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چکیده
پشتیبان تمام جنایتکاران عالم آمریکا و اسرائیل هستند .این را امام زیرکانه از
همان ابتدا فهمید .و آزادی قدس را هدف قرار داد .اگر اسرائیل را حذف کنیم
بقیه صفرهایی بی ارزش هستند .قرآن می گو ید
قاتلوا ائمة الکفر بروید سران و بزرگان کفر را بکشید.
اما امام گفت راه قدس از کربال می گذرد .یک روز آمریکا در عراق بود و ما
نبودیم .به برکت خون شهدای دفاع مقدس ما رفتیم در عراق کنار آمریکایی
ها .و امروز به فضل خدا و برکت خون حاج قاسم و شهدای پای رکابش،
آمریکایی ها را بیرون می کنیم و عراق و ایران یکی می شود.
دیگر تا قدس راهی نداریم
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أشقی الشقیاء
بسم الله قاصم الجبار ین
یکی از جمالت معروف و تاریخی حضرت امام (ره ) که در طول حیاتشان
فرمودند  ،این جمله است:
«راه قدس از کربال میگذرد».
شاید در برخورد اول وقتی با این جمله مواجه میشو یم ،به نظر بیاید که این
جمله مربوط به زمان جنگ ایران و عراق بوده و االن دیگر اهمیتی ندارد .اما
وقتی این را در کنار جمالت دیگر حضرت امام قرار می دهیم مفهوم دیگری
از این بیان مقدس بیرون می آید که در برخورد اول متوجه آن نشده ایم .طبق
این بیان ،نظر حضرت امام در مورد روش مبارزه با اسرائیل ،اتحاد مسلمین
است .حضرت امام در بیانات خودشان درمورد جنگیدن با اسرائیل و اعزام
نیرو برای جنگ با اسرائیل ،روی این نکته تاکید می کنند که امریکا می داند

أشقی األشقیاء 9 /

اگر ما در این جنگ پیروز شو یم و حزب بعث نابود شود ،ملت عراق دولت
اسالمی تشکیل می دهد و با ایران متحد می شود .بعد هم دولت های کوچک
منطقه با اینها همراه می شوند و نتیجه این اتحاد ،اخراج امریکا و اسرائیل و
ایادی آنها از منطقه خاورمیانه می شود.

1

قرآن کریم زمانی که در مورد نبرد با کفار سخن می گو ید ،اینطور
می فرماید:
2

« و قاتلوا ائمة الکفر»

نکته زیبایی که در مورد این آیه و دیگر آیات جهاد ،در قرآن ،وجود دارد ،این
است که تمام دستورات قرآن در قبال جنگ و نبرد رودررو با کفار ،با افعال
جمع آمده است .در تمام این آیات جمع مسلمین مورد خطاب قرار گرفته
است و به طور مشخص هم در اینجا می فرماید« :قاتلوا  »...و با فعل جمع
مومنین را خطاب میکند .یعنی پیش فرض اول آیات جهاد در قرآن این است
که مسلمین زمانی که قصد نبرد با کفار را داشته باشند ،ابتدا باید متحد شوند
و یک جبهه واحد تشکیل دهند .مثال جهاد انفرادی با کفار مارا به هدف نمی
رساند.

 1صبح  ۳1خرداد  ۲۸ /1۳۶1شعبان  1۴۰۲حسینیه جماران
 ۲آیه  1۲سوره توبه
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در واقع اگر می خواهیم بر اساس قرآن و نظر بنیان گذار انقالب اسالمی
عمل کنیم ،باید مراحل مبارزه با اسرائیل را اینطور فراهم آوریم:
اول باید سایه دولت بعث را از سر مردم عراق برداشت و یک دولت اسالمی
تشکیل داد .شاید فکر کنید که «خوب الحمد الله این موضوع بعد از مرگ
صدام و فرو پاشی دولت بعث ،خود به خود حاصل شد و بعد از صدام ما باید
مستقیم میرفتیم به مرحله ی بعد که همان وحدت میان ملت ها باشد » .اما
این تفکر صحیح نیست و بعد از مرگ صدام سایه حزب بعث از سر مردم
عراق برداشته نشد بلکه تغییر شکل داد .خبرگزاری رو یترز در خبری اوضاع
حزب بعث عراق را بعد از صدام اینطور تحلیل می کند:
افسران دوره صدام ،عوامل مهمی در ظهور و بقاء گروه تکفیری داعش
هستند ،که منصبهای کلیدی در این گروه دارند و با تسلط بر حزب بعث
تعداد زیادی از اعضای این حزب را جذب کردند .طبق گفتههای "هشام
الهاشمی" تحلیلگری که با دولت عراق همکاری میکند؛ از  23نهادی
(چیزی معادل وزارتخانه) که داعش برای خود ایجاد کرده است ،بخش
حیاتی "امنیتی"" ،نظامی" و "اقتصادی" آن را افسران سابق رژیم بعث عراق
اداره میکنند .در ادامه هم تاکید میکند که بعد از سرنگونی دیکتاتوری
صدام ،تعداد زیادی از بعثیها شروع به همکاری با شاخه القاعده در عراق
نمودند که بعدها به داعش تبدیل شد .بعثیها و افراطییون تکفیری با اینکه بر
سر مسایل مختلفی اختالف پیدا کرده و بارها مقابل هم قرار گرفتند اما در
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سال  2014بطور کامل باهم متحد شدند؛ زمانی که بعثیها گروه نظامیای به
3

نام «نقشبندی» را تشکیل دادند.

