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زندگــی بشــر، در حرکــت 
خــود،  تکامــل  بــه  رو 
نقش هایــی دارد؛ کــه هــر 
نقــش در رونــد ایــن تکامــل 
ــود  ــه خ ــی را ب ــر متفاوت اث
ــر  ــد. بش ــاص می ده اختص
نقــاط  بــه  دســتیابی  در 
ــداف انســانی در  ــی اه متعال
هر گام، مؤثرتر و ســودمندتر 
ظاهــر شــده اســت. نقش برجســته برگزیــدگان بشــر، در بــه حرکت 
ــان  ــم در زم ــان ه ــت ایش ــت و هدای ــی از انسانهاس درآوردن انبوه

ــتمرار دارد. ــات، اس ــان مم ــم در زم ــات و ه حی
ــوز  ــخ بســیار ســودمند و درس آم ــه تاری ــه، مطالع ــن زمین در ای
اســت و در قــرآن کریــم بــرای هدایــت انســان از اینگونــه الگوهــا 
بــه طــور متعــدد معرفــی شــده و توجــه آحــاد بشــر را بــه فــراز و 
ــن  ــت . مهم تری ــوده اس ــب نم ــان جل ــی ایش ــیب های زندگ نش
ــردی از خــود  ــه ف ــر منحصــر ب ــگاه اث ــن جای ــه در ای ــی ک خصلت
بــه جــا گذاشــته اســت، بــی تردیــد تبلــور صفــات الهــی در کالم 
و رفتــار ایشــان اســت و تبلــور ایــن صفــات الهــی عامــل مهمــي 
ــئولیت  ــان مس ــان حیاتش ــا در زم ــه تنه ــان ن ــه ایش ــده ک گردی
بیــداری مخاطبــان خــود را داشــته باشــند، بلکــه همچــون یــک 
شــمع در مســیر ظلمــات، اســباب نجــات و رســیدن بــه ســاحل 
آرامــش را در پیــش روی مشــتاقان بگشــایند. کــه خــود فرمــود : 

ــزاب( ــوره اح ــه 46 س ــراجا منیرا«)آی »س

شــهید بزرگــوار، آیــت ا... مدنــی )ره(، در حقیقــت، از مصادیــق بارز 
ایــن آیــه قــرآن اســت. هرچنــد زندگــی ایشــان آن گونه که شایســته 
اســت مــورد تحلیــل و بررســی نقــادان و صاحبــان قلــم قــرار نگرفته 
اســت، امــا از آنچــه کــه از اســناد مکتــوب و خاطــرات همنشــینان با 
ایشــان گــردآوری شــده در شــخصیت ایشــان خصوصیاتــی متفاوت، 
ــده  ــد، جمــع گردی کــه اقتضــای راهبــری یــک جامعــه را می نمای
اســت کــه پیــرو ایــن ویژگی هــا، متأثریــن از شــخصیت ایشــان، بــر 

ایــن موضــوع،  اتفــاق نظــر دارنــد.
حضــرت آیــت ا... مدنــی، بــه ســبب ضــرورت زمــان، بــرای مــردم 
اعصــار مختلــف، الگویــی تمــام و کمــال اســت و می تــوان بــا تعمیــق 
در هــر یک از ابعاد شــخصیتی ایشــان، مســیری بــه دور از شــائبه های 

انحرافــی بــرای برداشــتن گام هــای محکــم در پیــش رو داشــت.
ایــن روزهــا کــه رهبــری معظــم انقــالب اســالمی حضــرت آیــت 
ا... خامنــه ای، موضــوع استکبارســتیزی نظــام جمهــوری اســالمی را 
بــا تأکیــد بــه اقشــار مختلــف جامعــه، یــادآوری می کننــد، شایســته 
اســت کــه بنــا بــه ضــرورت ایــن زمــان، ابعــاد شــخصیت شــهید 
محــراب آیــت ا... مدنــی، بــه عنــوان فــردی کــه در عمــل از عنفــوان 
جوانــی، در مســیر پــر فراز و نشــیب انقالب اســالمی توانســته اســت 
ایــن موضــوع را مــورد توجــه جامعــه و آینــدگان خــود قــرار دهــد، 
بــه عنــوان الگویــی کامــل و انســانی، معرفــی شــود؛ زیــرا ایشــان، بــا 
نثــار جــان خــود، در اثبــات حقانیــت ایــن راه، بــر مســیر بی لغــزش 

انقــالب اســالمی مهــر تأییــد زده انــد.

  سیدمحمدکاظم حجازي                                                                                                                                      

شهيد آيت ا... مدني
الگوي تمام و كمال در مسير استكبارستيزي

سخن مدیر مسئول
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سخن شهروند ||||| 

در یکــي از روزهــاي ســال 1293 شمســي در خانــه بــا صفــاي 
ــز،  ــع تبری ــهر از تواب ــرم آذر ش ــادات محت ــي از س ــا میرعل آق
کودکــي پــا بــه عرصــه زندگــي گذاشــت کــه بعدهــا خدمــات 
گرانقــدري بــه اســالم و مســلمین کــرد. عشــق و ارادت پــدرش 
بــه امیــر مؤمنــان علــي )ع( او را بــر آن داشــت تا بــراي فرزندش 

یکــي از القــاب آن حضــرت یعنــي )اســداهلل( را نــام بگــذارد.
 اســداهلل در 4 ســالگي مــادر و در 16 ســالگي غــم از دســت 
ــداهلل  ــید اس ــا س ــد. ام ــي اش ش ــر زندگ ــایه اي ب ــدر س دادن پ
ــم  ــة ق ــوزة علمی ــاخت و راه ح ــکالت س ــا مش ــا ب در آن روزه
ــت  ــت غرب ــج و محن ــین رن ــا هم نش ــت و مدته ــش گرف را پی
بــود. وي در قــم در محضــر اســاتیدي چــون امــام خمینــي)ره( 
ــان  ــالق ایش ــان و اخ ــفه، عرف ــت و از دروس فلس ــور یاف حض
بهــرة فــراوان بــرد. شــهید مدنــي در چهــل ســالگي بــه ســوي 
نجــف اشــرف روانــه گشــت و از همــان اوان ورودش بــه حــوزة 
ــدك  ــي را گســترد و در ان ــه، بســاط درس و بحــث علم علمی

ــي رشــد نمــود. زمان
ــدگار شــد  ــق نجــف مان ــر رون وي ســالیان درازي در حــوزة پ
ــاي  ــس، در فض ــت نف ــتن ب ــش روح و شکس ــار  پاالی و در کن
ــتگي  ــگري خس ــز تالش ــه نی ــوزة علمی ــت ح ــده از معنوی آکن
ناپذیــر بــود و مــدارج علمــي را بــه ســرعت پشــت ســر نهــاد و  
ســرانجام مقــام اجتهــاد را همــراه بــا فتــح قلــه رفیــع عرفــان و 
معنویــت کســب کــرد و  چندیــن ســال در حــوزه علمیــه نجــف 

ــه تدریــس اشــتغال داشــت. ب
بــراي  ایــران  در  غــرب  دیگــر  عامــالن  و  خــان  رضــا 
ــه  ــیع ب ــش تش ــات بخ ــب حی ــا مکت ــالم خصوص ــدن اس کوبی
ــن  ــد و ای ــدان داده بودن ــري می ــرام بهائي گ ــدگان م ترویج کنن
ــژه در آذربایجــان  ــه وی ــران ب ــر ای ــي در سراس ــر ضــد دین تفک
بــدون موانــع در حــال گســترش بــود. آیــت  اهلل مدنــي در چنین 
ــه زادگاهــش بازگشــت و  ــود کــه از حــوزة علمیــه ب روزگاري ب
ــه  ــود فرق ــا را از وج ــد و آنج ــدگار گردی ــا مان ــي در آن ج مدت
ــراق و  ــه ع ــي ب ــام خمین ــد ام ــس از تبعی ــاك کرد.پ ــت پ بهائی
اقامــت در نجــف آیــت  اهلل مدنــي از جملــه کســاني بــود کــه بــه 
موجــب عشــق و ارادت افــزون بــه امــام در ســخت ترین روزهــا 

ــود. ــار ایشــان ب در کن
همدان؛ سالهای 1341 تا 1351

ــی  ــت تبلیغ ــدان حرک ــس از حضــور در هم ــي پ شــهید مدن
خــود را از روســتای »درة مرادبیــگ« آغــاز کــرد و بــه نزدیکانش 
گفــت: »مــن دیــدم بایــد همــدان را حرکت بدهــم از یــک ده کار 
را شــروع کــردم تــا مــردم ببیننــد، بعــد گرایــش پیــدا کننــد .« 

وی دســتور داد کســی حــق نــدارد بــدون حجــاب اســالمی وارد 
بشــود. همچنیــن فروختــن و خــوردن مشــروبات را ممنــوع کرد 

و درة مرادبیــگ، یــک ده نمونــه شــد.
ایــن عمــل ایشــان باعــث عالقــة مــردم متدیــن همــدان بــه او 
شــد و پــس از اینکــه وی را شــناختند، گــرد او جمــع شــدند و از 
وی دعــوت بــه عمــل آورنــد تــا بــه همــدان بیایــد و ایشــان بــا 

انتقــال بــه همــدان، فعالیت هــای خــود را گســترش داد.
ســید در همــدان در کنــار مبــارزات سیاســي خــود بــه امــور 
مــردم هــم رســیدگي مي کــرد و بــه کمــک معتمــدان وجوهــي 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــدان و ام ــه نیازمن ــک ب ــراي کم ــع و ب را جم
ســاخت واحدهــاي مذهبــي اختصــاص دادنــد و در دوران اقامــت 
ــدگاری چــون  ــار مان ــای مبارزاتی آث ــر فعالیت ه ــالوه ب خــود  ع
ــنه  ــدوق قرض الحس ــدازي صن ــه ، راه ان ــجد مهدی ــداث مس اح
ــی  ــه، ســاختن مدرســه ای مل ــگاه مهدی ــه، احــداث درمان مهدی
مرادبیــگ،  درة  روســتای  در  دینــی  مدرســة  تحت عنــوان 
مدرســة علمیــه در همــدان، احــداث حســینیه و مســجد در دره 
ــه در دره مــراد بیــگ و صنــدوق  مــراد بیــگ، تشــکیل کتابخان

ــه جــا گذاشــت. تعــاون و امــور اجتماعــی ب
سالهای 1351 تا 1354؛ خرم آباد

امــام  امــر  بــه  اوایــل دهــة 50 در شــهر خرم آبــاد  در 

خمینــي)ره( مأمــور سرپرســتي حــوزه علمیــه خرم آبــاد و 
ــود را  ــت خ ــوزه فعالی ــد و ح ــتان ش ــن شهرس ــکونت در ای س
ــل  ــروع فص ــن ش ــرد و ای ــل ک ــاد منتق ــه خرم آب ــدان ب از هم
ــراي  ــارزه ب ــر مب ــیب و سراس ــراز و نش ــی پرف ــري از زندگ دیگ

ــود. ــید ب س
ــوان  ــل )ره( به عن ــام راح ــوی ام ــه از س ــذرد ک ــری نمی گ دی
ــردم  ــون و م ــه روحانی ــدة ایشــان ب ــار و نماین ــل تام االختی وکی
ــاد معرفــی می گــردد. بــه دنبــال مبــارزات وســیع خــود  خرم آب
در روز 27 مهــر ســال 54 نیروهــاي ســاواك ســید را بــه نورآبــاد 
تبعیــد کردنــد امــا شــهید مدنــي نورآبــاد را بــه پایــگاه مبــارزه 
علیــه رژیــم تبدیــل کــرد و بــاز ســاواك تــاب نیــاورد و  در پایان 
ــدکاووس  ــه گنب ــان را ب ــد ایش ــل تبعی ــد، مح ــال دوم تبعی س
تغییــر داد. دیــری نمی گــذرد کــه ایــادی رژیــم در گنبــدکاووس 
ــه حضــور و  ــرده، ادام ــر ک ــید احســاس خط ــز از حضــور س نی
تبعیــد وی در ایــن شــهر را بــا توجــه بــه مــرزی بــودن منطقــه 
بــه هیچ وجــه بــه مصلحــت ندانســته و محــل تبعیــد نامبــرده را 
از گنبــدکاووس بــه بنــدر کنــگان تغییــر می دهــد.در تابســتان  
ــری بوشــهر و از  ــه ژاندارم ــور بدرق ــراه مأم ــه هم 57 ســید را ب

ــد. ــزام می کنن ــاد اع ــه مهاب ــاد ب ــق خرم آب طری
فجر انقالب

ــالمي،  ــالب اس ــر انق ــا فج ــان ب ــال 1357 همزم ــن س بهم
ــادي اســتکبار و  ــا ای ــارزه ب ــي در صــف مقــدم مب ــت  اهلل مدن آی
ــروزي  ــح پی ــا صب ــت و ت ــرار گرف ــان ق عناصــر ســر ســپردة آن
حــق بــر باطــل در پــي اســتقرار حکومــت اســالمي تالشــگري 

ــود. ــر ب خســتگي ناپذی
ــاع  ــفتگي اوض ــکالت و آش ــوران مش ــي در ک ــت اهلل مدن آی
همــدان بــه دســتور امــام خمینــي راهــي ایــن شــهر شــد و  در 
اولیــن انتخابــات مجلــس خبــرگان از طــرف مــردم همــدان بــه 

نمایندگــي در ایــن مجلــس انتخــاب گردیــد. 
سیداالعالم در تبریز

ــت  ــهادت آی ــس از ش ــمي پ ــور رس ــه ط ــي ب ــت اهلل مدن آی
اهلل قاضــي طباطبایــي از جانــب امــام بــه امامــت جمعــه شــهر 
تبریــز منصــوب گردیــد و از طــرف ایشــان بــراي رســیدگي بــه 

ســایر امــور شــهرها مأموریــت یافــت.
در آن زمــان همــة ماجــرا ســازي هاي ضــد انقالبــي اســتکبار 
ــي  ــلمان« منته ــق مس ــزب خل ــه »ح ــه غائل ــان ب در آذربایج
ــخت  ــاي س ــن روزه ــي در چنی ــت اهلل مدن ــود و آی ــده ب گردی
تنهــا کســي بــود کــه پیشــاپیش فرزنــدان انقــالب تــالش خــود 
ــرد. ــه کار مي ب ــراي درهــم کوبیــدن نقشــه هاي شــیطاني ب را ب

شهادت در محراب
جمعــه روز 20 شــهریور 1360 منافقــي از نســل خــوارج بــه 
ــب  ــاري مهی ــداي انفج ــپس ص ــرد و س ــوم مي ب ــویش هج س
ــجادة  ــد و او در س ــون مي کن ــرق در خ ــادت را غ ــراب عب مح
خونیــن غلتیــده، محاســن ســفیدش بــه خــون خضــاب 

مي شــود.

سرگذشت مرد سرنوشت ساز
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||||| سخن شهروند||||| 

مفهوم استکبار:
»اســتکبار آن اســت کــه انســان اظهــار بزرگــی کنــد و 
آن چــه را کــه از آن او نیســت و بــرای او روا نیســت، ابــراز 
ــرار  ــان ق ــل ضعیف ــرآن مســتکبران را در مقاب دارد...«. ق
داده اســت؛ بــه جهــت آگاهــی دادن بــه ایــن نکتــه کــه 
اســتکبار آنــان، بــه علــت قــوه و نیــروی بدنــی و مالــی 
ــتکبران را در  ــر، مس ــاي دیگ ــت و در ج ــوده اس ــا ب آنه

مقابــل مســتضعفان قــرار داده اســت.1
بنابــر تعریــف فــوق، اســتکبار، وصفــی درونــی اســت 
ــه  ــد در جامع ــی را می توان ــر مختلف ــوازم و مظاه ــه ل ک
داشــته باشــد. خــود بــزرگ بینــی و نشــناختن حــد خود 
ــه اســتضعاف کشــیدن  ــد و مــردم  و ب ــل خداون در مقاب
آنهــا از اوصــاف درونــی هســتند کــه شــخص مســتکبر 
ــم  ــش را تنظی ــای خوی ــا موضع گیریه ــطه آنه ــه واس ب
ــی  ــاره نافرمان ــرآن، درب ــه در ق ــه ک ــد؛ همان گون می کن
ابلیــس چنیــن آمــده اســت: »ابــی و اســتکبر و کان مــن 

ــن«.2 الکافری
در اصطــالح علــوم اســالمی، اســتکبار همــواره 
بــا واژه هایــی نظیــر »ظلــم« و »طاغــوت« همراه 

ست ا
اســالم،  سیاســی  فرهنــگ  دیــدگاه  از  اســتکبار 
ــتعمار  ــی، اس ــلطه جوی ــلطه گری، س ــی س ــود نوع وج
و بهــره کشــی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی توســط 
ــل  ــر خی ــب ب ــع طل ــو و نف ــدودی زورگ ــت مح اقلی
ــل،  ــن عم ــد. ای ــی باش ــروم م ــای مح ــوده ه ــم ت عظی
ــق کــه یــک  ــه همــان طری ــی باشــد؛ ب ــد داخل می توان
عــده دیکتاتــور و زورگــو بــر ملت هــای محــروم تحــت 
ســلطه خــود حاکمیــت داشــته، آنهــا را تحــت فشــار و 
ــد بیــن المللــی  ظلــم قــرار دهنــد و همچنیــن می توان
باشــد؛ بدیــن معنــی کــه دولــت و یــا کشــوری، ســایر 
ــه  ــاند ک ــتضعاف بکش ــه اس ــتثمار و ب ــا را اس ــت ه مل
نمونــه بــارز آن اعمــال سیاســت هــای اســتعمارگونه و 
ــرب در  ــرق و غ ــزرگ ش ــای ب ــدرت ه ــتی ق امپریالیس
جهــان می باشــد)3( امــروزه در فرهنــگ سیاســی دنیــا، 
ــز در  ــم« نی ــتعمار« و »امپریالیس ــر »اس ــی نظی واژگان

ــد. ــی رون ــه کار م ــوق ب ــوم ف رســاندن مفه

ویژگی های استکبار
1. منفعت طلبی

اصــوال مبنــای تمــام ظلــم هــا و ســتم هــای انســان، 
چیــزی جــز منفعــت طلبــی نیســت و ایــن موضــوع، در 
ــود دارد.  ــی وج ــد باالی ــتکباری در ح ــای اس ــدرت ه ق
آنــان بــه تنهــا چیــزی کــه اهمیــت مــی دهنــد، منافــع 
مــادی و حیوانــی آنــان اســت. از ایــن رو، در صــورت بــه 
خطــر افتــادن ایــن منافــع، حاضرنــد کــه از مردم کشــور 
ــد و دوســتان و متحــدان و نوکــران  خویــش نیــز بگذرن

خــود را فــدا کننــد تــا منافــع آنهــا تأمیــن شــود.
2. جهــان خــواری و بــه دســت آوردن ســلطه 

جهانــی
دســت یابــی بــه امکانــات موجــود در سراســر جهــان، 
ــت.  ــتکباری اس ــورهای اس ــای کش ــی ه ــی از ویژگ یک
ــر  ــب ذخای ــی و تصاح ــلطه جهان ــب س ــن رو، کس از ای
ــات  ــه چنــگ آوردن شــریان حی ــت هــای دیگــر و ب مل
اقتصــادی جهــان، از ویژگــی هایــی اســت کــه در تمامــی 

ــده مــی شــود. مســتکبران دی
ــد  ــتضعفان از رش ــتن مس ــه داش ــب نگ 3. عق

واقعــی
یکــی از روش هــای اساســی و مهــم اســتکبار جهانــی، 
بــرای حفــظ ســلطه و برتــری خــود بــر جهــان و ادامــه 
ــت  ــرفت مل ــری از پیش ــش، جلوگی ــات خوی ــا و حی بق
ــت، از  ــن جه ــتکبار، در ای ــت. اس ــتضعف اس ــای مس ه

ــگان  ــذب نخب ــم از ج ــی اع ــه اقدام ــچ گون ــام هی انج
کشــورهای جهــان ســوم و یــا کشــورهای در حــال 
ــال  ــان، اعم ــای آن ــه ه ــکنی در برنام ــرفت، کارش پیش
تحریــم هــا و محدودیــت هــای بیــن المللــی، بــه بهانــه 

ــی ورزد. ــغ نم ــف  دری ــای مختل ه
4. اضطراب و ترس درونی

اســتکبار همــواره درصــدد تجــاوز بــه حقــوق دیگــران 
ــد  ــران رش ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــا تج ــوال ب ــت و اص اس
ــه  ــراب ب ــوف و اضط ــواره در خ ــتکبر، هم ــد. مس می کن
ــلطه،  ــت س ــورهای تح ــام کش ــرد و از انتق ــی ب ــر م س
هراســان اســت. از ســوی دیگــر، تــالش روز افــزون در بــه 
دســت آوردن هــر چــه بیشــتر منافــع و منابــع دیگــران، 
ــت و  ــوده اس ــتکبار رب ــمان اس ــت را از چش ــواب راح خ
از ایــن جهــت، همــواره دلهــره و نگرانــی بــا مســتکبران 

همــراه اســت.4

اســتکبار جهانــی، جهــت دســت یابی بــه اهداف شــوم 
خــود، از زمینــه هــا و راهکارهایــی نظیــر، ایجــاد اختالف 
ــاد و  ــج فس ــتضعف، تروی ــورهای مس ــردم کش ــن م بی
فحشــا، منــزوی کــردن نیروهــای کارآمــد و متعهــد و بــه 
کارگیــری عناصــر داخلــی وابســته و روشــنفکران غــرب 

ــد. ــرا اســتفاده می کن گ

دالیل مبارزه با استکبار
هــر فــرد مســلمان و هــر دولــت اســالمی، بــر اســاس 
منطــق و آمــوزه هــای دینــی، موظــف بــه مقابله بــا ظلم 

و اســتکبار جهانی اســت.
1. از نظــر عقلــی نمی تــوان »بــرای حیــات زیــر 
ســلطه غیــر«، ارزشــی قائــل شــد؛ زیــرا »ارزش حیــات، 
بــه آزادی و اســتقالل اســت«.5 حضــرت امــام)ره( تاکیــد 
می کنــد کــه »ایــن، مطابــق هیــچ منطقــی نیســت کــه 
ســی میلیــون جمعیــت، همیشــه تحــت فشــار باشــد و 
همیشــه ایــن جمعیــت کار بکننــد و حاصــل کارشــان را 
دیگــران ببرنــد«؛ زیــرا »زندگانــی ای کــه در آن اســتقالل 
ــرای  ــد، ب ــت کار بکنن ــه زحم ــی ب ــک ملت ــد و ی نباش

اســتفاده دشــمن هــا، ایــن کــه زندگانــی نیســت«.6
ــددی،  ــات متع ــات و روای ــز در آی ــرعی نی ــر ش از نظ
مســتضعفین، یعنــی کســانی کــه مــورد ظلــم و تهاجــم 
ــه  ــاع و مقابل ــه دف ــف ب ــد، موظ ــرار گرفته ان ــتکبار ق اس
ــه در راه  ــانی را ک ــرآن کس ــده اند. ق ــتکبرین ش ــا مس ب
حمایــت از مســتضعفین کوتاهــی و سســتی می کننــد، 

ــرار مــی دهــد.7 مــورد مؤاخــذه ق
بــر ایــن اســاس، قانــون اساســی »جمهــوری اســالمی 
ایــران، ســعادت انســان در تمــام جامعــه بشــری را 
ــت  ــتقالل، آزادی و حکوم ــد و اس ــود می دان ــان خ آرم
ــان می شناســد  ــردم جه ــه م ــدل را حــق هم حــق و ع
و در عیــن خــودداری کامــل و نفــی هرگونــه دخالــت در 
امــور داخلــی ملت هــای دیگــر، از مبــارزه حــق طلبانــه 
ــه از  ــر نقط ــتکبرین، در ه ــر مس ــتضعفین در براب مس

ــد.8 ــت می کن ــان حمای جه
در هــر صــورت، اصــل وقــوع انقــالب اســالمی، بــرای 
ــن  ــظ آن و همچنی ــود و حف ــوغ اســتکبار ب ــی از ی رهای
ــارزه را  ــن مب ــه ای ــع کشــور، ادام ــن اهــداف و مناف تأمی
مــی طلبــد. عمــل بــه آموزه هــای دیــن مبیــن اســالم، 
ــا را  ــت و م ــی اس ــون اساس ــق و قان ــل، منط ــم عق حک
بــر آن مــی دارد تــا در جهــت حفــظ عــزت، اســتقالل و 
رعایــت منافــع کشــور خــود و همچنیــن دســت یابی بــه 
پیشــرفت و توســعه همــه جانبــه و دفــاع از حقــوق همــه 
ســتمدیدگان و مســتضعفان جهــان، مبــارزه بــا اســتکبار 
جهانــی را تــا پیــروزی نهایــی ادامــه دهیــم. واضح اســت 
کــه منظــور از مبــارزه بــا اســتکبار، فقــط مبــارزه نظامــی 
نیســت؛ بلکــه بیشــترین تأکیــد بــر مبــارزه فرهنگــی و 
ــوم  ــل مظل ــی مل ــد سیاس ــداری و رش ــرای بی ــالش ب ت
ــر  ــد: »اگ ــی فرمای ــام)ره( م ــرت ام ــت. حض ــان اس جه
ملتــی بخواهــد ســر پــای خــود بایســتد، الزم اســت کــه 

ــدار شــود«.9 اول بی
در پایــان بــرای ملموس تــر شــدن موضــوع، نکاتــی را 
در مــورد علــل مبــارزه ایــران بــا آمریــکا، بــه عنــوان ســر 

کــرده اســتکبار جهانــی بیــان می کنیــم:
1. بررســی مبانــی تشــکیل دهنــده سیاســت خارجــی 
ــدگاه  ــاس دی ــورها؛ براس ــایر کش ــال س ــکا در قب آمری
ــه  ــی، ب ــورهای غرب ــادي کش ــرش م ــتی و نگ ماتریالیس
ــه  ــی ب ــی و دســت یاب ــع مل ــکا، تأمیــن مناف ــژه آمری وی
ــر سیاســت  ــم ب ــن اصــل حاک ــم تری ســود بیشــتر، مه
خارجــی آنــان اســت کــه در جهــت تحقــق آن، اقــدام به 
هــر عملــی، هــر چنــد غیــر اخالقــی، جایــز و پســندیده 
ــز از راه  ــان ج ــی آن ــع مل ــاس، مناف ــن اس ــر ای اســت. ب
وابســتگی ســایر کشــورها، خصوصــاً کشــورهای جهــان 
ســوم و جلوگیــری از اســتقالل و خودکفایــی آنــان، 
ــر  ــل، دو عنص ــن عم ــام ای ــا انج ــود و ب ــل نمی ش حاص
ــان،  ــازار ســرمایه داری آن اساســی چرخــه اقتصــادی و ب
یعنــی دســت یابــی بــه مــواد خــام ارزان قیمــت از یــک 
ســو و در دســت داشــتن بــازار مصــرف جهــت کاالهــای 

ــد. تولیــدی خــود از ســوی دیگــر، فراهــم مــی آی
نتیجــه آن کــه آمریــکا بــرای تأمیــن منافــع و حفــظ 
و گســترش  ســلطه خویــش بــر ســایر جهــان و تحقــق 
ــر  ــام ه ــود از انج ــی خ ــا کدخدای ــی ب ــده ای جهان دهک

مفهوم استكبار جهانی چيست و چرا با آن مبارزه می كنيم؟

استکبار جهانی، جهت دست یابی 
به اهداف شوم خود، از زمینه ها 
و راهکارهایی نظیر، ایجاد اختالف 
بین مردم کشورهای مستضعف، 

ترویج فساد و فحشا، منزوی کردن 
نیروهای کارآمد و متعهد و به 

کارگیری عناصر داخلی وابسته 
و روشنفکران غرب گرا استفاده 

می کند.
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آیــت اهلل مدنــی کولــه بــار جهــاد و مبــارزه را از دوران جوانــی بــه 
دوش گرفتــه بــود، هــر جــا قــدم مي گذاشــت فریــاد بیــداری ملــت را 

ســر مــی داد و آنهــا را بــه جنبــش و قیــام فــرا می خوانــد.
ــورش در  ــن حض ــان در اولی ــي:  ایش ــد اجتماع ــه مفاس ــام علی قی
آذرشــهر پــس از مراجعــت از نجــف، بــا اقدامــات موثــری کــه انجــام 
داد باعــث پــاك شــدن این شــهر از لــوث ناپــاکان و پلیــدان و برچیده 

ــه مشروب ســازي شــد. شــدن کارخان
همــگام بــا آیــت اهلل کاشــاني و شــهید نــواب صفــوي: شــهید مدنی 
در راســتای مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار، تالش هــای ایشــان بــرای 
مقابلــه بــا اســتبداد عــراق و اســتعمار انگلیــس در منطقــه اســت. وي 
بــرای مبــارزه بــا تالش هــای خائنانــه برخــی روشــنفکران غــرب زده 
همچــون احمــد کســروی، کتاب هایــش را بــرای خریــد اســلحه مورد 

نیــاز شــهید نــواب صفــوی فروخت.
مبــارزات سیاســي- مذهبــي در عــراق: وي در دوران زمامــداري 
ــف،  ــالي نج ــا و فض ــي از علم ــر، در رأس هیأت ــال عبدالناص جم
بــراي افشــاي رژیــم طاغوتــي ایــران بــه مصــر ســفر کــرد. هنگامي 
کــه گفتــه شــد آل ســعود بــر عربســتان مســلط گردیــد، طــالب را 
جمــع کــرد و گفــت بایــد از نجــف حرکــت کنیــم و برویــم بــا آل 
ســعود مبــارزه کنیــم. آیــت اهلل مدنــي در ایــن فکــر بــود کــه در 
ــه علــت کار  ــارزه چریکــي انجــام بگیــرد، لکــن ب ــد مب حجــاز بای
ــو و ســینه مبتــال گشــت و در  ــه خونریــزي گل ــاد، ب و فعالیــت زی

