
 

 

 

  یمانیسل دیشه در مکتب تیامن لیتحل

 1یغالم ینجفعل

 مقدمه

خود دارند.  نرامویبر پ یابد اتتأثیرشوند و می تازه آغاز رندیپذمی انیپا ایدن در یوقتها انسان یبرخ

قبل  یگدر مورد زند یادیمطالب ز خیاست. تارهای انسان نینمونه اتم و اکمل چن )ع(دالشهدایحضرت س

 ت.قرار گرف تیشخص نیا تأثیرتحت  خیتار، اما بعد شهادت حضرت، ندارد )ع(نیاز شهادت امام حس

از  یاما برخ، باشندنمی با انسان کامل و امام معصوم سهیو مقا اسیمعصوم اگر چه قابل قریغهای انسان

توان می کههای تیاز جمله شخص داشت.به انسان کامل خواهند های شباهت زیمعصوم نریغ یهاانسان

قاسم  سردار سپهبد حاج دیشه، دارد دالشهدایبه حضرت س یکیقرابت و نزد ینوع نهیزم نیگفت در ا

ود و اگر چه آنچنان شناخته شده نب رانیمردم ا انیدر م یتا قبل از شهادت حت دیشه نیا است. یمانیسل

شناختند نمی را شانیکه ا یادیاما بودند افراد ز، دیگرد لیتبد زمایچهره کار کیبه  ریچند سال اخ نیدر ا

 شانیا، اما بعد از شهادت نبود. ریلکن فراگ، داشت یشهرت خاص چهاگر  یای و جهانو در سطح منطقه

ود قرار خ تأثیراز جوامع را تحت  یاریکه بس دیگرد یالمللنیو ب یچهره شناخته شده مل کیبه  لیتبد

 نیبر هم .ستیت نبا قبل شهاد سهیاصال قابل مقا، خود رامونیحاج قاسم بعد از شهادت در پ تأثیرلذا  داد.

 «یمانیسل دیمکتب شه» در قالب دیحاج قاسم با تیتأکید نمودند که شخص یاساس مقام معظم رهبر

 یبررس یمانیسل دیمهم در مکتب شههای از مقوله یکی .ردیقرار گ یو بررس قیتحق، لیتحل مورد

هم و ممسئله  نیحضرت حق ا اتیبا عنا میدار یبزرگوار است که ما سع دیشه نیا یتیامنهای شهیاند

 .میقرار ده یو بررس لیتحل وردرا م یاتیح

از  یکی دارد و «تیامن» با یو ناگسستن قیعم وندیپ یتوان گفت که مسئله حکمرانمی تمام تیقاطع با

 یکمراننگاه به ح اصوالً سطوح است. یدر تمام «تیامن دیتول» یحکمرانهای اهداف و مؤلفه نیمهمتر

طالبه مردم م نیتر یجد قابل قبول است. ریناقص و غ، نگاه ابتر کی «تیامن»بدون در نظر گرفتن مسئله 

 .ودمسئله قابل اغماض نخواهد ب نیباشد و امی در همه ابعاد «تیامن» جادیاز حکمرانان خود ا
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محتاج  و ازمندیتوان گفت همزاد بشر است و انسان از بدو خلقت نمی است که یاز جمله مباحث تیامن

 یزندگ انتخاب محل تیفیو ک یانسان و چگونگ ینوع زندگ بوده است. کیمهم و استراتژ یکاال نیبه ا

انسان و  طرف زا یگروه یزندگ کی جادیا دارد. تیبا امن یقابل انکار ریو غ قیعمۀ رابط نیبشر نخست

 یزندگ هیرا در سا تیاست انسان تحقق امن نیاز ا یاست که حاک یگریوجه د زیباهم ن یبه زندگ لیم

 .پنداشته استمی تر ینیسهل الوصول تر و ع یجمع

آن دوران  یجامعه اسالم یبرا تیامن، نهیدر مد )ص(یبعد از استقرار حکومت نبو ژهیطلوع اسالم و بو با

 )ص(اعظم مبرایپ نیصلح و عدم تخاصم ب یو انعقاد قراردادها دیگرد یتلق کیاستراتژ یکاال کیبه عنوان 

قابل  تیامن ینتأم افتیره بدر قال قاً یدق، نهیاطراف مد یو نصار یهودی لیبا قبا یبه عنوان حاکم اسالم

اساس  نیبود و بر هم ازمندین تیبه امن داًیشد، نهیمد ینوپا یحکومت اسالم است. یرصد و بازخوان

 را تیاهم نیا .دیگردمی و اجرا یطراح یاساس ازین نیبا توجه با ا زین )ص(حضرت رسول معظم یاستراتژ

 :افتیدر )ع(یعل مو اما )ص(امبریوارد شده از پ تیدو روا نیتوان از امی

 1 هعنتمان جموهتلان األنم و اعلایفرسول اهلل )ص(:  قال

 2اال نم قفدمها رهفامعیافن الصحه و األمان عنتمان جموهتلان ال)ع(:  یعل قال

 یاتیو ح تیاز اهم یحاک، شودمی مشخص گاهشیجا، و صحت در زمان فقدان تیامن نکهیبه ا ریتعب

 .دو مقوله است نیبودن ا

و ها بیدر معرض آس «تیامن»، یدوران کنون یو اجتماع یاسیس یهایدگیچیو با توجه به پ امروزه

و رفع  تیامن جادیبه شدت به دنبال ا زیعصر ما ن یکنونهای قرار گرفته است و حکومت یمخاطرات جد

 تیموقع ش ویوجود تیبا توجه به ماه زین رانیا یاسالم یباشند. جمهورمی یاتیح یکاال نیاز ا بیآس

 «تیامن»به مقوله  دیبا یعیبطور طب، اشخودش و وجود دشمنان مغرض و قسم خورده یکیژئوپولت

 رهایمس نیو مهمتر نیاز بهتر یکی .دیآ آن بر یشناسبیبپردازد و در صدد آس یو اساس یبصورت جد

 نیبر هم باشد.می تیندر مقوله ام یمانیحاج قاسم سل دیسردار شههای شهیاند نییتب، مهم نیدر تحقق ا

 .میبپرداز «تیامن» رامونیپ یمانیسل دیمکتب شه نیینمود که به تب میخواه یمقاله سع نیاساس ما در ا
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 اول مبحث

 واژگان فیتعر

 :امنیت

از هرگونه تعرض و در « مصون بودن» و« امان بودن در» یبه معنا و« امن» شهیدر لغت از ر تیامن

