرمایند: »آبروی جمهوری اسالمی به انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای 

و تاثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور است.«
انتخاب مسئولین با رای مردم 

از نشانه های مهم و برجســته اهمیت و جایگاه رای مردم در جمهوری اسالمی، آن است که 
تمامی مسئولین و مقامات کشور ایران، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم انتخاب 
می شوند. به عبارتی دیگر، جمهوری اسالمی نظامی سیاسی است که مبتنی بر آموزه های 

اسالمی و متکی بر اراده توده های ملت شکل گرفته است. 
نقش کلیدی مردم در نظام اسالمی را می توان در جلوه های مختلفی از نظام سیاسی ایران 
مشاهده کرد. انتخاب رهبر به عنوان عالی ترین مقام سیاســی و دارای حق والیت الهی، به 
صورت غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شود. انتخاب رئیس جمهور به عنوان دومین مقام 

رسمی کشور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. 
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
همگی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. بنابراین نقش ملت در انتخاب مسئوالن، مهم 
ترین تجلی گاه مردم ساالری دینی در کشور ایران است. این حقیقت را رهبر معظم انقالب 
اسالمی اینچنین مورد اشاره قرار می دهند: » امروز در جمهوری اسالمی همه مقاماتی که به 
نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب خود مردمند؛ حتی رهبری 
یعنی در نظام اسالمی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط الزم است 

و بدون انتخاب مردم امکان ندارد.« )1370/11/13( 
در واقع رای مردم در جمهوری اسالمی، حالت مبنایی و مشروعیت بخشی دارد. 

گرچه طبق قانون اساسی و قوانین انتخابات در کشور، منتخبین مردم باید دارای معیارها و 
مالک های برگرفته از آموزه های دینی و اسالمی باشند، لکن انتخاب از میان واجدین شرایط 
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بر عهده ملت است. این انتخاب مردم است که بر حکومت و مسئوالنش مشروعیت 
می بخشد. البته این مشروعیت به معنای مقبولیت و قانونی بودن، هیچ منافاتی با 

مشروعیت الهی »والیت فقیه« ندارد. 
حضرت امام خامنه ای در این خصوص با صراحت می فرمایند: »در قانون اساسی، 
توزیع قدرت به نحو منطقی وصحیح وجود دارد و همه مراکز قدرت هم، مستقیم یا 
غیر مستقیم با آرای مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستند 
و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از 

دست داده است. نظر ما درباره مردم این است.« )1377/12/4( 
معنای دقیق مردم ساالری دینی 

به لحاظ مفهومی »مردم ساالری دینی« با »جمهوری اسالمی« مورد نظر حضرت 
امام )ره( یکی اســت و دو مفهوم و معنای متفاوت ندارد. در ســال های گذشــته و 
خصوصا در دوره اصالحات، افرادی مدعی شدند که »جمهوری اسالمی«، یک امر 
پارادوکسیکال بوده و جمهوری و اسالمی با هم جمع نمی شوند. تصور آنان این بود 
که امام )ره( جمهوری را از غرب گرفت و به اسالم سنجاق نمود و اکنون در عمل نظام 

جمهوری اسالمی با مشکالتی مواجه شده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی این نظریه را بی اساس دانســته، ضمن رد آن از جمهوری 
اسالمی با عنوان »مردم ساالری دینی « نام می برند و در تعریف آن می فرمایند: » این 
مردم ساالری )دینی( با ریشه های دموکراسی غربی مطلقاٌ ارتباط ندارد ؛ این یک چیز 
دیگر است. اواٌل مردم ساالری دینی دو چیز نیست ، این طور نیست که ما دموکراسی را از 
غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم؛ نه، خود 
این مردم ساالری هم متعلق به دین است. مردم ســاالری هم دو سر دارد ... یک سر آن 
عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رای مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم 
نظام را انتخاب می کنند ؛ دولت را انتخاب می کنند ... این همان چیزی است غرب ادعای 
آن را می کند و البته در غرب این ادعا واقعیت هم نــدارد ... این حرف ، متکی به نظرات 
و حرف ها و دقت ها و مثال آوردن های خود برجســتگان ادبیات غربی است ... انتخاب 
مردم یکی از دو بخش مردم ساالری دینی است . مردم بایستی انتخاب کنند ، بخواهند ، 
بشناسند ، تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آنها منجز بشود ، بدون شناختن و دانستن 
و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت. سر دیگر قضیه مردم ساالری این است که حاال بعد از 
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آن که من و شما را انتخاب کردند ، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم...«
معظم له در جایی دیگر در تبیین »مردم ساالری دینی«می فرمایند: » مردم ساالری دینی یک 
حقیقت واحد در جوهره نظام اسالمی است ؛ چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند ، 
بدون مردم نمی شود ؛ ضمن آن که تحقق حکومت مردم ساالری واقعی هم بدون دین امکان پذیر 
نیست.« بر مبنای منظومه فکری مقام معظم رهبری می توان گفت ، مردم ساالری دینی ، ناظر به 
مدلی از حکومت است که به مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار 
است. به تعبیر معظم له مردم در چارچوب اسالم ساالر خویش هستند و جز خود مردم ، کسی 

نمی تواند برای آنان تعیین تکلیف نماید و این حق ، یک حق خدادادی است.
جمهوری اسالمی یک حکومت کاماًل مردمی

در جمهوری اسالمی مردم به معنای دقیق کلمه و در چارچوب ارزش های اسالمی ، صاحبان اصلی 
قدرت به حساب می آیند. حکومت در ایران اسالمی، اختصاص به یک طبقه خاص و یا گروهی از 
نخبگان ندارد. حکومت کاماًل مردمی است و این مردم هستند که باید با رای و نظر خود ، چگونگی 
اداره کشور و مسئوالن اداره کننده کشور را مشخص نمایند. حضرت امام )ره(  در عبارات فراوانی ،  
این حق را ترسیم نموده و ضمن رد  نگاه »قیم مآبانه« و اینکه افراد خاصی برای مردم تصمیم بگیرند 
، در آستانه انتخابات دور سوم مجلس شورای اسالمی می فرمایند : » همان طور که بارها گفته ام ، 
مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا 
افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسالمی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسالمی و         
ارزش های واالی آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده 

اند ، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند« )1367/1/11(
البته این حق انتخاب مردم ، منافات با مشورت گرفتن ، مطالعه و تحقیق کردن و اعتماد کردن 
مردم به گروه های مرجع ندارد. انتخاب هر چه آگاهانه تر و هوشــمندانه تر باشد دارای ارزش 
بیشتری خواهد بود. اما نکته اصلی آن است که ، حق انتخاب در جمهوری اسالمی ازآن مردم است.

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در این خصوص می فرمایند: )) این جا هیچ کس - نه رهبری، 
نه دولت، نه متنفذین حزبی - به مردم ما امر و نهی نمیکند؛ مردم به قدر ســعه ی اطالعاِت 
خودشان تحقیق و مطالعه و مشورت میکنند و فرد مورد نظرشان را برمیگزینند. ممکن است 
آنچه آخر سر به نظرشان میرسد، درست هم نباشد - اشتباه باشد - اما خودشان هستند که 
تصمیم میگیرند؛ و اگر این کار را برای خدا و حاکمیت ارزشهای الهی بکنند، اجر وافری هم 

پیش خدای متعال دارند؛ این خیلی اهمیت دارد.((  )1384/3/25(

» مردم ساالری دینی 
یک حقیقت واحد در 
جوهره نظام اسالمی 
است ؛ چرا که اگر 
نظامی بخواهد بر 
مبنای دین عمل کند، 
بدون مردم نمی شود؛ 
ضمن آن که تحقق 
حکومت مردم ساالری 
واقعی هم بدون دین 
امکان پذیر نیست.«
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بنابر این  وقتی در نظام مردم ساالری دینی ، آحاد مردم و رای تک تک آنان تعیین 
کننده اســت و هیچ تفاوتی در وزن رای  »رهبری« با یک فرد معمولی در انتخاب 
»رئیس جمهور« یا »نماینده مجلس« وجود ندارد ؛ می توان گفت ، این حکومت 

کاماًل مردمی است.
انتخابات حق است یا تکلیف؟

وقتی جایگاه و اهمیت رای مردم در جمهوری اسالمی مشخص می شود ، باید به این پرسش 
پاسخ داد که ، آیا در نظام سیاسی ایران ، انتخابات حق مردم است یا تکلیفی است که بر عهده 
آنان گذاشته شده است؟ با مروری بر آموزه های دینی و آراء و اندیشه های امامین انقالب 
اسالمی ، می توان گفت ، در نظام سیاسی اسالم از مشارکت سیاسی به عنوان حق و تکلیف 
مردم به صورت توأمان یاد شده است. طبق سخن بزرگان ، انتخاب کردن و رای دادن هم 
به منزله یک حق برای مردم معرفی شده است، و هم به منزله یک تکلیف شرعی در ردیف 

دیگر تکالیف شرعی و شاید باالتر از برخی تکالیف دیگر یاد شده است.
در نگاه اسالمی و قرآنی ،  منشأ همه حقوق خداوند تبارک و تعالی است و اوست که 
نظام حقوق و تکالیف را برای زندگی بشر تعریف و وضع نموده است. بر این اساس 
حق انتخاب را نه می توان از افراد سلب کرد و نه افراد می توانند به بهانه های واهی از 

انجام تکلیف رای دادن شانه خالی کنند.
مقام معظم رهبری در این موضوع می فرمایند: »هم حق و هم تکلیف مردم است که 
بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست خودشان معین کنند ؛ زیرا که کشور متعلق 
به مردم است . مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه ، قانونگذارانشان را در قوه 
مقننه معین کنند ؛ مجریان خودشان را با ترتیبی که در قانون معین شده است ، معین 
کنند. این حق مردم است و متعلق به آنهاست ؛ اما تکلیف هم هست. این طور نیست 
که یکی بگوید من نمی خواهم از این حقم استفاده کنم ؛ نه ، سرنوشت نظام بسته به 
احقاق و استنقاذ این حق است ؛ این تکلیف است ، باید هم شرکت کنند.« )1378/11/26(

و اما نکته پایانی آنکه ، وقتی پای استفاده از حق و تکلیف توأمان به میان می آید ، این 
حق را باید شناخت و با علم و آگاهی به تکلیف عمل کرد. در انتخابات باید با مطالعه 

و تحقیق به افراد واجد شرایط و شایسته رای داد.
مقام معظم رهبری  در این خصوص می فرمایند ؛ »همچنان که اصل انتخابات یک 

تکلیف الهی است ؛ انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است.« 1376/2/31

بر مبنای منظومه 
فکری مقام معظم 
رهبری می توان 

گفت، مردم ساالری 
دینی، ناظر به مدلی 
از حکومت است که 
به مشروعیت الهی 
و مقبولیت مردم و 

در چارچوب مقررات 
الهی استوار است. به 
تعبیر معظم له مردم 
در چارچوب اسالم 

ساالر خویش هستند 
و جز خود مردم، 

کسی نمی تواند برای 
آنان تعیین تکلیف 

نماید و این حق، یک 
حق خدادادی است.