بســتر بیمــاري افتــاد.
او در زمــان عبدالکریــم قاســم-حاکم وقــت عــراق- کفــن پوشــید و 
بــه میــان مــردم رفــت، زیــرا کــه معتقــد بــود اگــر مــن نمي توانــم 
کاظمیــن، بغــداد و نجــف را حرکــت بدهــم، پــس بــا پوشــیدن لباس 
ــت  ــون حکوم ــوم. چ ــت بش ــک حرک ــث ی ــا باع ــرم ت ــرگ مي می م
عــراق بــا گســترش اندیشــه مارکسیســتي علیــه اســالم تبلیــغ مــي 

نمــود.
همــگام بــا مبــارزات امــام: در ســال 1342 حرکــت عظیــم مــردم 
ــت  ــي در جه ــام خمین ــرت ام ــري حض ــه رهب ــران ب ــلمان ای مس
ســرنگوني رژیــم طاغــوت آغــاز گردیــد. آیــت اهلل مدنــي، نخســتین 
کســي بــود کــه در نجــف بــه نــداي امــام لبیــک گفتــه، بــا تعطیــل 
کــردن کالســهاي خــود در نجــف و تشــکیل مجالــس ســخنراني، در 

ــوي گام برداشــت. ــم مــزدور پهل ــد رژی جهــت افشــاي چهــره پلی
سالهاي 1341-1351 همدان

آیــت اهلل مدنــي، حرکــت تبلیغــي خــود را از همــدان و از روســتاي 
دره مرادبیــگ بــراي پیــاده کــردن برنامــه هــاي اصالحــي آغــاز کرد و 
عالقــه مــردم بــه او باعــث شــد از وي دعــوت بــه عمــل آوردنــد تــا بــه 

ــدان بیاید. هم
در ســال 1341 ، زمانــي کــه رژیــم شــاه بــا تبلیغــات گســترده خود 
ــه اصطــالح انقــالب ســفید را برگــزار کنــد،  ــدم ب مي خواســت رفران
آیــت اهلل مدنــي در 9 آذر 1341 در مســجد جامــع همدان، ســخنراني 
تنــدي علیــه انتخابــات انجمنهــاي ایالتــي و والیتــي ایــراد و مــردم را 

نســبت بــه عواقــب شــوم آن آگاه کــرد.
بعــد از قیــام 15 خــرداد و تبعیــد امــام، آیــت اهلل مدنــي به مبــارزات 
ــت  ــف، طــرح مرجعی خــود شــدت بخشــیده و در فرصتهــاي مختل
ــي  ــراد ســخنرانیهاي انقالب ــا ای حضــرت امــام را مطــرح مي کــرد و ب

و افشــاگرانه، مــردم را بــه هوشــیاري فراخوانــد. 
سالهاي 1351 تا 1354 خرم آباد

ــت اهلل  ــام آی ــم ام ــا حک ــاد ب ــهر خرم آب ــه50 در ش ــل ده در اوای
مدنــي فعالیــت خــود را از همــدان بــه خــرم آبــاد منتقــل مي کنــد. 
وي کتابهــاي امــام از جملــه توضیــح المســائل و تحریــر الوســیله را در 

خرم آبــاد توزیــع مي کنــد و در هــر فرصتــي و بــه اشــکال گوناگــون، 
ــد  ــان را از مفاس ــد، آن ــرا مي خوان ــي ف ــداري و آگاه ــه بی ــردم را ب م
دســتگاه آگاه ســاخته، نقشــه هــاي شــوم اســتعمار و رژیــم طاغوتي را 
بــر مــال مي ســازد و رهبــر واقعــي را بــه مــردم معرفــي و چهــره اصلي 

و پلیــد شــاه را افشــا مي کنــد.
سال 1354  نور آباد ممسني

ســید نــور آبــاد را بــه پایــگاه مبــارزه علیــه رژیــم تبدیــل مي کنــد، 
ــه، شــیراز، کازرون و  ــف از جمل ــاط مختل ــردم نق ــه م ــه نحــوي ک ب
شــهرهاي دیگــر اســتان فــارس و لرســتان از نقــاط دور و نزدیــک بــه 
ــد.  ــت مي دارن ــارزه را دریاف ــالب و مب ــام انق ــند و پی حضــور مي رس

سال 1356 گنبد كاووس
آیــت اهلل مدنــي از بــدو ورود روحانیــون منطقــه را تحــت تاثیــر قرار 
داده، مدرســه علمیــه و مســجد جامــع ایــن شــهر را پایــگاه مبارزاتــي 
خــود قــرار مــي دهــد. دیــري نمي گــذرد کــه ایــادي رژیــم احســاس 

خطــر کــرده و ســید را بــه بنــدر کنــگان تبعیــد مي کننــد.
سال 1357 بندر كنگان

مــدت اقامــت آیــت اهلل مدنــي در بنــدر کنــگان، ســه هفتــه بیشــتر 
طــول نمي کشــد، امــا روشــن اســت کــه ایــن عالــم مجاهــد بــه هــر 
ــه  ــه همــراه خــود ب ــارزه را ب ــدم مي گذاشــت، روح انقــالب و مب جاق

ــرد. ــا وارد مي ک آنج
باز گشت به همدان

در جریــان 22 بهمــن، لشــگر 81 زرهــي کرمانشــاه بــراي ســرکوب 
مــردم بــه ســمت تهــران حرکــت مي کــرد بــه دســتور ایشــان، مــردم 
همــدان بــراي ســد کــردن حرکــت تانکهــا، بــا دســت خالــي و کفــن 
ــا تانکهــا برخاســتند و خــود آیــت اهلل نیــز در  ــه ب ــه مقابل پوشــان ب
جلــوي همــه تظاهرکننــدگان بــه راه افتــاد و مــردم موفــق مي شــوند 
بــا دادن تعــداد کمــي شــهید و مجــروح تانکهــا را از حرکــت بازدارنــد.

 ایشــان در انتخابــات مجلــس خبــرگان قانــون اساســي، از طــرف 
مــردم همــدان بــه نمایندگــي انتخــاب مي شــود و ســپس در کــوران 
ــا اختیــارات  مشــکالت و آشــفتگي اوضــاع همــدان از ســوي امــام ب

کامــل بــه امامــت جمعــه ایــن شــهر منصــوب مي شــود.
فتنه حزب خلق مسلمان

امــام طــي حکمــي آیــت اهلل مدنــي را بــه نمایندگــي خــود و امامت 
جمعــه شــهر تبریــز منصــوب کــرد. وي در تبریــز بــا معضــل بــزرگ 
»حــزب خلــق مســلمان«  کــه جریانهــاي مختلــف تحت پوشــش آن 
بــه مبــارزه بــا انقــالب پرداختــه بودنــد، مواجــه مي  گــردد و ســید از 
جانــب همیــن گــروه ضــد انقالبــي بارهــا مــورد تهدیــد قــرار گرفــت. 
آنهــا جایــگاه نمــاز جمعــه را بــه آتــش کشــیدند و از برگــزاري نمــاز 
ــید و  ــن مي پوش ــه کف ــان در روز جمع ــا ایش ــد، ام ــري کردن جلوگی
پیشــاپیش جمعیــت حرکــت و بدیــن ســان بــا اســتقامت و حضــور 
ــان  ــش در آذربایج ــکا و ایادی ــه آمری ــه توطئ ــردم در صحن ــار م اقش

خنثــي گردیــد.
شهید مدني و جبهه هاي نبرد

شــهید مدنــي در تقویــت روحیــه رزمنــدگان اســالم نقش بســزایي 
داشــتند و بــا شــرکت خــود در جبهــه هــاي نبــرد و حضــور در کنــار 
ســپاهیان اســالم و شــرکت در مجالــس دعــا و نیایــش آنــان، مشــوق 
ــا اســتکبار  رزمنــدگان اســالم بودنــد کــه جنــگ مقــدس خــود را ب

جهانــي تــا پیــروزي نهایــي ادامــه دهنــد. 
شهادت

در نیمــروز جمعــه 60/6/20 در محــراب عبــادت در میــدان نمــاز 
تبریــز بــه دســت منافقــي شــقي بــر اثــر انفجــار نارنجــک بــه آرزوي 

دیرینــه خــود کــه شــهادت بــود رســید. 

 شناسنامه مبارزات سياسي شهيد مدني

اقدامــی جهــت عقــب ماندگــی کشــورهای توســعه نیافته 
و عــدم پیشــرفت آنــان دریــغ نخواهــد ورزیــد.

2. بررســی عملکــرد و اقدامــات آمریــکا در قبــال ملــت 
ــه  ــات خصمان ــی اقدام ــال؛ بررس ــته و ح ــران در گذش ای
ــای  ــته ه ــران از گذش ــت ای ــال مل ــکا در قب ــت آمری دول
دور تاکنــون، بــه روشــنی، جلوگیــری و ممانعــت امریــکا از 
پیشــرفت ملــت مــا را در عرصــه هــای مختلــف سیاســی، 
اقتصــادی، نظامــی، علمــی و...، بــه اثبــات می رســاند. پاره 

ای از ایــن خصومــت هــا عبارتنــد از:
ــرداد 1332 و  ــای 28 م ــن کودت ــه راه انداخت ــف( ب ال
ســاقط کــردن حکومــت مردمــی و قانونــی دکتــر مصــدق، 
ــم  ــه رژی ــیون ب ــفید و کاپیتوالس ــالب س ــرح انق ــه ط ارائ
وابســته پهلــوی، کارشــکنی و تــالش در جهــت ســرنگونی 
نظــام اســالمی ایــران، از راه هایــی نظیــر تقویــت و 
ــالب در جهــت  ــای ضــد انق ســازماندهی گروهــک ه
اختــالل در امنیــت و تمامیــت ارضــی کشــور، راه انــدازی 
کودتــای نــوژه، تحریــک کشــورهای همســایه بــه عملیات 
نظامــی بــر علیــه ایــران و تحمیــل جنــگ هشــت ســاله، 
ایجــاد تحریــم هــای سیاســی بیــن المللــی و اخــالل در 

ــا ســایر کشــورهای منطقــه و جهــان. روابــط ایــران ب
ب( کارشــکنی هــای دولــت آمریــکا و مخالفــت بــا ملــی 
ــور اقتصــادی  ــران و اخــالل در ام شــدن صنعــت نفــت ای
ایــران در دوره طاغــوت؛ دولــت آمریــکا بــرای وابســته کردن 
اقتصــاد ایــران بــه محصــوالت خارجــی، اقتصــاد ایــران را 
شــدیداً وابســته بــه درآمدهــای نفتــی کــرد و رژیــم پهلوی 
را جهــت انجــام اقداماتــی نظیــر اصالحــات ارضــی، تحــت 
ــژه  ــه وی ــران، ب فشــار گذاشــت و خودکفایــی اقتصــادی ای
ــرد و بعــد از پیــروزی  در زمینــه مــواد غذایــی را از بیــن ب
ــی و از  ــگ تحمیل ــاد جن ــا ایج ــز ب ــالمی نی ــالب اس انق
ــه ویــژه در بعــد نفــت  ــردن صنایــع زیــر بنایــی، ب بیــن ب
و پتروشــیمی و کارشــکنی در بــازار نفــت، ایجــاد تحریــم 
هــای اقتصــادی علیــه ایــران در عرصــه بیــن الملــل و ارائــه 
طــرح هایــی نظیــر داماتــو و...، در رونــد پیشــرفت و رشــد 
اقتصــادی ایــران اخــالل بــه وجــود آورد و فشــارهای بســیار 

زیــادی را بــر مــردم ایــران تحمیــل کــرد.
ــذب  ــا ج ــز ب ــی نی ــد علم ــکا در بع ــت آمری ج( دول
نخبــگان فکــری ایــران و جلوگیــری از دســت یابــی ایــران 
بــه تکنولــوژی هــای پیشــرفته، نظیــر آن چــه کــه هــم 
اکنــون در مــورد دانــش هســته ای بــا آن روبه رو هســتیم، 
ــه وجــود  ــران اخــالل ب در راه رشــد و پیشــرفت ملــت ای

ــت. آورده اس
د( آمریــکا در بعــد فرهنگــی نیــز برای بســط و ســیطره 
فرهنــگ لیبــرال دموکراســی خــود و مبــارزه بــا فرهنــگ 
ــته  ــا، از گذش ــایر فرهنگ ه ــالم و س ــش اس ــات بخ حی
هــای دور تاکنــون، بــا اقدامات متعــددی، نظیر اســتفاده از 
عناصــر فکــری وابســته بــه خویــش در داخل و اســتفاده از 
تکنولــوژی ارتباطاتــی، تهاجم گســترده ای را علیه فرهنگ 
اصیــل اســالمی و ملــی ملــت ایــران بــه کار گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه ایــن اقدامــات، آیــا بــاز هــم مــی 
ــرفت  ــع پیش ــواه و مداف ــکا را خیرخ ــوان آمری ت
ــا آن  ــارزه ب ــت از مب ــت و دس ــران دانس ــت ای مل

ــت؟ برداش
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استكبار و استضعاف از منظر امام)ره(
مهم ترین مؤلفه های استکبار و عوامل ایجاد كننده ی آن از نگاه بنیان گذار انقالب اسالمی ایران چیست؟

 محمد شیخانی؛ دانشجوی دکتری رشته  سیاستگذاری   فرهنگی دانشگاه امام رضا    

واژه هایــی ماننــد اســتضعاف، مســتضعف، اســتکبار و مســتکبر، 
اساســاً دارای ریشــه ای قرآنــی هســتند و در بســیاری از آیــات قرآنی 
از آنــان یــاد شــده اســت، امــا ایــن مهــم بعــد از دوران ائمــه ی اطهار 
تــا مدت هــای مدیــدی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود تــا اینکــه 
در گفتمــان امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(، هماننــد دال هایــی 
ــتیالی  ــر اس ــار دیگ ــد و ب ــدی ش ــدداً مفصل بن ــرگردان، مج س
ــتیزی و  ــد استکبارس ــی مانن ــب خرده گفتمان های ــود را در قال خ
ــت اســالمی  ــر حکوم ــان بزرگ ت مســتضعف پروری در درون گفتم
و احیــای ســیره ی نبــوی بازیافــت. بنیان گــذار جمهــوری اســالمی 
ــا  ــی ب ــارزه ی اصول ــه مب ــود، ب ــی خ ــت اله ــول نهض ــران، در ط ای
مســتکبرین و اعــالم حمایــت از مســتضعفان و کوخ نشــینان 
ــارز  ــای ب ــی از نموده ــران را یک ــالمی ای ــالب اس ــد و انق پرداختن

ــتند.)1( ــتکبرین می دانس ــا مس ــان ب ــارزه حق گوی مب
ــوف  ــرداز، فیلس ــک نظریه پ ــری ی ــات فک ــد تراوش ــدون تردی  ب
ــِی  ــام ارزش ــی و نظ ــئت گرفته از جهان بین ــیار نش ــر بس ــا متفک ی
ــا امــام خمینــی )رحمــت  مــورد پذیــرش وی اســت و در ارتبــاط ب
اهلل علیــه( نیــز ایــن مســئله صــادق اســت. استکبارســتیزی را بایــد 
یکــی از محوری تریــن مفاهیــم موجــود در اندیشــه و گفتمــان امــام 

خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( دانســت کــه ردپــای آن در قــول و فعل 
ایشــان در طــول دوران حیاتشــان آشــکارا قابــل مشــاهده اســت. در 
ــوری  ــذار جمه ــرد بنیان گ ــا رویک ــود ت ــالش می ش ــه ت ــن مقال ای
اســالمی ایــران نســبت بــه مقولــه ی اســتکبار جهانــی مورد بررســی 
و تبییــن قــرار بگیــرد. ســؤال اصلــی در ایــن یادداشــت ایــن اســت 
کــه مهم تریــن مؤلفه هــای اســتکبار و عوامــل ایجاد کننــده ی آن از 
نــگاه بنیان گــذار انقــالب اســالمی ایــران چیســت؟ بــه ایــن منظــور، 
از ســویی، چیســتی اســتکبار بــه عنــوان یک درد اساســی و مشــکل 
در اندیشــه ی امــام مــورد بررســی قــرار می گیــرد و از ســویی دیگــر، 
عالئــم ایجابــی و تشــدیدکننده ی ایــن درد و همچنیــن مهم تریــن 
مؤلفه هــای تشــکیل دهنده ی اســتکبار جهانــی در آیینه ی اندیشــه ی 
ایشــان مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در نهایــت راهکارهــای عــالج 
اســتکبار و بــه عبارتــی راهکارهــای استکبارســتیزی نیــز از نــگاه امام 

ــود. ــی می ش ــل بررس راح
 1. چیستی و مصادیق استکبار

ــده  ــر ش ــانه ذک ــد نش ــتکبران چن ــرای مس ــم ب ــرآن کری  در ق
ــی؛)2(  ــری واقع ــه برت ــی، ن ــی و خودبزرگ نمای ــت: برتری جوی اس
تفرقه افکنــی در میــان مردمــان محــروم و مســتضعف؛)3( تحقیــر 

ــه مــردم.)4( و توهیــن ب
 از دیــد مفســران کالم پــروردگار نیــز اســتکبار و تکبــر در معنای 
کلــی یعنــی اینکــه انســان خــود را بــزرگ شــمرد و در موضعــی 
ــل  ــزء رذای ــن رو، ج ــت و از همی ــق آن نیس ــه الی ــد ک ــرار ده ق
ــار  ــب اختی ــود را صاح ــتکبر خ ــود. مس ــمرده می ش ــی ش اخالق
ــردم  ــان م ــا در می ــد ت ــالش می کن ــد و ت ــردم می دان و »رب« م

مســتضعف بــر مســند الوهیــت نشــیند.)5(
 آنچــه در دســتگاه فکــری امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( نیز 
در بــاب اســتکبار قیــد شــده اســت، شــباهت بســیار زیــادی بــا این 
تعاریــف لغــوی از اســتکبار دارد. امــام خمینــی اســتکبار را معــادل 
کوچــک شــمردن بنــده ی خــدا، تعــدی و تجــاوز بــه زیردســتان و 
فخرفروشــی بــر دیگــران عنــوان می کننــد. ایشــان همچنیــن در 
بیــان مصادیــق مســتکبران، گــروه معــدودی را مثــال نمی زننــد، 
بلکــه تمــام افــرادی کــه خصوصیات فــوق را داشــته باشــند، از نگاه 

ایشــان ممکــن اســت بــه اســتکبارگری روی بیاورنــد:
 »...مســتکبرین منحصر نیســتند به ســالطین، منحصر نیســتند 
بــه رؤســای جمهــور، منحصــر نیســتند بــه دولت هــای ســتمگر. 
اســتکبار یــک معنــای اعمــی دارد؛ یــک مصداقــش همــان اجانــب 
هســتند کــه تمــام ملت هــا را ضعیــف شــمردند و مــورد تجــاوز و 
ــر،  ــای جائ ــن دولت ه ــورد هــم همی ــک م ــد؛ ی ــرار دادن تعــدی ق
ســالطین ســتمگر کــه ملت هــای خودشــان را ضعیــف می شــمرند 
ــا دراز  ــه ملت ه ــدی ب ــت تع ــد، دس ــدی می کنن ــا تع ــه آن ه و ب
می کننــد. ملــت را ضعیــف می شــمردند و ملــت را از روی اســتکبار 
نظــر می کردنــد و بــه ملــت تعــدی و تجــاوز می کردنــد. هــر فــرد، 
می شــود کــه مســتضعف باشــد و می شــود مســتکبر باشــد. اگــر 
ــو چهــار نفــر باشــد، تعــدی و  ــه زیردســت های خــودم، ول مــن ب
تجــاوز کــردم و آن هــا را کوچــک شــمردم، بنــده ی خــدا را کوچک 

شــمردم، مــن مســتکبرم و او مســتضعف.«)6(
 2. مؤلفه های شکل گیری استکبار جهانی

 یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای اندیشــه ی سیاســی امــام راحــل 
در زمینــه ی مؤلفه هــا و عوامــل تشــکیل دهنده ی اســتکبار جهانــی 
ایــن اســت کــه حرکــت و ســیر اندیشــه ی ایشــان، حرکــت از درون 
ــتکبار  ــاد اس ــی ایج ــل بیرون ــراغ عوام ــه س ــره ب ــک س اســت و ی
جهانــی نمــی رود. امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(، در مرحلــه ی 
نخســت، عــدم بیــداری و آگاهــی مســتضعفین و همچنیــن غفلت 
ــی  ــه ی نخســت، ایجــاد اســتکبار معرف ــوان مؤلف ــه عن ــا را ب آن ه
می کننــد. بنیان گــذار جمهــوری اســالمی ایــران معتقدنــد 
بســیاری از مــردم، بــه دلیــل جهــل و نادانــی، از خصایص اســتکبار 
ــد  ــه بای ــن زمین ــد و در ای ــن عملکــرد آن آگاهــی ندارن و همچنی
ــا  ــدار رســالت آگاه ســازی توده ه ــن دار و دغدغه م روشــن فکران دی
را بــر عهــده بگیرنــد: »مســتضعفین وظیفه شــان را بــا مســتکبرین 
بفهمنــد. ایــن مســتضعفین اکثــراً نمی داننــد. مــا هــم نمی دانیــم؛ 
ــی از  ــد، بعض ــا آورده ان ــر م ــه س ــه ب ــا چ ــه این ه ــم ک نمی دانی

ــم.«)7( ــت و می دانی ــت ماس ــش دس ــای کوچک ورقه ه
 از نــگاه امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( یکــی از مهم تریــن 
حربه هــای اســتکبار جهانــی، ایجــاد فضــای بی اعتمــادی و 
ــود و ایــن مســئله ناشــی از  ــه انقــالب ایــران ب بدبینــی نســبت ب
آن بــود کــه وقــوع انقــالب ایــران، بســیاری از معادالت سیاســی در 

منطقــه ی خاورمیانــه را بــه هــم ریختــه بــود.
 دوری از اســالم و قــرآن نیــز مشــکل دیگــری اســت کــه دنیــای 
اســالم بــه آن مبتــال شــده اســت و اگــر مســلمین بــه حســب امــر 
خــدای متعــال، متفــرق نمی شــدند و بــه ریســمان الهــی چنــگ 
ــی و  ــی و اجتماع ــم از سیاس ــان، اع ــام مشکالتش ــد، تم می زدن
ــا آن هــا  ــی نمی توانســت ب اقتصــادی، رفــع می شــد و هیــچ قدرت
مقابلــه کنــد. لکــن بــه واســطه ی غفلــت بعضــی و عــدم توجــه و 
تغافــل بعضــی، از ایــن امــر محــروم ماندنــد و تــا ایــن امــر الهــی 
تحقــق پیــدا نکنــد، بایــد مســلمین انتظــار گرفتاری های بیشــتری 

را داشــته باشــند.)8(
ــتگی  ــه، وابس ــران، در ادام ــالمی ای ــوری اس ــذار جمه  بنیان گ
بــه قدرت هــای بــزرگ و تــرس از تهدیدهــای آنــان را بــه عنــوان 
مؤلفــه ی دیگــر ایجــاد اســتکبار جهانــی معرفــی می کنــد. ایشــان 
ــالمی  ــورهای اس ــران کش ــی س ــاط برخ ــف از انحط ــن تأس ضم
برابــر مســتکبران می فرمایــد:  در  رفتارهــای ذلت آورشــان  و 
ــوند و  ــلط بش ــا مس ــه ج ــه هم ــد ب ــا می خواهن ــن ابرقدرت ه »ای
ایــن بدبخت هــای خلیــج فــارس هــم مثــل کویــت گرفتــار ایــن 
وسوســه شــده اســت، خیــال می کنــد کــه اگــر در دامــن آمریــکا 

ــت.«)9( ــتباه اس ــن اش ــود و ای ــالص می ش ــرود، خ ب
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 ســپس ایشــان در خــارج از جهــان مســلمین نیــز مؤلفه هــای 
ایجــاد اســتکبار جهانــی را جســت وجو می کننــد و بیمــاری 
روحــی مســتکبران را بــه عنــوان مهم تریــن عامــل، مــد نظــر قــرار 
می دهنــد: »مســتکبرین، جهــان را از دیــد خــاص اســتکباری خود 
و آن بیمــاری روحــی کــه در آن هــا هســت، نــگاه می کننــد و ایــن 
بیمــاری موجــب ایــن شــده اســت کــه توده هــای بــزرگ ملت هــا 
ــتکبرین  ــد مس ــن دی ــد. ای ــاب نمی کنن ــان حس ــا از جه را این ه
اســت کــه ســایر قشــرهای بــزرگ ملت هــا را، آن هایــی کــه دریایی 
هســتند، این هــا را نمی بیننــد؛ یعنــی ایــن بیمــاری اســباب ایــن 

شــده اســت کــه آن هــا را نبیننــد.«)10(
 3. حربه هــای اســتکبار از نــگاه امــام خمینــی )رحمــت 

اهلل علیــه(
ــتکبار  ــد اس ــد بودن ــه( معتق ــت اهلل علی ــی )رحم ــام خمین  ام
ــی را  ــای مختلف ــود، راهکاره ــداف خ ــه اه ــل ب ــرای نی ــی ب جهان
ــا ایــن  مــد نظــر قــرار می دهــد و ضــرورت دارد کــه مســلمانان ب
حربه هــا آشــنایی کامــل داشــته باشــند. برخــی از ایــن راهکارهــا از 

ــد از: ــان عبارت ان ــگاه ایش ن
 3-1. استفاده ی ابزاری از دولت های منطقه

ــی  ــی و درون ــم مل ــتوانه ی محک ــه از پش ــا ک ــی از دولت ه  برخ
برخــوردار نیســتند، بــه دام اســتعماری قدرت هــای بــزرگ گرفتــار 
می آینــد و در بحران آفرینی هــای اســتکبار در جهــان اســالم 
ــه( در  ــت اهلل علی ــی )رحم ــام خمین ــد. ام ــی می کنن نقش آفرین
ــرای  ــا ب ــا و درنده ه ــد: »از گرگ ه ــه می فرماین ــاره توصی ــن ب ای
شــبانی و حفــظ منافــع خــود اســتمداد نطلبیــد. ایــن ابرقدرت هــا 
آن لحظــه ای کــه منافعشــان ایجــاب کنــد، شــما و دوســتان خــود 
را قربانــی می کننــد و پیــش آنــان دوســتی و دشــمنی و صداقــت، 

ــدارد.«)11( ارزشــی ن
 3-2. مقابله با انقالب اسالمی

 از نــگاه امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( یکــی از مهم تریــن 
حربه هــای اســتکبار جهانــی، ایجــاد فضــای بی اعتمــادی و بدبینــی 
نســبت بــه انقــالب ایــران بــود و ایــن مســئله ناشــی از آن بــود کــه 
وقــوع انقــالب ایــران، بســیاری از معــادالت سیاســی در منطقــه ی 
خاورمیانــه را بــه هــم ریختــه بــود. ایشــان در توصیــه ای بــه ســران 
کشــورهای اســالمی می فرماینــد: »القــای شــبهه و بــزرگ جلــوه 
ــرای  ــران ب دادن خطــر اســالم و انقــالب و جمهــوری اســالمی ای
کشــورهای منطقــه همــان ترفنــد قدیــم و جدیــد جهان خــواران 
بــوده اســت کــه از ایــن طریــق، از پیدایــش جــو تفاهــم و همکاری 

مســالمت آمیز جلوگیــری نماینــد.«)12(
 4. استکبارســتیزی و راهکارهــای آن در اندیشــه ی امام 

خمینــی )رحمــت اهلل علیه(
 در آیینــه ی اندیشــه ی امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه(، پیکار 
ــر اســاس تضــاد طبقاتــی نیســت،  مســتضعفین و مســتکبرین، ب
ــری و  ــای فک ــته از پایه ه ــی و برخاس ــارزه ی اصول ــک مب ــه ی بلک
اعتقــادی اســت کــه ریشــه در دیــن دارد. بــه ایــن معنــا کــه بیــن 
ــک  ــواره ی ــی، هم ــای اله ــتکباری و حکومت ه ــتگاه های اس دس
ــواره  ــخ بشــر هم ــه تاری ــه نحــوی ک ــود دارد؛ ب ــی وج ــل ذات تقاب
شــاهد جنــگ و ســتیز مســتکبرین بــا مســتضعفین بــوده اســت.