معنا  زیو ترس ن دیدر امان بودن از هرگونه تهد یبه معنا تیامن نیهمچن 1.است «یآرامش و آسودگ»

 2.شده است

 :آورده است تیامن فیدر تعر زین میلغت شناس برجسته قرآن کر راغب

امن و امان در اصل مصدر  رفتن ترس و خوف است. انیو آرامش نفس و از م نهیطمأن، تیامن لاص»

شود یاطالق م ییزهایبر چ زیگاه ن گردد که انسان در آرامش باشد.یاطالق م یهستند و به حالت و وضع

 3«.است نیکه انسان بر آن امانتدار و ام

خاطر  یسودگآگونه استنباط نمود که وجود آرامش و نیتوان امی تیاز امن ریو تفاس فیتعار نیاساس ا بر

 طیر محهدر  شیفقدان آرامش و آسا یبه عبارت اخر باشد.می تیاز نمودها و عالئم مهم وجود امن یکی

 .و جامعه است طیدر آن مح تیاز نبود امن یای حاکو جامعه

 دوم مبحث

 یمانیسل دیدر مکتب شه تیو ضرورت امن تیاهم

و صحت  یرا همطراز سالمت تیامن اتیروا انسان بوده و خواهد بود. یمسأله برا نیتریضرور تیمقوله امن

: دیفرمامی شیقرۀ در سور نکهیقائل است چه ا تیامن یبرا یدو چندان تیقرار داده است. قرآن اهم

را با نجات از  یگنجات از گرسن یعنی «اطعممه نم جوع و آهنمم نم خوف یاذل تیرب ذهاابل عبدوافل »

 4.را در کنار هم قرار داده است یناامن

 دیتول ریتا لحظه شهادت در مس یباشد و از ابتداء جوانمی تیراه امن دیاست حاج قاسم شه نیا تیواقع

دفاع مقدس و به عنوان فرمانده لشکر حضور او در عرصه  و جهان اسالم قدم برداشت. رانیا یبرا تیامن

 لیقابل تحل ییافزا تیندر قالب ام یمانیسل دیشههای یو سلحشورها مجاهدت، هاثاراهلل کرمان و تالش
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از  یکیرود که می و بلوچستان ستانیبه استان س یمانیسل دیبعد از دفاع مقدس شه است. یو بررس

و  یسلف التیتند و مسلحانه با تما یحضور گروها باشد.می تیامن ازمندیاست که به شدت ن یمناطق

 تیرا به شدت ناامن کرده و سردار امن اناست نیمواد مخدر ا تیترانز یالمللنیبهای و جوالن باند یریتکف

سپاه قدس  یحضور حاج قاسم در راس فرمانده تیو در نها شود.می استان نیدر ا تیامن دیتول مأمور

 تیامن دیتول یکند و تالش او برامی لیتبد یالمللبین نیدکتر کیرا به   شانیدر نگاه ا تیامن نیدکتر

 جادیا تیدر عرصه امن لیبد یب هیو نظر نیدکتر کیواقع  بهگردد که می در سطح جهان اسالم آغاز

 .نمود

 مسو مبحث

 یمانیسل دیدر مکتب شه تیامن اقسام

 ییاست. از آنجا یو اقسام مختلف و متفاوتها گونه یدارا یاجتماعهای از مقوله یاریهمانند بس تیامن

 و خطر دیمحصول وجود تهد تیمعنا که فقدان امن نیو خطر دارد بد دیبا تهد یمیرابطه مستق تیکه امن

توان می نیگردد. بنابرامی یبند میتقس، و خطرات داتیهم با توجه به  نوع تهد تیامنهای گونه، باشدمی

و سخت  ینرم افزار یرا هم به دو گونه کل تیامن، یو سخت افزار ینرم افزار داتیبه وجود تهد با توجه

 .نمود میتقس یافزار

 (ینرم افزار تی)امن یمانیسل دیدر مکتب شه یو اجتماع یفرهنگ تیاول: امن گفتار

جامعه  یدتیو عق یفرهنگ، یفکر تیامن یاست که  در پ تیای از امنمعطوف به گونه، ینرم افزار تیامن

جامعه فرو خواهد  کی یو اعتقاد یفرهنگ، یفکر یانهایبن، تیامن نیا دنید بیاست که در صورت آس

 .ختیر

و  اتیاخالق، اعتقادات، باورها، فرهنگ عبارت است از مجموعه عادت ها، و مشهور یکل فیتعر کی در

کنند.به  دایپای ژهیو گاهیکشور جا کی انیعامل مشترک در م کیتوانند به عنوان می کههایی ارزش

واقع  تیمورد عمل و رعا یستیشود که بامی گفتههایی فرهنگ به مجموعه ارزش گریعبارت د

و  یفرهنگ، یاخالق تیمصون یاست که جامعه و افراد آن جامعه دارا نیا یفرهنگ تیامن نیشوند.بنابرا

 .شندموارد مذکور نبا رامونیپ دیباشند و در معرض تهد ینید

 زین یچهره کامال فرهنگ کی، برجسته و کامل بود ینظام کیحال که  نیدر ع یمانیقاسم سل حاج

نرم و  تیدر تحقق امن، کردمی یمجاهدت و جان فشان، سخت تیامن تأمینداشت.او همچنان که در 

بود و  یفرهنگ ستیمعنا استراتژ کیبه  یمانیسل دیفروگذار نبود.شه یگونه تالش چیاز ه زین یفرهنگ
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 نیا یاز دغدغه فرهنگ یهمه حاک، و تعامل او با اهل فرهنگ و هنرها ییو خاطره گوها اداشتی، اناتیب

 .است یدر جامعه اسالم یفرهنگ تیامن دیدر جهت تول یآسمان دیشه

 یدر جامعه اسالم یفرهنگ تیدر جهت تحقق امن یمانیسل دیشههای توان تالشمی صورت خالصه به

 :خالصه نمود لیرا در دو مورد ذ

 و گسترش فرهنگ شهادت و دفاع مقدس جیترو، نییتب -1

تواند فرهنگ جامعه را از خطرات مصون بدارد می که یاز مسائل یکیداشت   قیاعتقاد عم یمانیسل دیشه

 یو سرزندگ ییایپو شانیو گسترش فرهنگ ناب  شهادت و دفاع مقدس در جامعه است.اصوال ا جیترو