عباس حاجی نجاری

مد آ ر کا و  بی  نقال ا مجلس  ت                ما لزا ا
شمن د نبه  همه جا جنگ  ید  تشد یط  ا شر رد 

تشکیل
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         ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر راهبرد فشار حداکثری سلطه گران غربی در 
ماه های اخیر که حضور معجزه گون ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی 
ویارانش و نیز پاســخ کوبنده ی ســپاه در حمله به پایگاه آمریکایی ها در عین االسد از 
مصادیق بارز آن است، بار دیگر ظرفیت های نهفته انقالب اسالمی را به رخ جهانیان کشید 
و نشان داد که  اتکا به ظرفیت های درونی و حرکت در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی 

مؤثرترین راهبرد در برابر سلطه گران غربی است .
 در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی یکی از فرصت های 
پیش روی مردم ایران  است تا بتوانند با شکل دهی به یک مجلس انقالبی کارآمد 
زمینه را برای تجمیع ظرفیت های ملی برای مقابله مؤثر در این جنگ همه جانبه 
فراهم کنند.در این راستا فرصت های پیش روی نظام  نظیر تقویت وحدت و انسجام 
ملی که در تشییع باشکوه سردار ســلیمانی ، اثبات توانمندی و کارآمدی نظام در 
عرصه دفاعی  امنیتی، روند مقابله با مفاسد اقتصادی در دوران جدید قوه قضائیه، 
روند گستردگی و نهادینه شدن جبهه مقاومت در منطقه، تبلور ظرفیت های ملی 
در عرصه اقتصادی  در برابر فشارها و تحریم ها و...نشانگر آن است که یک مجلس 
کارآمد انقالبی در این شــرایط می تواند ظرفیت های کشور را به درستی در جهت 
تحقق اهداف نظام به کار گرفته و مجلس آینده، پایگاه مســتحکم انقالب، وفادار 
به اسالم ناب، پیشگام در تحقق دولت اســالمی، متکی به درون و جوان گرا، مقوم 
مسابقه خدمت رسانی، زمینه ساز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، تمرکز بر وظیفه اصلی 
مجلس در قانون گذاری و اصالح مسیر قانون گذاری مبتنی بر سیاست های ابالغی 
قانون گذاری ، مروج سبک زندگی اسالمی- ایرانی، صیانت  از  آزادی و استقالل ملی 

و مستحکم در برابر فشارهای بین المللی باشد.
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الزامات تشکیل 
مجلس انقالبی 
و کارآمد در 
شرایط تشدید 
جنگ همه جانبه 
دشمن 
         ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر راهبرد فشــار حداکثری سلطه گران غربی در عباس حاجی نجاری

ماه های اخیر بار دیگر ظرفیت های نهفته انقالب اسالمی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد 
که  اتکا به ظرفیت های درونی و حرکت در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی مؤثرترین راهبرد 

در برابر سلطه گران غربی است .
آنچه  در عرصه میدانی در ایران اسالمی و منطقه غرب آسیا در پی شهادت سردار سلیمانی و 
عملیات غرورآفرین موشکی نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه  پایگاه 
عین االسد آمریکایی اتفاق افتاد ،در عین اثبات شکست برنامه های دشمن برای مهار و تسلیم 
مردم ایران ، منطقه را وارد دوران جدیدی کرد که روشن ترین چشم انداز آن اثبات کارآمدی  
گفتمان انقالب اســالمی و تحکیم و تثبیت موقعیت جبهه مقاومت  در منطقه و روند روبه 

گسترش آن در جهان است.
رهبر معظم انقالب اسالمی  در خطبه های نماز جمعه 27 دی ماه تهران با اشاره به این تحوالت   
و تجلیل معجزه گون مردم ایران و عراق و دیگر کشورهای جهان از سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت و نیز پاسخ کوبنده ی سپاه در حمله به 
پایگاه آمریکایی ها در عین االسد را دو یوم اهلل درس آموز و تعیین کننده خواندند که محصول آن 
عالوه بر ضربه ی نظامی، ضربه ی حیثیتی بود که به هیبت ابرقدرتی آمریکا وارد شد.  معظم له  
درعین حال یادآور شدند: ملت، باطن خود یعنی استقامت در مقابل شیاطین را در این حضور 
نشان داد و تنها راه ادامه ی این مسیر عزت آفرین، قوی تر شدن ایران در همه ی زمینه ها است.

در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی یکی از فرصت های پیش روی مردم ایران  است 
تا بتوانند با آن شکل دهی به یک مجلس انقالبی کارآمد زمینه را برای تجمیع ظرفیت های ملی 

برای مقابله مؤثر در این جنگ همه جنبه فراهم کنند.
شکست راهبرد فشار حداکثری 

صف بندی استکبار جهانی علیه مردم ایران در سال های  اخیر با بهره گیری از همه ظرفیت های 
ممکن و مقاومت مردم ایران در برابر آن را باید یکی از مهم ترین فرازهای تاریخ معاصر قلمداد 

کرد که بسیاری از تحوالت منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده است.

اتکا به ظرفیت های 
درونی و حرکت در 
چارچوب گفتمان 
انقالب اسالمی 
مؤثرترین راهبرد 
در برابر سلطه گران 
غربی است .
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 باروی کار آمدن ترامپ در امریکا در نوامبر 2016 )آبان 1395( گردانندگان کاخ 
سفید با برداشت سوء از نتیجه مذاکرات هسته ای و با این تصور که با تشدید فشارها 
قادر خواهند بود ضمن تضعیف توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران همچون توان 
هسته ای، زمینه فروپاشی نظام اســالمی از درون را فراهم کنند، و به همین دلیل  
اجرای راهبرد فشار حداکثری علیه مردم ایران را در دستور کار قراردادند.این راهبرد 
در ماه های پایانی سال 96 توسط ترامپ اعالم و در اردیبهشت ماه سال 97 با خروج از 
برجام عملیاتی شد. از منظر طراحان راهبرد فشار حداکثری پرونده نظام جمهوری 
اسالمی ایران  باید در تابستان 97 و یا حداکثر زمســتان 97 بسته می شد و ایران 

نمی بایست چهلمین سالگرد انقالب خود را در بهمن ماه 1397برگزار کند .
 اجرای این راهبرد که با همکاری اروپایی ها و ســکوت و نظاره نهادهای بین المللی 
همراه بود، در عرصه عملیاتی به گونه ای طراحی شده بود که مردم ایران، حتی نان برای 
خوردن نداشته باشند. اما به رغم مشکالت و سختی هایی که مردم ایران در دو سال 
اخیر متحمل شده اند، اما مقاومتشان سبب شد که برخالف تصور گردانندگان کاخ 
سفید و متحدانش نه تنها ایران منســجم تر و متحدتر شد، بلکه زمانی که هدف این 
راهبرد از براندازی نظام در سال 97، به کشاندن ایران پای میز مذاکره در سال 98 تغییر 
کرد و در جریان آن اروپایی ها همه تالش و ظرفیت خود را برای مذاکره رئیس جمهور 
ایران و ترامپ در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل به کار گرفتند تا ترامپ 
بتواند با یک عکس یادگاری با رئیس جمهور ایران، پیروزی خود در انتخابات 2020 
را تضمین کند، در این سناریو نیز ناکام ماندند.اما در نقطه مقابل؛ اجرای این راهبرد 
امریکا را دچار مشکالت اساسی کرد که کارشناسان آمریکایی از آن به گرفتار شدن 

امریکا در باتالق و نزول پایگاه و جایگاه این به اصطالح ابرقدرت جهانی یاد می کنند.
آمریکائی ها اگرچه در ســال 1398 تهدید نظامی را هم به راهبرد فشار حداکثری 
افزوده و با تروریست اعالم کردن سپاه و اعزام ناو هواپیمابر به منطقه تالش کردند که 
ایران را به تسلیم وادارند،اما پاسخ قدرتمندانه ایران در زدن پهباد آمریکایی و حوادثی 
که در دریای عمان و خلیج فارس اتفاق افتاد و درنهایت با عملیات غرورآفرین ایران 
در حمله موشکی به پایگاه عین االسد بعد از اقدام بزدالنه ترور شهید سلیمانی ،روند 

فشار حداکثری را عماًل به نفع ایران تغییر داد .

در پیش بودن 
انتخابات مجلس 

شورای اسالمی یکی 
از فرصت های پیش 

روی مردم ایران  
است تا بتوانند با آن 

شکل دهی به یک 
مجلس انقالبی کارآمد 
زمینه را برای تجمیع 

ظرفیت های ملی 
برای مقابله مؤثر در 

این جنگ همه جنبه 
فراهم کنند.
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نشریه آمریکایی  فارین پالیسی در آخرین ارزیابی خود از راهبرد فشار حداکثری کاخ سفید 
علیه مردم ایران  می نویسد:"ترامپ زمانی  سیاست موسوم به فشار حداکثری را در پیش گرفت 
که هدف آن محدود کردن توانایی ایران در غنی سازی، مجبور کردن ایران به تغییر سیاست 
خارجی متناسب با خواست آمریکا و شاید براندازی خوِد رژیم ایران بوده است. مردم عادی 
تحت فشار شدید هستند اما رژیم به خواســته های ترامپ تن نداده و ساقط هم نشده است. 
برعکس، به تدریج فعالیت های هسته ای خود را ازسر گرفته، روابط نزدیک با روسیه و چین 
برقرار کرده و علیه متحدان آمریکا در منطقه اقدام تالفی جویانه کرده است. منطق پاسخ تهران 
هم شفاف و کاماًل قابل پیش بینی اســت. اگر آمریکا می خواهد شرایط زندگی را برای ایران 
دشوار کند، رهبران آن ثابت خواهند کرد که آنها نیز می توانند شرایط را برای آمریکا دشوار 
کنند. لحظه ای درنگ استراتژیک کافی است تا بتوان پاسخ ایران را پیش بینی کرد و به این 
درک رسید که فشارهای یک جانبه مؤثر نیست. ترامپ با خودداری از دیپلماسی و تکیه صرف 
بر سیاست تهدید و مقابله، هیچ گزینه ای برای خود قائل نشد به جز کوتاه آمدن، و یا تشدید 
اقدامات، آن هم پس از زمانی که مشخص شد سیاست فشار حداکثری نتیجه عکس دارد."