 معمــار کبیــر انقــالب، بــه تأســی از آموزه هــای اســالمی، 
محیــط بین الملــل را بــه صــورت دوقطبــی و بــر مبنــای مواجهه ی 
ــاح مســتکبرین و مســتضعفین می نگریســت  ــک دو جن ایدئولوژی
ــه ی  ــل و منازع ــور تقاب ــول مح ــالب را ح ــی انق ــت اصل و سیاس
ــرب  ــی در شــرق و غ ــای اســتکبار جهان ــا کانون ه آشــتی ناپذیر ب

ــود. ــف می نم ــان تعری ــل از آن ــت کام و گسس
 ایشــان مبــارزه بــا اســتکبار را همــواره ســرلوحه ی مکتــب فکری 
ــز در  ــتکبار نی ــالج درد اس ــد و ع ــرار داده بودن ــود ق ــی خ و عمل

اندیشــه و نهضــت ایشــان قابــل بررســی اســت.
 4-1. بیداری و هوشیاری مسلمین

 امــام راحــل همچنــان کــه در مقولــه ی شــکل گیری اســتکبار، 
ابتــدا بــه بررســی عوامــل درونــی پرداختــه بودنــد، بــرای مبــارزه 
بــا آن نیــز ابتــدا تلنگــر اصلــی را بــه خــود مســلمانان می زننــد و 
خواهــان بیــداری آن هــا هســتند: »بایــد مظلومــان جهــان بیــدار و 
هوشــیار باشــند و از ایــن توطئه هــا و حیله هــا گــول نخورنــد و بــه 
فعالیــت خــود در راه رســیدن بــه آزادی و خــروج از قیدوبندهــای 

اســتعماری و اســتثماری ادامــه دهنــد...«)13(
ــه  ــزش علی ــه خی ــتضعفین را ب ــه مس ــپس در ادام ــان س  ایش
ای  مســلم،  ملت هــای  »ای  می کننــد:  ترغیــب  ابرقدرت هــا 
ــای  ــالمی، ای ملت ه ــورهای اس ــه ی کش ــوم هم ــای مظل ملت ه

ــدار  ــع شــدید، بی ــزی کــه در تحــت ســلطه ی اشــخاصی واق عزی
بشــوید، برخیزیــد از جــا. ای مســتضعفین جهــان، برخیزیــد و در 
ــچ  ــا هی ــتادید، این ه ــر ایس ــه اگ ــتید ک ــا بایس ــل ابرقدرت ه مقاب

کاری نمی تواننــد بکننــد.«)14(
 4-2. تشکیل حزب مستضعفین

ــازی  ــد نهادس ــدن، نیازمن ــه ش ــرای نهادین ــه ای ب ــر اندیش ه
ــوان اندیشــه ها  ــا می ت ــق نهاده ــر، از طری ــارت دیگ ــه عب اســت. ب
ــت تئوریــک صــرف خــارج کــرد و آن هــا را در عرصــه ی  را از حال
عمــل نیــز محــک زد. امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( نیــز بــه 
خوبــی ضــرورت ایــن مســئله را درك کــرده بودنــد. بنابراین ایشــان 
ــه  ــتکبران را توصی ــه مس ــدف علی ــه و بی ه ــارزه ی کورکوران مب
ــک  ــه ی ــن زمین ــا در ای ــد ت ــلمانان می خواهن ــد و از مس نمی کنن

جبهــه ی واحــد تشــکیل دهنــد:
 »مــن امیــدوارم کــه یــک حزب بــه اســم »حزب مســتضعفین« 
در تمــام دنیــا بــه وجــود بیایــد و همــه ی مســتضعفین بــا هــم در 
ایــن حــزب شــرکت کننــد و مشــکالتی کــه ســر راه مســتضعفین 
اســت از میــان بردارنــد و قیــام در مقابــل مســتکبرین و چپاولگران 
شــرق و غــرب کننــد و دیگــر اجــازه ندهنــد کــه مســتکبرین بــر 

مســتضعفین عالــم ظلــم کننــد و نــدای اســالم را و وعده  ی اســالم 
را، کــه حکومــت مســتضعفین بر مســتکبرین اســت و وراثــت ارض 

برای مســتضعفین اســت، متحقــق کننــد.«)15(
ــش،  ــی ـ الهی خوی ــه ی سیاس ــن در وصیت نام ــان همچنی  ایش

خطــاب بــه مســتضعفان می فرمایند: »شــما ای مســتضعفان جهان 
و ای کشــورهای اســالمی و مســلمانان جهــان، بــه پا خیزیــد و حق 
را بــا چنــگ و دنــدان بگیریــد و از هیاهــوی تبلیغاتــی ابرقدرت هــا و 
عمــال سرســپرده ی آنــان نترســید و حــکام جنایــت کار را از کشــور 
خــود برانیــد و همــه در زیــر پرچــم پرافتخــار اســالم مجتمــع و بــا 
دشــمنان اســالم و محرومــان جهــان بــه دفــاع برخیزید و به ســوی 

یــک دولــت اســالمی بــه پیــش رویــد.«)16(
 4-3. الگوگیری از انقالب ایران

 انقــالب اســالمی ایــران، بــه عنــوان پدیــده ای بی نظیــر، با تمســک 
ــه آموزه هــای دینــی قدرت هــای بــزرگ را ســاقط کــرد و کارایــی  ب
قــدرت اســالم را در عرصــه ی سیاســت داخلــی و خارجی اثبــات کرد. 
امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( بــا توجــه بــه موفقیــت ایــن الگو، 
مســتضعفان جهــان را بــه پیــروی از آن توصیــه می کننــد؛ زیــرا ایــن 

انقــالب از نــگاه امــام راحــل ویژگی هــای خاصــی دارد:
 »ایــن انقــالب اســالمی یــک انقــالب عــادی نیســت و متکــی به 
هیــچ یــک از دو قطــب شــرق و غــرب نمی باشــد. از ایــن جهــت، 

ــا پیمــودن صــراط  ویژگی هــای خــاص خــود را داشــته و دارد و ب
مســتقیِم »الشــرقیه و الغربیــه« در مقابــل هــر دو قطــب ایســتاده 
ــای افســانه ای نهراســیده اســت  ــک از قدرت ه ــچ ی اســت و از هی
کــه همیــن موجــب پیروزی هــای معجزه آســایش گردیــد؛ گرچــه 
موجــب توطئه هــا و آتش افروزی هــای فــراوان علیــه خــودش 

هــم شــد، لکــن در هیــچ مرحلــه ای عقب گــرد نکــرد.«)17( 
ــه برکــت  ــران اســالمی ب ــروز ای ــد: »ام ایشــان ســپس می فرماین
ــه اســالم و تحــول عظیمــی کــه در اقشــار  ایمــان قــوی و تعهــد ب
مختلــف حاصــل شــده اســت، دســت شــرق و غــرب و انگل هــای 
منحــرف را از کشــور خــود کوتــاه و بــه هیــچ قدرتــی اجــازه نمی دهد 
کوچک تریــن دخالتــی در کشــور اســالمی ایــران نمایــد و ایــن خــود 

حجــت قاطعــی اســت بــرای مســلمانان و مظلومــان جهــان.«)18(
  در دســتگاه اندیشــه ی سیاسی ایشــان، استکبارستیزی و مقابله 
ــوده  ــگاه خاصــی ب ــای جهان خــوار همــواره دارای جای ــا قدرت ه ب
اســت و یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن مســئله، بینــش قرآنــی و 
ــا  الهــی امــام راحــل اســت. نقطــه ی حرکــت ایشــان در مقابلــه ب
اســتکبار، قــرآن اســت و راهکارهــای ایــن مســئله را نیــز در نهایــت 

ــه می کننــد. ــی ارائ ــا اســتفاده از آموزه هــای قرآن ب
 5. فرجام سخن

ــا رهبــرِی بزرگ تریــن   بنیان گــذار جمهــوری اســالمی ایــران، ب
انقــالب ضداســتکباری تاریــخ معاصــر جهــان، تحــول شــگرفی در 
محیــط بین الملــل ایجــاد کــرد و عــالوه بــر شکســت ابرقدرت هــا، 
موجــب بیــداری ملت هــای آزادی خــواهِ تحت ســلطه ی مســتکبران 
شــد. در دســتگاه اندیشــه ی سیاســی ایشــان، استکبارســتیزی و 
مقابلــه بــا قدرت هــای جهان خــوار همــواره دارای جایــگاه خاصــی 
ــش  ــئله، بین ــن مس ــل ای ــن دالی ــی از مهم تری ــت و یک ــوده اس ب
ــان در  ــت ایش ــه ی حرک ــت. نقط ــل اس ــام راح ــی ام ــی و اله قرآن
مقابلــه بــا اســتکبار، قــرآن اســت و راهکارهــای ایــن مســئله را نیــز 

ــد. ــه می کنن ــی ارائ ــای قرآن ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــت ب در نهای
 ایشــان بــا تأکیــد دوبــاره بــر راهبــرد استکبارســتیزی و تحریک 
توده هــای انســانی بــه خیــزش علیــه ابرقدرت هــا، نشــان می دهــد 
کــه ایــن راهبــرد ویژگــی مقطعــی نــدارد، بلکــه تــا رســیدن بــه 
مقصــود نهایــی باید پیوســته ســرلوحه ی کار جبهه ی مســتضعفین 
باشــد. ایشــان راهبــرد اصلــی مقابله بــا اســتکبار جهانــی را وحدت 
مســتضعفین معرفــی می کنــد و از آن هــا می خواهــد حــول 
محــوری بــا عنــوان جبهــه و حــزب مســتضعفین، گــرد هــم بیایند 
ــد.  ــکیل دهن ــده را تش ــت واح ــک ام ــتکبران، ی ــل مس و در مقاب
عــالوه بــر ایــن، الگــوی انقــالب اســالمی ایــران نیــز بایــد همــواره 
از ســوی مســتضعفان مــد نظــر قــرار بگیــرد، زیــرا ویژگی بــارز این 
ــاح  ــه دو جن انقــالب، استکبارســتیزی آن و عــدم وابســتگی آن ب

شــرق و غــرب بــوده اســت.
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||||| سخن شهروند||||| 

ــراي  ــانه دار ب ــي نش ــد جماعت ــد و نظام من ــالش هدفمن ت
تحریــف اندیشــه و آثــار حضــرت امــام )ره( طــي ســال هاي 
ــام معظــم  ــه مق ــا آنک ــرد ت ــدا ک ــدر گســترش پی ــر آنق اخی
ــر  ــرم مطه ــود را در ح ــخنان خ ــي س ــور اصل ــري مح رهب
بنیانگــذار انقــالب اســالمي بــه ایــن موضــوع اختصــاص داد 
ــام  ــرت ام ــرات حض ــي تفک ــاي اساس ــن مولفه ه ــا تبیی و ب
ــن  ــل ای ــزوم هوشــیاري مــردم و نخبــگان در مقاب ــه ل )ره( ب

ــد. ــد کردن ــرد تأکی رویک
ــه  ــراي » ارائ ــي اســت کــه تــالش جماعتــي ب ــن در حال ای
تصویــري مخــدوش و بدعت آمیــز از امــام « طــي چنــد 
ــي رود  ــار م ــته و انتظ ــمگیر داش ــدي چش ــر رش ــال اخی س
ــالب و  ــراي انق ــدي ب ــري ج ــه خط ــک ب ــده اي نزدی در آین
ــیب هاي  ــات و آس ــه تبع ــري ک ــود، خط ــل ش ــام تبدی نظ
ــت  ــناریوهایي اس ــا و س ــتر از فعالیت ه ــب بیش ــه مرات آن ب
ــرار  ــتور کار ق ــالب در دس ــراي انق ــي ب ــمنان بیرون ــه دش ک
مي دهنــد، چــرا کــه چنیــن طرحــي توســط برخــي از 
ــت مي شــود و  ــالب مدیری ــارز انق ــم و مب شــخصیت هاي مه

ــرد. ــود مي  گی ــه خ ــم ب ــري ه ــاد تازه ت ــر روز ابع ه
بــر همیــن اســاس » تقلیــل روحیــه اســتکبار ســتیزي« و 
جایگریــن کــردن »تفکــر سازشــکارانه« بــه جــاي آن را باید 
ــراي  ــر ب ــورد نظ ــف م ــت طی ــم حرک ــوط مه ــي از خط یک
تحریــف نــگاه حضــرت امــام، بــه خصــوص در بعــد سیاســت 
ــال هاي  ــه طــي س ــوري ک ــه ط ــمار آورد، ب ــه ش ــه ب خارج
اخیــر چهره هــاي اصلــي ایــن جریــان بــه شــکلي هدفمنــد 
ــه  ــد ک ــد کرده ان ــف تأکی ــاي مختل ــر در تریبون ه و فراگی
اساســاً مبــارزه و رویارویــي بــا اســتکبار جــزو مبانــي انقــالب 
ــوده و پــس از شــکل گیري انقــالب و براســاس  اســالمي نب
ــام  ــي در دســتور کار حضــرت ام ــي و مکان ــات زمان مقتضی

قــرار گرفتــه اســت.
در ســوي دیگــر روزنامه هــاي متعــدد و پرشــمار ایــن 
ــزوم  ــا از ل ــا و گفت وگوه ــه گزارش ه ــم در مجموع ــف ه طی

تعامــل بــا امریــکا و متحدانــش و اتخــاذ رویکــرد واپســگرایانه 
ــادي و  ــت اقتص ــود وضعی ــراي بهب ــرب ب ــا غ ــه ب در مقابل

ــد. ــان مي آورن ــه می ــخن ب ــردم س ــتي م معیش

   مبارزه با استکبار تاریخ انقضا ندارد
رهبــر انقــالب بــر اســاس رویکــرد خطرنــاك جریــان مــورد 
ــه  ــم اندیش ــاخص هاي مه ــي از ش ــریح یک ــه تش ــاره ب اش
حضــرت امــام مبنــي بــر » لزوم اســتمرار مبــارزه و ایســتادگي 
در مقابلــه بــا اســتکبار « و » خوشــبین نبــودن بــه وعده هــاي 
ــام  ــي از اصــول ام ــد: »یک ــد نمودن ــد و تأکی ــا« پرداختن آنه
ــي،  ــده اله ــه صــدق وع ــاد ب ــي، اعتم ــه کمــک اله ــکال ب ات
ــتکبر و  ــاي مس ــه قدرت ه ــادي ب ــل، بي اعتم ــه مقاب و نقط
زورگــوي جهانــي اســت؛ ایــن یکــي از اجــزاي مکتــب امــام 

ــالروز  ــمین س ــت و شش ــم بیس ــات در مراس ــت.«) بیان اس
ــه اهلل94/3/14( ــی رحم ــام خمین ــت حضــرت ام رحل

معظــم لــه در ادامــه زوایــاي دیگــري از نــوع تفکــر حضــرت 
ــه ضــرورت  ــا نظــام ســلطه تشــریح و ب ــه ب ــام را در مقابل ام
ــتکبار  ــوان راس اس ــه عن ــکا ب ــا امری ــه ب ــتمرار مواجه اس

تأکیــد مي کننــد: » امــام صریحــاً در جبهــه مخالــف قلــدران 
ــه اي  ــچ مالحظ ــت، هی ــرار داش ــتکبران ق ــي و مس بین الملل
ــدران  ــان قل ــه می ــام در مقابل ــه ام ــت ک ــن اس ــرد. ای نمي ک
ــان،  ــا مظلوم ــم ب ــوي عال ــاي زورگ ــتکبران و قدرت ه و مس
در جبهــه مظلومــان بــود... امــام بــا مســتکبرین ســِر آشــتي 
ــداع  ــک اب ــکا، ی ــراي امری ــزرگ« ب نداشــت. واژه »شــیطان ب

ــود.« عجیبــي از ســوي امــام ب
ایشــان همچنیــن تأکیــد کردنــد: » امــام )ره(در چارچــوب 
ایــن اصــل فکــري خــود، همــواره در مقابــل امریــکا و 
ــاًل  ــت و متقاب ــع گرف ــي آن موض ــي و امنیت ــتگاه سیاس دس
ــال  ــا کم ــردم فلســطین ب ــژه م ــه وی ــوم ب ــاي مظل از ملت ه
ــات در مراســم  صمیمیــت و قاطعیــت حمایــت کــرد.«) بیان
بیســت و ششــمین ســالروز رحلــت حضــرت امــام خمینــی 

رحمــه اهلل94/3/14(
ــب  ــاره آن هــم در قال ــن ب ــري در ای ــاره رهب ــد چندب تأکی
ــام  ــف ام ــناریوي تحری ــل س ــه در مقاب ــمندي جامع هوش
ــه  ــژه ب ــا نظــام ســلطه و توجــه وی ــارزه ب نشــان داد کــه مب
ــت  ــز جماع ــدارد و تمرک ــا ن ــخ انقض ــتیزي تاری استکبارس
ــاوي  ــد ح ــیر نمي توان ــن مس ــت در ای ــراي حرک ــانه دار ب نش

ــد. ــتاوردي باش دس

    نخستین جرقه استکبارستیزي
شــروع استکبارســتیزي را بایــد ســال 1343 و همزمــان بــا 
ــون کاپیتوالســیون  ــه تصویــب قان اعتــراض امــام خمینــي ب
در ایــران دانســت؛ آنجایــي کــه حضــرت امــام بــا ســخنراني 
ــي  ــه فقــط زمینه ســاز شــکل گیري انقالب افشــاگرانه خــود ن
بــزرگ در ســال 57 شــد، بلکــه جرقه هــاي نخســتین 

ــران زد. ــردم ای ــان م ــرد استکبارســتیزي را در می راهب
ــی و  ــار مستشــاران نظام ــي از حضــور زیانب ــا آگاه ــام ب ام
ــی و انگلیســی در کشــور در پــس تصویــب  امنیتــی امریکای
الیحــه کاپیتوالســیون بــرای نظامیــان امریکایــی در مجلــس 
شــورای ملــی )21 مهــر 1343( بالفاصلــه مراجــع و علمــای 
قــم را بــه تشــکیل جلســه هفتگــی فــرا خواندنــد و بــا ارســال 
ــان  ــهرها را در جری ــایر ش ــای س ــی علم ــرام و پیک های تلگ
امــر قــرار دادنــد.) گــزارش ســاواك قــم، ســند شــماره 242(

ســخنراني تاثیرگــذار حضــرت امــام بــه همیــن مناســبت را 
بایــد نخســتین اقــدام رســمي ایشــان در مقابلــه بــا اســتکبار 
دانســت کــه دســتاوردهاي آن تــا امــروز ادامــه داشــته اســت.

   استکبار ستیزي همگام با تثبیت انقالب
ــم محــور اساســي را  ــارزات ه ــي در طــول مب ــام خمین ام
بــر استکبارســتیزي قــرار دادنــد و بــا تأکیــد بــر گزاره هایــي 
همچــون »همــه بدبختــي مــا از امریکاســت« از خــوي 
ــا اســتکبار  تجاوزطلبــي و ضــرورت مبــارزه و عــدم رابطــه ب

ــد. ــان مي آوردن ــه می ــخن ب س
ــا  ایشــان همچنیــن در اوج روزهــاي انقــالب و همزمــان ب
توســعه ســخنان تهدیدآمیــز مقامــات امریکایــي و از جملــه 
کارتــر،  رئیس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده فرمودنــد: 
» قدرتمنــدي بــه ایــن اســت کــه نظاممــان را از گرفتــاري اي 
کــه امریــکا برایــش پیــش آورده نجــات بدهیــم و یــک نظــام 
ــه یــک نظــاِم متکــي  ــْت مــا ایجــاد بکنیــم ن ــر مل متکــي ب
بــر مستشــارهاي آمریــکا و اســتقاللمان را هــم حفــظ بکنیــم 
ــه  ــي ک ــک مملکت ــه ی ــیم ن ــتقل باش ــت مس ــک مملک و ی
همــه چیــز آن در دســت دیگــران اســت...« )صحیفــه امــام 

ــد 5، صفحــه 98(  ــي)ره(، جل خمین
ــکا و نظــام  ــا امری ــارزه ب ــر مب ــام )ره( ب تأکیــد حضــرت ام
ــون اساســي  ــه آن شــد کــه اصــل 152 قان ســلطه منجــر ب
ــوري  ــد: »سیاســت خارجــي جمه ــوان کن ــه صراحــت عن ب
اســالمي ایــران برپایــه نفــي هرگونــه ســلطه خارجــي، 
از  دفــاع  همه جانبــه،  اســتقالل  حفــظ  ســلطه پذیري، 
ــش  ــاي آزادي بخ ــت از نهضت ه ــلمانان، حمای ــوق مس حق
و اســالمي، عــدم تعهــد در برابــر قدرت هــاي ســلطه گر 
و روابــط صلح آمیــز متقابــل بــا دولت هــاي غیرمحــارب 

ــت.« ــتوار اس اس

تقليل روحيه استكبارستيزي نشانه اي از 
تحريف مكتب امام 

جریاني كه به جنگ اندیشه هاي امام راحل آمده است

 محمد اسماعیلی 

تالش جماعتي براي » ارائه 
تصویري مخدوش و بدعت آمیز از 
امام « طي چند سال اخیر رشدي 
چشمگیر داشته و انتظار مي رود 

در آینده اي نزدیك به خطري جدي 
براي انقالب و نظام تبدیل شود، 
خطري که تبعات و آسیب هاي آن 
به مراتب بیشتر از فعالیت ها و 
سناریوهایي است که دشمنان 

بیروني براي انقالب در دستور کار 
قرار مي دهند
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ــالش  ــا ت ــکا ت ــر امری ــرگ ب ــعار م ــذف ش    از ح
ــه ــتیزي جامع ــه استکبارس ــل روحی ــراي تعدی ب

ــا  ــه ب ــام ک ــرت ام ــاي حض ــه و نگرش ه ــف اندیش تحری
ــا روي کار  ــود ب ــده ب ــاز ش ــال 68 آغ ــان در س ــت ایش رحل
آمــدن دولــت اصالحــات وارد فــاز جدیــدي شــد و تــا آنجایي 
پیــش رفــت کــه یکــي از تئوري پــردازان نزدیــک بــه دولــت 
تأکیــد کــرد، بایــد افــکار امــام بــه مــوزه تاریــخ ســپرده شــود 
)اکبــر گنجــي، در مصاحبــه روزنامــه تاگــس اشــپیگل آلمان، 
ــزوم  ــف از ل ــن طی ــتگان ای ــا وابس ــان 79/1/24( و باره کیه
بهبــود روابــط بــا امریــکا و مســتکبران دنیــا ســخن بــه میــان 

آوردنــد.
ایــن جریــان طــي دو ســال اخیــر بــه ســرکردگي برخــي 
دیگــر از شــخصیت هاي باســابقه انقــالب بــا فرصــت مناســبي 
کــه بــه واســطه روي کار آمــدن دولــت یازدهــم فراهــم شــد 
اقدامــات خــود را بــراي تغییــر باورهــاي عمومــي نســبت بــه 

نظــام ســلطه، وارد مراحــل جدي تــري کــرد.
ایــن ســناریو بــا نقــل قولــي در روزنامــه آرمــان- در پاییــز 
ســال 92- آغــاز شــد، تیتــر ایــن مطلــب چالــش برانگیــز این 

بــود: »امــام)ره( موافــق حــذف مــرگ بــر امریــکا بودنــد.«
اپوزیســیون  تــا  بــود  کافــي  گــزاره  همیــن 
ــا اســتفاده  ــان تجدیدنظرطلــب ب )Opposition( و جری
ــکا  ــران و امری ــان ای ــمني ها می ــام دش ــرورت اتم از آن ض
را مطــرح و ایــن را یــک خواســته عمومــي القــا کننــد کــه 
مــردم دیگــر عالقــه اي بــه ادامــه دشــمني ها بــا نظــام ســلطه 

ــد. ــکا ندارن ــوص امری ــه خص و ب
امــا در مقابــل اســناد بســیاري رســانه اي شــد کــه اساســاً 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــع اس ــالف واق ــي خ ــن ادعای چنی
ــرورت  ــر ض ــه در آن ب ــام ک ــي ام ــاي تاریخ ــي از پیام ه یک
ادامــه استکبار ســتیزي مــردم بــا ســر دادن شــعارهایي نظیــر 
مــرگ بــر امریــکا بــود، رســانه اي شــد. در ایــن پیــام آمــده 
اســت: »حــال بایــد بــه آن آخونــد مــزدور کــه فریــاد مــرگ 
ــد  ــر امریــکا و اســرائیل و شــوروي را خــالف اســالم مي دان ب
ــر  ــت از ام ــدا)ص(و متابع ــول خ ــه رس ــي ب ــا تأس ــت؛ آی گف
خداونــد تعالــي خــالف مراســم حــج اســت؟ آیــا تــو و امثــال 
تــو آخونــد امریکایــي فعــل رســول اهلل)ص( و امــر خداونــد را 

ــال 64( ــاج س ــه حج ــام ب ــد...« )پی ــه مي کنی تخطئ
انگیــزه تحریــف استکبارســتیزي مــورد نظــر حضــرت امــام 
)ره(پــس از مکالمــه چنــد دقیقــه اي اوبامــا و رییــس جمهــور 
محتــرم جمهــوری اســالمی ایــران  بــا یکدیگــر در نیویــورك 
ــد  ــالش کردن ــد ت ــر معان ــد  و عناص ــدی ش ــاز جدی وارد ف
ــور  ــن دو کش ــط بی ــازي رواب ــراي عادي س ــروعي ب آن را ش
عنــوان و ایــن را مطــرح کننــد کــه ادامــه رونــد گذشــته بــه 
صــالح جمهــوري اســالمي نیســت. در همیــن اثنــا بــود کــه 
ــا  ــر از پ ــکا« س ــه امری ــتقیم ب ــرواز مس ــوق »پ ــي از ش برخ
ــانه هاي  ــا در رس ــک رؤی ــه ی ــه مثاب ــناختند و آن را ب نمي ش

ــد. ــش مي دادن ــود پوش خ
رویکــرد مــورد اشــاره جریــان تجدیدنظرطلــب بــراي حذف 
شــعارهایي کــه حــاوي استکبارســتیزي اســت تــا بــه امــروز 
ادامــه دارد و در مفاهیمــي ماننــد » تخطئــه امریکا ســتیزي »، 
ــران- واشــنگتن »، » شــعاري  ــط ته ــري در رواب ــزوم بازنگ » ل
بــودن و مردمــي نبــودن استکبارســتیزي«، » اصولــي نبــودن 
مقابلــه بــا غــرب »، » خوانــش جهــت دار از تفکــرات حضــرت 
امــام و زیــر ســؤال بــردن تصمیمــات ایشــان« و » احساســي 
بــودن و جوزدگــي نظــام در مقابــل ایــاالت متحــده امریــکا« 
خالصــه شــده کــه هیــچ گونــه همخوانــي و قرابتــي بــا اصول 
انقــالب اســالمي و آرا و اندیشــه هاي حضــرت امــام نداشــته 

اســت.
ــه  ــدون توجــه ب ــه کــه اشــاره شــد جامعــه ب ــا همانگون ام
چنیــن اقدامــات حزبــي در ایــام مناســبتي و در حرکت هــاي 
جمعــي خــود همچنــان تأکیــد مي کننــد کــه اولویــت 
کشــور در سیاســت خارجــي، ایســتادگي در مقابلــه بــا نظــام 

ــکا اســت. ــلطه و در رأس آن امری س

در حقیقــت اگــر کســي مدعــي 
شــود شــهید محــراب آیــت اهلل 
ــخصیت  ــي ش ــداهلل مدن ــید اس س
همــدان  اســتان  در  بي بدیلــي 
نــاب  اهــداف  تحقــق  بــراي 
ــود  ــي )ره( ب ــام خمین حضــرت ام
ادعــاي گزافــي نکــرده اســت،  اگــر 
ــخصیتي  ــف ش ــاي مختل جبنه ه
شــهید مدنــي را بــا نــگاه بنیانگذار 
ــه  ــراد نزدیــک ب جمهــوري اســالمي محــک بزنیــم ایشــان جــزو اف
شــخصیت امــام بودنــد و در  ضمــن اینکــه اسالم شناســي خبــره بــود 
ــد و  ــود،  ســخنش از دل برمي آم ــر ب در اخــالص و شــجاعت کم نظی
الجــرم بــر دل هــا مي نشســت.خلوص سراســر وجــودش را درنوردیــده 
ــام  ــگار تم ــرد ان ــب را مي ب ــارك علي ابن ابیطال ــام مب ــي ن ــود و وقت ب

ــرد. ــار مي گی ــنونده را در اختی ــود ش ــلولهاي وج س
ــراي  ــزي و ب ــام برنامه ری ــجاعت تم ــا ش ــه ب ــري ک ــرد بي نظی م
ــان  ــه فرم ــوش ب ــرد و چــه گ ــي مي ک ــداف اســالم اجرای ــق اه تحق
مقتدایــش بــود، قابــل بــاور اســت کــه او هیــچ چیــز جز طلــب رضاي 

ــت. ــودش نمي خواس ــراي خ ــدا ب خ
شــاهد بوده ایــم کــه اگــر کســي از نزدیــکان بــه نــام ایشــان 
مي خواســت از قــدرت سوءاســتفاده کنــد بــه شــدت بــر او تاختــه و اگــر 
ــاره جــدي  اصــالح نمي شــد از خــود دور مــي ســاخت،  چنــان در این ب
بــود کــه فرزنــد دلبندش بــراي تحصیــل یا امــور جــاري زندگي بایــد در 
صــف و در نوبــت اخــذ وام ســي هزار تومانــي بانــک مهدیــه قــرار بگیــرد.

ــا را  ــتیزي او جان ه ــه استکبارس ــت و روحی ــر صالب ــرف دیگ از ط
ــزدوران شــاه  ــد م ــد،  تهدی ــه مي خوان ــه مقابل ــه ستم پیشــگان ب علی
ملعــون در ایــام حکومــت نظامــي در همــدان و جلوگیــري از عبــور 
ــون از  ــرکوب انقالبی ــرکت در س ــراي ش ــش ب ــي ارت ــتون نظام س
نمودهایــي اســت کــه در تشــجیع مؤمنیــن همــدان بــراي مبــارزه بــا 

رژیــم ســتم شــاهي نقــش بســیار مؤثــري داشــت.
ایــن شــهید بزرگــوار در اطاعــت از ولــي فقیــه زمــان خــود، یعنــي 
حضــرت امــام خمینــي)ره( لحظــه اي کــه درنــگ نمي کــرد بلکه ســر 

ــید  ــن س ــت ای ــوان گف ــع مي ت ــور قاط ــه ط ــناخت و ب ــا نمي ش از پ
الهــي بــه معنــاي عمیقــي راســت مي گفــت که شــیعه حضــرت علي 

)ع( اســت مــردي کــه مشــاهده حــاالت عبادتــش انسان ســاز بــود.
اهلــش مشــاهده کرده انــد که رفتــار مؤمنانــه وي چهــره اش را تابان 
کــرده بــود و دل هــا را بیــدار مي کــرد،  بــرق نــگاه هوشــیارانه و محبت 
آمیــزش کمتــر کســي را گرفتــار نمي کــرد و مي تــوان بــه طــور قــوي 
گفــت کــه اگــر مــا از نزدیــک در دوران انقــالب حضــرت امــام خمیني 
)ره( را نمي دیدیــم دلخــوش بودیــم کــه دسترســي بــه شــهید بزرگوار 

آیــت اهلل مدنــي بــراي مــا مقدور اســت.
در شــبي قبــل از پیــروزي انقــالب و در کــوران درگیــري بــا عمال 
شــاه، عــده اي شــایعه کــرده بودنــد کــه عکــس امــام )ره( تــوي مــاه 
ــون  ــده اي از انقالبی ــا ع ــت  ب ــن فرص ــان در اولی ــاده است، ایش افت
تمــاس گرفتــه و بــه طــور قاطــع فرمودنــد این هــا خرافــه و ســاخت 
ــراي  ــد ب ــوي داری ــزه ق ــي شــما کــه انگی دســت دشــمن اســت ول
حمایــت از اســالم افــراد را آگاه کنیــد بــه عــالوه قــواي موجــود را در 
قالــب تظاهــرات شــبانه علیه شــاه ملعــون و عمالــش هدایــت کنید.