که  یهنگام تادانست و معتقد بود می و شهادت ثاریبا فرهنگ جهاد و ا دهیرا در هم تن یجامعه اسالم

در  یمانیسل دینموده است.شه نیخود را تضم یفرهنگ تیامن، دیفرهنگ حرکت نما نیجامعه در بستر ا

 :سدینومی نیو شهداء چن دیمقام شه رامونیخود پ یخینامه تار تیوص

واسعه خداوند  یایبه در نهایا شهیامروز بلکه هم ینه برا، محور عزت و کرامت همه ما هستند هداءش»

همانگونه که هستند.فرزندانتان ، ندیآنها را در چشم و دل و زبان خود بزرگ بب، اند افتهیسبحان اتصال 

ستند به چشم ادب و ه اهمه شم مانیتیفرزندان شهداء که  به، دیآنها آشنا کن ریرا با نام آنها و تصاو

 «.دیاحترام بنگر

 دیشههای شهیو فرهنگ شهادت در اند دیشه گاهیجا تینامه به اهم تیفقرات از وص نیتأمل در ا با

تواند جامعه را به ساحل امن و امان می فرهنگ نیمعتقد بود ا شانیا نکهیبرد و ا میخواه یپ یمانیسل

 .رهنمون سازد

فرهنگ شهادت و دفاع مقدس  جیترو رامونیپ یمانیرفتار حاج قاسم سل لیاز وجوه مهم در تحل گرید یکی

در  زیعز دیشه نیاهای یشهداء به عنوان سخنران است.اکثر سخنران ادوارهیهای در مراسم شانیحضور ا

، شدمی محسوب یاسالم یجزء افراد رده باال در نظام جمهور شانیا نکهیاز شهداء است.با ا لیمراسم تجل

نمود  نیشتریو ب میهستها ناریو سمها و کنفراس یمعمولهای در مراسم یکمتر شاهد حضور واما ما 

مطلب است که حاج قاسم مسئله  نیاز ا یخود حاک نیو شهادت است و ا دیشههای در مراسم یحضور و

محوله و وظائف ها رغم همه گرفتار یدانست و علمی یاله ضهیفر کیخود  یفرهنگ شهادت را برا جیترو

 فهیو به انجام وظ دیشرکت نماها نوع مراسم نیدانست که در امی را موظف خود، شانیمهم به ا

 جیو ترو یدو امر خلق شده بود حضور در جهاد و مجاهدت عمل یبرا یمانیسل دیکه شه ییبپردازد.گو

دو امر  نیدر ا زیرا ن فشیو شر زیعمر عز زیخود و به واقع ن رامونیپ طیجهاد و شهادت در مح هیروح

 .وستیبه کاروان شهداء پ تیدر نها زیمهم مصروف نمود و خود ن
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هنگ شهادت فر جیترو رامونیشهداء در دانشگاه کرمان پ ادوارهیبا حضور در  یمانیسل دینمونه شه یبرا

 :دیگوها میدر دانشگاه

تعامل دو  کیتالش ارزشمند  نیاست و ا دیمف زینها خود دانشگاه یبراها به حماسه جبهه پرداختن»

 تیمعنوها دانشگاه یکند و شهداء به فضامی طرفه است که در ان دانشگاه به فرهنگ شهادت کمک

 1«.تسدان یرا جهاد علم یداریپا اتیادب دیبخشند و بامی

 قیمصاد از یکی زیشود نمی نامه شهداء عرضه یزندگهای که با عنوانهای به کتاب یمانیسل دیشه توجه

بود  یفرهنگ ستیاستراتژ کیفرهنگ شهادت و دفاع مقدس است.او که خود  جیبه ترو شانیتوجه ا ینیع

 سخت یامر یدر جامعه بدون فرهنگ کتاب خوان یو اجتماع یفرهنگ تیدانست که تحقق امنمی خوب

کرد و یم قیرا به مطالعه کتاب تشو گرانیاست و لذا خود هم اهل مطالعه بود و هم د یافتنیو دست ن

 نیاشد و ابو فرهنگ جهاد  شهادت، دینمود که در ارتباط با شهمی غیو تبل یرا معرفهای نوعا هم کتاب

 .دادمی خبر زیعز دیشه نیاهای یو نکته سنجها ینیب زیاز ت زین

اهلل  ثار 41که از شهداء لشگر « پور یمحمد یحاج عل دینامه شه یزندگ»کتاب هیقاسم در حاش حاج

 :سدینومی کرده فیکتاب را تال نیا یرامیمحمد رضا با یکرمان است و آقا

هم به جنگ  با، میبا هم بزرگ شده ا، شناسممی قبل انیای از سالرا که درباره اش نوشته دیشه نیا من»

 ما راشمن دست  کردم. هیکردم و گر هیمن شب تاصبح نشستم و کتاب تو را خواندم و گر ...میرفته ا

 «.مینک اغراقدر موردشان  ستیالزم ن، بزرگ هستند یما خودشان به اندازه کاف یبوسم اما شهدامی

ه قطعا با به جامعه ک شانیکتاب از طرف ا نیا یحاج قاسم دو نکته نهفته است اوال معرف انیب نیا در

 سندهیبه نو زیرا ن ینکته انتقاد کیایکتاب کمک کند و ثان نیا جیتواند در ترومی او تیتوجه به محبوب

 نیبته اگفت ال دیبا داغراق کرد و آنچنان که هستن دیشهداء نبا یزندگ انیمتذکر شده است که در ب

 .است شانیا فیاز روح لط یکرده است که حاک انیب فینرم و لط اریانتقاد را بس

نگاه  کیشد.نگاه او می محسوب یبزرگ فرهنگ ریسف کیهم به واقع  یاللمل نیدر ابعاد ب یمانیسل دیشه

 نمود.می مهم استفاده نیا یبرا یگشت و از هر فرصتمی تیبشر تیبسته و محدود نبود او به دنبال هدا

 عهیلمان و شجوانان مس ریسا انیکرد و م یالمللبینناب دفاع مقدس را های از آموزه یاریهمو بود که بس

اب را کت نیحاج قاسم ا، ترجمه شد یبه زبان عرب «که جا ماند ییپا» که کتاب یهنگام گسترش داد.