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز هم در این زمینه می نویسد: ترور فرمانده سپاه 
قدس ایران، برخالف انتظار دولت ترامپ پیش رفت. وقتی »دونالد ترامپ« دستور 
ترور قاسم سلیمانی را صادر کرد، بزرگ ترین قمار زندگی خود را تجربه کرد، زیرا 
فشار ها به ایران را تشدید کرده بود و به دنبال مقابله بانفوذ ایران در منطقه بود. 
بااین حال، آن طور که تحلیلگران تأکید کرده اند، تصمیم ترامپ برای به شهادت 
رساندن سپهبد سلیمانی، نه تنها نفوذ ایران و نایبان این کشور در منطقه را تضعیف 

نکرد بلکه موجب تقویت آن نیز شده است.«
رهبر معظم انقالب اســالمی در خطبه های نماز جمعه تهران در روز 27 دی ماه با اشاره به 
شکست راهبردهای دشمن ،با تأکید افزایش قدرت ایران در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و 
فناوری ، پشتوانه ی تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت درصحنه و تالش و کوشش 
بی وقفه ی مسئوالن و مردم دانسته و یادآور شدند : به فضل الهی، این ملت و کشور در آینده ای 

نه چندان دور به نقطه ای می رسد که دشمنان حتی جرات تهدید او را هم پیدا نکنند.
نقاط قوت و فرصت های کشور در آستانه انتخابات

در روند تالشها واقدامات مسئولین کشور در قوای مختلف ،مانند هرنظام سیاسی اگرچه ضعفها 
وآسیبهایی وجود دارد که ممکن است مورد سوء استفاده دشمنان واقع شده وحتی چالشها 
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و اعتراضاتی را نیز در پی داشته باشد ،اما به رغم تالش دشمنان برای شکست نظام 
اسالمی و تشدید فشارها بر مردم ایران باهدف دامن زدن به آشوب های خیابانی ، روند 
تحوالت کشور به ویژه پس از شهادت سردار سلیمانی و عملیات قدرتمندانه سپاه 
علیه پایگاه آمریکایی بیانگر  تقویت و تحکیم  وحدت و انسجام ملی است رهبر معظم 
انقالب در خطبه های نماز جمعه در تبیین این شرایط یادآور شدند: ده ها میلیون 
ایرانی، باطن و معنویات خود را در این حادثه ی عظیم نشان دادند و ثابت کردند ملت 
از هر حزب، جناح و مجموعه و از هر قوم و منطقه ی جغرافیایی، با وحدتی مثال زدنی، 
طرفدار »انقالب، حاکمیت اسالمی، ایستادگی در مقابل ظلم و نه گفتن به همه ی 
مطامع دولت های استکباری« هستند.ایشان  یادآور  شدند: ملت ایران بار دیگر در 
ابعادی بی نظیر نشان داد شجاعانه از خط مجاهدت دفاع می کند، اهل تسلیم نیست 
و به نمادهای مقاومت عشق می ورزد و کسانی که سعی می کنند تصویر دیگری از 
این ملت در داخل و خارج تبلیغ و ترسیم کنند، با صدق و صفا با ملت رفتار نمی کنند.

شاخصه های این شرایط عبارت اند از:
1-حضور ده ها میلیون ایرانی در مراسم تشییع، زنده بودن انقالب را به رخ 
جهانیان کشید. این حضور تمامی تبلیغات و باورهای شکل گرفته در ذهن دشمن 
در رابطه با مردم ایران و شکاف ادعایی در میان آنان با نظام را به هم ریخت و به تعبیر 
رهبر معظم انقالب اسالمی شهادت او زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان کشید. و 
این واقعیت خنثی کننده جنگ روانی دشمن در القای از دست رفتن پایگاه مردمی 
نظام به ویژه بعد از اغتشاشات آبان ماه بود که باهدف بحران سازی در داخل بعد از 
اجرای مصوبه مدیریت سوخت ،به بهانه حمایت از مردم ایران طراحی و با همکاری 

عوامل داخلی به اجرا درآمد.
2-پاسخ قدرتمندانه ایران در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین االسد 
و خســارات جانی و مالی فراوانی که بر آمریکائی ها  تحمیل کرد، اگرچه از منظر 
جمهوری اسالمی ایران تنها یک ســیلی  در برابر جنایت های اخیر آمریکا بود، اما 
ویژگی های این عملیات به لحاظ دقت ،شــدت تخریب و صالبت و اقتدار فرزندان 
ســپاهی نظام در انجام این عملیات و اعالم آمادگی برای پاسخ متقابل در صورت 
حماقت  آمریکایی ها  ، نظام محاسباتی دشمن را برهم زد  و درخواست مذاکره بدون 
قید شرط با ایران از سوی ترامپ و قطعنامه کنگره آمریکا درزمینه ی محدودسازی 

زنده بودن انقالب را به 
رخ جهانیان کشید. 

این حضور تمامی 
تبلیغات و باورهای 

شکل گرفته در ذهن 
دشمن در رابطه با 

مردم ایران و شکاف 
ادعایی در میان آنان 

با نظام را به هم ریخت 
و به تعبیر رهبر 

معظم انقالب اسالمی 
شهادت او زنده بودن 

انقالب را به رخ 
جهانیان کشید.
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ترامپ را در پی داشت.
3-واکنش آمریکا بعد از سیلی نیروی هوافضای سپاه  هشداری هم به دست نشاندگان 
منطقه ای  آمریکا برای تغییر رفتارشان  در برابر ایران است .چراکه آمریکایی که توان حفاظت از 
خود و پایگاه هایش را ندارد ،قابل اتکا نیست و آنها ناچارند که روابط خود را با ایران تنظیم کنند 

و در غیر این صورت برخورد ایران با آنها در آینده می تواند متفاوت از گذشته باشد
4-روند گستردگی و نهادینه شدن جبهه مقاومت، در ماه های اخیر سبب شده است 
که موازنه قدرت به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر کند.شبکه آلمانی  ZDF  در این زمینه 
می نویســد:چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحریم و فشار حداکثری آمریکا برای تسلیم کردن 
ایران، کاماًل شکست خورده است و امکان غلبه نظامی و سیاسی بر ایران مطلقاً وجود ندارد.

این شبکه در ادامه می افزاید: در حدفاصل اقیانوس اطلس )صحرای مراکش( تا اقیانوس آرام 
)مجمع الجزایر اندونزی(، ایران تنها کشور جهان است که مشی سیاسی مستقلی از غرب را در 
پیش گرفته و باوجود همه موانع، راه مستقل خودش را ادامه می دهد و آمریکا هم هیچ راه حل 
عملی برای مهار این کشور ندارد. رهبری بسیار هوشمند ایران توانسته تمام اقدامات آمریکا را 
خنثی کند. کارشناس آلمانی این شبکه در ادامه تأکید می کند که : ایران با ایجاد متحدان بسیار 
مقتدر از سواحل مدیترانه تا اقیانوس هند، از طریق تشکیل شبکه نیروهای دفاع مردمی، یک 

ارتش نامنظم و مؤثر را برای مقابله با آمریکا و هم پیمانانش پدید آورده است.
5-در ماه های اخیر در پی درخشش نیروهای مقاومت در منطقه که شکست های  
متعدد صهیونیست ها و سعودی ها  و دیگر متحدان  آمریکا  در منطقه را در پی داشته 
است، اقبال به سمت گفتمان مقاومت را افزایش و منجر به تثبیت موقعیت  آنها در 
کشورهای منطقه گردیده است و این سبب نگرانی اصلی آمریکایی ها و دیگر قدرت های 
سلطه گر غربی و صهیونیستی گردیده و به همین دلیل آمریکائی ها در ماه های اخیر با برهم 
زدن اوضاع عراق و لبنان ،تالش کردند مردم را در لبنان و عراق در مقابل این نیروها قرار داده و 
موقعیت آنها را در کشورهایشان  تضعیف و حتی نظام سیاسی در این کشورها را برای رسیدن به 
هدف شومشان  متزلزل کنند .در این زمینه اگرچه هزینه های سنگینی را این اقدام آمریکایی ها 
بر منطقه  تحمیل کرده و حتی دامن زدن به اغتشاشات در ایران در آبان ماه نیز ناشی از این 
سناریو است ،که البته ناکام ماندند ، اقدام آمریکایی ها در حمله به نیروهای مقاومت در عراق 

در اصل برای جبران این شکست است .
6-خأل اســتراتژیک و راهبردی آمریکائی ها و متحدانش در برابر ایران و به خط 
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پایان رسیدن تحریم ها )به اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا(، سبب شده است هیچ 
گزینه ای جز اعزام میانجی های متعدد و درخواســت  مذاکره برایشان باقی نمانده 

باشد که البته واکنش قدرتمندانه ایران این ترفند را نیز خنثی کرده است.
7- عملکرد قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و جرائم  در ماه های اخیر  
و گام های آغازین در رســیدگی به موقع و عادالنه به دعاوی ،نقش مهمی درترمیم  
آسیب های وارده بر چهره نظام اسالمی در عرصه اجرای عدالت -که مطالبه به حق 

مردم است- و ترمیم و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و نظام اسالمی دارد.
8-مصونیت جبهه داخلی در برابر فشــارها و تحریم ها در عین یافتن 
راه هایی برای دور زدن تحریم ها و گشایش رونق تولید و باب تجارت و تعامل با 
کشورهای منطقه و فعال شدن شرکت های دانش بنیان ،روح خودباوری وامید به 

آینده را در کشور تقویت کرده است.
9-تقویت روابط و پیوندهای ایران با کشورهای منطقه و حضور ایران در 