ــه  ــت ائم ــراي مظلومی ــر ب ــر منب ــر س ــش ب ــاي روان ــک ه اش
معصومیــن علیهم الســالم بــه خصــوص امــام علــي )ع(، امــام 
ــود کــه روح و جــان  حســین)ع( و حضــرت زهــرا )س( اکســیري ب
مخاطبیــن را صــد چنــدان بــراي مبــارزه بــا طاغــوت برمي انگیخــت. 
بــا تمــام وجــود مي تــوان گفــت شــهید مدنــي بــه برکــت پذیــرش 
آگاهانــه و خالصانــه آئیــن پــاك و عالــي رســول اهلل )ص( یکپارچــه 
نــور و برکــت شــده بــود و در عصــر حاضــر رهبــر مــا ســید علــي 
و مــردم بــراي مبــارزه بــا اســتکبار و اســتعمار نیــز تشــنه وجــود و 

حضــور همچــون اوئیــم.
تــوکل ایــن عالــم شــهید بــه خداونــد و کمــک الهــي، از وي فردي 
بســیار اســتوارتر از کــوه ســاخته بــود و هنگامــي کــه علیــه شــاه و 
اســتکبار زمانــه ســخن مي رانــد گویــا تــار عنکبوتــي را بــه ســخره 
گرفتــه کــه بایــد هــر چــه زودتــر محــو و ناپدیــد شــود و انهدامــش 
را بپذیــرد و تســلیم ســنت قهرآمیــز الهــي شــود و ایــن شــهید، بــا 

اخــالص شــد،  آنچــه از خالــق هســتي مي خواســت.
روحش شادتر و راهش پر رهروتر

شهيد مدني،  روح استكبارستيزي را در كالبد همداني ها دميد
 حسین صادقیان
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ــف  ــاد مختل ــه ابع ــن ب پرداخت
هــای  شــخصیت  زندگــی 
ــالب  ــالم و انق ــخ اس ــزرگ تاری ب
از  تجلیــل  ضمــن  اســالمی، 
ایشــان و ارج نهــادن بــر تالشــها 
و مجاهدتهایشــان، گرفتــن ره 
هــای  فضیلــت  از  ای  توشــه 
ــروی از  ــت، پی ــال آنهاس ــی مث ب
الگوهــای برجســته ای کــه عمــر 
شــریف خــود را در راه رســیدن بــه مقامــات علمــی و معنــوی صــرف 
نمــوده انــد، جــزء برنامــه هــای تربیتــی آییــن آســمانی اســالم بــه 
شــمار مــی رود. تاریــخ اســالم نمونــه هــای فراوانــی از این شــخصیت 
هــای نامــی را در خــود جــای داده اســت، بایــد ضمــن معرفــی ایــن 
ذخایــر گرانبهــا، نســل امــروز و فــردای میهــن اســالمی بــا یــادگاری 
بــه جــا مانــده از ایــن فرزانــگان آشــنا گردنــد. شــهید مدنــی یکــی از 

هــزاران ســتاره درخشــان آســمان هدایــت اســت کــه زوایــای زندگی 
او سرشــار از درس هــای آموزنده اســت. )ســجاده خونیــن،1382: 27( 
ــه عنــوان یکــی از ســرمایه هــای  امــام راحــل از شــهید مدنــی ب
ــد   ــی کنن ــاد م ــران ی ــوری اســالمی ای ــرای جمه ــم ب ــزرگ و مه ب
ــی  ــمار عالمان ــان در ش ــرا ایش ــد16: 374( زی ــام، جل ــه ام )صحیف
اســت کــه از عمــر شــریف خــود در راه احیــای معــارف اســالمی و 
نشــر فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الســالم بهــره بــرد و در ســنگرهای 
ــا جهــل و تباهــی و ســتم پرداخــت. وی از  ــه ســتیز ب گوناگــون، ب
جوانــی قــدم در راه مبــارزه بــا طاغــوت نهــاد و در این راه، دســتگیری 
هــا و تبعیدهــای مــداوم را بــه جــان خریــد. در ســال هــای دوری از 
وطــن و زندگــی در نجــف اشــرف، جاذبه معنــوی او، روشــن ضمیران 
ــر  ــان را از محضــر پ حقیقــت جــو را گرداگــردش جمــع کــرد و آن
فیضــش ســیراب ســاخت. هــم زمــان بــا اوج گیــری قیــام مردمــی 
پانزدهــم خــرداد و تبعیــد امــام خمینــی رحمــه اهلل به نجف اشــرف، 
همــواره مدافــع امــام بــود و در کنــار آن رهبــر فرزانــه، در پاســداری از 

اســالم کوشــید. وی پــس از انقــالب نیــز در کنــار امــام و یــاران گران 
قــدرش، در حفــظ آرمــان هــای نظــام اســالمی و دفــع توطئــه هــای 

دشــمنان نظــام، عاشــقانه تــالش مــی کــرد. 
شــهید مدنــی، در طــول زندگــی پرثمــرش، خدمــات ارزنــده ای به 
اســالم و ملــت ایــران در نقــاط مختلف کشــورمان به یادگار گذاشــت 
و ســرانجام بــه دســت منافقــان کــوردل، در محــراب نمــاز جمعــه به 
شــهادت رســید. )کاملی،1386: 94( آنچه در  مســیر ســیره سیاســی 
و اجتماعــی ایشــان از برجســتگی برخــوردار اســت و بــا توجــه بــه 
نیازهــای زمانــه جمهــوری اســالمی ایــران حائــز اهمیــت می باشــد، 
والیــت پذیــری و اطاعــت از ولــی فقیــه اســت کــه بــه مثابــه کلیــد 

موفقیــت و تعالــی جامعــه اســالمی بایــد مــورد مداقــه قــرار گیــرد. 
شــهید مدنــی بــا اطاعــت از فرامین امــام)ره( اســوه و الگــوی والیت 
پذیــری در زمــان خویــش بودنــد کــه رجــوع بــه عملکــرد سیاســی و 
اندیشــه هــای ایــن اندیشــمند و عالــم اســالمی مــی توانــد از حیــث 
تاریخــی و سیاســی بــرای نســل جــوان و جامعــه ایرانــی مفیــد واقــع 
شــود و در ایــن مســیر، نوشــتار حاضــر ســعی دارد بــه برســی ســیره 

آیــت اهلل مدنــی در والیــت پذیــری بپــردازد.
شرح حال و زندگی علمی آیت اهلل مدنی

ـ.  شــهید آیــت اهلل ســید اســداهلل مدنــي در ســال 1293 هــ
ــان  ــه جه ــده ب ــهر( دی ــان )آذرش ــوار ق ـ.ق.( در دهخ ش.)1323هــ
گشــود. پــدر ایشــان، مرحــوم آقــا میــر علــي، در بازارچه ي آذر شــهر، 
شــغل بــزازي داشــت. شــهید مدنــي در چهــار ســالگي، مــادر و در 
ــا  ــدر خــود را از دســت داد و دوران کودکــي را ب شــانزده ســالگي، پ
رنــج و ســختي بــه پایــان رســاند. وي در عنفــوان جوانــي، بــه قصــد 
کســب علــم وکمــال، بــه شــهر مقــدس قــم عزیمــت کــرده، بــه رغم 
ــدر و اســتبداد  ــراوان شــخصي ناشــي از در گذشــت پ مشــکالت ف
عصــر رضــا خانــي، بــا پشــتکار بــه تحصیــل علــوم دینــي مشــغول 

شــد.)عباس زاده،1377: 7-28(
او در حــوزه علمیــه ي قــم، پــس از گذرانــدن مراحــل مقدماتــي 
از محضــر اســاتید بــزرگ فقــه و اصــول وفلســفه بهــره منــد گردیــد. 
مدتــي در محضــر درس محــوم آیــت اهلل حجــت کــوه کمــري)ره( و 
آیــت اهلل ســید محمــد تقــي خوانســاري )ره( حاضــر شــد و مــدت 
چهــار ســال نیــز در محضــر امــام خمینــي قدس ســره حضــور یافت 

و از درس فلســفه و عرفــان اخــالق ایشــان بهــره منــد گردیــد.
 آیــت اهلل مدنــي، پــس از مدتــي بــه نجــف اشــرف هجــرت کــرده، 
در حــوزه علمیــه نجــف اشــرف، در کنــار تکمیــل تحصیــالت عالــي 
خویــش، تدریــس در ســطوح مختلــف را شــروع کــرده و بــه دســتور 
ــائل،  ــه، رس ــس لمع ــي تدری ــم)ره(، کرس ــت اهلل حکی ــوم آی مرح
ــزو  ــان، ج ــدك زم ــت و در ان ــده گرف ــه عه ــه را ب ــب و کفای مکاس
اســاتید معــروف حــوزه علمیــه نجــف اشــرف بــه شــمار آمــد. وي در 
نجــف اشــرف، در درس خــارج مرحــوم آیــت اهلل ســید عبــد الهــادي 
شــیرازي)ره( و مرحــوم آیــت اهلل حکیــم)ره( ومرحوم آیــت اهلل خوئي 
)ره( شــرکت کــرده و از مراجــع بــزرگ از جملــه آیــت اهلل حکیــم در 
نجــف و آیــت اهلل حجــت کــوه کمــري در قــم و آیــت اهلل خوانســاري 

اجــازه اجتهــاد دریافــت کرد.)فرزانــگان شــاهد،1390(
والیــت و والیــت مــداری در فرایند پیشــرفت سیاســی از 

منظــر شــهید مدنی
والیــت در زبــان عربــي از مــاده ولــي گرفته شــده و بــراي آن معاني 
متعــددي از قبیــل قــرب، دوســت، یــاور، قیــام بــه کار، اختیــاردار و 
ــر آنهــا  ــزون ب ــت، اف ــراي واژه والی سرپرســت میــان شــده اســت. ب
معنــاي ســلطنت و رهبــري را نیــز بیــان مي کننــد. در یــک تقســیم 
ــه چهــار دســته  ــوان ب ــور را مي ت ــي متعــدد مزب بنــدي کلــي، معان
تقســم کــرد: قرابــت یــا نزدیکــي، محبــت یــا دوســتي، نصــرت یــا 
ــده  ــن واژه اراده ش ــه از ای ــر. آنچ ــدي ام ــا تص ــت ی ــاري، و حکوم ی
اســت بــا مفهــوم چهــارم، یعنــي حکومــت یــا تصــدي امــر ارتبــاط 
ــاره  ــن ب ــي)ره( در ای ــام خمین ــه ام ــه ک ــد. همان گون ــدا مي کن پی
معتقدنــد؛ والیــت یعنــي حکومــت و اداره کشــور و اجــراي قوانیــن 
شــرع مقــدس. بنابرایــن، مــراد از واژه والیــت، در اصطــالح حکومــت 
و زمامــداري در امــور مربــوط بــه جامعــه سیاســي مي باشــد کــه در 
ــه آن اشــاره شــده  ــه صراحــت ب کالم برخــي فقهــاي دیگــر نیــز ب
اســت.)قربانی و شــبان نیــا،1390: 59( در اندیشــه اســالمي، خداونــد 
خالــق و مالــک عالــم هســتي اســت و تصــّرف در ملــک او نیازمنــد 
اذن و اجــازه مي باشــد. پیشــرفت سیاســي مســتلزم تصــّرف در عالــم 
تشــریع بــوده و ایــن تصــرف نیــز مشــروط بــه اذن و اجــازه مالــک 
اســت. ولــّي االهــي، کــه در پیامبــر)ص(، ائمــه)ع( و در عصرغیبت، در 
فقیــه عــادل و بــا کفایــت متجلــي مي گــردد، تنهــا کســي اســت که 
از ســوي خداونــد مــأذون و مأمــور بــوده تا در راســتاي هــدف خلقت، 

 رمز موفقيت نظام سياسی و استكبارستيزي 
در گرو تبعيت از ولی فقيه است

استکبارستیزي آیت اهلل مدنی در پرتو پیروی از والیت امام خمینی)ره(

 سیدمحمدجواد قربی؛  سیدمحمدجواد قربی دانش آموخته کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی -پژوهشکده امام خمینی)ره(
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در ایــن عالــم تصــّرف نمایــد. ازایــن رو، پیشــرفت سیاســي اســالمي، 
فراینــدي اســت کــه در نتیجــة انجــام عمــل صالــح سیاســي، از کــه 
توســط افــراِد مــاذون از ســوي ولــّي امــر، در جهــت ســعادت انســاني 
بــراي برپایــي عدالــت و دســت یابي بــه حیــات طیبــه، تحّقــق یافتــه 
و موجــب پویایــي تمــدن کمــال محــور مي گــردد. تحقــق ایــن امــر 
مبتنــي بــر عبودیــت االهــي، و فرجام شناســي و بــاور بــه زندگــي در 
ســراي آخــرت مي باشــد. در ایــن صــورت، جامعــه از شــاخص هایي 
هم چــون عمــل صالــح  سیاســي، بصیــرت سیاســي و اطاعت پذیــري، 
کــه شــرط تحقــق پیشــرفت سیاســي اســت، بهره منــد خواهد شــد. 
بــه عبــارت دیگــر، پیشــرفت سیاســي در صورتــي محقــق خواهــد 
ــار سیاســي خویــش، والیــت وليّ االهــي  ــا اختی شــد کــه انســان ب
را برگزیــده و بــا انجــام عمــل صالــح سیاســي، خویشــتن را مطیــع 
اوامــر او گردانــد. در همیــن راســتا، والیت مــداري، مســتلزم پذیــرش 
ــول  ــت، قب ــه)ع( و در نهای ــران و ائم ــد، پیامب ــي خداون ــت طول والی
ــرش  ــیعي، پذی ــوزه اندیشــه ش ــه اســت. در ح ــت فقی ــه والی نظری
ــاق اندیشــمندان و عالمــان  ــورد اتف ــاي او، م ــد و اولی ــت خداون والی
دینــي مي باشــد.)طاهری،1390: 101( در اندیشــه سیاســی شــهید 
مدنــی، والیــت حقیقــی متعلــق به خداوند اســت کــه پیامبــر گرامی 
اســالمی و ســایر معصومیــن در ذیــل والیــت ایشــان قــرار دارنــد. در 
وصیــت نامــه ایــن شــهید بزرگــوار چنیــن امــده اســت که »شــهادت 
مــي طلبــم کــه ایمــان بــه خــداي توانا جــل جاللــه داشــته، و احدي 
و موجــودي را شــریک او ندیــده، حــال و مقالــم گویــاي »ال الــه اال اهلل 
الحــق المبییــن« اســت و همچنیــن معتــرف بــه رســالت و حاکمیت 
وجــود مقــدس رســول گرامــي حضــرت محمــد بــن عبــد اهلل صلــي 
ــوده و جمیــع آنچــه را کــه آن بزرگــوار از جانــب  ــه ب اهلل علیــه و آل
پــروردگار احدیــت آورده تصدیــق و اعتــراف داشــته ، وجــود مقــدس 
مولــي الموالــي حضــرت امیــر المؤمنیــن علــي بــن ابــي طالــب علیه 
الســالم را وصــي بالفصــل و امــام واجــب الطاعــة و یــازده فرزنــدش 
را یکــي بعــد از دیگــري امامــان بــر حــق میدانــم.« )وصیــت نامــه 
آیــت اهلل مدنــی( از ایــن رو، حقانیــت والیــت پیامبــر و جانشــینان 
ایشــان را تاییــد مــی نماینــد و در ادامــه والیــت آنهــا، بر  والیــت امام 
خمینــی)ره( صحــه مــی گذازنــد و اعتقــاد دارنــد کــه بایــد از ایشــان 
تقلیــد کــرد و بــه دســتورات ایشــان بــه عنــوان یــک مرجــع عالیقدر 

گــوش فــرا داد.
شــجاعت آیــت اهلل مدنــی در والیــت مــداری و تبعیــت از والیــت 
امــام خمینــی)ره( ریشــه در ایمان راســتینش داشــت و از خصوصیات 
بــارز ایــن مــرد بزرگــوار بــود کــه از جــد امجــدش حضــرت علــی )ع( 
بــه ارث بــرده بودنــد. بــه طــور مثــال، در شهرســتان گنبــد زمانیکــه 
تبعیــد بودنــد رئیــس ســاواك بــه صــورت یــک فــرد نا شــناس بــه 
ایشــان تلفــن زدنــد و در مســئله تقلیــد از او ســوال می کنــد کــه بــه 
نظــر شــما امــروز از چــه کســی بایــد تقلیــد کــرد؟ وی بــا صراحــت و 
بی پــروا می گویــد: »بــا وجــود آیــت اهلل خمینــی معلــوم اســت کــه 
بایــد از ایشــان تقلیــد کــرد، رئیــس ســاواك کــه خــود یکــه خــورده 

بــود.« )رضایــی ،1392(
براســاس ســیره عملــی ایشــان مــی تــوان دریافــت کــه رشــد و 
تعالــی جامعــه اســالمی و پیشــرفت سیاســی جمهــوری اســالمی 
ایــران در گــرو تبعیــت از ولــی فقیــه و اجــرای فرامیــن ایشــان در 
ســطوح مختلــف جامعــه مــی باشــد. ایشــان بــا وجــود داشــتن مقام 
شــامخ علمــی و مقبولیــت اجتماعــی، خــود را موظــف و مکلــف بــه 
رعایــت از فرامیــن امــام خمینــی)ره( مــی دانســتند. حتی ایشــان  با 
گســترش  فعالیت هــای  تبلیغــی  بــه  طرفــداری  از امــام  خمینــی ، از 
ــا،  ــن  محدودیت ه ــم  ای ــد. علی  رغ ــر گردی ســال  1346 ممنوع المنب
ــام   ــت  ام ــم ، مرجعی ــت اهلل ســید محســن  حکی ــت  آی ــس  از رحل پ
خمینــی  را در همــدان  مطــرح  کــرد؛ به طــوری  کــه  ســاواك  گــزارش  
ــرده   ــام  ک ــد ام ــدان  را مقل ــی  هم ــوم  اهال ــک  س ــش  از ی داد وی  بی

ــی،1376 ، 182(. اســت  )مدن
شهید محراب و ذوب شدن در والیت امام خمینی)ه(

ــا تمــام وجــودش ذوب  ــی ب ــت اهلل شــهید ســید اســداهلل مدن آی
ــه  ــر، هم ــی دیگ ــه عبارت ــود؛ ب ــه ب ــت فقی ــذوب والی ــالم و مج اس
دوســتی هــا و احیانــا دشــمنی هــای شــهید مدنــی بــرای رضــای 
خــدای متعــال بــود. تمــام زندگــی ایــن عالــم مبــارز پــر از درس و 
مشــی خداشناســی و تقــوای الهــی و پرهیــزکاری اســت و در عیــن 
ــوی  ــنت نب ــن و س ــرآن و آیی ــالم و ق ــان اس ــر مخالف ــال در براب ح
ــم  ــود. رژی ــت ب ــت و عدال ــع حقیق ــتوار و مداف ــی اس ــد کوه همانن
ــاد  ــه نورآب ــور از جمل ــف کش ــاط مختل ــه نق ــاهی وی را ب ستمش
ممســنی، کنــگان، خــرم آبــاد، گنبــد کاوس و مهابــاد تبعیــد کــرد 
ولــی آیــت اهلل مدنــی نــه تنهــا از مبــارزات و ارشــاد و تبلیــغ دیــن 

و قــرآن کوتاهــی نکــرد بلکــه در آنجــا منشــاء تحــوالت فرهنگــی و 
اجتماعــی هــم شــد. وی در جهــت شناســاندن نهضــت امــام راحــل 
و آشــکار کــردن ظلــم و ســتم رژیــم وابســته پهلــوی فعالیــت هــای 
زیــادی را انجــام داد. )آقامحمــدی، 1393( درآمیختگی شــهید مدنی 
بــا امــام خمینــی)ره( بــه گونــه ای بــود که بیــان مــی دارنــد: »بدانید 
کــه خــط امــام ویژگــی  هایــش    همــان ویژگــی هــای قــرآن و پیامبــر 
ــوده و از  ــلوبی ب ــط اس ــالم فق ــته از اس ــت. در گذش ــرم )ص( اس اک
مســاجد صــورت هایــی. و امــام در حقیقــت اســالم راســتین را مــی  
خواهــد پیــاده کنــد. امــروز آقــای خمینــی مظهــر اســالم اســت. امام 
هــر فرمانــی بدهنــد بایــد بــدون چــون و چــرا آن را اطاعــت کنیــم. 
حتــی اگــر بــه ضــرر جانمــان باشــد.« در ادامــه مــی افزاینــد: »و اهلّل 
ایــن شــخص، عــالوه بــر حیــات ظاهــری، حــّق حیــات معنــوی بــر 
گــردن همــه مــا دارد. وقتــی دینــم بــه مــن مــی گویــد بایــد امــروز 
خــودت را فرامــوش کنــی و خــود را زیــر پــای ایــن مــرد یعنــی امــام 
خمینــی بگــذاری تــا یــک قــدم بــاال بیایــد و بدنبــال ایشــان حرکت 

ــه محــراب،1366: 3( کنی.«)روزنام
آیــت اهلّل مدنــی، اطاعــت از اوامــر امــام خمینی)ره( را همیشــه برای 
خــود و دیگــران واجــب و الزم مــی دانســتند و عالقــه خاصــی بــه 
امــام داشــتند و امــام نیــز متقابــالً به ایشــان عالقــه ویژه ای داشــتند 
تــا جایــی کــه در جریانــات همــدان، حضــرت امــام بــه ایشــان مــی 
نویســند: »شــما ســید العلماء االعالمید« و  ایشــان را دســت راســت 
خــود بــه حســاب مــی آورند کــه، کنایــه از شــرافت و اهمیت ایشــان 
اســت. یکــی از شــخصیت هــای آذربایجــان بــه امــام امت عــرض می 
کننــد: آیــت اهلّل مدنــی بــا توجــه بــه کســالتی کــه دارنــد، مالحظــه 
حــال خــود را نمــی کننــد و در بیســت و چهــار ســاعت، فقــط ســه 
ــی  ــد: »اگــر مــا و مدن ســاعت اســتراحت مــی کننــد. امــام فرمودن
ــی  اســتراحت کنیــم چــه کســی کارهــا را انجــام مــی دهــد؟ مدن

دســت راســت مــن است.«)پاســدار اســالم،1382: 28-35(
ــرت  ــه بصی ــه مثاب ــی ب ــهید مدن ــری ش ــت پذی والی

ــی  سیاس
جامعــه اســالمي بــراي رســیدن بــه تکامــل حقیقــي کــه آرمــان 
ــرت« باشــد.  ــا »بصی ــارش ب ــد رفت همــة عدالت خواهــان اســت، بای
بدیــن منظــور، جامعــة اســالمي افــزون بــر دســت یابي بــه شــناخت 
عمیــق از دیــن مبیــن اســالم و ژرف نگــري در مبانــي اندیشــه هاي 

اســالمي، بــه دانســته هاي عقیدتــي، اخالقــي و شــرعي دیــن اســالم 
ــاور قلبــي داشــته باشــد. در ادامــه، ضــروري  بایــد ایمــان قــوي و ب
اســت کــه جامعــه گرایش هــا و خواســته هاي منفــي خــود را مهــار 
کنــد و جویــاي تقــواي الهــي باشــد. جامعــة خواهــان بصیــرت، در 
ــق داده هــاي  ــن ســه ویژگــي، ســزاوار اســت کــه در تطبی ــار ای کن
شــناختي و اعتقــادي و عملــي، بــر مصداق هــا و جریان هــا بــا کمــال 
دقــت نظــر کنــد، دچــار اشــتباه نشــود و از لغزش هایــي کــه انســان 
را در پرتــگاه گمراهــي مي اندازنــد، بــه دور باشــد تــا مصــداق حــق را 
درســت تشــخیص دهــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تحقــق ایــن 
شــرایط بــراي عمــوم جامعــة اســالمي، امــري بســیار دشــوار اســت؛ 
چراکــه ظرفیــت کافــي بــراي کارشناســي در امــور دینــي بــا شــرایط 
بیــان شــده، بــراي عمــوم جامعــة اســالمي فراهــم نیســت و تنهــا 
عــده اي مي تواننــد در تحقــق ایــن چهــار مؤلفــه )شــناخت، ایمــان، 

تقــوا و تشــخیص مصــداق حــق( موفــق باشــند.
ــه اي دیگــر  ــه گون ــراي عمــوم مــردم بصیــرت ب در ایــن میــان، ب
شــکل مي گیــرد. شــکل بصیرت یابــي در عمــوم مــردم بنابــر 

دیــدگاه عقــل و شــرع، مراجعــه بــه کارشــناس و خبــره اســت. عموم 
ــه  ــي، چشــم ب ــون اجتماع ــاي فتنه گ ــة اســالمي در جریان ه جامع
ــا راهنمایي هــاي دلســوزانه، آنهــا  ــد کــه ب خــواص جامعــه مي دوزن
ــرت داشــته  ــاري بابصی ــا رفت ــد ت ــاري کنن را در تشــخیص حــق ی
باشــند. بنابرایــن، نقــش خــواص در انجــام دادن رفتــار بصیرت گونــه، 
نقــش مهمــي اســت و خــواص جامعــه بایــد درصــدد کســب بصیرت 
ــرت، در جریان هــاي فتنه گــون، چــراغ راه  ــو بصی ــا در پرت باشــند ت
عمــوم مــردم شــوند.)برهان، 1390: 88( آیــت اهلل مدنــی بــر اســاس 
خودســازی و کســب معرفــت بــه درجــات باالیــی از بصیــرت دســت 
یافتــه بودنــد و ثمــره ایــن آگاهــی و معرفــت در ســیره اجتماعــی و 
سیاســی ایشــان نمــود پیــدا نمــود کــه نمــود عینــی آن، تبعیــت از 
رهبــری امــام خمینــی)ره( و اطاعــت از فرامیــن ایشــان بــود. میــزان 
بصیــرت و اگاهــی سیاســی ایــن بزرگــوار بــه حــدی بــوده کــه امــام 
خمینــی)ره( در پیامــی بــه مناســبت رحلــت ایشــان، بیان مــی دارند 
ــی از کیاســت، اگاهــی و تدبیــر سیاســی در امــور  کــه شــهید مدن
جامعــه اســالمی برخــوردار بودند)پیــام امــام خمینــی،1382: 26( و 

در خصــوص ایشــان مــی فرماینــد: 
»ایــن چهــره نورانی اســالمی)آیت اهلل مدنــی( عمــری را در تهذیب 
نفــس و خدمــت بــه اســالم و تربیــت مســلمانان و مجاهــده در راه 
ــود کــه  ــد و از چهره هــای کــم نظیــری ب ــه باطــل گذران حــق علی
بــه حــد وافــر از علــم و عمــل و تقــوی و تعهــد و زهــد و خودســازی 

برخــوردار بود.«)امــام خمینــی، جلــد15: 226( 
جمع بندی

شــهید مدنــی یکــی از شــخصیت هــای علمــی، دینــی و مبارزاتــی 
در جمهــوری اســالمی مــی باشــد کــه دارای اندیشــه هــا و ســیره 
عملــی برجســته و نافــذ در فراینــد انقــالب اســالمی مــی باشــند. 
ایشــان یکــی از شــخصیت هــای برجســته ای مــی باشــند کــه در 
نظــر و عمــل تابــع والیــت فقیــه بــوده و در دوران حیــات سیاســی و 
علمــی خویــش، از والیــت امــام خمینــی)ره( یاد کــرده انــد و تبعیت 
ــی دانســتند و دســتورات  از ایشــان را حکمــی شــرعی و واجــب م
امــام)ره( در صحنــه هــای مختلــف را مــی پذیرفتنــد زیــرا اعتقــاد 
داشــتند کــه رمــز موفقیــت نظام سیاســی در گــرو تبعیــت از رهبری 

و ولــی فقیــه اســت.
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از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

)رودکي در رثاي شهید حکیم بلخي(
مرحــوم صدرالمتألهیــن بزرگترین فیلســوف اســالمي و مؤســس 
مکتــب فلســفي حکمــت متعالیــه در کتــاب مفاتیح الغیب)فاتحــه 
11( از حضــرت ختمــي مرتبــت پیامبــر اســالم )ص( نقــل مي کند: 
»خــداي را بندگانــي اســت کــه پیغمبــر نیســتند ولــي نبــوت بــه 

آنهــا غبطــه خــورده و آرزوي مقــام آنــان را دارد«.1
شــهید آیــت اهلل ســید اســدا... مدنــي در شــمار عالمــان پارســایي 
اســت کــه در امتــداد خــط نورانــي رســالت انبیــاء و ائمــه اطهــار 
ــود و هــم درمانگــر نفــوس مــردم )یزکیهــم و  )ع( هــم آمــوزگار ب
یعلم الکتــاب و الحکمــه( و هــم مبــارز بــا ظلــم و جــور و طاغــوت 
)و لقــد بعثنــا فــي کل امة رســوال ان اعبــدواهلل و اجتنبوالطاغــوت...(. 
او بي تردیــد یکــي از اســوه هاي عصــر حاضــر در معرفــي بــه نســل 
ــن  ــان دی ــراي معلمــان و روحانی ــي ب ــه الگــوي عمل ــد و البت جدی
ــه انجــام  اســت کــه بي مــزد و منــت،  رســالت الهــي خویــش را ب
رســانده و روشــني بخش نــه تنهــا روزگار حاضــر بلکــه الهام بخــش 
اعصــار آینــده باشــند )کارمــردان روشــن گــري اســت / کار دونــان 
حیلــه و بي شــرمي اســت(. یکــي از ابعــاد شــخصیتي شــاخص آن 
شــهید کــه بــه شــدت نیــاز امــروز حوزه هــاي علمــي و دانشــگاهي 
اســت و متأســفانه کمتــر مــورد اهتمــام قــرار گرفتــه،  ایجــاد پیونــد 
وثیــق میــان فقــه و حقــوق،  سیاســت و مبــارزه بــا اخــالق نظــري 
و عملــي اســت و در تمــام مراحــل زندگــي آن بزرگــوار،  رگه هــاي 
الهام بخــش و روشــنگرانه اي از نمــود فضیلــت و اخــالق بــه وضــوح 