 .آشنا شدند شتریبها یرانیمقاومت ا هیبرد و آنها با خواندنش با روح یجوانان عراق یبرا

                                                           
 15/12/1395بیانات شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان،  1
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 عیو تش تیفرهنگ ناب اهل ب جیترو  -2

 بود. یمانیگوشت و خون حاج قاسم سل، با پوست ختهیآم، )ع(اطهر تیو اهل ب )ص(اعظم ریامیبه پ عشق

کند فرهنگ می لیرا از انفعال و رخوت به عمل و حرکت تبد یمعتقد بود آنچه کشور و جامعه اسالم یو

حاج قاسم  رینظیو ب عیاز ابتکارات بد« مدافع حرم»ۀ واژ و خاندان آن حضرت است. امبریو پ عیناب تش

نمود و باعث  جادیرا ا یفرهنگ متعال کی، و مختصات خاص خود هایژگیبا و دیجد دهیپد نیاست که ا

 نیحاج قاسم بر ا و ناب شوند. لیفرهنگ اص نیاز سرتاسر جهان مجذوب و دلداده ا عهیشد جوانان ش

رشد و نمو خواهد کرد و  تیفرهنگ اهل ب هیدر جامعه در سا یو اجتماع یفرهنگ تیباور بود که امن

 ییایو پو اتیرا مکتب ح ینیو حس یفاطم، یعلو مکتب، یمکتب دیشه نیا خواهد شد. یو نوران یمتعال

، دیشه نیخانواده ا یبه نقل از اعضا شناخت.نمی سر از پا تیفرهنگ اهل ب اءیاح ریدانست و در مسمی

در مسافرت و  شانیهم که ا یادیبرقرار بود و در مواقع ز یمانیسل دیدر منزل شه یهر هفته روضه خانگ

مراسم  یدر کرمان و برگزار هیفاطم سیسأت بود.می مراسم نیانجام ا ریگیبود پ یکارهای تیمأمور

از نگاه  یحاک هیفاطم امیدر ا ژهیمکان بصورت مستمر و به و نیشهادت حضرت زهرا در ا یباشکوه برا

اهل  رامونیدر پ یمانیسل دیشههای با رصد رفتار نیبنابرا بود. یپرژه فرهنگ نیحاج قاسم به ا یراهبرد

 تأمینهای ریاز مس کی یمانیسل دیکه شه میشومی مهم رهنمون جهینت نیبه ا عیو فرهنگ ناب تش تیب

 .دانستمی تیبه فرهنگ اهل ب دنیو گسترش و عمق بخش جیدر جامعه را ترو یو اجتماع یفرهنگ تیامن

 (یسخت افزار تی)امن ینظام تیدوم: امن گفتار

توان را دارد که  نیاز مواقع ا یوجود داشته باشد و در برخ یهر کشور یتواند برامی ینظام داتیتهد

 تیای به نام امنکشورها مقوله یروبرو سازد و لذا در منظومه حکمران یکشور را با مخاطره جد کی تیامن

 .است یدر بعد فرا داخل تیامن جادیبه دنبال ا قتیوجود دارد که در حق ینظام

و روح  ییهمگرا جادیدر ا ییافراد هر جامعه نقش بسزا انیدر م یاست که احساس قدرت مل نیا تیواقع

حس  کیدهد و  شیجامعه و حکمرانان را افزا نیتواند تعامل بمی افراد جامعه دارد و انیتفاهم در م

بر بوجود آمدن  تأثیر نقش و نیشتریب انیم نیافتخار کردن افراد به حکمرانان را به وجود آورد و در ا

 چیجامعه مشاهده کند که ه کی یوقت گرید انیبه ب بر عهده دارد. ینظام تیرا امن یاحساس قدرت مل

توان و قدرت تجاوز به کشورشان را ندارد ناخود آگاه حس قدرت به آنها دست خواهد داد و به  یکشور

 .خود اعتماد و افتخار خواهند کرد یحکمران ستمیس

امکان  گریبه عبارت د ببرد. نیرا از ب گریدهای تواند حاصل کار چند قرن در جنبهمی دشمن ینظام اقدام

 دیدر معرض تهد، از آنچه موجب به وجود آوردن آنها شده ریغهایی انسان با روش یوردهاادارد که دست

را  یحکمران نظامی - ینقش حفاظت یاصل فلسفه، داتیتهد نیاز تحقق ا یریبه جلوگ ازیو ن ردیقرار بگ
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 یروین یدارا، و خطر دیمقابله با تهد یبرا ایدر دن یحکمرانهای ستمیهمه س نیبنابرا دهد.می لیتشک

 .باشندمی یو دفاع ینظام

 یدفاع و ینظام تیبه واقع نماد بارز و کامل امن یاسالم یدر نظام جمهور یمانیحاج قاسم سل دیشه

از  یاریسب، منطقه یو دفاع یتیدر معادالت امن دیشه نیجسورانه امتفکرانه و ، حضور مقتدرانه است.

 نیطحضور او در مناقشه فلس کرد.می را در نطفه خفه یاسالم یدشمنان جمهور یتیضد امنهای طرح

داد به دور می تا فرات را سر لیشعار ن یکه روز رژیمیباعث شد  یستیونیصه میو لبنان و مبارزه با رژ

روژه پ تیریمد طرف و آن طرف داشته باشد. نیبه ا ییخود دست گدا تیامن یبکشد و برا ورایخود د

 لیو تبد مقاومت هبه عنوان خط مقدم جبه هیحفظ سور، در منطقه کایامرهای شکست طرح، داعش

 دیشه یتیامنهای فعال در معادالت عراق از شاه کار یروین کیدر عراق به  یو اسالم یمردمهای انیجر

 .است یمانیسل

 چهارم مبحث

 یمانیسل دیاز منظر شه تیامن ینید یمبان

 :و اخالص ییگرافیکلت -1

مال بدون در شده باشد.انجام دادن اع تیهدفمند و هدا دیبا، هر عمل زهیانگ تیفینوع و ک نیمنظر د از

ساس در ا نیشود و لذا بر ا رفتهیپذ ینیعمل د کیتواند به عنوان نمی زهیو انگ تینظر گرفتن نوع ن

لصانه و خا یتیزه و نیشارع مقدس خواهد بود که انگ تیمورد رضاهای اعمال و رفتار، ینیدهای آموزه

الک و م دیبا تیدر هر حال و وضع فهیو احساس انجام وظ یمحور فیتکل داشته باشد. انهیگرا فیتکل

امعه متذکر مردم و رهبران ج تیدر مواضع متعدد به مسئول میقرآن کر شود. یتلق ینیرفتار د کی اریمع