پیمان های منطقه ای عماًل سیاست های تحریم آمریکا را خنثی کرده است.
10-تجلیل  و پاسداشت  بی نظیر مردم عراق از سردار سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس چون ســیلی بنیان جنگ روانی چند مــاه آمریکایی ها و 
ســعودی ها را در عراق که باهدف به حاشیه بردن نیروهای مقاومت صورت گرفته 
بود خنثی کرد و مصوبه مجلس عراق برای اخراج آمریکائی ها از این کشور تمامی 
سرمایه گذاری گذشته  آمریکا برای تشکیل یک دولت دست نشانده در این کشور و 
جدا کردن آن از حلقه مقاومت را بر باد داد.انسجام میان مردم و جریان های سیاسی 
عراق ،با عملی ساختن اخراج آمریکائی ها ،می تواند زمینه ساز استقالل و پویایی این 
کشور گردیده و ضعف ها و آسیب هایی را که ناشی از مداخله آمریکا در امور این کشور 
است را مرتفع کنند. این امر مقدمه ای برای اخراج آمریکا از دیگر کشورهای منطقه 

خواهد بود.
11-اقدام یک جانبه آمریکا در ترور سردار سلیمانی و عدم حمایت اکثر 
کشورهای جهان از این اقدام بزدالنه ،انــزوای ترامپ  و گروه همراه  او در کاخ 
سفید را نه تنها در آمریکا که در جهان آشکار کرد ، به گونه ای که موضع گیری صریح 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت.درخواست التماس گونه ترامپ از ایران 

برای مذاکره بدون قید و شرط ، البته تالشی مزورانه برای خروج از این انزوا است.
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روندهای فوق بیانگر آغازی جدید برای نظام اسالمی در عرصه داخلی منطقه ای  
خواهد بود. نکته ای که به عنوان یک فرصت  ،باید مسئولین قوا باید  خود را با آن 

تطبیق داده  و سیاست ها و اقدامات خود را مبتنی بر آن تنظیم کنند.

الزامات انتخابات مجلس یازدهم
مقام معظم رهبری  در خطبه های نماز جمعه تهران در روز 27 دی ماه ،انتخابات را از مهم ترین 
عوامل اقتدار کشور  دانستند  که  کشور را بیمه و دشمن را مأیوس خواهد کرد و با اشاره به تالش 
دشمنان برای بی انگیزه کردن مردم از حضور در انتخابات گفتند: باید همه مراقب باشیم که 

مبادا دشمن این خواسته را محقق و انتخابات را کم رنگ و بی رونق کند.
عملکرد مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته  نشان می دهد که این نهاد به رغم انجام 
اقدامات مثبت و انقالبی در ادوار مختلف   دارای نقاط ضعفی نیز می باشد که در گام دوم انقالب 
اسالمی باید مرتفع شوند. درواقع، نگاه و رویکرد به مجلس شورای اسالمی باید در گام دوم 
انقالب، راهبردی تر و مبتنی بر افق تمدنی انقالب اسالمی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام 
باشد و اگر انتقادی به عملکرد مجلس در گام اول انقالب وجود دارد، به طور عمده به دلیل غفلت 
آن در این حوزه ها می باشد. بااین وجود، انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی 
در اسفندماه امسال، رخدادی تعیین کننده خواهد بود. چنین مجلسی عالوه برداشتن وظایف 
و کارکردهای یک مجلس مطابق با استانداردهای عمومی الگوهای دموکراتیک، باید دارای 
یک سری مختصات و ویژگی هایی از جنس و ماهیت انقالب اسالمی باشد؛ یعنی همان طور 
که انقالب اسالمی، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، عدالت، اسالم و والیت فقیه را برای 
مردم ایران در سال 57 به ارمغان آورد و در برابر ابرقدرت های شرق و غرب ایستاد و یک قدم 
عقب ننشست، مجلس شورای اسالمی تراز انقالب هم باید دارای نمایندگان، مصوبات و قوانین 
و عملکردی باشد که بتواند این انقالب را نه تنها در ریل اصلی خود نگه دارد؛ بلکه آن را چندین 

گام به پیش هم ببرد.
مهم ترین الزامات عبارت اند از:

1- مجلس، پایگاه مستحکم انقالب:در شرایط تهدید همه جانبه دشمن مجلس تراز انقالب 
اسالمی ، باید پایگاه مستحکم انقالب و اســالم در برابر تهدیدات فزاینده، متنوع و پیچیده 
استکبار جهانی در اوضاع فعلی باشد.مطالبه ای که مقام معظم رهبری از سال ها پیش بارها  
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براین تأکید نموده اند  ایشان در  79/3/6 در این زمینه  می فرمایند: »مهم ترین سخن 
آن است که مجلس شورای اسالمی، رکن مهم نظام اسالمی و انقالبی است و باید 
پایگاه مستحکم اسالم و انقالب باشد. چنین بوده و به تأیید الهی چنین نیز خواهد 
بود... دفاع قاطع و آشکار نمایندگان از انقالب و نظام اسالمی و راه روشن و ماندگار 
امام عظیم الشأن و تبری از بلندگوهایی که با تکرار شعار ارتجاعی »جدایی دین از 
سیاست« در اندیشه  حذف جهاد خونین بیست وچندساله  ملت ایران برای استقرار 
نظام مترقی جمهوری اسالمی اند، تالش پرهزینه  دشمن را بیهوده خواهد ساخت. 
این، کمترین انتظار ملت انقالبی و مسلمان از نمایندگان مجلسی است که با خون 

شهیدان و مجاهدت ایثارگران پدید آمده و برقرار مانده است«
2-وفاداری به اسالم ناب محمدی )صلــی اهلل علیه و آله(:مجلس تراز انقالب اسالمی 
مجلسی است که در راستای عدم انحراف قوانین از اسالم و ماهیت خط انقالب تالش 
می کند. نمایندگان مجلس از همان آغاز سوگند یاد می کنند که پاسدار حریم اسالم 
و نگهبان دستاوردهای انقالب اسالمی و مبانی جمهوری اسالمی باشند.نکته ای که 
در برخی از ادوار قبلی  به ویژه مجلس ششــم مورد غفلت واقع و این پندار غلط در 
برخی از نمایندگان  ایجادشــده بود  که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگی 

کشور، دوران شعارهای مقدس و ارزش های اصیل به سر آمده است. 
3- روحیه انقالبی و عمل جهادی: تحقق ، روحیه انقالبی و عمل جهادی یکی از 
رسالت های مجلس شورای اسالمی که رهبری معظم انقالب در بیانیه گام دوم بدان 
اشاره کرده اند. منشأ بسیاری از آسیب هایی که در سال های اخیر کشور متحمل آن 
شده است  عدم درک صحیح و توجه برخی از نمایندگان مجلس و مدیران و مسئوالن 
کشور، به آن است  در گام دوم انقالب، مجلس شورای اسالمی به سبب رسالت های 
خطیر قانونی اش، باید پرچم دار بسط نظریه نظام انقالبی باشد تا زمینه را برای ترویج 
نگاه انقالبی، روحیه انقالبی و عمل جهادی را فراهم کند. به عنوان مثال، مجلس نباید 
به افرادی که نگاه انقالبی ندارند یا در کارنامه ی آنها عمل جهادی وجود ندارد، رأی 

اعتماد دهد. 
4-پیشگام در تحقق دولت اسالمی: مجلس شورای اسالمی می تواند با تصویب 
قوانین،اهتمام بر انتخاب وزرای کارآمد و نظارت بر حسن اجرای امور و...پیشگام در 

تشکیل دولت اسالمی باشد .
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رهبر معظم انقالب اســالمی فرآیند تحقق اهــداف انقالب اســالمی را در پنج مورد زیر 
می دانند:1. انقالب اسالمی؛2. تشکیل نظام اسالمی؛3. تشکیل دولت اسالمی؛4. تشکیل 
کشور اسالمی؛5. تشکیل دنیای )اّمت، تمدن( اسالمی . به رغم تالش های صورت گرفته در 
ع دهه گذشته و توفیقاتی که نظام اسالمی در تحقق تمدن  اسالمی داشته ،اما کاستی ها 
در مرحله تحقق دولت اسالمی سبب شده است که تحقق کامل مراحل بعد نیز با دشواری 
همراه باشــد ، لذا بیشــتر رهنمودهای رهبر انقالب  بر بیان اهمیت، ضرورت، ویژگی ها و 
چگونگی اجرای ایــن گام) تحقق دولت اسالمی( متمرکز بوده اســت، براین اساس از 
مجموعه رهنمودهای رهبری چنین استنباط می شــود که: 1. دولت فقط محدود به قوه 
مجریه نمی شود، بلکه همه قوای سه گانه و سایر نهادهای حکومت اسالمی نیز مخاطب دولت 
اسالمی هستند، اما نکته مهم تر این است که ارکان و اجزای مورداشاره باوجود مسئولین آنها 
هویت پیدا می کند، بنابراین مفهوم دولت اسالمی را باید ابتدا در رفتار و عملکرد مسئولین 
نظام جستجو کرد و سپس سایر ابعاد آن ازجمله نهادسازی، نظامات اداری و سایر الزامات را 
موردتوجه قرارداد. بنابراین معنای واقعی دولت اسالمی از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی در 
مرتبه اول، دولتی است که مسئولین آن از حداکثر  معیارها و شاخصه های اخالقی و رفتاری 
یک مسلمان واقعی برخوردار باشند.2. دولت اسالمی ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران 
و انقالب عظیم آنها داشت تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، 
ویژه خواری نباشد، کم کاری نباشد، بی اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، 

حیف ومیل بیت المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسالمی الزم است.
5-متکی به درون و جوان گرا: منظور از متکی به درون بودن مجلس آن اســت که این 
نهاد در فعالیت های قانون گذاری و نظارتی خود باید برای تقویت ظرفیت های داخلی و اتکای 
بیشتر بخش های اجرایی به این ظرفیت ها تالش کند. به عنوان مثال، مجلس می تواند دولت را 
مکلف کند که به جای واردات فالن کاال، بخش های تعطیل یا نیمه تعطیل صنعتی را راه اندازی 
کند تا چرخ صنعت در داخل کشور رونق بگیرد یا در مواردی که در داخل کشور ظرفیت های 
مناسبی برای تولید برخی کاالها وجود دارد، اما با جهت گیری های غلط اجرایی، همان کاالها 
از خارج وارد می شود، مجلس باید با استفاده حداکثری از ظرفیت نظارتی خود، برای رفع این 

موانع تالش کند.
منظور از جوان گرایی نیز این نیست که همه ی نمایندگان مجلس باید از جوانان باشند، بلکه 
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منظور این است که جهت گیری فعالیت های این نهاد باید معطوف به فراهم کردن 
زمینه های الزم برای میدان دادن به جوانان در بخش های مختلف کشور باشد. به 
عنوان مثال، اکنون مجلس باید به طور دقیق بر اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشســتگان نظارت کند تا فرایند چرخش نخبگان در دســتگاه های اجرایی، 