قابــل مشــاهده اســت.
بــاري! شــهید مدنــي را در چنــد عرصــه مي تــوان مورد بررســي و 

مطالعــه قــرار داد و بــه نســل جدیــد معرفــي کرد:
1- شــرح زندگانــي بــه عنــوان الگــوي عینــي و عملــي تربیت که 
مؤثرتریــن عامــل در پــرورش انســان اســت )کونــوا دعــاة لنــا بغیــر 
الســنتکم- امــام صــادق)ع((. در قــرآن کریــم و روایــات از حضــرت 
ــه  ــم)س( و ائم ــرت مری ــم)ع(، حض ــرت ابراهی ــد)ص(،  حض محم
اطهــار و حضــرت فاطمــه زهــرا)س( بــه عنــوان »اســوه« نــام بــرده 
شــده اســت کــه مــراد از آن مثــل و نمونــه بــراي اقتــدا و پیــروي 
اســت )ســوره احــزاب آیــه 21- ســوره ممتحنــه آیــه 4 و 6- المیزان 

ــوار ج48 ص 261( ج 1 ص 270- بحاراالن

ــه  ــش، ائم ــن خوی ــداد طاهری ــه اج ــدا ب ــا اقت ــي ب ــهید مدن ش
اطهــار)ع(، خــود الگــوي عملي بــراي سرمشــق مؤمنان قــرار گرفته 
اســت کــه الزم اســت بــه زبــان روز و فنــاوري نویــن به نســل جدید 

معرفــي گــردد.
ــه از  ــرار داد ک ــي ق ــدات علمــي، او را در شــمار عالمان 2- مجاه
تمــام لحظــات عمــر بــا برکــت خویــش بهره هــا بــرده و در مســیر 
تحصیــل و در ســلک طالبــان علــم ســال ها در جــوار کریمــه اهــل 
بیــت)س( و شــاگردي اســتادان بزرگــي ماننــد امام خمیني، آیــت ا... 
حجــت، آیــت ا... محمدتقــي خوانســاري و نیــز ســال هاي هجــرت از 
وطــن در حــوزه علمیــه نجــف از دانــش بــزرگان آن دیــار، خوشــه 
ــا کســب فضائــل علمــي و معنــوي و عالمــي در  چینــي کــرد و ب
تــراز مجتهدیــن آن زمــان بنــا بــه دســتور العمل قــرآن کریــم )آیــه 
نفــر - ســوره ( بــه ایــران مراجعــت نمــود و مشــغول رســالت الهــي 

خویــش گردیــد.
3- مبــارزات عقیدتــي، سیاســي و جهــاد بــا دشــمنان داخلــي 

و خارجــي
مبــارزات  شــهید مدني در راســتاي قیــام روحانیــت و نهضت هاي 
اصالحــي صدســاله اخیــر قابــل تبییــن و تحلیــل اســت کــه بــه 
قــول مرحــوم عالمــه اســتاد شــهید مطهــري، سلســله جنبــان آن 
ســیدجمال الدین اســدآبادي همدانــي و اوج آن قیــام و انقــالب امــام 
خمینــي)ره( اســت ایــن نهضــت رســتاخیزي، در فکــر مســلمین و 
نظــام اجتماعــي آنــان پدیــد آورد کــه ایــن هنــوز از نتایــج ســحر 
اســت و بالنــده و ادامــه دار تــا منتهــي بــه قیــام مصلــح آخرالزمــان 
شــود. رســالت اصلــي ایــن قیــام اســالمي بــر انداختــن دردهــاي 
جامعــه اســالمي از طریــق بازگشــت بــه اســالم ناب محمــدي)ص( 
ــه وحــدت  ــم ائمــه اطهــار)ع(، آگاهــي سیاســي، دعــوت ب و تعالی
مســلمین و مبــارزه همــه جانبــه بــا جهالــت و نفــاق و تخلــق بــه 
ــي  ــهید مدن ــیره ش ــد س ــرداري همانن ــنه، روش و ک ــالق حس اخ

ــت. ــر اس امکان پذی
عطــف بــر ایــن مقدمــه، شــهید مدنــي در طــول دوران حیــات بــا 
برکــت خویــش بــه طــور عمــده در ســه جبهــه اقــدام بــه مبــارزه و 

ــرد: جهاد ک
الف- جبهه مبارزه با طاغوت زمان

ــي اســت کــه از آغــاز دوران  فقیــه عــارف مبــارز از شــمار عالمان
جوانــي بــه مبارزه بــا طاغــوت و اســتبداد داخلي و مفاســد اجتماعي 

بــه پــا خواســت و در ایــن راه بســي رنج هــا از دســتگیري و تبعیــد را 
بــه جــان خریــد و  بي هیــچ واهمــه اي پرچــم مبــارزه را بلنــد کــرد و 
در یکــي از نخســتین برخوردهــاي آشــکار با مفاســد علنــي طاغوت 
بعــد از بازگشــت از نجــف اشــرف )ســال 1331( تشــویق مــردم بــه 
مقابلــه بــا تولید و فــروش محصــوالت کارخانه بزرگ مشروب ســازي 
آذرشــهر بــود کــه بــا ســخنراني و تهدیــد مأمــوران رژیــم پهلــوي و 
دادن مهلــت پانــزده روزه بــراي برچیــدن آن بــود و اعــالم کــرده بــود 
هرکــس در ایــن راه کشــته شــود شــهید اســت و باالخــره موفــق به 
تعطیلــي آن شــد. مــوارد فــراوان دیگــر کــه بــا شــروع نهضــت امــام 
خمینــي در ســال 42 شــهید مدنــي از پیشــگامان همراهــي امــام 
)قــدس ســره( در جهــت افشــاي چهــره پلیــد رژیــم پهلــوي بــود و 
در ایــن راســتا حرکــت خــود را از همــدان و روســتاي دره  مرادبیــگ 
آغــاز و بــه تدریــج بــه سراســر اســتان همــدان، آذربایجــان، لرســتان 
و... گســترش داد و در ایــن مــدت دربــاره مفاســد دســتگاه طاغــوت، 
نقشــه هاي شــوم اســتعمار، کمــک بــه ضعفا، تأســیس بیمارســتان، 
حــوزه علمیــه، کمــک بــه خانواده هــاي زندانیــان سیاســي اقدامــات 
ــل  ــأ و مح ــیده و ملج ــدت بخش ــش را ش ــي خوی ــي و عمل تبلیغ
مراجعــه مــردم مي شــود و باالخــره رژیــم طاغــوت بــراي جلوگیــري 
از فعالیــت و نفــوذ شــهید مدنــي،  وي را ابتــدا بــه نورآبــاد ممســني 
ــت ا...  ــوذ آی ــم از نف ــد. در آنجــا ه ــد مي کن ــارس تبعی در اســتان ف
بــه هــراس افتــاده محــل تبعیــد ایشــان را بــه گنبــد کاووس تغییــر 
مي دهــد و البتــه ایــن پایــان کار نیســت. دوبــاره ایشــان را بــه بنــدر 
ــا  ــي ت ــاد تبعیــد مي کنــد. شــهید مدن ــه مهاب کنــگان و در آخــر ب
شــروع پیــروزي انقــالب، از تبعیدگاهــي بــه تبعیــدگاه دیگــر همواره 
رســالت مبــارزه بــا رژیــم پهلــوي را بــه رهبــري امــام خمینــي بــه 
نحــو احســن بــه انجــام رســانده و منادي اســالم راســتین و پیــام آور 
بیــداري مــردم مي شــود. یــاران و شــاگردان آن بزرگــوار قصه هــاي 
ــه  ــد ک ــارزه دارن ــخت مب ــیر س ــن مس ــي در ای ــوز فراوان درس آم

بســیاري از آنهــا منتشــر شــده اســت.
ب- جبهه مبارزه با جریان های انحرافی

دو جریــان انحرافــي روشــنفکري و ضــد دینــي در یکصــد ســال 
اخیــر در جوامــع شــیعي بــا همدســتي و حمایــت انگلســتان پدید 
ــاد  ــه، ایج ــاي علمی ــیدن حوزه ه ــم پاش ــدف آن ازه ــه ه ــد ک آم
ــردن  ــدا ک ــییع و ج ــل تش ــط اصی ــوازي خ ــي م ــب انحراف مکت
مــردم از روحانیــت و عالمــان دیــن بــوده اســت. عبرت آمــوز ایــن 

فقيه عارف مبارز
 سیدمحمد صادق موسوي؛ دانشیار رشته فقه و حقوق خصوصي دانشگاه شهید مطهري
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کــه بیشــتر ایــن جریانــات منحــرف از دل مجامــع علمــي دینــي 
ســربرآوردند و در واقــع معانــدان اســالم مذهبــي جعلــي را مقابــل 
مذهــب اصیــل قراردادنــد کــه مســأله را بــر مــردم مشــتبه نمــوده 
و در نتیجــه مبــارزه بــا آن را بســیار ســخت مي کنــد. در گذشــته 
اگــر قصــه بهائیــت و کســروي گري را پدیــد آوردند، بعــد از پیروزي 
انقــالب اســالمي بــه تعبیر امــام خمیني اســالم آمریکایــي را مقابل 
اســالم نــاب محمــدي)ص( علــم کردنــد و اخیــراً بــه تعبیــر رهبــر 
معظــم انقــالب، تشــیعي کــه از لنــدن و آمریــکا تبلیع مي شــود در 
مســیر تشــیع واقعــي نیســتند . و یــا اشــکال دیگــري از گروه هــاي 
انحرافــي ماننــد تکفیــري ، ســلفي گري و غیــره کــه هــدف همــه 
آنهــا دامــن زدن بــه اختالفــات، صــاف کــردن مســیر اســتکباري 
جهان خــواران و زدن ریشــه اســالم اســت. مرحــوم شــهید مدنــي 
در روزگار خویــش در دوران تحصیــل در قــم بــه مبــارزه بــا بهائیت 
ــن کــه در  ــدون ای ــه انحرافــي فکــري پرداخــت ب ــوان فرق ــه عن ب
ــد  ــش مانن ــج اندی ــاي ک ــه هاي گروه ه ــداف و اندیش ــیر اه مس
حجتیــه قــرار گیــرد و اوج آن مبــارزه در خط مســتقیم اســالم ناب 
محمــدي)ص(، پاك ســازي آذرشــهر از لــوث وجــود بهائیــان بــود. 
شــاخه دیگــر مبــارزات شــهید مدنــي مقابلــه بــا کســروي گري و 
حمایــت از مرحــوم شــهید نــواب صفــوي اســت. دشــمنان خارجي 
پیــروان اهــل بیــت پیامبــر)ص(، شــیعه امامیــه، تحــت عناویــن 
ــد  ــته اند مانن ــا بس ــا زده و افتراه ــیع تهمت ه ــه تش ــف ب مختل
ــم داده  ــا ه ــخ هاي آنه ــه پاس ــاي امامی ــوي علم ــلفي ها و از س س
ــده اي غــرب  ــران، ع ــا در داخــل ای ــر، ج 3( ام شــده اســت )الغدی
زده در قالــب شــبه روشــنفکري و دعــوي برانگیختگــي بــا اغــراض 
ــي از مذهــب تشــیع ماننــد عصمــت،  ــکار اصول ــا اف سیاســي، و ب
ــالت و  ــد و حم ــته اي راه انداختن ــت، دار و دس ــت و والی مهدوی
تهمت هــاي زننده تــري را بــه پــا کردنــد و کتاب هــا نوشــتند کــه 
البتــه پاســخگویي بــه آنهــا اندکــي مشــکل تر و دقیق تــر از احــزاب 
و اندیشــه هاي فصلــي بــود، یکــي از اقدامــات شــهید مدنــي در آن 
مقطــع زمانــي مبــارزه بــا این گونــه تفکــرات ضــد دینــي بــه ویــژه 
کســروي بــود. البتــه واضــح اســت انحــراف فکــري مبــارزه فکــري 
ــت  ــا رعای ــه ب ــرض اســت ک ــان ف ــر علمــا و روحانی ــد و ب مي طلب
مقتضــاي زمــان و مــکان و بــا ســالح حکمــت، موعظــه حســنه و 
جــدال احســن، بــه مقابلــه اندیشــه هاي منحــرف و باطــل برخیزند 
و بــا روش اقناعــي مانــع افتــادن جوانــان و نســب جدیــد در ایــن 
حیطــه خطرنــاك گردنــد قبــل از آن کــه دیــر شــود و مــا امــروز 
بــه چنیــن عالمــان عالــم بــه زمــان و خــارج از نهادهــاي رســمي 

ســخت نیازمندیــم.
ج- جبهه مبارزه با نفاق و دشمن داخلي

بعــد از پیــروزي انقــالب اســالمي، اوج مبــارزات شــهید مدنــي، 
ــق مســلمان  ــه حــزب خل ــع فتن ــر در دف ــالش خســتگي ناپذی ت
اســت. حــزب سیاســي کــه متأســفانه بــا محوریــت یکــي از مراجع 
وقــت تشــکیل شــد و بــه نــام اســالم و مســلمانان فعالیــت مي کرد 
امــا عملکــرد نفــاق آمیــز و تفرقه انگیــز ایــن حــزب و هــم نوایــي 
بــا ضــد انقــالب و اعتــراض رســمي آن بــه اصــل والیــت فقیــه در 
ــري در  ــردم، موجــب آشــوب و فتنه گ ــون اساســي مصــوب م قان
برخــي نقــاط کشــور بــه ویــژه آذربایجان شــد و در مقطعــي عناصر 
ایــن گــروه در قــم و تبریــز بــا حمله بــه مــردم و تصرف اســتانداري 
ــذاري  ــي را در آذربایجــان پایه گ ــه بزرگ ــون، فتن ــو و تلویزی و رادی
کردنــد کــه بــا رهبــري امــام خمینــي و مجاهــدت طاقــت فرســاي 
شــهید مدنــي ایــن توطئــه عظیــم شکســت خــورد. شــهید مدنــي 
بــا اقتــدا بــه جد بزرگــوارش سیدالشــهدا)ع( و اســتقبال از شــهادت 
بــه میــان اعضــاي حــزب خلــق مســلمان در تبریــز رفــت و علــي 
رغــم تهدیــد ایــن حــزب کــه جایــگاه نمــاز جمعــه را بــه آتــش 
کشــیدند و مانــع برگــزاري نمــاز شــدند، در روز جمعــه با پوشــیدن 
کفــن، پیشــاپیش جمعیــت حرکــت کــرد و فرمــود »تــا زنــده ام، 
ــزار  ــه را برگ ــاز جمع ــتم و نم ــام هس ــده ام ــهر نماین ــن ش در ای
ــردم دالور  ــا اســتقامت آن شــهید و م ــن ب ــن چنی مي کنــم« و ای

آذربایجــان، ایــن توطئــه شکســت خــورد.
ــان  ــاك، جری ــز خطرن ــان فتنه انگی ــومین جری ــره س و باالخ
ــتي و  ــبه مارکسیس ــي ش ــه هاي التقاط ــا اندیش ــاق ب ــم نف عظی
ــود کــه تشــکیالتي وحشــت آفریــن و پیچیده تــر  کمونیســتي ب
از جریانــات گذشــته داشــتند. در اوج تجــاوزات وحشــیانه رژیــم 
بعــث عــراق و تصــرف بخش هایــي از کشــورمان، اقــدام بــه جنگ 
ــده  ــش از هف ــد و بی ــور نمودن ــل کش ــرور در داخ ــلحانه و ت مس
هــزار نفــر از مــردم، معلمــان، اســاتید و روحانیــان از جملــه ائمــه 
جمعــه و جماعــات را بــه شــهادت رســاندند. ایــن گروهــک نیــز 
علي رغــم ایجــاد خســارات فــراوان بــه کشــور و تــرور یــاران امــام، 
ــه  ــا رســوایي کامــل ب ــا مجاهــدت ملــت و شــهداي محــراب ب ب
ــد و دچــار خــذالن و خســران  ــاه بردن ــي پن ــن دشــمن بعث دام
دنیــا و آخــرت شــدند. شــهید مدنــي همچــون جــد بزرگــوارش 
حضــرت امیرالمؤمنیــن علــي  علیه الســالم در محــراب عبــادت بــه 

دســت همیــن گروهــک منافــق بــه شــهادت رســید.
والســالم علیــه یــوم ولــد و یــوم یمــوت و یــوم یبعــث حیــا )مریم 

آیــه 15(
پاورقی:

1. کتاب بررسي نهضت هاي اسالمي در صد ساله اخیر
2. پایگاه اطالع رساني رهبر معظم انقالب اسالمي

 شعری در رثاي شهید محراب آیت اهلل مدني

گلي از گلشن دین پرپر شد       
 در عزا،  امت و هم رهبر شد

آیت حق »مدني« مرد خدا  
 مرد اخالص و جهاد و تقوي

عالم با عمل رباني  
حالتي داشت بسي روحاني
ود همسنگر و همراه امام
 یاور امت و همگام قیام

مرد وارسته اي از دنیا بود   
عارفي عاشق و خوش سیما بود

هر زمان لب به سخن وا مي کرد 
 سخنش جاي به دل ها مي کرد
آن زماني که به محراب دعا  

 بود مشغول طاعات خدا
ابن ملجم صفتي پست و زبون
زآستین دست ستم کرد برون
غوطه ور کرد به خون پیکر او 
خون دل گشت روان از سر او
غرقه در خون شرف شد رویش

 دیده اهل بصیرت سویش
مظهر دانش و تقوي و شرف
 داد جان در ره ایمان و هدف

ترك جان کرد و به جانان پیوست 
در جنان رفت و به یاران پیوست
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مقدمه
انقــالب  در میــان چهره هــای مذهبــی- سیاســی 
اســالمی زندگی نامــه شــخصیت بــزرگ،  مجاهــد نســتوه و 
عالــم زاهــد شــهید آیــت اهلل حــاج ســید اســداهلل مدنــی در 
زمــره کســانی اســت بســیار درخشــان و برجســته اســت. 
اگــر چنانچــه بــه ایــن شــخصیت و ســیره او بــه درســتی 
پرداختــه شــود، نمونــه ای مثــال زدنــی از الگــوی عملــی 
بــرای نســل تشــنه حقیقــت خواهــد بود.)رضایــی،1392( 

ــن رو؛ از ای
»الزم اســت مــردم و بــه خصــوص جوانــان و نوجوانــان 
زندگــی شــخصیت هــای بزرگــی همانند شــهید مدنــی را 
مطالعــه و آنهــا را در زندگــی فردی و اجتماعــی خود پیاده 
کننــد. درســت اســت کــه شــهید مدنــی در آذرشــهر دیده 
بــه جهــان گشــوده اســت، ولــی ابعــاد بــزرگ شــخصیت 
علمــی و دینــی و تقــوای الهــی آن عالــم ربانــی متعلــق به 
اســالم و قــرآن و نظــام جمهــوری اســالمی ایــران اســت.« 

)آقــا محمــدی،1393(
مبــارزات سیاســي و اجتماعــي شــهید آیــت اهلل مدنــي 
ــي   ــوط انحراف ــا خط ــالب و ب ــل از انق ــمت قب ــه دو قس ب
ــارزات  ــان مب ــه ایش ــود ک ــیم مي ش ــالب تقس ــد از انق بع
خــود را از دوران تحصیــل در قــم، آغــاز کــرد و در اولیــن 
فعالیت هــاي خــود بــه ســتیز بــا بهائیــت در منطقــه آذر 
شــهر پرداخــت و پــس از مدتــی شــهر مذهبــي آذر شــهر 
را از لــوث ایــن فرقــه اســتعماري پــاك نمــود. هنگامــي که 
شــهید نــواب صفــوي در نجــف اشــرف بــه فکــر مبــارزه با 
کســروي گــري افتــاد، آیــت اهلل مدنــي مطلــع مــي شــود 
ــدارد. بدیــن  ــواب صفــوي هزینــه ایــن مبــارزه را ن کــه ن
رو، کتابهــاي خــود را مــي فروشــد و پولــش را در اختیــار 
نــواب صفــوي مــي گــذارد. بــه گونــه اي کــه دوســتانش 
مي گوینــد اســلحه نــواب از پــول کتابهــاي آیــت اهلل 
مدنــي بــود. ایــن شــهید بزرگــوار نخســتین کســي بــود 
کــه در نجــف بــه نــداي »هــل مــن ناصــر ینصرنــي« امام، 
ــردن کالســهاي خــود در  ــل ک ــا تعطی ــه و ب ــک گفت لبی
نجــف و تشــکیل مجالــس ســخنراني در جهــت افشــاي 
چهــره پلیــد رژیــم مــزدور پهلــوي گام بــر داشــت. وي در 
ایــن زمــان در نجــف  ســردمدار جریــان دفاع و پشــتیباني 
از نهضــت امــام بــه شــمار مــي آمــد و وقایــع ایــران را براي 
طــالب بیــان مــي کــرد. از زمــان تبعیــد حضــرت امــام بــه 
نجــف، آیــت اهلل مدنــي همــواره یــار و یــاور امــام بــود و در 
کنــار مــراد خــود بــه مبــارزه علیــه ظلــم و ســتم ادامــه 
مــي داد.)موســوی،1387( از ایــن رو، ایــن نوشــتار کوتــاه 
ســعی دارد بــه بررســی ظلــم ســتیزی، مقابلــه بــا جریــان 
ــهید  ــدگاه ش ــي از دی ــتکباری و دشمن شناس ــای اس ه

مدنــی بپــردازد.
دشــمن شناســی و شــجاعت در برابــر معانــدان 

حکومــت اســالمی
ــام  ــری ام ــه رهب ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق پی
خمینــی )ره( یکــی از بارزتریــن رخدادهــای قــرن بیســتم 
بــه شــمار مــی رود. انقالبــی کــه در ابعــاد گوناگون، منشــاء 
پیامدهــای بنیانــی و شــگرفی در ســطح جهــان گردیــد و 
ــه مســلمانان  ــه انســان ها کرامــت، ب ــر آن کــه ب عــالوه ب
شــوکت و بــه مؤمنــان عــزت و عظمــت بخشــید، در ایــران 
ــان،  ــید. بی گم ــالن کش ــط بط ــگان خ ــع بیگان ــر مناف ب
ویژگــی ضــد اســتعماری ایــن انقــالب عظیــم، راه هرگونــه 
سوء اســتفاده بیگانــگان از منافــع ملــی را ســد کــرد و عــزم 
دشــمنان را در از بیــن بــردن اهــداف ضد اســتعماری نظام 
ــد در  ــه های جدی ــرح نقش ــود. ط ــدان نم ــالمی دوچن اس
جهــت دســت یازی بــه خــاك، هویــت، فرهنــگ و منافــع 
ملــت، در دســتور کار دشــمنان قــرار گرفت. در ایــن میان، 
نقــش علمــاي دیــن از جملــه آیــت اهلل مدنی در شــناخت 
دشــمن و شــگردهایش از عوامــل اصلــی پیــروزی و تــداوم 
ــیره  ــاس س ــی رود. براس ــمار م ــه ش ــالمی ب ــالب اس انق

ــه ایــن نتیجــه دســت  ــوان ب ــی، می ت عملــی شــهید مدن
ــش  ــی واکن ــری و چگونگ ــم گی ــرای تصمی ــه ب ــت ک یاف
ــه اهدافــش  ــد ابتــدا او راشــناخت، ب ــر دشــمن بای در براب
ــه  ــه زدن و رســیدن ب ــرد و روش هــای او را در ضرب پــی ب
اهدافــش بازشــناخت همچنــان کــه بایــد نقــاط ضعــف و 
قــوت او را مــورد مطالعــه قــرار داد. بــه مجمــوع ایــن کارها 
دشــمن شناســی گوینــد. اگــر شناســایی دشــمن خــوب 
انجــام نگیــرد آثــار منفــی آن در مراحــل تصمیــم گیری و 

ــد.  برخــورد، خــود را نشــان می ده
مقــام معظــم رهبــری ضمــن تأییــد دشــمن شناســی، 
ــت  ــد: »مل ــتمر می فرمای ــه مس ــک وظیف ــوان ی ــه عن ب
ــه دشــمن، روشــهای خــود  ــان نســبت ک ــه هم ــران ب ای
ــد،  ــر می کن ــران اســالمی پیچیده ت ــه ای ــه علی را در توطئ
بایــد بــر هوشــیاری و آگاهــی خــود بیفزاینــد و بــا آمادگی 
ــال و  ــدت و اتص ــظ وح ــی و حف ــری، سیاس ــوی، فک معن
ارتبــاط بــا یکدیگــر، چهــره دشــمن را در هــر لباســی کــه 
هســت، شناســایی کنــد.« از ایــن رو، بدیهــی اســت بــرای 
برنامه ریــزی و تعییــن و تدویــن سیاســت دفاعــی در جهت 
ــمن و  ــایی دش ــالمی، شناس ــام اس ــان نظ ــت از کی صیان
تهدیدهایــی کــه از ناحیــه او موجودیــت ملــی و دینــی مــا 
ــت.)معارف،1387:  ــب اس ــری واج ــد، ام ــد می کن را تهدی
3-2( سیاســت های دفاعــی کــه آیــت اهلل مدنــی در برابــر 
ــوان  ــد را می ت ــر می گزی دشــمنان و اهــداف شــوم آنهــا ب
ــق  ــالمی از مصادی ــه اس ــازی جامع ــاك س ــوان پ ــه عن ب
کفــر و ناامنــی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی دانســت. 
ــمنان را  ــه دش ــش، نقش ــخنرانی های خوی ــا س ــان ب ایش
ــر فســاد  ــا مظاه ــل، ب ــد و در عرصــه عم ــال می کردن برم
ــرا  ــد زی ــه می کردن ــازی مقابل ــراب س ــه ش ــر کارخان نظی
ــی و خارجــی در صــدد  می دانســتند کــه دشــمنان داخل
تخریــب چهــره اســالم و تضعیــف جامعــه ایرانــی هســتند 
ــن رو، همــواره در صحنه هــای سیاســی و اجتماعــی  از ای

حضــور داشــتند.
ــه  ــود. ب ــر دشــمن ســتودنی ب شــجاعت ایشــان در براب
ــام خمینــی)ره( در  ــی کــه ام ــال، ایشــان زمان ــوان مث عن
ــم  ــا رژی ــت ب ــه مخالف ــدند ب ــتگیر ش ــال 1342 دس س
ــراد  ــه ای ــام ب ــمندی تم ــا هوش ــد و ب ــوی پرداختن پهل
ســخنرانی علیــه عاملیــن کشــتار مــردم پرداختنــد.

)کاشــانی،1361(. همچنیــن  شــهید مدني بعــد از پیروزي 
ــز  ــه در تبری ــي ک ــه و فعالیت های ــطه برنام ــالب بواس انق
ــامان  ــردم آن س ــه م ــه ب ــداري اي ک ــد و بی ــام  دادن انج

دادنــد و در خطبــه هــاي نمــاز جمعــه مســائلي را مطــرح 
کردنــد در حقیقــت وضــع آذربایجــان را دگرگــون کــرد به 
گونــه اي کــه دیگــر جائــي بــراي رشــد ضدانقــالب باقــي 
ــل  ــان در مقاب ــح ایش ــري صری ــه موضع گی ــا ب ــد ی نمان
ــک ســخنراني  ــه در ی ــرد ک ــوان اشــاره ک بني صــدر مي ت
چنــد مــاه قبــل از شهادتشــان گفتنــد:» آن شــخص بایــد 
بدانــد کــه اگــر مقــام از دســتش گرفتــه شــده بــه خاطــر 
عــدم لیاقــت خــودش بــوده اگــر دهــان کجــي کنــد آن 
مقــام باقیمانــده نیــز گرفتــه خواهــد شــد) بــا توجــه بــه 
ــط  ــلح توس ــاي مس ــي نیروه ــدر از فرمانده ــزل بني ص ع

امــام-1360/3/22«
از  بعــد  بني صــدر  آقــاي  خطــاي  کوچکتریــن   «
ســخنان امــام مبنــي بــر عــدم صحبت هــاي تفرقه انگیــز 
ایــن اســت کــه ایشــان بــه ایــن کار خــود ادامــه دادنــد.