 :میتوجه کن ریز هیه دو آب داشته است. انیآنان را ب فیشده تکل

 1«فنلسئلن اذلنی ارسل الهیم و نلسئلن املرسلن»
 .ردک میخواه سؤال امبرانیآنان فرستاده شدند و از پ یبه سو امبرانیکه پ یاز کسان حتماً پس

 2«ملونعیمعا اکونا  نینلسئلهنم امجع وفرکب»
 .کرد میخواه سؤالاند که انجام داده ییبه پروردگار تو که از همه در مورد کارها سوگند

                                                           
 6اعراف/ 1
 92حجر/ 2
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 :ندیفرمامی همه افراد اشاره داشته و یاله فیو تکل تیبه مسئول زیاسالم ن یگرام امبریپ

 و ارللج راع یلع تهانلاس راع و مسئول عن ریع یلع یاذل رافألیم تهکلمک راع و کلمک مسئول عن ریع الا»
 1«و وه مسئول عهنم تهریع

حاکم  پس .دیهست سؤالمورد  شیخو فیدر مقابل وظا، مند بودهفهیکه همه نگاهبان و وظ دیباش آگاه

و در  مرد نسبت به اهل خانه اش سرپرست است، ول استئها و در مقابل آنان مسبر مردم سرپرست آن

 .دارد تیمسئولمقابل آنان 

مدارانه فیاز نگاه تکل یحاک یتیامن، یمتنوع نظامهای گاهیدر جا یمانیحاج قاسم سل دیسرادر شه حضور

 یتیاو اهم یبرا تیباشد نوع کار و مسئول یاله فیتکل یکه به دنبال ادا یکس اصوالً باشد.می دیشه نیا

و او محبوب  کرده بود اوهمگان را مجذوب  یمانیسل دیاخالص شه بود. نیندارد و سردار دلها به واقع چن

و  یماد همه ضوابط تیدانست و در کنار رعامی فیبه انجام تکل مأموراو خود را  همه دلها شده بود.

 نمود.می یلقت دانیم روزیخود را پ یکرد و در هر حالتمی را به خداوند واگذار جهینت، ییو عقال یویدن

آزاده را مجذوب خود های از انسان یاریکه بس است یالمللبینچهره  یمانیسلاگر امروز حاج قاسم قطعاً 

 ییو خود نما او اهل تظاهر است. زیعز دیشه نیمدارانه ا فیمهم حاصل اخالص او و رفتار تکل نیا، نموده

کرد می دایپ اگر هم حضور ایظاهر شود و ثانها و رسانه یعموم دگانیکرد کمتر در دمی ینبود و اوال سع

 داد و مانعمی یگونه رفتار تذکر جد نیخود متنفر بود و در صورت مشاهده ا دیو تمج فیبه شدت از تعر

 .شدمی

 :ندیفرمامی یمانیسل دیبا خانواده شه داریدر د یمعظم رهبر مقام

که مردم قدر پدر  دیبدان است... یشما تسل یبرا نیا، حاج قاسم یکنند برامی مردم چه کار دینیب می»

 شود.نمی مردم متوجههای جور دل نیاگر اخالص نباشد ا از اخالص است. یناش نیشما را دانستند و ا

اخالص  کیاست که  نیدهنده انشان، شوندمی جور همه متوجه نیکه دلها ا نیا، دست خداستها دل

 2«در آن مرد وجود داشت یبزرگ

 تیم تربحاج قاس نکهیو اخالص باشد چه ا فیبراساس عمل به تکل دیبا یمانیسل دیبه واقع مکتب شه و

گرا و فیبه شدت تکل زیبزرگ پرچمدار اسالم در عصر حاضر است که او ن «ریکب ینیخم مکتب» افتهی

 .خدا بود یاهل اخالص و کار برا

بود و  بندیو عمل مخلصانه پا ییگرافیاصل تکل نیبه ا کامالً تیامن تأمین ریحاج قاسم در مس نیبنابرا

 فیچرا که به گوهر اخالص و عمل به تکل، است یپاک و متعال تیامن کیکه او به ارمغان آورد  یتیامن
                                                           

 327، ص4میزان الحکمه، ج 1
 13/10/1398بیانات مقام معظم رهبری در منزل شهید سلیمانی،  2
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حاج قاسم در  ضورح مینیبمی است و لذا است که ما دهیکرده و به منصه ظهور رس داینضج و رشد پ

حاصل شود مانند  یروزیپ دینبا یو ماد یو ظفر است گه در قالب ظاهر یروزیهمراه با پهای جبهه

حضور حاج قاسم در جبهه  نیو همچنها ستیونیصه هیروزه حزب اهلل عل 33در جنگ  شانیحضور ا

و مخلصانه  انهیگرافیتکل اراما رفت، دور از دسترس بود یروزیو مقابله با داعش که در وهله اول پ هیسور

 .دیکار با انجام رس یروزیبا پ تیرا به هم زد و در نها یمعادالت ماد دیشه نیا

 تیامن دیبه تول یگاه ارزشن -2

د و ناپسن یعمل، یپشتوانه ارزش کیو انجام فتوحات و تصرفات بدون  ییبه هدف کشور گشا دنیجنگ

 یهنگامد دفاع و جها قرار نخواهد گرفت. ینیدهای هگاه مورد تأیید آموزچیرود و همی مذموم به شمار

 .باشد یمتعال یهاها و آرمانبر ارزش یو قابل مالحظه است که متک دهیپسند

رساندن  یو هدف و مقصد آن به تعال دهیو استوار گرد یزیریو عدالت پ یآن بر تقو انیکه بن یحکومت

محاله ال، ... است و یاسیس، یاجتماع، یدر ابعاد اخالق یاسالم یانسان و حفظ و حراست از هنجارها

از  یکیفاع و جهاد د قولههدف واال و باال است و نگاه ارزشمدارانه به م نیا ازیلوازم مورد ن یتمام ازمندین

 یهایژگیو نیبه چن )عج(عصر یحضرت ول انیحاالت سپاه انیدر ب اتیدر روا نکهیچه ا، ملزومات است نیا

 :دیفرمامی )عج(امام زمان انیسپاه اتیحاالت و روح انیدر ب )ع(. امام صادقمیخورمی بر

 لهیاند و خداوند به وسکرده دایپ یروز هستند و از ترس خدا حالت خاص رانیشب و ش انیپارسا آنان»

 1«.درسانیم یاریامام حق  به آنان

چه مهم است ندارد و آن یذات اصالت، شانیا شهیو مبارزه و مجاهده در اند یمانیسل دیدر مکتب شه جهاد