پوست اندازی مدیران و روی کار آمدن جوانان جان تازه ای بگیرد.
6-مقوم مسابقه خدمت رسانی: گام دوم انقالب باید گام تقویت خدمت رسانی 
به مردم در ابعاد و عرصه های مختلف باشد و مجلس در این زمینه، اگرچه نمی تواند 
به عنوان کارگزار میدانِی خدمت رســانی باشــد، اما قطعاً باید با سیاســت گذاری 
و ریل گذاری درســت، جهت اقدامات و فعالیت دســتگاه های اجرایی را به سوی 
گره گشایی از مشکالت مردم سوق دهد. در این زمینه، مجلس نباید کوتاهی، تعلل و 
ضعف برخی دستگاه ها که عملکرد آنها به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر 
می گذارد را تحمل کند و باید در اسرع وقت و با صراحت هرچه تمام، به برخورد با 
افراد خاطی و حتی غافل همت گمارد. متأسفانه عملکرد مجلس در گام اول انقالب 
در این زمینه، نیز خالی از اشکال نیست؛ به ویژه در برهه هایی مانند وقوع نوسانات 
ارزی که در دولت های مختلف آسیب هایی جدی بر معیشت مردم وارد کرده است، 

مجلس اقدام جدی انجام نداده است.
7- زمینه ســاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی: آسیب پذیری کشور در عرصه 
اقتصادی سبب شده اســت که دشــمنان انقالب و نظام، از تحریم های اقتصادی 
به عنوان ابزار و سالحی برای تسلیم و به زانو درآوردن ملت ایران استفاده می کنند. 
بنابراین، توجه به استحکام ساخت اقتصادی کشــور  با بهره گیری از ظرفیت های 
درونی ، به معنای گرفتن و ربودن ابزار تحریم و فشار اقتصادی از دست دشمنان ملت 
ایران است. وجود مشکالت اقتصادی سبب شده که برخی گمان کنند این مشکالت 
الینحل بوده و برای حل آنها چاره ای جز غلتیدن در دامن دیگران و نسخه برداری 
از دنیای خارج وجود ندارد. حال آنکه نه تنها این گونه دیدگاه و طرز تلقی ای ریشه 
برخی مشکالت اقتصادی موجود است و حتماً در گام دوم انقالب باید طرد شود، بلکه 
در داخل کشور ظرفیت های بی شــماِر متعددی وجود دارد که با مدیریت جهادی 
و انقالبی و میدان داری جوانان قادر به پاسخگویی مناسب و قدرتمندانه به مسائل 

اقتصادی کشور است.
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8-تمرکز بر وظیفه اصلی مجلس در قانون گذاری:مجالس گذشته اگرچه هریک منشأ 
خدمات ارزشمندی بوده اند،اما درگیر شدن مجالس قبلی با مسائل حاشیه ای سبب شده است  
که نســبت  به یکی از وظایف اصلی مجلس یعنی قانون گذاری  اهتمام الزم صورت نگیرد که 
به عنوان نمونه  می توان به تعلل مجلس دهم در تصویب قانون انتخابات به رغم ابالغ سیاست های 
انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد .از سوی دیگر تصویب قوانین نارسا درگذشته 
سبب شده است که بخشی از وقت مجالس بعدی به اصالحیه ها واستفساریه ها اختصاص یابد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ششم  مهر امسال سیاست های کلی نظام قانون گذاری را در 
اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در 17 بند ابالغ و با توجه به اهمیت موضوع سه قوه 

موظف اند کردند اقدامات را مبتنی بر آن زمان بندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند.
9- مروج سبک زندگی اسالمی - ایرانی: سبک زندگی از اساسی ترین حوزه ای است که 
ارزش ها، نگرش ها، بینش ها، رفتارها و... هر فرد یا مجموعه ای در آن تجلی می یابد. ازاین رو، 
چنانچه ویژگی ها و شــاخص های انقالبی در این حوزه صدق کند، می توان گفت که تجلی 
ویژگی ها و شــاخص های انقالبی در حوزه های دیگر مانند سیاست، اقتصاد، اجتماع و... کار 
چندان دشواری نخواهد بود. نقش مجلس شورای اسالمی در تالش برای ترویج سبک زندگی 
اسالمی -  ایرانی در دو سطح قابل بررسی اســت؛ در حوزه ی زندگی شخصی نمایندگان که 
آنها باید اصول اساسی سبک زندگی اســالمی -  ایرانی مانند؛عدالت خواهی و فساد ستیزی 
، ساده زیستی، اخالق مداری، دوری از تجمل، اسراف، مصرف زدگی و... به طورجدی مدنظر 
قرار دهند و به عبارت دقیق تر، به رسالت نمایندگی به عنوان زمینه ای برای کیسه دوختن نگاه 
نکنند. در سطح دیگر به وظایف قانونی مجلس برمی گردد که با توجه به وظیفه ی نظارتی ای 

که دارد، باید با ریخت وپاش ها، اسراف ها، تجمل ها و... مبارزه کند.
10-صیانت  از  آزادی و استقالل ملی: پاسداری از اســتقالل و آزادی در زمره مهم ترین 
وظایف نمایندگان است که در ســوگند آنان نیز مورد تأکید قرارگرفته است .اهمیت این دو 
موضوع در شرایط کنونی به این دلیل است که  علی رغم آنکه با پیروزی انقالب اسالمی گام های 
مهمی برای تحقق و تحکیم این دو ارزش واال برداشته شده، اما هم اکنون نیز این دو آرمان مهم 
از سوی قدرت های بیگانه و مداخله گر مورد تهدید می باشد و چنانچه نسبت به پاسداری از این 
دو غفلت شود، وقایع ذلت بار گذشته تکرار خواهد شد. در عرصه داخلی نیز در ادوار گذشته 
بخش زیادی از بودجه فرهنگی کشور به جای آنکه معطوف به ارتقای درجه ی استقالل و آزادی 
هزینه شود، در عمل در اختیار خرده جریان های معارض فرهنگی و سلبریتی هایی قرارگرفته 
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که نه تنها توجهی به حفظ استقالل کشور ندارند، بلکه در عمل مروج بی بندوباری و 
آزادی غربی به جای آزادی به سبک بومی هستند. مجلس در ادوار گذشته  در نظارت 

به نحوه ی تخصیص و هزینه کرد این بودجه ها کارنامه ی قابل دفاعی ندارد.
11- ایستادگی در برابر فشارهای بین المللی : رسالت مجلس شورای اسالمی 
در این حوزه رسالتی سنگین است؛ زیرا در مواردی  در ادوار گذشته ، برخی دولت ها 
با کم توجهی به این اصل مهم، وارد اختالط با دشــمن شده و این اقدام آنها نه تنها 
منفعتی برای کشــور در برنداشته، بلکه متضمن ایجاد خســارت نیز بوده است. ، 
مجلس شورای اسالمی باید با استفاده از همه ی ظرفیت های قانونی خود، بر کیفیت 
دیپلماسی، سیاست و روابط خارجی کشور به دقت نظارت کند. کوتاهی های مجلس 
درگذشته  در عمل به وظیفه ی نظارتی خود در قبال مسئوالنی که با خوش بینی 
و عدم حمایت خطوط فاصل با دشمن، لطماتی به مردم، کشور و انقالب زده اند نیز 

مبرهن است.
رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار نمایندگان مجلس، 30 خرداد امسال در زمین 
نقش و اهمیت مجلس شورای اسالمی  می فرمایند: مجلس باید مظهر عزت ملّی و 
مظهر اقتدار و استحکام نظام باشد؛ مجلس این است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه مجلس، 
منتخب عموم مردم کشور درجاهای مختلف است که با یک انگیزه ای آمده اند این 
شخص را -این برادر را، این خواهر را- انتخاب کرده اند. و امام فرمودند که مجلس، 
عصاره ی فضایل ملّت اســت؛ این نکته، نکته ی مهمی است؛ توّجه کنید: عصاره ی 
فضایل، نه عصاره ی همه ی خصلت ها! بعضی از خصلت ها جزو فضایل نیست. مجلس 
بایستی عصاره ی فضایل ملّت باشد. فضایل این ملّت هم خیلی زیاد است. مجلس 
نباید نماد تردید باشــد، نماد خودکم بینی باشد؛ نباید نماد یأس و نومیدی یا نماد 
عدم اعتنا و عدم مباالت به مسائل کشور باشد. نباید مجلس نشان بدهد که نگاهش 
به ظرفیت ها و توانایی های ملّی، نگاه مأیوسانه است؛ این فضایل ملّت که باید اینجا 

عصاره ی آنها جمع بشود، این چیزها است. 



دکرت علیرضا معاف

مد آ ر کا ینِی  د ری  ال سا م  د مر هم  ز ال ؛  مد آ ر کا و  بی  نقال ا مجلس 
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        جمله حکیمانه امام خمینی مبنی بر انکه مجلس در راس امور است بیش از انکه 
یک جمله إخباری باشد یک گزاره إنشائی است بدان معنا که باید مجلسی سر کار 
بیاید که بتواند در راس امور کشور قرارگرفته و مقدرات کشور را ریل گذاری کند. اگر 
مجلس بخواهد در راس امور باشد باید مجلسی قوی، مستقل، محکم، مستحکم و در 
یک کالم انقالبی و کارآمد باشد. کارآمدی مجلس در سالهای اخیر به دغدغه جدی 

خردمندان و خواص و همچنین مردم تبدیل شده است.
نقش آفرینی موثر، نتیجــه بخش و اثربخش مجلس در بزنگاههای کشــور نظیر 
تصمیمات برجامی و بنزینی این سوال جدی را در ذهن بســیاری از مردم ایجاد 
کرده است که چرا مجلس شورای اسالمی کارآمدی الزم را ندارد. تحقق مجلسی 
که »عصاره فضائل ملت« و در »راس امور« باشد نیاز به خوانش مجدد مولفه های 

مجلس کارآمد، متدین و انقالبی دارد.