»1360/3/22(
 ایشــان عــالوه بر دشــمنان داخلی، نســبت به دشــمنان 
ــای  ــی موضع گیری ه ــتکبار جهان ــان اس ــی و جری خارج
ــه ایشــان  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــح و روشــنی می کردن صری
در یکــی از ســخنرانی های خــود ضمــن حمایــت از 
امــام خمینــی)ره( بــه لعــن رژیــم غاصــب صیهونیســتی 

ــا: 37( پرداختند.)مرکــز اســناد، بــی ت
از نمونه هــای هوشــمندی ایشــان در عرصــه مقابلــه بــا 
دشــمن، می تــوان بــه مــواردی نظیــر مخالفــت بــا حــزب 
ــنی،  ــیعه و س ــتای وحــدت ش ــالش در راس ــتاخیز، ت رس
ــی  ــاد، تعطیل ــمن و جه ــا دش ــارزه ب ــه مب ــج اندیش تروی
مراکــز فســاد و غیــره نــام بــرد کــه راه مقابلــه ایشــان در 
مقابــل ایــن هجمــه هــای تخریبــی دشــمنان، تمرکــز بــر 
فعالیت هــای فرهنگــی نظیــر احــداث مــدارس و تعطیلــی 
مراکــز فســاد بــود کــه هوشــمندی ایشــان را در جریــان 
مبــارزه سیاســی نشــان مــی دهــد زیــرا یکــی از اهــداف 
دشــمنان بــرای تضعیــف جامعــه اســالمی، دگردیســی در 
فرهنــگ و ارزش هــای دینــی بــود کــه ایشــان بــا درایــت 
خویــش بــه ایــن مهــم پــی بــرده بودنــد و بهتریــن ســالح 

ــوزش می دانســتند. ــغ و آم ــارزه را تبلی مب
ظلــم ســتیزی و مقابلــه بــا اســتکبار در ســیره 

شــهید مدنــی
ــه  نجــف، در  ــي، در حــوزه علمی ــت اهلل مدن مرحــوم آی
کنــار فعالیتهــاي علمــي، لحظــه أي از فعالیتهاي سیاســي 
ــارزات  ــي و مب ــائل سیاس ــواره در مس ــود و هم ــل نب غاف
ــود. وي در دوران  ــتاز ب ــگام و پیش ــوت، پیش ــه طاغ علی
زمامــداري جمــال عبدالناصــر، در رأس هیأتــي از علمــا و 
فضــالي نجــف، بــراي افشــاي رژیــم طاغوتــي ایــران بــه 
مصــر ســفر کــرد. هنگامــي کــه گفتــه شــد آل ســعود بــر 
عربســتان مســلط گردیــد، طــالب را جمــع کــرد و گفــت 
بایــد از نجــف حرکــت کنیــم و برویــم بــا آل ســعود مبارزه 
کنیــم. آیــت اهلل مدنــي در ایــن فکــر بــود کــه در حجــاز 
بایــد مبــارزه چریکــي انجــام بگیــرد، لکــن بــه علــت کار و 
فعالیــت زیــاد، بــه خونریــزي گلــو و ســینه مبتــال گشــت 
ودر بســتر بیمــاري افتــاد. او در زمــان عبدالکریــم قاســم-

حاکــم وقــت عــراق- کفن پوشــید و به میــان مــردم رفت، 
ــن،  ــم کاظمی ــن نمي توان ــر م ــود اگ ــد ب ــه معتق ــرا ک زی
ــیدن  ــا پوش ــس ب ــم، پ ــت بده ــف را حرک ــداد و نج بغ
لبــاس مــرگ مــي میــرم تــا باعــث یــک حرکــت بشــوم. 
چــون حکومــت عــراق با گســترش اندیشــه مارکسیســتي 
علیــه اســالم تبلیــغ مــي نمــود. .)اســناد تاریخــی وزارت 

ــات،1377( اطالع
الف( مبارزه فرهنگی و تبلیغی با ظلم

 آیــت اهلل مدنــي در تبعیــد نیــز مبــارزات خــود را ادامــه 
مي دهــد و بــا حفــظ ارتبــاط بــا نیروهــاي انقالبــي خــرم 
ــد. وي در  ــرا مي خوان ــارزه ف ــة مب ــه ادام ــان را ب ــاد، آن آب
دیدارهــاي مختلــف بــه کســاني کــه از خــرم آبــاد بــراي 
مالقــات بــا ایشــان مي آمدنــد، توصیــه مي کردنــد: 

شهيد مدنی و قيام عملی عليه ظلم مستكبرين
 ملیحه نیکروش؛  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران 
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»مســاجد و حــوزه علمیــه را حفــظ کنیــد. مجتهــد تربیــت 
کنیــد. اســلحه شــما تبلیــغ اســت. در مقابــل ظلم و ســتمگر، 
تبلیــغ از بمــب اتــم هــم مؤثراســت«.)تبریزی،1382: 5-14(

ب( مدیریت فتنه حزب خلق مسلمان
  بــه پیشــنهاد یــاران انقــالب به محضــر امام خمینــی)ره(، 
ایشــان طــي حکمــي آیــت اهلل مدنــي را روانــه تبریــز کردنــد. 
ایشــان در ســر و ســامان دادن بــه اوضاع سیاســي و اجتماعي 
تبریــز تــالش مخلصانــه اي کــرد و آنــگاه بــراي ادامــه خدمت 
ــد روزي از  ــوز چن ــي هن ــت، ول ــدان بازگش ــهر هم ــه ش ب
مراجعــت وي نگذشــته بــود کــه حادثــه دلخــراش و غمبــار 
شــهادت اولیــن شــهید محــراب آیــت اهلل قاضــي طباطبائــي 
بــه دســت دشــمنان انقــالب و مــزدوران آمریــکا، اوضاع شــهر 
تبریــز را دگرگــون ســاخت. در ایــن هنــگام بــار دیگــر امــام 
عزیــز طــي حکــم دیگــري، آیــت اهلل مدنــي را بــه نمایندگــي 
خــود و امامــت جمعــه شــهر تبریــز منصــوب فرمــود. ایشــان 
ــا معضــل بــزرگ »حــزب خلــق مســلمان« کــه  در تبریــز ب
جریانهــاي مختلــف تحــت پوشــش آن بــه مبــارزه بــا انقــالب 
پرداختــه بودنــد، مواجــه مــي گــردد. ســخت تریــن روزهــاي 
ــان  ــد کــه او در می ــوان ایامــي خوان ــي را مي ت ــت اهلل مدن آی
آشــوب حــزب خلــق مســلمان قــرار گرفــت. در جریــان ایــن 
ــروه  ــن گ ــب همی ــي از جان ــت اهلل مدن ــاك، آی ــه خطرن غائل
ضــد انقالبــي بارهــا مــورد تهدیــد قــرار گرفــت. آنهــا جایــگاه 
ــاز  ــزاري نم ــیدند و از برگ ــش کش ــه آت ــه را ب ــاز جمع نم
جلوگیــري کردنــد، امــا ایشــان در روز جمعــه کفن پوشــید و 
پیشــاپیش جمعیــت حرکــت کــرد و گفــت: » تــا من زنــده ام 
و در ایــن شــهر نماینــده امــام هســتم، نمــاز جمعــه را برگــزار 
مي کنــم« و بدیــن ســان بــا اســتقامت و حضــور اقشــار مــردم 
در صحنــه، توطئــه آمریــکا و ایادیــش در آذربایجــان خنثــي 

گردید.)معاونــت فرهنگــی حــوزه علمیــه،1394(
پ( ستیز با بهائیت

بــذر بــد فرجــام بهائیــت در کشــورهای اســالمی به وســیله 
اســتعمار انگلیــس پاشــیده شــد، و نهــال آن در دامــن کــج 
اندیشــان پــرورش یافــت. دســتهای پنهــان آن را در ممالــک 
اســالمی بویــژه، شــیعه نشــین رواج دادنــد و بــا ورود فرهنــگ 
بیگانــه و بازگشــت روشــنفکران غربــزده از پرورشــگاه خــود، 
ایــن کیــش ضــد مذهــب بــه اوج خــود رســید. رضاخــان و 
عامــالن دیگــر غــرب در ایــران، بــرای کوبیدن اســالم خصوصاً 
ــه ترویــج کننــدگان مــرام  مکتــب حیــات بخــش تشــیع، ب
بهاییگــری میــدان دادنــد، بــه طــوری کــه در انــدك زمانــی، 
ــژه مناطــق اطــراف  ســرمایه داران بهایــی در آذربایجــان بوی
تبریــز، بــر صنایــع عظیــم اســتان از جملــه کارخانجــات برق 
مســلط شــدند و ایــن قبضه کــردن شــریانهای اقتصــادی، روز 
بــه روز کارگــران شــیعه شــاغل در ایــن مرکــز را بــا شــبهات 
فکــری و عقیدتــی مواجــه مــی ســاخت. آیــت اهلّل مدنــی کــه 
ــام در حــوزه علمیــه قــم مشــغول درس و بحــث  ــن ای در ای
علمــی بــود؛ ایــن آشــفتگی اوضــاع منطقــه را تــاب نیــاورد 
ــا عشــق و ایمــان  ــه زادگاه خــود شــد و ب ــی درنــگ روان و ب
ــارزه  ــمن، مب ــه دش ــم ب ــده از خش ــی آکن ــب و قلب و مکت
ــی  ــای بروجــردی م ــرد. آق ــاز ک ــت آغ ــر ضــد بهائی اش را ب
گویــد: »ایشــان احســاس مــی کنــد کــه زادگاه اصلــی شــان 
)آذرشــهر( در خطــر محاصــره اقتصــادی فرقــه ضالــه بهائیــت 
ایــن مســلک و مــرام اســتعماری - صهیونیســتی قــرار گرفته، 
مراکــز حســاس شــهر ماننــد کارخانــه تولیــد بــرق و غیــره 
بــه دســت آنهاســت. بــا بیانــات آتشــین خــود مــردم را علیــه 
آنــان بســیج مــی کنــد، تــا آنجــا کــه مصــرف بــرق آنهــا را 
تحریــم مــی کنــد، و مــردم از چراغهــای نفتــی اســتفاده مــی 
کننــد. از ایــن باالتــر، آذرشــهر کــه نزدیــک بــه تبریــز واقــع 
شــده و در آن زمــان مقــدار زیــادی از نــان تبریــز را تأمیــن 
ــان  ــروش ن ــردم از ف ــوار، م ــتور آن بزرگ ــه دس ــرد، ب ــی ک م
ــه گمــراه خــودداری مــی  ــن فرق ــه ای ــاج زندگــی ب و مایحت
ــان مجبــور مــی شــوند از ایــن شــهر مذهبــی و  کننــد و آن
اســالمی کــوچ کننــد و بدیــن ترتیــب، تــب مبــارزات ضــد 
بهایــی بــاال گرفتــه و کــم کــم بــه مبــارزه ای خونیــن تبدیــل 
ــت  ــهربانی وق ــرف ش ــوادث از ط ــن ح ــام ای ــود. تم ــی ش م
پیگیــری شــده و شــهید مدنــی تنهــا عامــل همــه تحریــکات 
ضدبهایــی شــناخته مــی شــود. در نتیجــه او را بــه همــدان 
تبعیــد مــی کننــد. ولــی قیــام معظــم لــه بــه ثمــر می رســد، 

مــردم دســت از ادامــه مبــارزه برنداشــته و باالخــره این شــهر 
ــتی  ــتعماری صهیونیس ــه اس ــن فرق ــوث ای ــی را از ل مذهب
نجــات مــی دهنــد.« )مجموعــه نویســندگان،1382: 28-35(
ت( شــهید مدنــي و تشــویق رزمنــدگان در جنــگ 

تحمیلی 
شــهید مدنــي در تقویــت روحیــه رزمنــدگان اســالم نقــش 
بســزایي داشــتند و بــا شــرکت خــود در جبهــه هــاي نبــرد و 
حضــور در کنــار ســپاهیان اســالم و شــرکت در مجالــس دعــا 
و نیایــش آنــان، مشــوق رزمنــدگان اســالم بودنــد کــه جنــگ 
مقــدس خــود را بــا اســتکبار جهانــي تــا پیــروزي نهایــي ادامه 
دهنــد. آقــاي بهــاء الدینــي در ایــن زمینــه خاطــره اي نقــل 
مــي کنــد: »عــده اي مــي خواســتند برونــد جبهــه. بچــه هــا 
کــه رفتنــد، دیــدم حــاج آقــا آمدنــد خانــه وســخت ناراحــت 
هســتند و اشــک در چشــمانش حلقــه زده اســت .گفتــم: حاج 
آقــا چــرا ناراحتیــد؟ گفتنــد: تلفن بزنیــد به دفتــر امــام واجازه 
بگیریــد از امــام کــه مــن بــا ایــن بچــه هــا بــه جبهــه بــروم. 
ــم  ــن نمي توان ــر م ــد: آخ ــا؟ گفتن ــاج آق ــرا ح ــیدیم: چ پرس
ــد و  ــا مي جنگن ــه، آنج ــد جبه ــا مي رون ــن بچه ه ــم ای ببین
مــن نــروم بجنگــم. خــوب مــن پیــر شــده ام، اگــر من گذشــت 
ایــن بچه هــا را نداشــته باشــم، ایثــار ایــن بچــه هــا را نداشــته 
باشــم، واي بــر حــال مــن! امــا خــوب معلــوم بودکــه حضــرت 
ــز را  ــد ایشــان ســنگر تبری امــام هیــچ وقــت اجــازه نمي دادن
رهــا کننــد و بــه جبهــه برونــد. البتــه ایــن حرکــت ایشــان هم 
نشــانه عشــق ایشــان بــود بــه شــهادت و انقطاع ایشــان بــود از 

دنیا.«)مرکــز تعلیمــات اســالمی،1393(
ث( مقابله با مرفهان بی درد

ــدا را در  ــن خ ــد دی ــر بخواه ــالب اگ ــان انق ــر ایش از منظ
زمیــن حاکمیــت ببخشــد بایــد مبــارزه بــا زرانــدوزان را بــه 
ــود  ــای کار خ ــی مبن ــارزه سیاس ــر مب ــول دیگ ــراه اص هم
ــارون  ــه ق ــور ک ــورت همان ط ــن ص ــر ای ــد. در غی ــرار ده ق
ــرد.  ــاز ک ــود ب ــرای خ ــابی ب ــی)ع( حس ــت موس در حکوم
خطــر زرانــدوزان و متکاثــران ثــروت بــه تعبیــر امــام بزرگــوار 
ــالمی را  ــه اس ــالب و جامع ــواره انق ــی درد هم ــن ب مرفهی

ــد. ــد مــی کن تهدی

ج( مقابله با متحجران و مقدس نما
ــی از  ــب یک ــه مذه ــب علی ــه مذه ــری از حرب ــره گی  به
عمــده تریــن مشــکالت مبارزاتــی آیــت اهلّل مدنــی بــود. بــه 
ــج  ــه ای کــه آن بزرگــوار از نقــش اســتعمارگران در تروی گون
ایــن شــعار انحرافــی ســخن می گفتنــد. مصیبــت بــزرگ در 
کــج فهمــی اکثریــت و ناآگاهــی بــود کــه معتقــد بــود مبانی 
اســالم را بــه تعبیــر امــام بــر مبنــای اســالم آمریکایــی مــی 

اندیشــند.
چ( حمایت از مستضعفان

از نــکات برجســته اندیشــه سیاســی آیــت اهلّل مدنــی 
حمایــت و دفــاع از محرومــان و مســتضعفان بــه معنــای اعــم 
کلمــه یعنــی مســتضعفان فرهنگی، سیاســی، بویــژه اقتصادی 
و بــه عبارتــی همــه کســانی کــه خــوی اســتکبار، بــزرگ بینی 
و نخــوت و برتــری جویــی ندارنــد. حمایــت از مســتضعفان و 

محرومــان در قامــوس و منظــر آیــت اهلّل مدنــی منحصــر بــه 
مســتضعفان داخلــی نیســت بلکــه شــامل همــه انســانهایی 
اســت کــه در ایــن کــره خاکــی بــه نحــوی مــورد اســتضعاف 

ــرار گرفتــه اند.)مجموعــه نویســندگان،1382: 42-47( ق
سخن پایانی

آیــت اهلل مدنــی در راســتای فعالیــت هــا و اقدامــات انقالبی 
خویــش صرفــا محــدود بــه مباحــث علمــی و حوزوی نشــدند 
بلکــه علیــه ظلــم و اســتکبار بــه پا خواســتند و ســعی نمودند 
در راســتای منویــات والیــت امــام خمینــی)ره( بــه مقابلــه بــا 
ــالب  ــان انق ــه در زم ــان چ ــد. ایش ــان بپردازن ــدی ظالم تع
اســالمی و چــه در قبــل از آن علیــه ظلــم بــه پــا خواســتند و 
ضمــن محکــوم کــردن تعدی هــای رژیــم پهلــوی، بــه مقابلــه 
بــا اســالم نماهــا، متحجرهــا، فرقه هــای ضالــه نظیــر بهائیت، 

حــزب خلــق مســلمان و غیــره پرداختند.
منابع

ــه  ــاران امــام ب اســناد تاریخــی وزارت اطالعــات)1377(: ی
روایــت اســناد ســاواك: ســید اســداهلّل مدنــی، تهــران، مرکــز 

بررســی اســناد تاریخــی وزارت اطالعــات.
تبریــزي، قاســم)1389(: »مــروري برحیــات علمــي و 
ــه  ــي«، ماهنام ــداهلل مدن ــهیدآیت اهلل سیداس ــي ش مبارزات

ــماره57. ــرداد، ش ــاران، م ــاهد ی ش
ــژه  ــن: وی ــجاده خونی ــندگان)1382(: »س ــه نویس مجموع
ــدار  ــه پاس ــی«، ماهنام ــت اهلل مدن ــراب آی ــهید مح ــه ش نام

ــماره 261. ــاه، ش ــهریور م ــت و دوم، ش ــال بیس ــالم، س اس
موســوی، روح اهلل)1387(: شــهید آیــت اهلل مدنــی، پرتــال 

ــکده باقرالعلوم. پژوهش
آقــا محمــدی، علــی)1393(، آیــت اهلل مدنی ذوب اســالم و 
مجــذوب والیــت فقیــه بــود، خبرگــزاری جمهــوری اســالمی 

ایــران، یازدهم اســفندماه. 
رضایــی، داود)1392(: بازخوانــی زندگــی و مبارزات شــهید 
ســید اســداهلل مدنــی و همراهــی اش بــا امــام خمینــی، پایگاه 

اطــالع رســانی و خبــری جماران، بیســتم شــهریورماه.
معاونــت فرهنگــی تبلیغی حوزه علمیــه خواهــران)1394(: 
ــال  ــی، پرت ــت اهلل مدن ــراب آی ــهید مح ــن ش ــهادت اولی ش

حــوزه علمیــه خواهــران.
مرکــز تعلیمــات اســالمی)1393(: شــهید آیــت اهلل مدنــی، 

مرکــز تعلیمات اســالمی واشــنگتن.
مجموعــه نویســندگان)1382(: »اصــول اخالقــي سیاســي 
حضــرت آیــت اهلل مدنــي«، ویــژه نامــه شــهید محــراب آیــت 
ــت و دوم،  ــال بیس ــالم، س ــدار اس ــه پاس ــی، ماهنام اهلل مدن

شــهریور مــاه، شــماره 261.
معــارف)1387(: »دشــمن شناســی از منظــر مقــام معظــم 

رهبــری«، ماهنامــه معــارف، اســفندماه، شــماره64.
آیــت اهلل کاشــانی)1361(: یــادواره شــهید محــراب، 

روزنامــه جمهــوری اســالمی ایــران، 18 شــهریورماه.
بســطامی، رضــا  و داوود قاســم  پــور)1385(: زندگــی 
ــی، نســخه  ــت اهلل شــهید ســید اســداهلل مدن ــارزات آی و مب

ــالمی. ــالب اس ــناد انق ــز اس ــران، مرک ــک، ته الکترونی
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ــا  ــت؟ و آی ــتیزي چیس ــور از استکبارس ــوال: منظ س
ــول  ــوده در ط ــام )ره( ب ــر ام ــه مدنظ ــا آنچ ــوم آن ب مفه

ــت؟ ــرده اس ــر ك ــا تغیی ــال ه ــن س ای
واژه هــاي سیاســي براســاس آن تبیینــي که توســط صاحب نظران 
حــوزه بــر آن قائــل هســتند شــکل مي گیــرد و عمــالً بــه اقتضائــات 
زمانــي مــا مي توانیــم وقایــع مختلــف را بــا آنهــا مرتبــط کنیــم یــا 
در قالــب عبــارات بیــان کنیــم، ولــي حســب تغییــر زمــان، تغییري 

در ماهیــت و معنــا بــه وجود نمــي آورد.
ــواردي اســت کــه شــامل همیــن  ــه م موضــوع اســتکبار از جمل
ــف  ــن تعری ــوزه از ای ــن ح ــاي ای ــزد علم ــه در ن ــت ک ــب اس مطل
برخــوردار اســت کــه شــاکله یک حکومــت بقاي خــود را در ســیطره 
بــر دیگــر ملت هــا قــرار مي دهــد و حیاتــش در ستم کشــي از 
انســان ها معنــا پیــدا مي کنــد و در مقابــل آن جوامعــي کــه از یــک 
بصیــرت و آگاهــي متمایــزي برخوردارنــد توانســته اند هــم خــود را 
در تقابــل بــا ایــن نــوع تفکــر حفــظ کننــد و هــم بــه گونــه اي عمــل 
کننــد کــه بــا یــک درهــم تنیدگــي در دیدگاه هــاي آحــاد مختلــف 
جامعــه خــود، یــک وجــه مشــترکي را بــه وجــود آوردنــد و آن توجــه 
بخشــیدن بــه وجــه اســتقالل ملــي آن جامعــه اســت و بــراي تحقق 
آن از هــر نــوع نفــوذي کــه دامنــه آن لطمــه زدن بــه ایــن اســتقالل 
ملــي اســت توانســته باشــند درمقابلــش ســد ایجــاد کننــد، ایــن 
حرکــت و رفتــار در  ســطح کالن یــک رفتــار اجتماعــي یــک ملــت، 
تحــت عنــوان استکبارســتیزي قلمــداد مي شــود. البتــه بــروز آن در 
میــان ملت هــاي مختلــف بــه جهــت مبانــي اعتقــادي، تفاوت هایــي 
را شــاهدیم چــرا کــه زمانــي اســباب ایــن رفتــار اجتماعــي نشــأت 
گرفتــه از یــک ِعــرق ملــي یــا تعصــب قومــي اســت کــه همگــي این 
عوامــل در یکپارچگــي آن جامعــه مؤثــر اســت؛ یعنــي آن فهــم  و 
درایتــي کــه در میــان متولیــان یــک جامعــه اســت و توانســته اند این 
بینــش را در میــان آحــاد اجتماعــي ایجــاد کننــد کــه ایــن غیــرت 

و اراده در رفتــار آنهــا بــروز پیــدا کنــد، عمــالً بــا ایــن رفتــار مواجــه 
خواهیــم شــد. لکــن وقتــي  زیربنــاي این عــرق ملي مبانــي اعتقادي 
و تفکــر الهــي قــرار مي گیــرد مــا شــاهد یــک رفتــار متقاوت تــري از 
بطــن جامعــه خواهیــم بــود بــه ایــن معنــا کــه فــارغ از یــک تعصب 
ــاي روح  ــار در زوای ــود آن رفت ــل مي ش ــي عام ــاور اله ــک ب ــي، ی مل
و روان  آن جامعــه جایــگاه داشــته باشــد و بــه راحتــي قابــل زایــل 

کــردن و نابودکــردن توســط جبهــه اســتکبار نخواهــد بــود.
ســؤال: آیــا موضــوع استکبارســتیزي درحوزه سیاســي 
و دشــمن خارجــي اســت یــا ابعــاد و حوزه هــاي دیگــر را 

ــرد؟ ــر مي گی در ب
ایــن واژه قابــل تســري در حوزه هــاي مختلــف زندگــي اجتماعــي 
مــردم اســت، ولــي مهم تریــن حــوزه اي کــه بــا آن دســت و پنجــه 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــرم مي کنــد همــان حــوزه سیاســي اســت ب ن
رســمیت بخشــیدن بــه ایــن نــوع  تفکــر و شناســایي یــک چنیــن 
مواجهــه اي بیــن ایــن دو تفکــر درحوزه هــاي سیاســي، وضوحــش 
بیشــتر اســت امــا آنچــه  کــه واقــع هســت ایــن اســت کــه چــون 
ــوق  ــه حق ــدي ب ــري و تع ــوي تجاوزگ ــک خ ــتکبار ی ــوي اس خ
دیگــران اســت، قطعــاً الزاماتــي را بــراي تحقــق آن دنبــال خواهــد 
ــي  ــتعمار حوزه های ــتبداد و اس ــتثمار، اس ــاي اس ــذا واژه ه ــرد؛ ل ک
اســت کــه مســتکبران بــراي تحقــق اهــداف تجاوزگــري خــود بــه 
ــوزه اي از  ــا در ح ــن واژه ه ــک از ای ــد و هری ــک مي کنن آن تمس
موضوعــات جامعــه  معنــا و مفهــوم دارد. جامعــه اي کــه قــرار اســت 
اســتحمار شــود مقدماتــش ایجــاد  خــالء اعتمــاد اجتماعــي در آن 
جامعــه و از خودبیگانگــي اســت و نهایتــاً حیــات خــود را متوقــف به 
وابســتگي بــه دیگــران شــکل مي دهــد و تــا ایــن احســاس ناتوانــي 
در یــک جامعــه موضوعیــت پیــدا نکند  حوزه اســتحمار چتــرش را 

نمي توانــد در یــک جامعــه بســط و گســترش دهــد.
ســؤال: بــا وجــودي كــه زمــان شــهید را درك كرده ایــد 

بــه نظــر شــما شــروع اســتکبار ســتیزي ایشــان از كجا و 
درچــه بعــدي بوده اســت؟

از همــان ســرآغاز برگشتشــان از نجــف بــه ایــران کــه درمنطقــه 
ــي طــول عمرشــان، لحظــه اي  ــد و در تمام آذرشــهر ورود مي کنن
آرام و قــرار نداشــتند و بــه دنبــال ایجــاد یــک حرکــت اجتماعــي 
ــي  ــوزه زندگ ــتند و در ح ــوت هس ــت طاغ ــا حاکمی ــه ب در مقابل
ــاور دینــي  ــا تمــام وجــود مي ایســتند و ایــن جــزو ب اجتماعــي، ب
شــهید مدنــي اســت کــه نبایــد غیــر از ایــن حرکــت کــرد و ایــن 
رفتــار شــهید کــه در هیــچ جایــي نبایــد شــعله مبــارزه بــا طاغــوت 
هرگــز فروکــش کنــد را در ســیر زندگــي ایشــان مي بینیــد. البتــه 
ــه ضــرورت  ــي ک ــه موضوعات ــل ب ــن تقاب ــه در ای ــگاه ک ــن ن ــا ای ب
دارد، ورود مي کنــد، یعنــي کــه یــک جــا بــا یــک برنامــه معنــوي 
و فرهنگــي و درجــاي دیگــر فعالیت هــاي اجتماعــي و سیاســي و 
در جــاي دیگــر توجــه خــاص بــه نیازمنــدان و محرومیــن جامعــه 
در دســتور کارشــان اســت و تمامــي ایــن رفتارهــا، نشــأت گرفتــه 
ــا  ــد ب از اندیشــه کالنشــان اســت کــه جامعــه اســالمي بایــد بتوان
اعتمــاد بــه خــود و همراهــي بــا آحــاد مــردم نقــش طاغــوت را از 
جامعــه بزدایــد، یعنــي مــردم را در جهتــي ســوق بدهنــد کــه مردم 
توانایي هــاي خــود را بــاور و آثــار ایــن اعتمــاد بــه خویشــتن را در 
ذائقــه آنهــا شــیرین کننــد و بــراي مــردم ملمــوس بشــود و در ایــن 

ــرد. ــوت ایســتادگي ک ــل طاغ ــوان مقاب صــورت مي ت
ــان  ــتادگي ایش ــوع ایس ــن موض ــي از ای ــؤال: مثال س

ــد؟ داری
از آغــاز حرکــت ایشــان در آذرشــهر و پــس از آن در هــر شــهر و 
ــژه در همــدان آن چــه مطــرح اســت از فعالیت هــاي  ــه وی ــار ب دی
فــردي و فعالیت هــاي جمعــي، از جملــه ســخنراني هایي کــه 
ــه دور  ــود کــه ب داشــتند، تمامــي نشــانه یــک انســان موحــدي ب
ــا نظــام شــرك بــه دنبــال انجــام  از هرگونــه واهمــه اي از تقابــل ب

استكبارستيزي  نه يك واقعه و اتفاق 
بلكه يك رفتار و حركت است 

وقتــي بــه مطالعــه سرگذشــت و كارنامــه سياســي- انقالبــي شــهيد محــراب آيــت ا... ســيد 
اســدا...مدني مــي پردازيــم آنچــه مشــهود اســت ايــن اســت كــه وجــود و زندگــي ايــن بــزرگ 
ــق  ــام عمــرش در راه تحق ــده و تم ــه اســالم و مســلمين صــرف گردي ــرد،  در راه خدمــت ب م
ــه  ــق ب ــت. عش ــته اس ــپري گش ــالمي س ــه اس ــداري و آزادي جامع ــالمي، بي ــاي اس آرمان ه
ــرده و در  ــا را تحمــل ك ــه همــه ســختي ها و رنج ه ــرده ك ــان از خــود بيخــودش ك اســالم چن
ــرداده و از  ــداي اســالم خواهي س ــوي ن ــم پهل ــان رژي ــاق و خفق ــوادث و اختن ــان ح ــان طوف مي
حريــم و حــرم قــرآن كريــم بــه دفــاع برخاســته اســت و در ايــن راه، زنــدان،  تبعيــد،  دســتگير، 

 تحقيــر،  مؤاخــذه و ...بــه هيــچ رو نتوانســته اســت در روح بلنــد و اســتقامت شكســت ناپذير وي 
خللــي وارد آورد و در ايــن ســير مطالعاتــي آنچــه بيــش از همــه بــه چشــم مي خــورد موضــوع 
استكبارســتيزي در كارنامــه ايشــان اســت كــه در بعدهــاي مختلــف نمــود پيــدا مي كنــد بحثــي 
كــه در سياســت كنونــي كشــور رهبــر معظــم انقــالب مكــررا بــه آن پرداخته انــد و نزديــك 
ــهيد  ــل مؤسســه ش ــا مديرعام ــا ب ــر ان داشــت ت ــا را ب ــي م ــالگرد شــهيد مدن ــه س شــدن ب
محــراب آيــت اهلل مدنــي همــدان، ســيد محمــد كاظــم حجــازي بــه بحــث و گفتگــو در بعــد 

استكبارســتيزي شــهيد محــراب آيــت اهلل مدنــي بپردازيــم.