 .کردمی است که او در جهاد دنبال یهدف

داشت و در  تیامن تأمینبه مقوله جهاد و  یو اله یمعتقد به نگاه ارزش یاز دوران جوان یمانیسل دیشه

 :کندمی تأکید نیمطلب چن نیدوران دفاع مقدس بر ا

 یکه برا میتوجه ندار واقعا، میکنمی را تحملها یو سخت فشارها، میکشمی زحمت کهها وقت یبعض ما»

 نیدر جهاد اگر ما توجه به ا ...میریگمی فاصله تیمقدار از معنو کی یعنی، میکنمی کارها را نیچه ا

 یاما اگر رو ؛اشدب یسخت یلیخ هیممکن است تشب نیا حاال، میشومی مثل مزدور قلمداد میمطلب نکن

 2«.گونه است نیهم واقعاً  یآن دقت نکن

                                                           
 308، ص52بحار ج 1
 16/12/1366از عملیات وافجر،  بیانات حاج قاسم سلیمانی، قبل 2
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شاخصه  نیبر اساس هم زیپر برکت خود داشت و جهاد مدافعان حرم را ن اتیرا تا آخر ح هیروح نیهم او

 :دیگومی اهداف حضور در دفاع از حرم رامونیپ یمانیسل دیشه شکل داد.

 کیاست که شما  نیهم ا لشیافتخار است و دل کیاو  یکند برا دایجمع حضور پ نیدر ا یهرکس»

کار  کیاهلل  لیسب ینفس مهاجر ف .دیاخدا هجرت کرده یبرا نکهیو آن ا دیای داربرجستههای یژگیو

 1«.ارزشمند است

اصوال اهداف  گرا است و تیهدفمند و غا، و مبارزه تیامن تأمینجهاد و  یمانیسل دیدر مکتب شه نیبنابرا

شروع باشد متواند مقدس و میای ندارد و جهاد و مبارزه یو ارزش گاهیجهاد جا تیدر ماه یویو دن یماد

 .دیحرکت نما یدر قالب اهداف و مقاصد اله که

 تیامن دیدر تول ییاخالق گرا -3

زمان و  در هر یاخالق یب، ینیدهای و مهم است که اسالم و آموزه یضرور تینکته به غا نیبه ا توجه

ده مستثنا قاع نیاز ا زین  تیامن تأمین.ردیپذنمی و دینمامی را محکوم یتیمکان و در هر حالت و وضع

 .دشو تیرعا ییافزا تیدر هنگام امن دیبا یاخالق یاخالق و ارزشها تیو رعا ستین

های آموزه تیبه مسأله رعا شانیا هیعمل رهیو س )ع(معظم تیو اهلب )ص(اکرم امبریپ اتیدر روا نکهیا کما

 .شده است یتأکید فراوان یاخالق

اذا عبث رسیه داع ابیمرها افلجسه ایل نجبه و الجس اصاحبه بنی  )ص(اقل: اکن رسول اهلل)ع( عن ایب بعداهلل»
ولا و ال متثولا و ال قتطعوا  )ص(یدیه مث اقل یسروا ب سم اهلل و ابهلل و یف بسیل اهلل و یلع مهل رسول اهلل دروا و الت ع  ال ت ع 
ا و ال صبیا و ال ارمأه طروا الهیا و ال قتتولا یشاخ افن ی  ض   2«شرجه اال ان ت 

رفت ینم که حضرت خود به جبهه جنگ یکند هنگاممی نقل امبریاز قول پ )ع(امام صادق تیوار نیا در

ثله و تکه جنازه دشمن را م، را در جنگ به کار نبرند رنگیون لهیکرد که حمی فرمانده جنگ را سفارش

 .و اطفال و زنان را نکشندها بچه، رمردانیو پ ندیدرختان را قطع ننما، تکه نکنند

 :کندمی نکته اشاره نیدر کتاب جواهر به ا زیمتتبع صاحب جواهر ن هیفق

طع االشاج و ریم کرهی» اء اسلم رمحیو  اهیامل طانلار و ب سل  ق   «الق 

                                                           
 11/08/1394بیانات حاج قاسم سلیمانی، در جمع مدافعان حرم،  1
 3، ح15الشیعه، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب وسائل 2
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 منوعمسم در آب  ختنیاو و ر یبستن آب بر رو، بر دشمن یآتش پران، دارد قطع کردن درختان کراهت

 .باشدمی

، اول دیو لمعه شه دروس، سیسرائر ابن ادر، ابن زهره هیغن، یطوس خیش هیمطلب از نها نیبر ا شانیا و

 1.اجماع نموده است یادعا یثان دیعالمه و روضه شه ریوتحر تذکره، قواعد، یجامع المقاصد محقق کرک

تعهد به مگنجانده شده است و کشورها  یاخالق جنگ یاللمل نیبهای ونیاگر چه در کنوانس زین امروزه

هدات وجود نوع معا نیعمل به ا یبرا یعزم جد اما با کمال تأسف اصوالً، انداخالق در جنگ شده تیرعا

شده است  مشاهده آندر جهان امروز از طرف نظام سلطه و اذناب  یاخالق نیندارد و به کرات نقض مواز

  کیولوژیوحشتناک بهای سالح رایو اخ ییایو شم یکروبیم، یاتمهای آن استفاده از سالح نیکه مهمتر

 ا باام است. کیولوژیجنگ ب هیفرض نیهم 19 دیکرونا و کو روسیو هیاز فرض یکیاست که ها در جنگ

 یخیتار یادر فتو یمقام معظم رهبر، در جنگ یو انسان یاخالق نیمواز تیتوجه به دستور اسالم به رعا

را  یکیلوژویو ب ییمایو ش یکروبیم، یاتم رینظ یکشتار جمع یهاو استفاده از سالح ریتکث، دیخود تول

 شمندانیندا انیدر سطح جهان در م یگذارتأثیرمثبت و  اریبازتاب بس یفتوا نیحرام اعالم کردند که ا

 .و متفکران داشته است

 نیوازم تیبر رعا یدر جهاد و مبارزه هم مبتن یمانیحاج قاسم سل رهیاست که مرام و س نیا تیواقع

 ت به حضوررا دعو گرانیرفت و سپس دمی خود به خط مقدم و معرکه خطر او ابتدا بود. یو انسان یاخالق

 ستین یرام یمانیسل دیشه یجهاد رهیدر س فاتیو بدون تکلف و تشر مانهیتواضع و برخورد کر نمود.می