1- کارآمدی مردم ساالری دینی 
در حالی که در جامعه ی پیشاانقالب، مردم ساالری، یک خیال خام و دست نیافتنی 
بود و همگان می دانستند که انتخابات، »فرمایشی« و »صوری «ست و رأی مردم، 
کمترین تأثیری در سرنوشت شــان ندارد، با وقوع انقالب، ناگهــان و یکباره، ورق 
برگشت و ره صدساله، یک شبه پیموده شــد. انقالب اسالمی، نه تنها خود مصداق 
»انقالب اجتماعــی تمام عیار« بــود و به صورتی شــگفت انگیر و آرمانی، همه ی 
ظرفّیت های اجتماعی و مردمی را به صحنه آورد و جامعه را به طور کامل، در راستای 
برانداختن سلطنت و برپایی حکومت دینی، بسیج کرد، بلکه در مراحل بعدی نیز از 
»مراجعه به مردم« و »تعهد به اراده ی اجتماعی«، غفلت نکرد. انقالب، از سال نخست 
پیروزی، مراجعه به مردم را در دستور کار خویش قرار داد و هرگز مجال نداد مردم از 
صحنه و میدان »نقش آفرینی« و »تعیین کنندگی« سیاسی و اجتماعی خارج شوند، 
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و به حوزه ی زندگی شخصی و دغدغه های روزمره و نازل، بسنده کنند. برای انقالب و از نظر 
انقالب، در صحنه بودن و ایفای نقش مردم، یک ارزش مستمر و بنیادین بود، تا آنجاکه انقالب، 
تداوم حیات خویش را، مشروط به حضور مردم کرد و کنارگیری و حاشیه   نشینی آنها را، برابر 

با زوال و نابودی خود انگاشت. 
ما هم با تاریخ بیگانه ایم و هم حافظه ی تاریخی قوی و پُرگنجایشی نداریم، وگرنه نباید فراموش 
می کردیم که در حکومت پهلوی، وضع مشــارکت مردم و منزلت اراده و خواســت مردم در 
سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان چگونه بود. باید به چهل سال گذشته بازگردیم و تاریخ برای 
یکبار دیگر، برای امروز و برای به دست آوردن تحلیل واقع بینانه ای از دستاوردها و نتایج انقالب، 
بخوانیم. واقعّیت حاکی از این است که در اثر انقالب، شأن مردم از »هیچ کاره«، به »همه کاره« 
تغییر یافت و مردم و اراده ی آنها، از »حاشیه« به »متن« کشیده شد. »دیکتاتوری سلطنتی« 
که در شخص شاه، متمرکز بود و تمام »قدرت ها« و »اختیارات« را از همگان سلب کرده بود، 
کمترین جایی برای تحقق و اعمال »اراده ی اجتماعی« باقی نگذاشته بود، به طوری که »همه«، 
»هیچ« انگاشته می شدند. خواست مردم، باید در امتداد خواست شاه قرار داشت، بلکه مردم 
»حّق« نداشتند در عرض شاه، خواست و میلی داشته باشد و امری را مطالبه کنند. آنچه که 
اهّمّیت داشت، »اراده ی ملوکانه« بود، نه »اراده ی مردم«. اراده ی مردم، بی ارزش و بی اعتبار 
بود و هیچ امری را در ساخت سیاســی و اجتماعی، تعیین نمی کرد. البته این که شاه، اراده ی 
اجتماعی را هیچ می انگاشت و به آن بها نمی داد، بی جهت نبود، چون او به خوبی می دانست که 
چنانچه مجال و مهلتی به اراده ی اجتماعی بدهد و امکان تحقق آن را فراهم نماید، به ناچار باید 
از قدرت، کناره گیری کند و با سلطنت وداع نماید. پس میدان و مجال ظهور به اراده ی اجتماعی 
دادن، همان و فروپاشــی حکومت پهلوی، همان. بنابراین، »هیچ انگاری اراده ی اجتماعی«، 
بی دلیل نبود و از محاسبات و حدس های ذهنی شخص شاه درباره ی نسبت مردم با او و حکومت 
خودکامه اش برمی خاست. با این حال، او برای همیشه نتوان در برابر اراده ی اجتماعی مقاومت 
کند و به سرکوب آن ادامه دهد، چون این اراده، آنچنان قوی و مقتدر بود که هر آنچه در مقابلش 
قرار داشت را ویران می کرد و به هر حال، راهی در تاریخ برای خود می ُگشود تا تحقق عینی یابد. و 
چنین نیز شد؛ در سال پنجاه و هفت، اراده ی اجتماعی بیش از گذشته، به صحنه ی بازی سیاسی 
آمد و یکه تازانه و قدرتمندانه، شاه را به چالش طلبید و در نهایت، او را به عقب راند. به این ترتیب، 
باید انقالب کبیر اسالمی را، عالی ترین و راقی ترین تجلّی اراده ی اجتماعی مردم ایران شمرد که 

حّتی در مقایسه با سایر انقالب های معاصر نیز، پیش روانه تر و کمال یافته تر است.
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مردم ساالری برخاسته از انقالب اسالمی، ســه خصوصّیت عمده دارد: نخست 
این که از نظر اثرگذاری بر ساخت سیاسی و اجتماعی، »واقعی/ حقیقی/ صادقانه/ 
تعیین کننده/ تغییردهنده« اســت، نه »نمایشــی/ صوری/ دروغین/ ساختگی/ 
فرمایشی«؛ دّوم این که از نظر کّمّیت مشــارکت و حضور مردمی، »حداکثری/ 
بیشینه/ حّد اعالء« است، نه »حداقلّی/ ناچیز/ اندک«؛ سّوم این که از نظر ریشه 
و سرچشمه ی ایدئولوژیک، »ُقدسی/ الهی/ دینی« است، نه »سکوالر/ شیطانی/ 
طاغوتی«. چنیــن ترکیب و هندســه ای در هیج جای جهان معاصر، شــبیه و 
نظیر ندارد و به راستی، منحصر به انقالب اســالمی ایران است. انقالب ایران، که 
عهد تاریخی تازه ای را پیش روی انســان معاصر نهاد، سلسله مفاهیم متفاوت و 
بی سابقه ای را نیز َخلق کرد و آن گاه در جهت تحقق عملی و عینی شان کوشید، 
که مردم ساالری دینی، از این جمله است. مردم ساالری دینی که مجرا و سازوکار 
خاص و متفاوتی برای مشارکت اجتماعی ست، سه خصوصّیت یاد شده در متن 
خود دارد و به همین واسطه، هرگز نمی توان آن را با »مردم ساالری سکوالر« که در 
غرب شایع است، مقایسه کرد. به تعبیر مغز متفّکر انقالب، عالمه ی شهید آیت اهلل 
مرتضی مطهری، باید چنین گفت که مردم ساالری غربی، »حیوانّیت رهاشده« 

است و مردم ساالری دینی، »انسانّیت رها شده«.
نمی تــوان و نبایــد از کارنامه ی پُر درخشــش و خیره کننده ی انقــالب درباره ی 
مردم ساالری و مشارکت اجتماعی سخن گفت، ولی به نقش خاصی که امام خمینی و 
رهبر انقالب در این باره ایفا کردند، اشاره ای نکرد. واقعّیت آن است که چنانچه عنان و 
زمام کار به دست اینان نبود، مردم ساالری حّتی به فرض محال تحقق انقالب نیز، وضع 
دیگری داشت و هرگز بدین صورت، ستایش آمیز و درخور تقدیر نبود. از این جمله، 
دفاع های قاطعانه و دشمن ساز رهبر انقالب، مثال زدنی ست: این که ایشان در برابر 
جریانی که خواستار دست کاری در شرایط و زمینه های انتخابات بود، مقاومت کرد 
و انتخابات را »حّق مردم« و »از آن مردم« دانست و کمترین مداخله ای در آن نکرد؛ 
این که ایشان در مقابل کسانی که به بهانه ها و اغراض سیاسی کارانه ای می خواستند 
برپایی انتخابات را به تأخیر انداختند، ایستاد و تصریح کرد که انتخابات، باید »حّتی 
بدون یک روز تأخیر« برگزار شود؛ این که ایشان به »زیاده خواهی نیروهای فتنه گر« 
در سال هشتادوهشت، پاسخ مثبت ندارد و در برابر »لشکرکشی خیابانی«، آراء مردم 
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را نادیده گرفت و از »جمهوریّت«، عقب نشینی نکرد؛ این که ایشان، رأی مردم را »حقّ الناس« 
شمرد و بدان »ُحرمت شرعی و دینی« بخشید و نظام اسالمی را »امانت دار رأی مردم« معرفی 
کرد که هرگز به آن خیانت نکرده و نخواهد کرد؛ این که ایشان تصریح کرد که مردم ساالری را 
»صادقانه« پذیرفته به آن »باور« دارد و به آن باور دارد و هرگز با آن مواجهه ی سیاست بازانه 
و اقتضائی ندارد؛ و ... . اینها و واقعّیت های دیگری از این دست که ما از آنها بی خبریم؛ گواه آن 
است که چنانچه بازیگر اصلی این میدان، رهبر انقالب نبود، چه بسا انقالب در مسیر دیگری قرار 

می گرفت و نسبت دیگری با مردم ساالری می داشت.
مردم ساالری دینی، ریشــه های ایدئولوژیک دارد، یعنی »ایمانی/ اعتقادی/ دینی« است. از 
این رو، مشارکت اجتماعی در الگوی اســالمی و انقالبی، »داوطلبانه/ خودجوش/ اختیاری/ 
ارادی« است، نه »تحمیلی/ اجباری/ قهری/ تحّکمی«. پس این که مشارکت اجتماعی در ایران 
پساانقالب، »از پایین« و »مهندسی نشده« است، نه »از باال« و »فرمایشی«، به این حقیقت 
بازمی گردد که چنین مشارکتی، از نوعی »الزام باطنی/ قلبی/ درونی« برمی خیرد و حاصل 
غلیان و فاعلّیت حس »مسئولّیت ایمانی« و »تعهد الهی« ا ســت. برخالف چنین رویّه  ای، 
مردم ساالری ها و مشــارکت های ســکوالر، یا بر »انگیزه های ماّدی/ معیشتی/ این جهانی/ 
خودخواهانه« تکیه دارند، یا بر »انگیزه های دیوان ساالرانه/ بوروکراتیک/ اداری«. مردم ساالری 
دینی، به سبب این که ریشه در »دین« دارد و دین نیز داعّیه ی »جهان شمولی« دارد و انسان 
مسلمان، قائل به »جهان وطنی «ست، حّتی در چارچوب تنگ »انگیزه های ملّی/ قومی/ وطنی« 
نیز محصور نمی شود. در این فلسفه ی اجتماعی، انسان به این سبب که انسان است و برخوردار 
از فطرت الهی و متعهد به شریعت خدایی، برداشــتی از عالَم و منزلت خویش در آن دارد که 
بسیار وسیع و پهن دامنه است. پس این که از حوزه ی شخصی اش پا فراتر می نهد و نسبت به 
آنچه که در جامعه می گذرد، احساس مسئولّیت می کند و جامعه را نیز در بُعد محلّی، محدود 
نمی کند و به جامعه ی انسانی و جهانی می نگرد، همه و همه، برخاسته از جهان بینی الهی است.