 گفتگو: الهام شهابي
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ــد. وظیفــه الهــي خــود بودن
ســؤال: نقــش رهبــران در حفــظ فرهنگ استکبارســتیزي 

درجامعــه چــه مي باشــد؟
اســباب تحقــق موضــوع استکبارســتیزي در یــک جامعــه داشــتن 
محوریتــي اســت کــه بتوانــد هــم در ارتقــاي بصیــرت جامعــه مؤثــر 
باشــد و هــم بیــرق ایــن ایســتادگي  را آنچنــان برافراشــته نگــه دارد 
ــود را مســتحکم  ــاي خ ــت، گام ه ــا مشــاهده آن جه ــه ب ــه جامع ک
ــاد  ــردارد کــه در مباحــث سیاســي آن را تحــت عنــوان رهبــري ی ب
مي کنیــم. در خیلــي از کشــورهایي کــه حرکت هــاي اســتقبال طلبانه 
توانســته بــه یــک نقطــه اي از اهــداف خــود برســد، نقــش رهبــري در 
ــه  آن جوامــع مشــهود اســت. البتــه در میــان ملت هــاي مختلــف ب
جهــت حوزه هــاي اعتقــادي آنهــا و فــردي کــه در جایــگاه رهبــري 
ــا گهــگاه مشــاهده شــده  ــوده ی ــروز متفــاوت  ب قــرار گرفتــه، ایــن ب
ــي  ــت حرکــت بســیار ارزشــمندي را شــکل بخشــیدند ول ــک مل ی
بــه جهــت ویژگي هایــي کــه در آن رهبــري بــوده کار نتوانســته بــه 
ــه طــور مثــال در میــان  آن ســامان اصلــي و نهایــي خــود برســد. ب
همیــن حرکــت بیــداري اســالمي کــه در برخــي کشــورهاي اســالمي 
شــروع شــد، فــارغ از مکــر و نیرنگ هایــي کــه نظــام اســتکباري بــراي 
بــه انحــراف کشــاندن آن بــه کار گرفــت، فقــدان رهبــري و یــا عــدم 
رهبــري صحیــح  منجــر بــه عــدم بــاور ملــت در بــه نتیجــه رســیدن 

ایــن هــدف گردیــد.
معمــوالً ملت هــا در چنیــن حرکت هــاي استکبارســتیزي به جهتي 
کــه با گوشــت و خونشــان لطمــات اســتکبار را احســاس کرده انــد، در 
میــدان تقابــل خــوب حرکــت مي کننــد امــا مقطعــي کــه رهبــران 
بــه دالیــل مختلــف چــه بــه جهــت فشــارهاي جــدي کــه از طریــق 
اســتکبار بــه آنهــا وارد شــود و یــا زمانــي کــه  تحقــق اهــداف جزئــي 
آنهــا را متقاعــد مــي نمایــد، تزلزلــي در ادامــه کار ایجــاد مي  شــود و 
جدیــت اولیــه را در تقابــل بــا اســتکبار از دســت مي دهنــد و آثــارش 
ایــن اســت کــه  مــردم تصــور کننــد کــه کار بــه ثمــر رســیده و تمــام 
شــده و هرکــس بــه دنبــال مباحــث شــخصي خــودش مــي رود. ایــن 
ــده  و  ــي مان ــر باق ــه صــورت ابت ــه ب ــم ک ــا را مي بینی ــوع حرکت ه ن
نتوانســته در حــد اراده ملــت هــا هــم اســتمرار پیــدا کنــد. در مقابــل 
ــدآبادي در  ــیدجمال الدین اس ــت س ــون حرک ــي همچ آن نهضت های
آن مقطــع خــاص خــود بــه جهــت نــوع و بصیــرت متفــاوت ایشــان 
نســبت بــه دیگــر رهبــران، در هــر بــالدي کــه حضــور پیــدا کردنــد، 
عنصــري مؤثــر در تقابــل بــا اســتکبار بودنــد و ویژگــي رفتــاري که از 
ایشــان از آن مقطــع تاریخــي مطــرح مي شــود یــک زاللــي در رفتــار 
ــود  ــرزي را از خ ــار فرام ــته آث ــه توانس ــود ک ــاس مي ش ــان  احس ش

داشــته باشــد.
همیــن حرکــت را در زمــان حضــرت امــام)ره( وقتــي مــرور 
ــاوت  ــگاه متف ــک ن ــا ی ــام ب ــه ام ــت ک ــوس هس ــد، محس مي کنی
ــا کــه از یــک طــرف شــاخصه هاي نظــام  ــن معن ــه ای ــه جامعــه ب ب
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــد و از ط ــن مي کنن ــي تبیی ــه خوب ــتکباري را ب اس
دنبــال ایــن هســتند کــه جامعــه بــا انــس و معرفتــي کــه بــه ایــن 
ــتکبار از  ــا اس ــل ب ــود را در تقاب ــت خ ــد هم ــدا مي کنن ــث پی مباح
دســت ندهنــد، لــذا در  مســیر سیاســي ایشــان، هرچــه زمــان  بــه 
ســمت جلــو حرکــت مي کنــد ادبیــات ایشــان در تقابــل بــا اســتکبار 
ــي  ــع آن همراه ــه تب ــر و ب ــان محکم ت ــري ایش ــر، موضع گی صریح ت
ملــت و جامعــه را بیــش از پیــش بــا خــود دارد تا بــه پیــروزي انقالب 
مي رســیم. بعــد از پیــروزي انقــالب هــم نــوع نــگاه ایشــان بــه بحــث 
اســتکبار هیــچ تفاوتــي بــا قبــل از پیــروزي انقــالب پیــدا نمي کنــد 
و شــاید مهم تریــن موضع گیــري ایشــان در رابطــه بــا آمریــکا اســت 
ــام  ــرو خــط ام ــکا توســط دانشــجویان پی ــه ســفارت آمری ــي ک وقت
تســخیر مي شــود، ایشــان نقــش حرکــت دانشــجویان را بــه عنــوان 

ــد.  ــک انقــالب دیگــر تبییــن مي کنن ی
ایــن روحیــه  ســؤال: چــرا عــده اي مي خواهنــد 
ــري  ــور دیگ ــد و ط ــف كنن ــام را تحری ــتیزي ام استکبارس

ــد؟ ــوه بدهن جل
یقینــاً از دالیــل ایــن موضــوع اگــر  بخواهیــم بــا حســن نظــر بــه 
مســئله نــگاه کنیــم برمي گــردد بــه کاســتي اطالعــات آنهــا از اهدافي 
ــن  ــه ای ــر ب ــر دقیق ت ــت داشــته و اگ ــام موضوعی ــه در نهضــت ام ک
ــورد  ــراد را م ــي آن اف ــار سیاس ــاکله رفت ــد ش ــم بای ــئله بپردازی مس
ــه ایــن معنــا کــه معمــوالً در حرکت هــاي  مطالعــه قــرار بدهیــم، ب
ــروز پیــدا مي کنــد  ــه ایــن شــیوه ب سیاســي، رفتارهــا در مــواردي ب
کــه افــراد عالقــه دارنــد کــه آمــال و نیــات خــود را در رفتــار دیگــران 
ــه اهــداف خــود و اســباب  ــراي توجی ــي ب ــه عبارت ــد، ب تفســیر کنن

پذیــرش نیاتشــان بــه هــر طریقــي بــه رفتــار کســاني کــه مقبولیــت 
آنهــا در نظــر مــردم غیــر قابــل انــکار اســت اســتناد کنند. نکتــه دیگر 
اینکــه بــراي عملــي نمــودن اهدافشــان در جامعــه  نیــاز دارنــد تــا 
بــا تخریــب باورهــاي مــردم جایــي بــراي  اندیشــه هاي آنهــا ایجــاد 
شــود و ایــن همــان نکتــه اي اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب مکــرراً 
نســبت بــه نــوع برداشــت افــراد از فرمایشــات حضــرت امــام بــدان 
گوشــزد مي کننــد. در همیــن امســال حضــرت آقــا در تبییــن موضوع 
اســتکبار و بــه ویــژه ارتبــاط دادن آن بــه موضوعــات مبتــال بــه جامعه 
بــه طــور صریــح تدکید داشــتند کــه امام، بــا تمامــي ابعــاد در جامعه 
مطــرح شــود تــا زمینــه ســوء اســتفاده از ایشــان بوجــود نیایــد و ایــن 
احســاس خطــر از ســوي رهبــر معظــم انقالب نشــان از هوشــمندي و 

نــگاه دقیــق بــه مســائل اجتماعــي ایشــان دارد.
ــتیزي،  ــوع استکبارس ــمن در موض ــه دش ــؤال: توج س
ــتیزي در  ــن استکبارس ــراي تبیی ــت ب ــان اس ــوزه جوان ح

ــود؟ ــام ش ــد انج ــه كاري بای ــان چ جوان
بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتکبار یــک واقعــه و اتفــاق نیســت بلکــه 
یــک رفتــار و حرکــت اســت، مــي شــود بــا توجــه بــه ادبیــات جــوان و 
بــا  بهره  گیــري از ابــزاري کــه در دســت اوســت ایــن جریــان را خــوب 
تبییــن کــرد. جریان شناســي یکــي از کارهاي پیچیــده و تخصصي در 
حــوزه سیاســي اســت کــه متبحریــن به ایــن موضــوع بایــد کار علمي 
و کالســیک متناســب بــا یــک جامعــه انقالبــي را در دســتور کار خــود 
ــا،  ــه چــون نونهال ه ــف جامع ــاي مختل ــراي حوزه ه ــد و ب ــرار دهن ق
ــي  ــه طریق ــي و ب ــه خوب ــان را ب ــن جری ــا ای ــا و جوان ه نوجوان ه
معرفــي کننــد کــه فــرد جــوان در هــر مقطعــي هــر بــرون داد رفتاري 

از جبهــه اســتکبار را بــه خوبــي بتوانــد تشــخیص دهــد. یعنــي اگــر 
یــک نوجــوان و جــوان مــا و اقشــار دیگــر بــه موضوعــي برخــورد کــرد 
کــه آن موضــوع ریشــه فکــري اش در نظــام اســتکباري بــود، بتوانــد 
خــودش تشــخیص بدهــد، یعنــي یک تقیــد و بــاور در او حاصل شــده 
باشــد تــا بــا مواجــه شــدن بــا آن، اثرپذیــري از آن جریــان اســتکباري 
برایــش واقــع نشــود و آنچــه در ارتقــاي ایــن  بصیــرت و معرفــي ایــن 
جریــان بــه جامعــه کمــک مي کنــد ایــن اســت کــه در کنــار تبییــن 
ایــن جریــان بایــد مصادیقــي را در جامعــه معرفــي کــرد کــه در عمــل 
بــه ایــن موضــوع موفــق بوده انــد. از اقتضائــات دوران جوانــي پذیرفتــن 
موضوعــات ملمــوس اســت یعني نــکات پیچیــده فلســفي و رفتارهاي 
ــه طریقــي طــرح مســاله  ــراي آنهــا ب پیچیــده سیاســي را بتوانیــم ب
کنیــم کــه آنهــا بتواننــد بــه خوبــي بــه آن جمع بنــدي الزم برســند 
و یکــي از ابزارهایــش ایــن موضــوع ایــن اســت کــه در طــول تاریــخ 
افــرادي کــه شــاکله رفتــاري آنهــا خوشــایند بــراي ایــن جوان هــا بوده 
را بــه گونــه معرفــي کنیــم کــه تبدیــل بــه الگــو بــراي آنهــا بشــود و با 
الگوپذیــري از ایــن افــراد در هــر تنگنایــي که قــرار بگیرد بتوانــد رفتار 

صحیــح را بــراي خــودش انتخــاب کنــد.
بــه طــور مثــال مــا وقتــي در حــوزه مباحــث دفــاع مقــدس ورود 
ــع  ــه در آن مقط ــاني ک ــي کس ــاي ارزش ــم و رفتاره ــدا مي کنی پی
خــوش درخشــیدند چــه در نقــش بســیجي ســاده،  چــه در نقــش 
کســي کــه در واحدهــاي لشــگرها فعالیــت کــرده یــا در نقــش یــک 
چهــره فرهنگــي کــه در ارتقــاء فهم دینــي نیروهاي بســیج وظایفیش 
را بــه انجــام رســانده و  نیــز در نقــش فرماندهــي کــه توانســته نقــش 
فرماندهــي را بــه ســرانجام برســاند، وقتــي آن فرهنــگ را و آن رفتــار 
را در قالــب ایــن آدم هــا بــه جامعــه معرفــي کنیــم، جــوان امــروز مــا 
ــا تصویــر آن  عالقه منــد  مــي شــود کــه عکــس داخــل اتاقــش را ب
ــه  ــت ک ــد اس ــد، عالقه من ــن بکن ــدس تزیی ــاع مق ــاخص در دف ش
ــه  ــت ک ــد اس ــدازد، عالقه من ــردن بیان ــه گ ــام او ب ــه ن ــي را ب پالک
تصویــري از آن فــرد را در لبــاس خــود داشــته باشــد و یــا اگــر کســي 
ذوق هنــري داشــته باشــد آن توانایــي هنــري اش را در ایــن موضــوع و 

بــه نــام آن فــرد و چهــره در دوران دفــاع مقــدس تجلــي مي بخشــد. 
همین  هــا را هــم مــا بایــد بــه موضوعــات دیگــر تعمیــم بدهیــم، در 
موضــوع استکبارســتیزي مــي توانیم شــخصیت آیــت اهلل مدنــي را در 
دســتور کار قــرار  دهیــم  یعنــي انســاني کــه سراســر عمــرش جــزء 
بــا خــدا بــا کســي معاملــه نمي کنــد و در طــول مســیر مبــارزه اش 
مســتمراً طاغــوت را در مقابــل خــودش بــه تعظیــم کشــانده و  بــا آن 
باورهایــش جامعــه را همــراه خــود کــرده فــارغ از ایــن کــه منتصــب 

بــه کــدام شــهر و منطقــه بــوده اســت.
ــا  ــارزه ب ــاز حرکت شــان در جهــت مب ــه آغ ــن شــهید ک ــار ای رفت
اســتکبار و پایــان آن شــهادت بــه دســت ایــادي اســتکبار بــوده اســت 
بایــد بــراي جــوان مــا بــه الگــو تبدیــل شــود و در حــوزه رفتــاري و 
عملــي مســئوالن مــا نمــود پیــدا کنــد و ایــن تأکیــد و ضــرورت را در 

فرمایشــات امــام و حضــرت آقــا مکــررا مشــاهده مي کنیــم.
ســؤال: معتقــد هســتید كــه شــهید مدنــي را كــه متعلق 
بــه 30-40 ســال گذشــته بــوده مي تــوان بــه عنــوان یــك 

الگــو بــراي جوانــان معرفــي كرد؟ 
صــد البتــه، زیــرا رفتــار شــهید مدنــي آنقــدر داراي جذبــه اســت، 
کــه در هــر شــهر و دیــاري کــه ورود پیــدا کردنــد، از جملــه اقشــاري 
کــه بیشــترین همراهــي را بــا شــهید مدنــي داشــتند جوانــان بودنــد و 
ــد  ــي اجــراي برنامه هــا و اندیشــه هاي ایشــان بودن کســاني کــه متول
جوانــان بودنــد. ایــن موضوع نشــأت گرفته از مخاطب شناســي ایشــان 
بــوده اســت. جــوان  از یــک طــراوت روحــي و بــدون ریــا و غــل و غــش  
برخــوردار اســت کــه بــه دنبــال طــرح خــود نیســت و ذوب شــدن در 
آمــال و اهــداف الهــي در آن مشــهود اســت، رفتــاري که ذوب شــدن در 
مطالبــات او هســت و اینهــا باعــث مي شــود که جوان را شــیفته کســي 
کنــد کــه ایــن ویژگي ها را داشــته باشــد و  شــما در تمــام دوران حیات 
شــهید مدنــي، از بســتگان و چــه دیگرانــي کــه با ایشــان انس داشــتند 
تحقیــق کنیــد ذره اي منیــت در رفتــار ایشــان مشــاهده نمي کنیــد. 
شــخصیت بزرگــواري کــه در زمــان ورود امــام بــه نجــف بعضــي قائــل 
بــه مرجعیــت ایشــان بودنــد، امــا آنچنــان خــود را مریــد امــام قــرار 
مي دهندکــه تمامــي دوســتان ایشــان بــه امام تمســک پیــدا مي کنند. 
ایــن رفتــار بعــد از شــکل گیري انقــالب محســوس تر مي شــود و بــراي 
جــوان ایــن خیلــي ارزشــمند اســت که یــک شــخصیتي در آن ســن و 
ســال در آن توانایــي علمــي، در آن جذبــه اجتماعــي اش، فقــط و فقــط 
امــام و انقــالب امــام برایــش مهــم اســت و هیــچ جــا خــودي از ایشــان 
مطــرح نیســت و اگــر انقــالب روحــي در ایشــان مشــاهده مي شــود و 
اشــکي در چشــمان ایشــان جــاري اســت یــا نهیــب و هیبتــي کــه در 
ادبیــات ایشــان اســت و یــا  جلــوداري در مســائل انقالبــي را مي بیننــد 

همــه و همــه اینهــا ریشــه در آن اعتقــاد ایشــان اســت. 
نکتــه مهــم دیگــري کــه در تأثیرگــذاري شــهید مدنــي بــه نظــر 
ــا  ــد کــه ب ــن اســت کــه ایشــان عمــالً نشــان داده بودن مي رســد ای
ــان  ــود ایش ــاي وج ــي زوای ــالص تمام ــد، اخ ــه مي کنن ــدا معامل خ
ــر گرفتــه کــه وقتــي کلمــه اي را در مقابــل طاغــوت و نظــام  را در ب
اســتکباري وقــت بــه زبــان مي آورنــد تــاب مقاومــت در مقابل ایشــان 
را ندارنــد. شــهید مدنــي واقعــا چیــزي بــراي خــودش قائــل نبــود، 
یعنــي شــما در هیــچ کالمــي، ادبیاتــي، مطلبــي تعریــف و تمجیــد 
از خــود را در ادبیــات شــهید مدنــي نمي بینیــد و همیشــه جلــودار 
ــه  ــي ک ــل تانک های ــه در مقاب ــان ک ــه آن زم ــودن چ ــا ب حرکت ه
بــراي کودتــا بــه تهــران مي رفتنــد و چــه آن زمــان کــه حرکت هــاي 
انحرافــي در تقابــل بــا حرکــت امــام در گوشــه گوشــه کشــور زبانــه 
مي کشــد، مي بینیــم شــهید مدنــي در وســط معرکــه تقابــل بــا اینهــا 
ــه  در میــدان اصلــي تبریــز شــخصاً ورود پیــدا مي کنــد. خیلي هــا ب
ــت  ــد و هدای ــو نروی ــد کــه شــما شــخصاً جل ایشــان اعــالم مي کنن
حرکــت را داشــته باشــید، ایشــان قائــل بــه ایــن هســتند کــه بیــن 
ــي نیســت،  ــه هســت هیــچ تفاوت ــان غائل ــي کــه در می مــن و جوان

ــد.  ــه خطــر مي اندازن ــي خودشــان را ب یعن
ــي  ــه طریق ــروز ب ــه ام ــم در جامع ــر بتوانی ــا را اگ ــن ویژگي ه ای
ــد  ــه دوش دارن ــي را ب ــف اجتماع ــن تکالی ــه چنی ــاني ک ــراي کس ب
دقیــق تبیــن کنیــم، آن وظیفــه بــه ســرانجام مــي رســد و معمــوالً 
هــم مي بینیــم رهبــر معظــم انقــالب در نشســت ها بــا کســاني کــه 
چنیــن وظایــف اجتماعــي بــر دوششــان هســت بــه دو نکتــه اشــاره 
دارنــد یــک ارتبــاط  بــا حــوزه جوان هــا و مراکــز دانشــگاهي و  حضور 
در محیط هایــي کــه ابهامــات و ســؤاالتي بــراي جوانــان  هســت و دوم 
توجــه بــه خودســازي فــردي مســئوالن. ایشــان در نشســتهایي کــه 
بــا مســئوالن و دولتمــردان دارنــد، چــه در انظــار عمومــي و چــه در 
نشســت هاي خصوصــي همیشــه تأکیدشــان در ایــن اســت که تــا آن 

رفتار این شهید که آغاز حرکت شان در 
جهت مبارزه با استکبار و پایان آن شهادت 

به دست ایادي استکبار بوده است باید 
براي جوان ما به الگو تبدیل شود و در حوزه 
رفتاري و عملي مسئوالن ما نمود پیدا کند و 
این تأکید و ضرورت را در فرمایشات امام و 

حضرت آقا مکررا مشاهده مي کنیم.
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||||| سخن شهروند||||| 

وارســتگي هاي اخالقــي کــه اقتضــاي زمامــداران یــک نظــام دینــي 
ــوان عنصــري  ــه عن ــد ب ــرد، نمي توانی هســت در شــما شــکل نگی
کــه بتوانــد ایفــاي نقــش در یــک نظــام دینــي کنــد، نقــش مؤثــر و 

موفقــي را داشــته باشــید.
ســؤال: بــه نظــر شــما جامعــه اكنــون بــه امثال شــهید 

ــا خیر؟ ــي نیــاز دارد ی مدن
تــا ایــن انقــالب پــا برجــا هســت مــا چیــزي جــز ایــن 
ــط  ــم توس ــیر ه ــن مس ــم، و ای ــور کنی ــم تص ــیر را نمي توانی مس
شــخصیت هایي همچــون شــهید مدنــي نمــود و رشــد الزم 
ــذا همیشــه عنصرهایــي همچــون ایــن  خــودش را پیــدا کــرده، ل
افــراد هســتند کــه مي تواننــد انقــالب را در جهــت همــان صــراط 

ــد. ــظ کن ــود حف ــتقیم خ مس
ــا  ــاالنه و ی ــش س ــزاري همای ــما برگ ــر ش ــؤال: به نظ س
ــال،  ــبت س ــك مناس ــل در ی ــن قبی ــاب و از ای ــاپ كت چ
كفایــت مي كنــد یــا ایــن اقدامــات بایــد در طــول ســال 

مــورد نظــر باشــد؟
ــان  ــاي خودم ــه توانایي ه ــع ب ــک موق ــا ی ــد م ــر مي رس ــه نظ ب
ــم  ــي را برمي داری ــدازه  قدم های ــد و ان ــر آن ح ــم و ب ــگاه مي کنی ن
و یــک بــار هــم بــه بــاري کــه از ایــن انقــالب بــه دوشــمان هســت 
توجــه مي کنیــم. در ایــن نکتــه دوم مــا عقــب هســتیم، ایــن انقــالب 
ــه  ــت ک ــه اي اس ــک واقع ــت، ی ــاق نیس ــک اتف ــتم ی ــرن بیس در ق
ــه  ــردد ک ــل برمي گ ــاي قب ــه دهه ه ــکل گیري آن ب ــاي ش عنصره
ثمــره اش امــروز در دســت مــا قــرار گرفتــه شــده، اگــر متوجــه ایــن 
نعمــت بــزرگ و ایــن ثمــره ارزشــمند باشــیم بایــد گام هــاي مــا براي 
اســتواري راه در ذهــن جوان هــا و آحــاد مــردم، گام هــاي متناســب 
بــا شــأن ایــن انقــالب باشــد. البتــه نشــریات، چــاپ کتــاب، مراســم 
هــا، همــه این هــا حــوزه اي از تحقــق ایــن مســأله هســت و البتــه 
محــدود کــردن خودمــان بــه ایــن فعالیت هــا در حــد  قامــت ایــن 
انقــالب نمي توانــد باشــد و ســعي و تــالش مضاعفــي را مي خواهــد.

سخن آخر
ــه  ــه ب ــه در جامع ــت اندرکاراني ک ــما و دس ــکر از ش ــن تش ضم
ــد،؛ از دوســتاني کــه در  ایــن قســم از ضــرورت اجتماعــي مي پردازی
مجموعــه مؤسســه شــهید محــراب آیــت اهلل مدنــي دغدغه خودشــان 
را تبییــن اندیشــه هاي شــهید محــراب آیــت اهلل مدنــي گذاشــته اند و 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن نــوع فعالیت هــا مي توانــد در بصیــرت 
افزایــي جامعــه در مســیر صحیــح و دقیــق انقــالب ایفــاي نقــش کند 
تشــکر مي نمایــم و دعــوت مي  کنــم از همــه کســاني کــه نگاهشــان 
بــه ایــن انقــالب بــه عنــوان موهبــت الهــي اســت، فرصــت را غنیمت 
بشــمارند و در انجــام رســالت خودشــان نســبت بــه انقــالب هرآنچــه 
ــر مــِرّ الَســحاب«.  مي تواننــد بــه کار بگیرنــد کــه یقینــاً »الُفرَصــه تُمّ
ــدازه ممکــن اســت  ــه ایــن حــد و ان ــرا ایــن امــکان را همیشــه ب زی
خداونــد بــراي مــا محیــا نکنــد و زمــان حســرتي فــرا برســد کــه از 
تــوان شــخصي مــا بــراي بهره گیــري از ایــن فرصت هــا خــارج شــده 
باشــد و لــذا تــا مي توانیــم بــراي اداي دیــن بــه کســاني چــون شــهید 
ــان  ــه  لحظــه لحظــه از عمرشــان آنچن ــي ک ــت اهلل مدن محــراب آی
بهره هــا گرفتنــد کــه ســیراب از عنایــت پــروردگار شــدند و بهتریــن 
پــاداش و هدیه هــا را دریافــت کردنــد و هــم از آن جهــت راه آنهــا را 

بــراي خودمــان بــه عنــوان مبنــا و الگــو قــرار دهیــم. 

علــی آقامحمــدی، عضــو مجمــع تشــخیص 
ــی  ــهید مدن ــاگردان ش ــام از ش ــت نظ مصلح
درمــورد ایــن شــهید محــراب می گویــد: ایــن 
شــخصیت الهــی و وارســته، از چنــان عظمتــی 
برخــوردار بــود کــه بایــد روش و منــش ایشــان 
را بــه منظــور طــی طریــق جامعــه در مســیر 

ســعادت، بــه کار گرفــت.
وی از نهادهــای فرهنگــی خواســت نســبت 
ــزرگ  ــرد ب ــن م ــکار ای ــردن اف ــه ک ــه نهادین ب
ــه داد:  ــند و ادام ــته باش ــژه ای داش ــام وی اهتم
ســاده زیســتی، والیتمــداری، مردمــی بــودن ، 
بصیــرت و معرفــت از ویژگی هایــی اســت کــه 
شــهیدمدنی را بــرای همیشــه جاودانــه کــرده 

اســت.
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ عضــو مجم
ــاره  ــی درب ــت اهلل مدن ــادی آی ــش اعتق ــه من ب
استکباســتیزی و دشمن شناســی ایشــان اشاره 
کــرد و گفــت: اعتقــاد بــه ظهــور موعــود باعــث 
ــه و حضــور  ــه دعــای ندب ــود ایشــان ب شــده ب
در ایــن مجالــس اهمیــت ویــژه ای دهنــد زیــرا 
ــر  معتقــد بودنــد همیــن حضــور مقدمــه ای ب

استکبارســتیزی اســت.
وی ادامــه داد: حضــور در مجالــس مذهبــی و 
دعــوت مردم بــرای حضــور در این نــوع محافل 
ــد  ــث می ش ــه، باع ــای ندب ــوص دع ــه خص ب
ــا دشــمنان اصلــی امــام زمان)عــج( و  مــردم ب
ــن  دوســتان آن حضــرت آشــنا شــوند و همی
آشــنایی مســیر حرکــت را برای آنان مشــخص 

می کــرد.
ــه  ــد کــرد: شــهیدمدنی ب آقامحمــدی تأکی
موضــوع دشمن شناســی بــه عنــوان مســئله ای 
حاشــیه ای و یــا فرعــی نــگاه نمي کــرد بلکــه با 
تمــام تــوان خــود بــا دشــمن اصلــی به مبــارزه 
ــارزات  ــد و همیشــه در مب ــی می پرداختن عمل
خودشــان پیــش قــدم و جلوتــر از مــردم بودند 

ــا خطــر مواجــه می شــدند. و ب
وی بــا بیــان اینکــه شــهید مدنــی بــه خوبی 
ــم فاســد شاهنشــاهی  ــه رژی ــود ک ــه ب دریافت
دشــمن اصلــی امــام زمان)عــج( و دیــن مبیــن 
اســالم اســت، افــزود: بــه همیــن دلیــل مــردم 
ــت  ــه حکوم ــع خصمان ــه مواض ــبت ب را نس
ستمشــاهی آشــنا می کردنــد و کار روشــنگری 
و بصیرت افزایــی را همــواره در دســتور کار خود 

داشــتند.
ــه ایشــان در راه  ــان اینک ــا بی ــدي ب آقامحم
مبــارزه بــا  طاغــوت بــه شــدت شــجاع و نترس 
بودنــد، گفــت: زمانــی هــم کــه قــرار بــود 22 
ــس  ــا از پاری ــد آق ــود احم ــا ش ــن کودت بهم

ــه شــهید مدنــی گفتنــد  تمــاس گرفتنــد و ب
ــگر  ــوی لش ــه جل ــد ک ــام)ره( گفته ان ــه ام ک
ــاه  ــمت کرمانش ــگر از س ــن لش ــد. ای را بگیری
حرکــت می کــرد تــا بــه مجموعــه ای در قزوین 
ــت  ــران حرک ــمت ته ــه س ــد ب ــدد و بع بپیون
کنــد. آیــت اهلل مدنــی بــا دســتور امــام)ره( بــه 
فکــر افتادنــد و چنــد تدبیر را بــه کار بردنــد. در 
نهایــت نیــز اعــالم راهپیمایــی کردند و مســیر 

راهپیمایــی را نیــز بــه ســمت شــمال کــه جاده 
کرمانشــاه بــود هدایــت کردنــد. زمــان را هــم 
طــوری تنظیــم کردند کــه همزمان با لشــکری 
کــه بــرای کودتــا بــه راه افتــاده بــود برســیم و 
همیــن هــم شــد و در یــک زمــان بــه آن جــا 
رســیدیم و وقتــی لشــگر مــا را دیدند شــروع به 
تیرانــدازی کردنــد امــا آیــت اهلل مدنــی جلوتر از 
همــه عبایــش را درآورد و در دســت گرفــت و 
بــاالی ســر بــرد و تکبیــر گفــت و بــه ســمت 
تانــک هــا حرکــت کــرد مــردم که ایــن صحنه 
را دیدنــد آن چنــان بــه ســمت تانک  هــا رفتنــد 
که خودشــان ترســیدند و چــاره ای جز تســلیم 