وجه از  نیبه جهاد و مبارزه پرداخته است به ا دیشه نیکه در رکاب ا یکه قابل کتمان باشد و هرکس

 لیوأو ت هیتوجها یلیحساس و پرخطر را خهای تیحق الناس در موقع تیرعا اذعان دارد. شانیاخالق ا

در  باشد.می فکر حق الناس بهلحظات جنگ و جهاد هم  نیتردر حساس یمانیکنند اما سردار سلمی

 استفاده یمنزل به عنوان مقر فرمانده کیحاج قاسم از  هیسور رالزوریبوکمال در د یآزادساز اتیعمل

ون اجازه بد نکهیاز ا یو ضمن عذرخواه دیسنومی ای به صاحب خانهنامه اتیکند و بعد از انجام عملمی

کند  ییرایپذ نرایخانواده در ا نیگذارد که از امی را دشماره تلفن خو، از منزل آنان استفاده کرده است

 .دیو جبران نما

صه جنگ و اخالق در عر تیبر رعا دیمق  یمانیسل دیاست که شه یها و صدها مواردز دهنمونه ا کی نیا

 .باشدمی جهاد

                                                           
 67، ص21جواهر الکالم، ج 1
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 تیامن دیدر تول یاقتدار و استحکام نظام -4

جهز به ماز حداکثر قدرت و توان برخوردار باشند و خود را  دیبا یدر حکومت اسالم ینظام یروهاین

 :دیفرمامی میقرآن کر نهیزم نیدر ا خود کنند.در عصر زمان ها سالح نیتر شرفتهیپ

 1«ترهبون به دعواهلل و دعومک لیهلم مااتسطعمت نم وقه ونم رابط اخل وادعوا»

آماده  دهیان ورزو اسب (یبرگ جنگ نفرات و ساز و )و رویاز ن دیبرابر آنان آنچه از قدرت و توان دار در و

 .دیرا بترسان دشمن خودتان آنها دشمن خدا و لهیتا بوس دیکن

 :دیگومی فهیشر هیآ نیا ریتفس لیدر ذ زانیدر الم ییطباطبا عالمه

 دایپ اجیکه به آن احت یاز تدارکات جنگ شانییکه در قبال کفار به قدر توانا نیمنؤاست به م یعام امر»

 2«.آن را دارند هیته ییکنند به مقدار آنچه که کفار بالفعل دارند و آنچه که توانا هیخواهند کرد ته

 :میخوانمی نیچن نیا« قوه» کلمه حیدر توض زینمونه ن ریتفس در

 را در بر یمدرن در هر عصرهای و سالح ینه تنها وسائل جنگ، قوه چه کوچک و پر معنا است کلمه»

شود می بر دشمن اثر دارد شامل یروزیاز انواع در پ یرا که به نوعهایی و قدرت روهایتمام ن بلکه، ردیگمی

قوه مندرج  مفهومدر  زیها نکه آن یاسیو س یفرهنگ، یاقتصادهای از قدرت .یو معنو یاعم از ماد

 3«.غفلت کرد دینبا زیبر دشمن دارند ن یروزیدر پ یثرؤم اریهستند و نقش بس

 یکه آمادگ میرسمی نکته نیبه ا زین )عج(حکومت امام زمان یقدرت نظام رامونیپ اتیدقت در روا با

 ردیگمی که حضرت در نبردها به کار یبطور قطع نوع سالح در اوج خواهد بود. )عج(یحکومت مهدو ینظام

از سالح  هیکنا دیوارد شده  شا اتیکه در روا فیواژه س 4.دارد یآن روزگار تفاوت اساسهای سالح گریباد

آن  یریای است که با به کارگبه گونه )عج(امام زمان سالح، اتیطبق روا رایز، ریباشد نه خصوص شمش

ضربه همانند نمک آب  کیگردد و دشمن با می به دود لیشهر پودر و تبد ای زدیرمی شهر فرو یوارهاید

چنان است که اگر برکوه فرود  یسالح سربازان حضرت از آهن است ول شود.می چون سرب ذوب، شده

 5.کند میدو ن دیآ

 نیتریئاگر چه او در جز است. یتیو امن یدر عرصه نظام ریفرمانده تکرار ناپذ کیبه واقع  یمانیسل سپهبد

اما فکر ، در عرصه حاضر بود یرزمنده معمول کیکرد و مانند می دایحضور پها اتیعملهای قسمت
                                                           

 60انفال/ 1
 151، ص9ترجمه المیزان، ج 2
 222، ص7تفسیر نمونه، ج 3
 12پیرامون فرماندهی امام زمان، اثر نگارنده، نشریه حصون، شر.ک: مقاله نکاتی  4
 41، ص27بحار، ج 5
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فرمانده  کیو  ودمسلط ب را کامالً یفنون نظامهای یکارزهیداشت و دقائق و ر یو راهبرد کیاستراتژ

 پلماتید کی، شدمی نابغه محسوب یدر عرصه نظام کیحال  نیاو در ع بود. یالتیبرنامه محور و تشک

منطقه و جهان  یاسیمهم و سهای تیبا شخص یمانیمکرر سردار سلهای داریدست بود. د رهیماهر و چ

ت و أجر، جسارت ممنحصر بفرد حاج قاسهای یژگیاز و یکی او بود. کیپلماتیاز نبوغ د یحاک

 نیدر پرخطرتر یمانیسل دیحضور شه جهاد و مبارزه است. یدانیمهای او در عرصه یریپذسکیر

 ریغ انیاز نظام یاریشمار بس یبرا بود. ختهیرا برانگ یاریبس رتیبهت و ح یو نظام یجنگهای تیموقع

اما حاج ، فهم و درک نبود لقاب یمانیفرمانده در سطح سردار سل کیاز  یریحجم از خطر پذ نیا  یرانیا

 .او هم از جنس خودشهای بود و رفتار یگریقاسم از جنس د

 یمختلف و واگذارهای تیاز مل عهیجوانان ش یدهسازمان یمانیسل دیاز ابتکارات جاودانه شه کی

 ونینبیز پیت، یافغان ونیفاطم پیسنت حسنه هنوز ادامه دارد. ت نیمهم به آنان بود که اهای تیولئمس

از  عهیش نانو حضور گسترده جوا یاهلل لبنان حزب، یعراق یالشعب حشد، یرانیحرم ا مدافعان، یپاکستان