در دوره ی پساانقالب، »سرمایه ی اجتماعی« و »ثروت های معنوی ناظر به زندگی جمعی«، 
افزایش چشمگیری یافت. انقالب به دلیل این که »امر اجتماعی« را بر »امر سیاسی«، مقّدم 
شمرد و »اراده ی اجتماعی« را در سایه ی »اراده ی تشــریعی الهی« قرار داد، موجبات رشد 
فزاینده و شتابان امر اجتماعی را فراهم کرد و جهان اجتماعی را از »اندوخته های هویّتی« و 
»ذخایر معنایی«، انباشته کرد. در دوره ی پساانقالب، امر اجتماعی، امر سیاسی را »تعیین« 
و به خود »مشروط« کرد و اراده ی مردم بر سیاست، »غلبه« یافت، به صورتی که پا نهادن به 
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قلمرو قدرت سیاسی، وابسته به اراده و خواســت مردم شد. از سوی دیگر، جوهر و 
سرشت الهی انقالب، هیچ چیزی را در عرض رضایت و حکم خدای متعال قرار نداد 
و مردم ساالری را به خودبنیادی انسان، تعبیر نکرد، بلکه بر »هدایت الهی« و »تقّید 

مردم ساالری به دین«، تأکید کرد.

تجربه موفق انتخابات در مردم ساالری دینی
مطابق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسالمی، امور کشور باید با اتکای به 
آرای عمومی اداره شود. مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی، گروه های سیاسی 
و صنفی آزادند، و هیچ کس را نمی توان از شــرکت در آنها منع، یا به شرکت در از 
آنها مجبور کرد. پس از انقالب، مشارکت مردمی، بر اساس تفّکر اسالمی، تئوریزه 
شد.)1(  عنصر جمهوریّت، نه یک انتخاب تصادفی یا قهری، بلکه ناشی از الزام نظری 
بود. التزام انقالب به جمهوریّت، منشأ دینی دارد، نه بیرونی/ سکوالر/ ضمیمه شده 
به دین. مردم ساالری دینی، ریشــه های عمیق ایدئولوژیک در سّنت فکری بومی/ 
اسالمی دارد. مردم ساالری دینی؛ راه سّوم در میان دیکتاتوری سلطنتی و دموکراسی 
سکوالر بود. در گفتمان انقالب، مردم، ولّی نعمت حاکمان هستند. در صحنه بودن 
مردم، خواست همیشگی انقالب بوده است. انقالب با جهشی برق آسا، دیکتاتوری 
سلطنتی/ اختناق و اســتبداد/ تحقیر و حاشیه  نشــینی را به مردم ساالری دینی/ 
مردم گرایی خداپسندانه تبدیل کرد.)2(  در انقالب، دو راهی یا حکم دین یا مشارکت 
مردم، شکسته شد. مردم ساالری دینی، راه سّومی در برابر دیکتاتوری سلطنتی و 
دموکراسی غیر دینی است. در منطق دینی انقالب، ظلم/ جور/ استبداد/ خودکامگی 

نسبت به مردم، مشروع نیست.

1- »احدی شرعاً نمی تواند به کسی، کورکورانه و بدون تحقیق،     رأی بدهد.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی 
امام؛ ج 18؛ ص 336؛ 22 بهمن 1362(.

2- »هر چه به سر این ملّت مظلوم در طول زمان، پس از مشروطّیت تا دوره ی     آخر انتصابات ستمشاهی 
آمد، به طور قاطع، از مجلس های فاسد بود که ملّت در انتخاب     نمایندگانش، یا هیچ دخالت نداشت، یا 

دخالت بسیار ناچیزی داشت.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ ص 334؛ 22 بهمن 1362(.
ما در دوره ی قبل از انقالب، »دیکتاتوری« و »در حاشیه بودن مردم«، و »بی اعتنایی به مردم« را در 
امر حکومت دیده ایم. مردم قبل از انقالب، »هیچ نقشی« در مدیریّت کشور و تعیین مدیران نداشته اند؛ 
انقالب  بودند.  اّما مردم، فقط »تماشاچی«  اطرافیان شان، می آمدند و می رفتند،  و  پادشاهان  چنان که 
اسالمی آمد و مردم را از »حاشیه« به »متن« آورد و مردم شدند صاحب اختیار)حضرت آیت اهلل حضرت 
آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری؛ 12 مرداد 1396(.
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 در نظام اسالمی، قهر/ غلبه/ تّغلب/ فریب/ خدعه/ نیرنگ/ اعمال زور، معنا ندارد.)3(  در منطق 
دینی انقالب، مردم نسبت به حاکمّیت سیاسی، حّق دارند. در دولت دینی، روش اصالی و اّولی، 
استدالل و اقناع است، نه تحّکم و تحمیل و زور. دولت دینی، حداکثری/ تمامّیت خواه/ متمرکز/ 

جامع القوا/ نافی مشارکت مردم نیست.
 انقالب، مشارکت مردم را از نقطه ی زیر صفر، به حّد اعال رساند. مردم ساالری دینی، مشارکت 
در چارچوب هدایت الهی اســت. )4(  انقالب بنا به دالیل اعتقــادی، رأی مردم را حقّ الناس 
می شمارد. انقالب بنا به دالیل اعتقادی، رأی مردم را امانت می شمارد. نظریه ی مردم ساالری 

دینی، سخن تازه/ فکر نو/ حرف مبدعانه ی انقالب است.
مشارکت مردمی در انقالب، فقط یک آرمان نظری نبود، بلکه تحقق عینی نیز یافت. انقالب، موجب 
گذار جامعه ی ایران از استبداد سلطنتی به آزادی دینی شد. انقالب در هیچ لحظه ای، تهی از مشارکت 
مردمی نبوده است. پس از انقالب، بدون هیچ وقفه ای، مردم در سطح سیاسی و اجتماعی، فّعال و 
تعیین کننده شدند. انقالب در طول چهار دهه ی گذشته، همواره خواهان حضور مردم بوده است. )5(  
مردم ساالری تحقق یافته در انقالب، در تاریخ ایران، استثنایی ست. دلیل ماندگاری انقالب با وجود 

بحران های ویرانگر، اجتماعی بودن/ مردمی بودن/ بدنه ی اجتماعی داشتن آن است. )6( 

3- در نظام اسالمی، قدرتی که از قهر و غلبه و اعمال زور و تغلّب حاصل شده باشد، مشروع نیست، بلکه قدرت باید 
برخاسته از اختیار و اراده ی مردم باشد.)همو؛ شب ظلمانی شاهنشاهی؛ تهران: انشارات انقالب اسالمی، 1395، ص 5./ در مراسم سالروز 

رحلت امام خینی؛ 14 خرداد 1393(.
4- »آرای مردم در مقابل حکم خدا، رأی نیست؛ ضاللت است. ما می خواهیم که احکام     اسالم، در همه جا جریان پیدا 

بکند و احکام خدای تبارک و تعالی حکومت کند.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 8؛ ص 280؛ 4 تیر 1358(.
5- »از آغاز انقالب تاکنون، یکی از اهداف شوم و پلیدی که همواره مورد توّجه     استکبار جهانی و نوکران خارجی و 
داخلی آنان بوده است، دور کردن مردم از صحنه های     انقالب و گسستن پیوندهای پوالدین آنان با آرمان های اجتماعی 

ـ سیاسی اسالم بوده     است.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 21؛ ص 8؛ 11 فروردین 1367(.
  »همه، مسئول سرنوشت کشور و اسالم می باشند؛     چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتیه. و چه بسا که در بعض 
مقاطع، عدم     حضور و مسامحه، گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی 

امام؛ ج 21؛ ص 421؛ 15 خرداد 1368(.
»اگر بخواهید در مقابل دنیا، اظهار حیات   بکنید ]...[، باید مشارکت کنید. اگر     ـ خدای نخواسته ـ از عدم مشارکت 
شما، یک لطمه ای بر جمهوری اسالمی وارد بشود،     ]...[ مسئول     پیش خدا هستیم. مسئله، مسئله ی ریاست جمهور 

نیست؛ مسئله، مسئله ی اسالم است.«  )امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 19؛ ص 327؛ 8 مرداد 1364(.
  »اگر خدای نخواسته     بر اسالم یا کشور اسالمی، از ناحیه ی عدم دخالت در سرنوشت جامعه، لطمه و صدمه ای     وارد 
شود، یک یک تمام ملّت در پیشگاه خدای قّهار توانا، مسئول خواهیم بود.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ 

ج 18؛ ص 335؛ 22 بهمن 1362(.
6- »مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند، همه شکست می خوریم.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ ج 18؛ 

ص 242؛ 20 آذر 1362(.
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 مردم ساالری تحقق یافته در انقالب، صادقانه است، نه سرمایه ساالر/ پول محور، موقتی/ 
دوره ای و اقتضایی/ ُگزینشی. جمهوری اسالمی، چیزی غیر از مردم نیست. انقالب، نسبت 
این همانی با مردم دارد. جمهوری اســالمی، واقعّیتی جز مردم ندارد. نسبت این همانی 
انقالب با مردم، یعنی حاکمان، از مردم و در خدمت مردم هســتند. جمهوریّت برخاسته 
از انقالب، واقعی/ اکثری و صادقانه/ راستین است. تعهد عملی تمام عیار انقالب به نتایج 
و لوازم مردم ساالری، مثال زدنی بوده اســت. رمز پیروزی و بقای انقالب، یکی انگیزه ی 
الهی ایجاد حکومت اسالمی ست؛ و دیگری وحدت و اجتماع ملّت. )7(  رمز پیروزی و بقای 
انقالب، اجتماع ملّت بر َمدار انگیزه ی الهی ایجاد حکومت اسالمی ست. سّر ایجاد و استمرار 
انقالب، همبستگی اجتماعی مردم بر َمدار مقصد الهی برپایی حکومت اسالمی ست. اقتدار/ 
استحکام/ مقاومت جمهوری اسالمی در برابر توطئه ها/ دشمنی ها/ کارشکنی ها، حاصل 
پشتوانه ی مردمی/ جمعی/ اجتماعی آن است. تمام نهادهای انقالب، ریشه های مستحکم 
مردمی دارند. شــکل گیری نهادهای انقالب، حاصل احساس مسئولّیت مردم نسبت به 
سرنوشت انقالب است. چهل سال، حضور مســتمر و فزاینده ی مردم در راهپیمایی های 
سالیانه ی انقالب، در دنیا نظیر ندارد. استمرار حضور مردم در راهپیمایی هایی سالیانه ی 
انقالب، عمیق باور آنها به انقالب را نشان می دهد. مردم ساالری در انقالب، مستمر، صادقانه 
و حداکثری بوده اســت. در اثر انقالب، اراده ی مردم، جایگزین اراده ی ملوکانه شــد.  )8(                                                         
انقالب، خواست مردم را جایگزین خودکامگی شاه کرد. انقالب، سایه ی خودکامگی های 
شاه را از اراده ی مردم برچید. انقالب، مردمی را که هیچ کاره بودند، همه کار کرد. انقالب، 
مردم را از حاشیه ی سیاست، به متن سوق داد. در سیاست پیش از انقالب، مردم هیچ کاره 

بودند. به تعبیر رهبر انقالب، نظام جمهوری اسالمی، چیزی جز ملّت ایران نیست. 
نظام اسالمی، تبلور اراده ی مردم است، نه یک نظام بوروکراتیک و اشرافی بریده از مردم. 