ندیدند.
وي ادامــه داد: والیت پذیــری شــهید آیــت اهلل 
ــی  ــی و درك حقیقــی اهمیــت وجــود ول مدن
فقیــه، باعــث شــد تــا در مســیر فعالیــت خــود 
نــه تنهــا موفــق شــود کــه بــرای همیشــه نیــز 

بدرخشد.
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ عضــو مجم
بــا بیــان اینکــه شــهید مدنــی در برخــورد بــا 
ــه  ــان ب ــا بی تفاوت ــه و ی ــی فقی ــان ول مخالف
ــا هیــچ کــس تعــارف نداشــت،  امــر والیــت ب

ــن مهــم شــد. ــه ای خواســتار توجــه ب

ــی در  ــه اینکــه شــهید مدن ــا اشــاره ب وي ب
ــام  ــی ام ــت انقالب ــت از نهض ــتای حمای راس
خمینــی)ره( از هیــچ تالشــی فروگــذاری نکرد، 
گفــت: برگــزاری مراســم دعــای ندبــه آن هــم 
در اوج خفقــان سیاســی زمــان طاغــوت تنهــا 
ــراي  ــان ب ــات ایش ــی از اقدام ــه کوچک گوش

ــود. ــا اســتکبار ب ــه ب مقابل
آقامحمــدی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
ــه  ــاد ب ــی اعتق ــهید مدن ــه ش ــان اینک ــا بی ب
اســتفاده از ظرفیــت جوانان داشــت، بیــان کرد: 
ایشــان معتقــد بودنــد کــه تحــول و پیشــرفت 
ــن  ــه همی ــان اســت ب کشــور در دســت جوان
دلیــل ماننــد پــدری دلســوز، بــا رفتــار و گفتــار 
خــود، ســعی در ایجــاد نشــاط، امیدآفرینــی و 

خودبــاوری در بیــن جوانــان داشــتند.
وي ادامــه داد: شــهیدمدنی نســبت بــه 
جوانــان توقــع نداشــتند امــا بــا محبــت و لطف 
و راهنمایــی، همــواره ســعی داشــتند کــه آنــان 
ــوند و   ــدا نش ــی ج ــق و حق طلب ــیر ح از مس
همیــن رفتــار شــهید مدنــی باعــث شــده بودم 
جوانــان شــیفته ایــن شــخصیت شــوند و تابــع 

ــند. ــان باش ــای ایش گفته ه
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام با 
اشــاره بــه خاطــره ای از این شــهیدبزگوار گفت: 
یــادم هســتص یــک روز بعــد از حــوادث ســال 
42 و دســتگیری امــام خمینــی)ره(؛ خبــری از 
امــام راحل پخش شــد و ایشــان فرمودنــد» واهلل 
مــن تــا بــه حــال نترســیدم« وقتی این ســخن 
پخــش شــد آیــت اهلل مدنــی بــه مــن نگاهــی 
کردنــد و فرمودنــد »مــن خیلــی دنبــال ایــن 
بــودم کــه چــه شــباهتی بــا حــاج آقــاروح اهلل 
ــوده  ــد از فرم ــا بع ــردم؛ ام ــدا نمی ک دارم، پی
ــردم، چــون  ــدا ک ــن شــباهت را پی ــرم، ای رهب

مــن هــم واهلل هیــچ گاه نترســیدم«.
وی بــا بیــان اینکــه شــجاعت ایــن بــزرگان 
ــام  ــی تم ــدا و ط ــه خ ــان ب ــر ایم ــه خاط ب
کمــاالت بــود، افــزود: آنهــا بــه معنــای واقعــی 
خداونــد را الرحمــن علــی العــرش می دانســتند 
و بــه همیــن دلیــل از چیــزی تــرس و واهمــه 

نداشــتند. 
استکبارســتیزی،  مســئول  مقــام  ایــن 
جامعــه،  در  امیدآفرینــی  والیتمــداری، 
ــت  ــالق و اهمی ــه اخ ــه ب ــتی، توج ساده زیس
دادن بــه جوانــان را نیــاز امــروز کشــور دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: شــهید مدنــی تمــام ایــن 
ویژگی هــا را داشــتند و مــا نیــز بایــد در مســیر 
ــی کشــور  ــرای تعال ــم و ب ــدم برداری ایشــان ق

ــیم. ــود بکوش خ

شهيد مدني حضور در مجلس دعا را مقدمه اي بر 
استكبارستيزي مي دانستند
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احترام و توجه به جوانان
 حجت االسالم بروجردي، داماد شهید مدني

شــهید محــراب اســوه اخــالق و متواضــع و عالمــي بــزرگ و فقیــه 
نســتوه کــه روح و شــخصیت ایشــان ابعــادي گســترده داشــت.

ــا  ــن ســعي دارم در منبره ــه » م ــد ک ایشــان همیشــه مي گفتن
مطالبــي را مطــرح کنــم کــه خــودم عامــل بــه آن باشــم تا ســخنانم 

ــد«  تأثیرگذار باش
ــد و در  ــالق بودن ــوه اخ ــم و اس ــع معل ــه واق ــي ب ــهید مدن ش
سخنراني هایشــان مــردم منقلــب مي شــدند و کســي نبــود کــه در 
یکــي و دو جلســه بــا ایشــان نشســت و برخاســت کنــد و شــیفته 
اخــالق ایشــان نشــود. خاطــرم اســت در خرم آبــاد ســال 54  عصرها 
در منــزل بــه روي مــردم خصوصــا جوانان باز بــود و ایشــان با آغوش 
بــاز جوانــان را مي پذیرفتنــد  روزي جوانــي بــا یــک قیافــه و تیپــي 
شــبیه هیپي هــا بــه همــراه دوســتش بــه جلســه ســخنراني شــهید 
مدنــي آمــد کــه از طــرف مــا بســیار ناخوشــایند بــود ) این فــرد پدر 
ثروتمنــدي داشــت کــه صاحــب ســینما بــود و یــک خواهري کــه از 
بي حجابــي مشــهور آن منطقــه بــود( و ایــن جــوان بــا ایــن ســابقه 
خانوادگــي و شــکل و شــمائل خــاص در محضــر حــاج آقــا حاضــر 
شــد و ایشــان هــم عــادت داشــتند کــه غریبه هــا را بیشــتر تحویــل 
بگیرنــد و در بــدو ورود ایــن جــوان، آن فــرد را بــه بــاالي مجلــس 
راهنمایــي کردنــد و از همــان جلســه اول آن جــوان عاشــق حــاج آقا 
شــد و از جلســه بعــد تیپــش را عــوض کرد و همیشــه زودتــر از بقیه 
در کالس حاضــر مي شــد و بعدهــا شــهید مدنــي بــه مــا گفتنــد: » 
از طریــق ایــن جــوان توانســتیم بــه خانــواده ایــن پســر نفــوذ کنیــم 
ــد  و  و حتــي خواهــر ایشــان در حجــاب خــود تجدیــد نظــر کردن
بدحجابــي را کنــار گذاشــتند« شــهید مدنــي جاذبــه زیــادي بــراي 
جــذب جوانــان داشــتند و جلساتشــان ســازنده و متحول کننــده بود.

حرف و عمل یکي باشد
 مهدي بنکدار، نوه شهید مدني

ــل  ــودن حــرف و عم ــي ب ــي ایشــان یک ــم در زندگ موضــوع مه
ایشــان بــود؛ در اولیــن ســمینار ائمــه جمعــه ایشــان یــک حدیثــي 
ــد و  ــو کردن ــه بازگ ــه جمع ــراي ائم ــان ب ــکا خودش ــت ب ــا حال را ب
گفتنــد» نکنــد مــا مــردم را بــه معــارف دیــن دعــوت کنیــم و مردم 
بــا ســخنراني مــا بــه بهشــت برونــد و مــا خودمــان بــه جهنــم« و 
مضمــون ایــن ســخنراني از اول تــا بــه آخــر توصیــه بــه قــول و عمل 

یکســان بــود.
دائم  البکاء بودند

 مهدي بنکدار، نوه شهید مدني
عبــادت و بــکا ایشــان هرگــز تــرك نمي شــد و مــن در آن مدتــي 
ــوان  ــدم کــه جــا نمــاز ایشــان در ای ــودم مي دی ــزد ایشــان ب کــه ن
پهــن اســت و در حــال عبــادت و اشــک ریختــن و هــر وقــت مــن را 
مي دیدنــد اشــک خــود را پــاك  و بــا مــن بــازي مي کردنــد و بــراي 
مباحــث اخالقــي و معرفتــي و موضــوع امــام حســین )ع( راحــت 

ــد.  ــک مي ریختن اش
 حجت االسالم صدوقي:

ایشــان آنچنــان مي گریســتند که اشــک تمــام صورت مبارکشــان 

را مي گرفــت و همیشــه نگاهشــان گــذر از پــل بــود براي رســیدن به 
مقصــود نهایــي و  دعاهایــي را مي خواندنــد کــه ذکــر دنیــا و بهشــت 
در آن کمتــر بــود و عبادتشــان فقــط بــه خاطــر عشــق بــه خــدا بود 
و از ایــن رو کارهایشــان هــم فقــط بــراي رضــاي خــدا بــود و از دختر 
ایشــان نقــل شــده اســت کــه: »  دعاهایــي کــه پــدرم مي خواندنــد 
بخــل، حســد و کینــه اي در آنهــا وجــود نداشــتند و عامــل ایــن را در 

نیازهــا و رازهــاي شــهید در شــب مطــرح مي کننــد.«
از خودگذشتگي شهید زبانرد بود

 حجت االسالم بروجردي، داماد شهید مدني
ایامــي کــه در نجــف بودیــم ســالي دو الــي ســه بــار بــا مدیریــت  
ایشــان بــه کربــال مي رفتیــم و ایــن ســفرها یــک مدرســه  و تمامــي 
کارهــا و اعمــال ایشــان آموزنــده بــود. یــک شــب قــرار شــد در بیــن 
راه اتــراق کنیــم و هــوا بسیارســرد بــود و مــا بــه یــک مهمانســرایي 
در بیــن راه کــه بــا حصیــر مي ســازند رفتیــم و  جــا بــراي خوابیــدن 
کــم بــود. شــهید مدنــي بــراي همــه جــاي خــواب درســت کردنــد 
تــا اینکــه مــن مانــدم و خــود شــهید و ایشــان کفشــها را کنــاري 
زدنــد و بــراي مــن هــم جایــي بــراي خوابیــدن درســت کردنــد و 
جــاي نامناســبي بــراي خودشــان مانــد کــه جلــوي در ورودي و کنار 
کفشــها بــود و مــن خواســتار تعویــض جــا شــدم امــا ایشــان قبــول 

نکردنــد و گفتنــد مي خواهنــد بــراي نمــاز و عبــادت آزاد باشــند و 
بدتریــن جــا نصیــب ایشــان شــد.
معذرت خواهي شهید مدني

 حجت االسالم صدوقي: 
بســیار  وفــادار بــه عهــد و پیمان خــود بودند و از شــاگردان ایشــان 
شــنیدم کــه آقــا بــه یکــي از شــاگردان  خــود یــک حکمــي بــراي  
اداره کــردن جایــي را داده بودنــد ولــي ایــن فــرد رد مي کــرد و ایــن 

فــرد علــت رد کــردن را مدیریــت دو گانــه از طــرف شــهید و خــود 
مي دانســتند و شــهید بــه ایشــان قــول دادنــد کــه هیــچ دخالتــي 
در کار ایشــان نکننــد تــا اینکــه روزي فــردي بــراي رفــع گرفتــاري 
خــود از طــرف حــاج آقــا بــراي ایــن فــرد دســت نوشــته اي مي بــرد 
و کارش راه مي افتــد و شــب کــه ایــن فــرد بــراي ارائــه گــزارش نــزد 
شــهید مدنــي مي آینــد بــه ایشــان مي گوینــد کــه حا ج آقــا امــروز 
شــخصي از طــرف شــما بــراي مــن دســت نوشــته آورده بــود در این 
لحظــه شــهید مدنــي یــاد قــول خــود افتادنــد و  یــک دفعــه تمــام 
قــد ایســتادند و جلــوي مــن ســر خــود را خــم کردنــد و ســه بــار 
ــه خــود بســیار  ــن گفت ــد و مــن از ای از مــن معذرت خواهــي کردن

شرمســار شــدم.
در امانتداري و عدالتخواهي بسیار دقیق بودند

 مهدي بنکدار، نوه شهید مدني
بحــث امانتــداري و رعایــت  بیــت المــال و عدالتخواهــي شــهید از 
بینــش وســیع ایشــان نشــأت مي گیــرد و در دروه زمامــداري خــود 
ســعي و دقــت خاصي داشــتند؛ خاطرم هســت در ایام تبعید ایشــان 
ماشــین اصــالح دســتي را از کســي امانــت گرفتــه بودنــد و مــن هم 
بــر اثــر بازیگوشــي خودم دســته آن را شکســته بــودم و بــه این علت 
نــه تنهــا مــن بلکــه دیگــر افــراد خانــواده هــم مــورد توبیخ حــاج آقا 
قــرار گرفتیــم کــه چــرا مواظــب ایــن امانــت نبوده ایــم و نیــز بعــد از 
انقــالب کــه امــام جمعــه تبریز شــدند تــا زمان شهادتشــان، ایشــان 
اجــازه نمي دادنــد کــه نــزد ایشــان برویــم و مي گفتنــد ایــن خانــه از 
بیــت المــال اســت و بــه فرزنــدان و بســتگان خــود مي گفتنــد اگــر 
خواســتید تبریــز بیاییــد بایــد خانــه اجــاره کنیــد ولي هرچنــد وقت 
یــک بــار مي آمدنــد قــم بــراي دیــدن خانــواده و از ماشــین اصــالح 

مــردم تــا بیــت المــال مــردم امانــت دار بودند.
ــراي اســتفاده شــخصي  و همچنیــن هرگــز از ماشــین دولتــي ب
اســتفاده نمي کردنــد و امــام چــون بــه  ایــن حساســیت شــهید آگاه 
بــود  بــراي یــک ســفري کــه مي خواســتند خانــواده را بــه مشــهد 
ببرنــد ماشــیني را کــه مــردم بــه امــام داده بودنــد در اختیــار شــهید 

گذاشــتند تــا بــه مشــهد برونــد.
كیسه سیاه

 حجت االسالم بروجردي، داماد شهید مدني
یــک موضــوع آموزنــده از اخــالق شــهید عــدم اســتفاده از ســهم 
ــده  ــه آموزن ــک نکت ــن ی ــود و ای ــخصي ب ــارف ش ــراي مص ــام ب ام
ــراي افــرادي کــه ســهم امــام و بیت المــال در اختیارشــان اســت  ب

ــد. ــد باش مي توان
شــهید یــک کیســه ســیاهي داشــتند و مبالغــي را کــه از منبرهــا 
ــراي  ــد و  ب ــد در آن مي ریختن ــع مي کردن ــردم  جم ــذورات م و ن

ــد. ــي اســتفاده مي کردن مصــارف داخل
حتــي خاطــرم اســت کــه یکــي از دامادهــاي ایشــان منزلــي را بــا 
قــرض بســیار خریــده بودنــد و بــه علــت فشــار مالــي نــزد شــهید 
مدنــي رفتنــد و کمــک خواســتند کــه بــه ایشــان وامــي بدهــد امــا 
ــا ســر خــود را پاییــن انداختنــد و گفتنــد »مــن عثمــان  حــاج   آق
ــه از  ــد ک ــن نمي آی ــت م نیســتم و عثمــان نمي شــوم و قصــد قرب

بیــت المــال کمــک بــه نزدیکانــم بکنــم«

برگي از خاطرات...
در دورانــي كــه نســل خداجــو، آرمانگــرا و حقيقت طلــب جــوان،  بــه دنبــال پناهگاهــي امــن بــراي 
خــود مي گــردد،  الگوپذيــري و اســوه خواهي،  ضرورتــي اجتماعــي سياســي اســت و كتــاب و رســاله اي 
بهتــر از زندگينامــه ارزشــمند مــردان الهــي،  عارفــان واصــل،  معلمــان اخــالق،  مجاهدان في  ســبيل اهلل 
كــه عمــري را بــه كســب علــم،  تهذيــب نفــس ، دفــاع از قــرآن و عتــرت،  مبــارزه عليــه اســتعمار و 

ــد نمي باشــد. اســتكبار و اســتبداد گذرانده ان
عصــري كــه نغمه هــاي شــوم نفــي » ايدوئولــوژي«، » بيرنــگ كــردن مبــارزه«، » ناديــده انگاشــتن 
مبــارزات مــردان الهــي«، و ... بــه گــوش مي رســيد،  اثــرات سرنوشت ســاز مــردان الهــي جــان بــر 
كــف،  مــا را از ذلــت،  خــواري،  حقــارت،  اســارت،  جهالــت ... نجــات داد و اگــر كتــاب تاريــخ ايــران را 

ورق بزنيــم مملــو از ايــن انســان هاي وارســته اي اســت كــه راه ســرخ شــهادت را انتخــاب كردنــد.
در بيــن شــهيدان،  شــهداي محــراب جايگاهــي بــس رفيــع دارنــد شــهيداني كــه در محــراب بــه 
جــرم پاســداري از ارزش هــاي اســالم و دفــاع از حريــم واليت، گلگــون كفــن بــه لقــاي حــق شــتافته 
و چهــره مزورانــه و منافقانــه دشــمنان اســالم را افشــا نمودنــد و در ايــن ميــان زندگينامــه شــخصيت 
شــهيد محــراب آيــت اهلل ســيد اســداهلل مدنــي چنــان درخشــيد كــه اگــر بــه درســتي ســيره وي 
ــي از يــك الگــوي كامــل در ابعــاد  علمــي،   معنــوي،  اجتماعــي و  ــه اي مثال زدن نگاشــته شــود نمون

سياســي بــراي مــردم خصوصــا نســل جــوان اســت.
در ايــن جــا بــه بررســي شــخصيت وي بــه نقــل از دوســتان، يــاران و شــاگردان و خانــواده ايشــان 

مي پردازيــم.



تمامــی شــهدای انقــالب اســالمی، انســان هایــی واال و شایســته تمجیــد و الگــو بــرداری هســتند ولــی در ایــن میــان، برخــی از آنــان 
عظمــت و درخشــندگی خاصــی دارنــد کــه متأســفانه بعضــا قــدر آنــان ناشــناخته مانــده اســت. بــا مراجعــه بــه پیام هایــی که حضــرت امام 
خمینــی )رحمــة اهلل علیــه( پــس از شــهادت برخــی از آنــان صــادر فرمــوده و تعابیــری کــه در آن پیام هــا بــه کار برده انــد، می تــوان بــه 
گوشــه هایی از شــخصیت آن بــزرگان پــی بــرد. بــه مناســبت ســالروز شــهادت آیــت اهلل مدنــی، پیــام پرمغــز و خواندنــی امــام در این بــاره 

را مــروری مجــدد می کنیــم:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
 بــا شــهید نمــودن یــک تــن دیگــر از ذریــه رســول اهلل )ص( و اوالد روحانــي و جســماني شــهید بــزرگ امیرالمؤمنیــن)ع(، ســند جنایــت 

منحرفــان و منافقــان بــه ثبت رســید.
ســید بزرگــوار و عالــم عــادل عالیقــدر و معلــم اخــالق و معنویــات، حجــت االســالم والمســلمین شــهید عظیم الشــأن مرحوم حاج ســید 

اســداهلل مدنــي رضــوان اهلل علیــه، همچــون جــد بزرگــوارش در محــراب عبــادت بــه دســت منافقي شــقي به شــهادت رســید.  
اگــر بــا بــه شــهادت رســیدن مــوالي متقیــان، اســالم محــو و مســلمانان نابــود شــدند، شــهادت امثــال فرزنــد عزیــزش شــهید مدني هم 
آرزوي منافقــان را بــرآورده خواهــد کــرد. اگــر خــوارج ســیاه بخــت از شــهادت ولــي اهلل االعظــم طرفــي بســتند و بــه حکومت رســیدند، این 
گروهکهــاي خائــن نیــز بــه آمــال خبیــث خــود کــه ســقوط حکومــت اســالم و برقــراري حکومــت آمریکایي اســت، مي رســند. آنــان لعنت 
خــدا و رســول و ننــگ ابــدي را بــراي خــود و اینــان عــذاب ابــدي خــدا و نفــرت و لعنــت قــادر متعــال و امــت اســالم را بــراي خــود و هــم 

پیمانــان و اربابــان خونخــوار خویــش بــه بــار آوردند.  
ملــت بــزرگ و روحانیــت معظــم، چــون صفــي مرصــوص ایســتاده اند کــه هــر پرچمي از دســت توانــاي ســرداري بیفتــد، ســردار دیگري 
آن را برداشــته و بــه میــدان  آیــد و بــا قــدرت بیشــتر در حفــظ پرچــم اســالمي بــه کوشــش برخیــزد. شــهید مدنــي بــا شــهادت مظلومانــه 
خــود ضــد انقــالب و منافقیــن ضــد اســالم را بــه کلــي منــزوي کــرد. ایــن چهــره نورانــي اســالمي عمــري را در تهذیــب نفــس و خدمــت 
بــه اســالم و تربیــت مســلمانان و مجاهــده در راه حــق علیــه باطــل گذرانــد و از چهــره هــاي کــم نظیــري بــود کــه بــه حــد وافــر از علــم و 

عمــل و تقــوا و تعهــد و زهــد و خودســازي برخــوردار بــود.    
بــه شــهادت رســاندن چنیــن شــخصیتي بــه تمــام معنــي اســالمي همــراه بــا تنــي چنــد از فرزنــدان اســالم و یــاران بــا وفــاي انقــالب 
اســالمي در میعــادگاه نمــاز جمعــه و در حضــور جماعــت مســلمین جــز عنــاد بــا اســالم و کمــر بســتن بــه محــو آثــار شــریعت و تعطیــل 

نمازجمعــه و جماعــت مســلمین توجیهي نــدارد.    
اگــر تــا امــروز بــراي جنایتهــا و شــرارتهاي خــود بهانــه هــاي بــي پایــه اي مي تراشــیدند، در شــهادت ایــن عالــم متقــي کــه جــز دربــاره 
خدمــت بــه اســالم و مســلمانان نمي اندیشــید، بهانــه اي جــز انتقــام از اســالم و ملــت شــریف نمي تواننــد بتراشــند. انتقــام از اســالم کــه آن 
را اســاس ســقوط دســتگاههاي جبــار و شکســت ابرقــدرت هــا در ایــران و پــس از آن در منطقــه مي بیننــد و از ملــت قدرتمنــد کــه پشــت 
بــر آنــان نمــوده و کاخهــاي آمــال و آرزوي آنــان را درهــم کوبیــده و تمامــي آنــان را از صحنــه تــا ابــد بیــرون رانــده اســت، مي گیرنــد. مردم 
رزمنــده ایــران و خصوصــاً مــردم غیرتمنــد آذربایجــان کــه چنیــن روحاني متعهــد و معلــم عالیقــدري را از دســت داده اند، حریف شکســت 

خــورده خــود را مي شناســند، بــا عزمــي جــزم و اراده اي خلــل ناپذیــر انتقــام خــود را از آنــان مي گیرنــد.   
ایــن جانــب، شــهادت ایــن مجاهــد عزیــز عظیــم و یــاران بــا وفایــش را بــه پیشــگاه اجــداد طاهرینــش، خصوصــاً بقیــه اهلل - ارواحنــا لــه 
الفــدا- و بــه ملــت مجاهــد ایــران و اهالــي غیــور و شــجاع آذربایجــان و بــه حــوزه هــاي علمیــه و بــه خانــدان محتــرم این شــهیدان تبریک 

و تســلیت مي گویــم.    
خــط ســرخ شــهادت، خــط آل محمــد)ص( و علــي)ع( اســت و ایــن افتخــار از خانــدان نبــوت و والیــت به ذریــه طیبــه آن بزرگــواران و به 
پیــروان خــط آنــان بــه ارث رســیده اســت. درود خداونــد و ســالم امــت اســالمي بــراي ایــن خــط ســرخ شــهادت و رحمــت بــي پایــان حق 
تعالــي بــر شــهیدان ایــن خــط در طــول تاریــخ و افتخــار و ســرافرازي بــر فرزنــدان پرتــوان پیــروزي آفریــن اســالم و شــهداي راه آن و ننــگ 
و نفــرت و لعنــت ابــدي بــر وابســتگان و پیــروان شــیاطین شــرق و غــرب خصوصــا شــیطان بــزرگ امریــکاي جنایتــکار کــه بــا نقشــه هاي 
شــیطاني شکســت خــورده خــود گمــان کــرده، ملتــي را کــه بــراي خداونــد متعــال و اســالم بــزرگ قیــام نمــوده و هــزاران شــهید و معلول 

تقدیــم نمــوده، بــا ایــن دغل بازي هــا مي توانــد سســت کنــد و یــا از میــدان بــه در بــرد.   
اینــان پیــروان ســید شــهیدانند کــه در راه اســالم و قــرآن کریــم، از طفــل شــش ماهــه تــا پیرمــرد هشــتاد ســاله را قربانــي کرد و اســالم 

عزیــز را بــا خــون پــاك خــود آبیــاري و زنــده نمــود.    
ارتــش و ســپاه و بســیج و ســایر قــواي مســلح نظامــي و انتظامــي و مردمــي مــا، پیرو اولیایي هســتند کــه همه چیــز خــود را در راه هدف 
و عقیــده فــدا نمــوده و بــراي اســالم و پیــروان معظــم آن شــرف و افتخــار آفریدنــد. از خداونــد تعالــي عظمــت اســالم و مســلمین و رحمت 
بــراي شــهیدان خصوصــا شــهداي اخیرمــان و باالخــص شــهید عزیــز مدنــي معظــم و ســالمت کامــل بــراي مجروحین ایــن حادثــه و صبر 

و اســتقامت بــراي ملــت بــزرگ خصوصــا آذربایجانــي هــاي عزیــز و بازمانــدگان شــهیدان خواهانم. ســالم و درود بــر همگان.
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صاحبدلي پاك و روحي نوراني...

ایشــان حقیقتــا مصــداق بــارزی از یــک روحانــی کامــل بــود. اوال ایشــان مــال بــود، 
عالــم بــود، فقیــه بــود. مــرد عالمــی بــود کــه آگاهانــه و از روی معرفــت عمــل می کرد. 
خاصیــت علــم در انســان همیــن اســت کــه حــرکات و ســکنات او عالمانه اســت و این 
خصوصیــت در ایشــان بــود، اهــل بیــان و تبییــن بــود. ایشــان می توانســت بــا اقشــار 

مختلــف و بــا مخاطــب جــوان کامــالً ارتبــاط برقــرار کند.
ایشــان دارای دیــد سیاســی و نســبت بــه مســائل کشــور آگاه و اهــل علــم و اقــدام 
ــاده خطــر  ــح و آم ــردی شــجاع، صری ــا دچــار وحشــت نمی شــدند. م ــد. مطلق بودن

پذیــری بودنــد. 
بــه نظــر مــن باالتــر از همــه ابعــاد و پشــتوانه همــه ایــن ابعــاد، خودســازی و کاری 
بــود کــه ایشــان بــا خــود و بــا دل خــود کــرده بــود. انســان تــا خــودش را در معــرض 
نصــح الهــی قــرار ندهــد، بــه آن بهجــت روحــی، بــه آن معنویــت نائــل نمی شــود؛ آن 
فتــوح الزم را پیــدا نمی کنــد تــا بتوانــد در همــه ایــن میدان هــا چنیــن بــا اخــالص 
وارد شــود. اخــالص ایشــان پشــتوانه ایــن حرف هــا بــود و آن اخــالص نتیجــه کاری 

بــود کــه بــا خــود کــرده بــود. 
ــوام  ــه ع ــا طبق ــرد؛ ب ــان مي ک ــت، جذبش ــنفکر مي نشس ــه روش ــا طبق ــان ب ایش
ــم  ــي عال ــن طــور؛ یعن ــه مي نشســت همی ــا طلب ــرد؛ ب مي نشســت، جذبشــان مي ک
ناطــق و مبیــن، کســي بــود کــه مي توانســت آن ذخیــره اي را کــه از نــور و معرفــت و 
علــم در وجــود او، در روح او، در دل پــاك و نورانــي او جمــع شــده بــود، مي توانســت 

آن را بــه راحتــي بــه مخاطــب خــودش منتقــل کنــد. 

 انســان پیــش از آنکــه روي دیگــران کار کنــد، اول بایســتي روي خــودش کار کنــد 
و نقــش را مقهــور عقــل و ایمــان خــود کنــد تــا نفــس نتوانــد سرکشــي کنــد و نتواند 

هواهــاي خــود را بــر اعمــال و رفتــار و افــکار انســان حاکــم و غالــب کنــد.
عمــده گرفتــاري مــا اینجاســت. مــا اگــر بتوانیــم بــر نفــس خودمــان غلبــه پیــدا 
کنیــم، آن وقــت میــدان بــراي عقــل بــاز مي شــود تــا حقایــق را بفهمــد و نــور معرفت 
الهــي بــر او بتابــد و در قضایــاي مشــتبه، راهنمایــي شــود. هــواي نفــس اســت کــه 
خیلي هــا را در شــبهه نگــه مــي دارد و در مســایلي کــه انســان بایــد خیلــي زود بــه 
ــد، زود دســت  ــت را بفهم ــد، زود حقیق ــه بده ــد، زود تشــخیص وظیف نتیجــه برس

دشــمن را ببینــد و زود راه فــالح و نجــات را ببینــد.
مرحــوم آقــاي مدنــي حقیقــت را مي فهمیــد و لــذا بــه راحتــي مي توانســت تصمیم 
بگیــرد. اراده او مقهــور نفســش نبــود. عقــل و اراده او قاهــر بــود و حاکــم نفــس خودش 

بــود و لــذا ایــن همــه موفقیــت نصیبش مي شــد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 1382/6/20
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