توان می قاًیدق است. زیعز دیشه نیا یالتیو تشک یاتیت گرفته از فکر عملأهمه و همه نش، شبه قاره هند

در صدر اسالم  )ص(اکرم امبریپ یحاج قاسم الهام گرفته از نوع کار تشکالت یالتیمدل از کار تشک نیگفت ا

به خدمت اسالم  نیآن مهاجر بالکمک گرفت و به دن نهیاست که حضرت ابتداء از قدرت انصار مد

اعراب در  یقوم تیعربستان حضرت رسول از عصب رهیشدن اسالم در شبه جز ریدرآمدند و بعد از فراگ

دولت  گریدهای و کارها در جنگ یامر یرا مسول و متصد لهیمثبت استفاده کرد و هر قبهای جهت کار

 یها در قالب کلکرد که البته همه آنمی جادیا اهآن انیرقابت سالم در م کینمود و می یاسالم ینوپا

 .شدندمی فیتعر یامت اسالم

 ارینفوذ بس نکهیبود و با ا ییگرابه شدت اهل تمحض و تخصص یتیامن و یدر کار نظام یمانیسل سردار

و  یاسیاما به شدت از حضور در مناقشات س ؛و جامعه داشت یاسالم یدر ارکان قدرت جمهور یادیز

 ظامن مهیداشت حفظ خ تیاو اهم یآنچه برا جست و نگاه او کالن و بلندمدت بود.می یدور یحزب

است  تیاهل بهای و حرم عیاسالم ناب و تش یبود و معتقد بود حفظ نظام ضامن بقا یاسالم یجمهور

 یاسیس یاتیمهم و ح یاگر چه در بزنگاها، دانستمی نظام یبرا تیامن جادیو خود را موظف به دفاع و ا

های را وارد دعوا خودگاه چیتمود اما همی کرد و نقطه نظرات خود را اعالممی دایحضور پ زیکشور ن

 .نکرد یاسیس

را از  یلحظه عمر مقدس خود لباس سرباز نیدانست و تا آخرمی یقاسم خود را سرباز نظام و رهبر حاج

و جهان اسالم و در راه دفاع  ینظام اسالم یبرا تیامن جادیا ریلباس و در مس نینکرد و در هم رونیتن ب

به  )ع(نیو عسگر نیمو نجف اشرف و حرم کاظ یمعل یبه کربالها محل نیکتریدر نزد تیاز حرم اهل ب

 .دیخود که همان شهادت در راه خدا بود رس نیرید یآروز
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 دایو مات سع دایاعش مح

 یمانیسل دیهاز منظر ش تیامن یبند جمع

 تیرا امن دیشه یکرمان یمانیواالمقام سردار سپهبد حاج قاسم سل دیاست که شه ریانکار ناپذ تیواقع نیا

مدنظر  دیجوان و نوجوانان با یتا عامه مردم و بالخص نسل نوپا ختگانیکه همگان از فره یسؤال است.

 یتحمل دورو، خود شیآسا، خود یحاج قاسم جوان یاست که براست نیداشته باشند و بدان پاسخ دهند ا

 أمینتخود را در  نیریاهداء جان با ارزش و ش تیو مشقت و در نها یهمه سخت نیاز خانواده و تحمل ا

بارها  دیپاسخ را خود شه را داد تا آن امر مهم امن و امان بماند؟ زیقرار داد؟ که همه چ زیچه چ تیامن

 یاسالم یبدن به نظام مقدس جمهورهای لاو از بن دندان و عمق وجود و از اجزاء سلو داده است است.

به واقع  برود. شیبا اقتدار پ بماند و ثالثاً تیبا امن اًیثان ،بماند دیبا نظام اوالً نیاعتقاد داشت و معتقد بود ا

و  یماسال رانیمقوله مهم بود که ا نیاو برا ا یریپذو فرمان یفرمانده، رفت و رجوع، قعود و امیتمام ق

 نیو قضاوت عادالنه ا تیواقع مقتدر و با شکوه باشد.، و صالبت تیبا امن یماسال ینظام مقدس جمهور

 لیبدیبهای کارنامه، فراتر از آن یخود و حت یتیامن فهیوظ طهیاست که حاج قاسم در حوزه محوله در ح

 .آورد ایبه دن یدوباره مثل حاج قاسم یتیبگذرد تا مادر گ دیدارد و سالها با رینظیو ب

در متن  که، یاسالم یجمهور یحاج قاسم برا تیامن دیو تول ییزافا تیدر امن یاتیناب و ح اریبس نکته

 دیتول یرینبود که از هر مس یاو فرمانده است. یپاک و اله تیامن تأمینو  دیتول، شدهای هم بدان اشاره

 مردانه و رشادتمندانه وقائل بود  یو اخالق نظام یحرمت جنگ تیامن نکنندگاناامن یاو برا کند. تیامن

گاه به دشمن چیآورد اما همی به ارمغان تیکرد و امنمی را نابود تیو اگر چه دشمن امن دیجنگمی

 )ع(نیالمومنریام یمعروف است که زره جنگ خینطور که در تاراهم .دینکرد و ناجوانمردانه با او نجنگ ینامرد

مالک اشتر رهبر ؛ دیجنگمی کرد و اهل فرار نبود و مردانهنمی گاه به دشمن پشتچیه رایز ؛پشت نداشت

حاصل از  تیامن یآر گاه پشت به دشمن نکرد و ناجوانمردانه حمله ننمود.چیه زین یمعظم انقالب اسالم

جان یب رانیاو جان داد تا ا است. یو آسمان یارزش، یمتعال، پاک، مقدس تیامن یمانیسل دیخون شه

های او دست داد تا دست، در حرکت باشد شهیتر از همپرخون بانقالهای او خون داد تا رگ، نشود

او چشم داد تا  .دیمعظم انقالب برآ یمظلوم و مقتدر دوران رهبر دیو به کمک س زدیبه پا خ یگرید

او بدنش اربا اربا و مثله شد تا مانع از  نکند. ریرا غافل گ یدر خواب نرود و دشمن انقالب اسالمها چشم

او رفت تا ما  تیگردد و در نها، است دیکه ثمره خون صدها هزار شه یاسالم یجمهوراربا اربا شدن 

 ستیمشخص ن که واقعاً  میبدان یاسالم یجمهور رینظ یو قدر فرصت ب میو راه امثال او را ادامه ده میبمان

 .دیرا فراهم نما یاسالم یمانند جمهور یتیتواند موقعمی رگیچند بار د خیتار
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