نظام جمهوری اسالمی، تجّسم ساختاری خواست مردم است.

7- »بی تردید، رمز بقای انقالب اسالمی، همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملّت می داند و نسل های 
آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن، انگیزه ی الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی؛ و اجتماع 
ملّت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.«)امام سیدروح اهلل خمینی؛ صحیفه ی امام؛ 

ج 21، ص 404(.
8- انقالب، »حکومت پادشاهی« را که »حاکمّیت شخصی« بود، ریشه کن کرد و به جای آن، »حاکمّیت 
مردمی« را به وجود آورد. در آن دوره، شاه را »صاحب مملکت« می شمردند، اما انقالب، مملکت را به 
صاحبان اصلی اش که ملّتند، برگرداند، و این مردم هستند که با حضور و انتخاب خود، تعیین کننده اند

)حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در دیدار مردم در حرم مطهر رضوی؛ 1 فروردین 1395(.
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 در اثر انقالب، مردم از تماشاگران سیاست، به تعیین کنندگان آن تبدیل شدند.  انقالب، شکاف میان 
مردم و حکومت را به اتحاد این دو تبدیل کرد. نیرومندی بدنه ی اجتماعی انقالب، سّر اقتدار آن در 
برابر بیگانگان است. قّوت جنبه ی مردمی انقالب، آن را از تهدیدهای بنیان برافکن، عبور داده است. 

انتخابات های مربوط به نهادهــای حاکمّیت. انقالب چه در اســتقرار اصل حاکمّیت و چه 
در گزینش حاکمان و نهادهای حاکمّیتــی، مبتنی بر رأی مردم بوده اســت.  تکّثر نیروها 
و جریان های سیاســی که در موقعّیت انتخاب شدن قرار می گیرند، نشــانه ی واقعی بودن 
مردم ساالری دینی است. وقوع چرخش های سیاسی ناگهانی، نشان دهنده ی انتخابات آزاد/ 
مهندسی نشده/ سازمان نیافته/ برنامه ریزی نشده بوده است. وجود نوسانات سیاسی گسترده و 
اساسی در نهادهای حاکمّیتی در دوره های مختلف، حاکی از واقعّیت داشتن مردم ساالری بوده 
است. تغییرات سیاسی ناشی از انتخابات، گواه وفاداری و صدق انقالب نسبت به مردم ساالری 
است. روند انتخابات در دوره ی انقالب، هیچ گاه متوقف نشده است. روند انتخابات در دوره ی 
انقالب، متداوم/ مستمر/ همیشگی بوده است.  جمهوری اسالمی، هیچ گاه در آراء مردم، خیانت 
نکرده است. پیروزی جریان مخالف دولت مستقر به عنوان مجری انتخابات، نشان دهنده ی 
سالمت انتخابات اســت. این که ولیّ فقیه، رأی مردم را از لحاظ شــرعی، حّق الناس قلمداد 
می کند، خصوصّیت منحصر به فرد انتخابات در ایران اســت. از جمله دالیل اعتبار و سالمت 
انتخابات در ایران، حّق الناس شمرده شدن رأی مردم از لحاظ دینی است. انقالب، انتخابات 
فرمایشی/ تشریفاتی/ فرمایشــی را برچید و انتخابات حقیقی/ واقعی/ اثرگذار را حاکم کرد.  
برگزاری سی و شش انتخابات در طول چهل سال گذشته، نشــانه ی تعهد عملی انقالب به 

مشارکت مردمی ست. )9(

9- از اّول انقالب تا امروز، نصاب شرکت مردم در انتخابات، پایین نیفتاده و تنّزل نکرده است، بلکه رقم مشارکت، در مقایسه با 
انتخاب های دنیا، رقم باال و نصاب برجسته  است. معنای شرکت وسیع مردم در انتخابات این است که نظام اسالمی، توفیق یافته 
»مردم ساالری دینی« را »تثبیت« و »نهادینه« کند؛ مردم ساالری، به یک »جریان عادی« تبدیل شده است. این برای کشوری 
که در طول قرن های متماّدی، با حّکام مستبد و دیکتاتور، گذران می کرده است، چیز کمی نیست، و باید قدر آن را دانست. این 
»نعمت بزرگ« را ناسپاسی نکنیم؛ همچنان که در سال هشتادوهشت، عّده ای این نعمت الهی را ناسپاسی کردند، و همچنین 

این که کسانی، انتخابات را ناسالم می شمارند)حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای؛ در دیدار مردم در حرم مطهر رضوی؛ 1 فروردین 1393(.
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تجربه ی مردم ساالری در ایران پساانقالب و غرب
دموکراسی غربی، بیگانه با دین و در برابر دین اســت. در غرب، میان دین و دموکراسی، 
همگرایی برقرار نشده است. دموکراسی غربی، حیوانّیت رها شده است. دموکراسی غربی، 
صورت عینی نفسانّیت جمعی ســت. دموکراســی غربی، مظهر تفّکر اومانیستی است. 
دموکراسی غربی، دموکراسی فارغ از اخالق و ارزش های انسانی ست. ذات نظام سرمایه داری، 
حّتی دموکراسی سکوالر را نیز برنمی تابد. نظام ســرمایه داری در غرب، دموکراسی را به 
منافع خود، محدود کرده است. نظام ســرمایه داری با در اختیار داشتن رسانه ها، جایی 
برای دموکراسی واقعی، باقی نگذاشته اســت. حقیقت و پشت پرده ی دموکراسی غربی، 
سرمایه ساالری ست، نه مردم ساالری. تمام سازوکارهای دموکراسی در غرب، زیر سیطره ی 
نظام سرمایه داری است. دموکراسی در غرب، متعهد به منافع سرمایه ساالران صهیونیست 

است. نظام سرمایه داری، امکان وجود و اثرگذاری هرگونه تفّکر مستقل را زدوده است.
در مقایسه با انتخابات کشــورهای دیگر، حّتی آمریکا و فرانسه به عنوان نمادهای 
دموکراسی نظام لیبرالی، میزان مشارکت در ایران، بیشتر است. ایران، صدرنشین/ 
قلّه نشین/ سرآمد مردم ساالری در جهان است. میانگین درصد مشارکت در انتخابات 
پارلمانی ایران، از میانگین کشــورهای غربی، باالتر اســت. در یک قرن اخیر، در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همیشه نیمی از مردم شرکت نکرده اند. درصد 
مشارکت مردم برای انتخاب اعضای کنگره نیز، همیشــه بین 30 تا 40 درصد در 
نوسان بوده است. میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی فرانسه نیز،  بین 40 
تا 60 درصد است.  در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، 55٫7 درصد 
واجدان شرایط رأی دهی در آمریکا، به پای صندوق های رأی رفته اند. این عدد نسبت 
به سال 2012، رشد اندکی داشــته، اما به رکورد سال 2008 که 58.3 درصد بود، 
نرسیده است. از جمله کشورهای توسعه یافته که مشارکت انتخاباتی در آنها، کمتر از 
ایران است، می توان به فرانسه )67.9 درصد(، آلمان )66٫1 درصد(، اتریش )65٫9 
درصد(، انگلیس )65٫4 درصد(، کانادا )62.1 درصد( و ژاپن )52 درصد( اشاره کرد. 
در غرب، سیاست گریزی و بی تفاوتی سیاسی، رایج شده است. غیر سیاسی شدن 
جامعه ی غربی، ناشی از واقعّیت نداشتن دموکراسی است. در انتخابات های پارلمانی 

ایران، درصد مشارکت از 51 درصد تا 71 درصد، متغّیر بوده است. 
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حضــور 85 درصدی مــردم در انتخابات، اتّفاقی ســت که در هیچ یک از کشــورهای مهد 
دموکراسی، رخ نداده است. مشــارکت مردم ایران در انتخابات سال 96، به میزان 73 درصد 
بود، این عدد، باالتر از میزان مشارکت مردم بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از جمله ایاالت 
متحده است. از سال 92 تا 96، درصد مشارکت مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری، روی 
73 درصد، ثابت مانده است. مشارکت سیاسی مردم ایران، حّد نصاب های رایج را درهم شکسته 
است. کمترین مشــارکت مردم در انتخابات ایران، برابر با باالترین مشارکت در امریکاست. 

میانگین مشارکت مردم در هیچ یک از انتخابات ها، کمتر از پنجاه درصد نبوده است.
2- مولفه ها و شاخصه های مجلس کارآمد

برای تدقیق و فهم عمیق شاخصه های مجلس مستقل، قوی و کارآمد باید نقاط نزاع گفتمانی 
و نقاط تعارض عملکردی مجلس کارآمد با مجلس ناکارآمد را تبیین نمود. در طرح واره جدولی 
ذیل هشتاد و چهار مولفه مجلس کارآمد و در مقابل آن مجلس ناکارآمد را بازخوانی می کنیم. 

طبعا برایند این مولفه ها مردم را در تشخیص مصادیق یاری خواهد نمود.
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