عزیزان من! خدمت بزرگی که حاج قاسم کرد نبرد با داعش در عراق و
سوریه و پایان دادن به حکومت داعش در منطقه ،ایجاد فرصتی برای اتحاد
کامل بین دو کشور ایران و عراق بود .محوری که برای مبارزه با اسرائیل در
صحبت های حضرت امام به آن اشاره شد.
االن و در این زمان نو بت حرکت بعدی این نظریه است .باید با مردم منطقه
یک اتحاد بزرگ برقرار کنیم .اینجا ،اهمیت حرکت عظیم «اربعین» وسط می
آید .حرکتی که حاج قاسم آن را «بزرگترین رژه قدرت اسالم و ّ
تشیع» می
دانست .4یکی از ثمراتی که حرکت عظیم اربعین دارد ،حس برادری و اتحادی
است که در میان ملت های مسلمان ایجاد می شود .به قول حاج قاسم
سلیمانی «وقتی این مرز ها باز می شوند ،یک حس برادری میان مسلمانان
شکل می گیرد .»5.این حس برادری که از دل امت های اسالمی نشات گرفته
است ،سرانجام به «اتحاد کشور های اسالمی به رهبری ایران» تبدیل خواهد
شد .اتحادی که به طور قطع منجر به سقوط هیمنه پوشالی امریکا در منطقه و
نابودی دولت اسرائیل می شود.

https://www.yjc.ir/00MkuC ۳
 ۴سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی در چهاردهمین یادواره سررداران و  ۲7شرهی اایاراه
مالک اشتر و  ۶شهی گمنام شهرستان رابر 9۳/۰9/۲۴
 5همان
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ثمره اتحاد جریان اسالمی و شیعی در نهایت ایجاد یک سیل عظیمی می
شود که اسرائیل را از میان بر می دارد .حضرت امام خمینی(ره) می فرماید :اگر
مسلمین مجتمع بودند ،هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را
76

سیل می برد .

خون ریخته شده شهید حاج قاسم سلیمانی در عراق ،که با خون شهید ابو
مهدی المهندس ،مخلوط شد ،بزرگترین فرصت را برای آزاد سازی کامل
عراق از دست نا اهالن و اتحاد میان مسلمانان ایجاد کرد .فرصتی که شاید
اگر حاج قاسم در هر جای دیگری از این کره خاکی به شهادت می رسید و یا
اگر شهید ابو مهدی المهندس همراه با او به شهادت نمی رسید ،ایجاد
نمیشد .فرصتی که زمینه آن را هم حتی خود حاج قاسم با تالش هایی که
برای مبارزه با داعش داشت ،فراهم کرد .با تالش حاج قاسم بود که در چند
سال اخیر ما شاهد بودیم همان فرماندهانی که زمانی با ما جنگیده بودند،
آمدند و در کنار فرماندهان ما کار کردند.

 ۶مرداد ماه سال  1۳5۸و در دی ار با هیئتی از مقامات کشور سوریه
 7ایران همان گونه که اعالم کرد جز از راه عراق و برکناری حکومر حرز بعر نمری
توان اق امی مؤثر کن  ،و اس از حصول خواسته هرای مشررو خرود داوبلرس اسر کره
خیلی بیشتر از حال در کنار سایر مسلمانان و بویژه ملتهرا و دولتهرای عربری در نبررد برا
اسرائیل تشریک مساعی نمایر  ،و بره عنروان یکری از قر رتهای برزر

مسرلمان منققره

با ق رتهای دیار منققه بسیار کوبن ه تر از این زمان در نبرد با اسرائیل همکاری کن ۲5 .
۶1 / ۴ /
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یکی از کسانی که در گذشته جزو شکنجه گران حزب بعث بود ،کاظم عبد
االمیر بود .کسی که یک زمان مسئول شکنجه سید آزادگان حاج آقا ابوترابی
بود .اما به خاطر برخورد های زیبای ایشان ،همان زمان و قبل از آزادی کامل
اسرای ایرانی ،تو به کرد .بعد ها هم به ایران آمد .اوج این ماجرا جایی رقم می
خورد که به عنوان یکی از مدافعان حرم ،در سوریه به شهادت رسید .اطرافیان
او نقل می کنند برای اینکه نسبت به گناهان گذشته خودش رضایت خدا رو
جلب کنه ،حتی تا روستا های کوچک خراسان هم رفت و از کسانی که آنها را
شکنجه کرده بود ،رضایت گرفت.

8

ما این فرصت عظیمی که ایجاد شده است را به طور کامل مدیون تالش
های شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای راه انقالب هستیم .اگر
می خواهیم بتوانیم حق خون های ریخته شده این شهدا را ادا کنیم ،باید
همین راه ایجاد اتحاد که شهدا در آن قدم زدند را ادامه دهیم و از هرگونه
رفتاری که موجب ایجاد تفرقه بین مسلمانان شود و یا همراهی با کسانی که بر
طبل تفرقه میکو بند پرهیز کنیم .ما تا می توانیم باید این نقاط وحدت را
تقو یت کنیم همین اربعین را و همین جبهه مقاومت را و...

 ۸کتا م افعان حرم ،کاری از گروه شهی هادی ص۲۴
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ان شاء الله که هرچه سریع تر و با دعای شما مومنین ،به برکت خون به
ناحق ریخته شده دو شهید جبهه مقاومت ،حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی
المهندس روز مرگ اسرائیل فرا برسد؛ به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
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