بسم اهلل الرحمن الرحیم

«فتح الفتوح خون شهید»
موضوع« :بررسی آثار اجتماعی سیاسی خون شهید»
مناسبت :شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی
سیر بحث:

ما در ابتدا به اهمیت و عظمت خون شهید اشاره کرده ،و اینکه چرا قطره قطره خون شهید قیمت دارد و خدا
روی آن حساا با کرده سنن می ووییم سپ

در مقام پاسخ می ووییم که چون این خون اثر دارد و در

عالم کار راه می اندا د و وره وشاا اسات سپ

آثار خون را در دو سطت سقسیم بندی کرده  1آثار روحی و

معنوی فردی  2آثار اجتماعی و سایاسای ا آنجا که به آثار روحی و معنوی فردی خون شهید ،یاد سنن
وفته شده ،ا این بنش عبور کرده و به آثار اجتماعی و سیاسی خون شهید خواهیم پرداخت در سوضیت این
بنش خواهیم وفت این آثار عینی و ا نظر علمی قابل بررسای هم هسات دو اثر مهم خون شهید عبارت
اسات ا  1 :بیدار شدن احساس ملی سنفر ا دشمن و آمریکا  2باور دشمنی دشمن سپ

مهم سرین نتیجه

و اثر عینی خون شاهید ساردار سلیمانی و همراهان وی عبارت است ا نا بودی و محو استکبار در منطقه و
جهان این خبر غیبی نیسات بلکه اثر عینی هست که سحلیل وران غربی در حال بررسی این پدیده هستند
اور وجود ساردار ،بساط داعش را جمع کرد خون سردار ،بساط نظام استکباری را ا عالم جمع می کند این
حرف شاعار نیست ،این حرف شعور پشت سرش هست می سوان به سحلیل ،سحلیلگران سیاسی و اجتماعی
مراجعه کرد فاطمیه س فصل بیدار کردن دل ها هست خون فاطمه هرا س خرج بیدار کردن ملت و امت
سا قیامت شد
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عظمت خون شهید



هر چیزی در این عالم قدر و قیمتی دارد بعضی چیزها قدر و قیمتش را فقط و فقط خدا می داند
وب

یکی ا قیمتی سرین چیزها در این عالم« ،خون شااهید» هساات پیامبر فرمودند« :مَا مِن

قَطرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِن قَطرَةِ دَمٍ فِی َساابِیلِ اللَّهِ هیچ قطره ای در نزد خداوند دوساات
داشتنی سر ا قطره خونی که در راه خدا رینته می شود نیست»(کافی،ج ،5ص )55چرا این قدر
این خون قیمت دارد؟ چرا اینقدر این خون ار شمند هست ،پیش خدا عزیز و محبو هست؟ چرا
خدا روی قطره قطره خون شهید حسا با می کند؟
آثار اجتماعی سیاسی خون شهید



چون این خون اثر دارد ،این خون در عالم کار راه می اندا د خون شاااهید وره وشاااا هسااات
فرمود«:کُلُّ عَملٍ مُنقَطِعٌ عَن صااحبِهِ إاا ماتَ إلاا المُرابِطَ فی سبیلِ اللاهِ ،فننَّهُ یُنمى لَهُ عَملُه ؛ هر
عملى پ

ا مرگ صاحبش ا او جدا مى شود مگر عمل کسى که در راه خدا مجاهده کند؛ عمل

چنین کسى رشد مىکند و سا رو قیامت رو یش داده مىشود »( کنز العماال )10501 :با شهادت،
کار شاهید سمام نمی شود سا ه شرو می شود ،عملش رشد پیدا می کند آن شهید می وفت سا ه
من شاهید شاوم کارم شرو می شود دستم با سر می شود ادامه یافتن کار شهید یک جلوه اش
در خون شااهید هساات خون شااهید اثر دارد آثار خون شااهید را می سوانیم در حداقل دو بنش
بررساای کنیم یک بنش آثار معنوی و روحی خون شااهید که ما معموال ا این آثار معنوی خون
شاهید ،که روی فرد ساثیر وذار هسات ،یاد سنن وفته ایم و سنن شنیده ایم حتی اثرش را در
قلب و روح خودمان احساس کردهایم ،شما کافی هست یک سفر به اردوهای جنو  ،رفته باشید؛
این انقال روحی را در خودسان احساااس می کنید اما آن بنشاای که کمتر ا آن موضااو بح
شده است ،آثار عینی و ملموس اجتماعی و سیاسی خون شهید است این آثار را می سوان هم در
علوم سیاسی و هم در علوم اجتماعی بررسی کرد ا نظر علم جامعه شناسی ،خون شهید چه آثار
اجتماعی و سیاسی دارد؟ این مسئله را می شود یر اره بین علمی قرار داد
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 .1احساس تنفر شدید ملی از آمریکا



خون شاهید ،اثرش اینگونه هسات که ما دیدیم یک شابِ یک اجما ملی در کشاور ایجاد شد،
اجمااعی کاه باید بیش ا یک قرن سالش می کردیم سا آن اجما و هم بساااتگی ملی را ایجاد
کنیم ،آن اجما و هم بستگی ملی چه بود؟ «احساس سنفر شدید ملی ا آمریکا» ،این جز با خون
شاهید سارادر سلیمانی و همراهانش امکان نداشت این بیداری دلها و احساس ضدیت با آمریکا
فتت الفتوح خون سردار سلیمانی و همراهنش بود خدا رو شکر خدا دشمنان ما را ا احمق ها قرار
داد کار ما را آسان کرد ،مرگ خودش را سرعت بنشید



نباید بگذاریم هیچ احساااس معنوی دیگر ،ا شااهادت سااردار و یاران و همراهانش جای معنوی
سرین احسااااس یعنی «ح

سنفر ملی ا آمریکا» را بگیرد بله نباید این سنفر را پنهان کرد باید

این سنفر را فریاد کرد و با صااادای بلند و رساااا وفت مرگ بر آمریکا ننگ بر آمریکا مرگ بر
غربزدوان آمریکایی پرست پست


ببینید همان طور که یک فرد احساسات پنهان و خاموشی در فطرت خودش دارد شبیه یک آسش
فشاان ،که خاموش هسات مثال ح

وابسااتگی به خدا ،ا آن احسااسااات پنهان در جان آدمی

هسات که در سنتی ها و مشکالت بیدار می شود در کشتی نشستی داری غرق می شوی سا ه
آن احسااس بیدار می شاود همین طور در یک جامعه نیز احسااسات پنهان و به خوا رفته ای
دارد چطور آن احسااساات نا و نا به خوا رفته را بیدار کنیم؟ مگر شااما به این سادوی می
سوانی دل را سکاان دهی یا دلی را بیدار کنی؟ فرمود«:مردم خوا هساااتند وقتی می میرند سا ه
بیدار می شوند ؛ النااسُ نِیامٌ ،فنِاا ماسُوا انتَبَهوا»(خصائص األئماة علیهم السالم :ص  )112مردمی
که خوابند را چطور می سوانی بیدار کنی؟ مردمی که سا ا این دنیا نروند بیدار نمی شوند را چطور
می سوانی بیدار کنی؟ با خون اولین و مهم سرین اثر خون شاهید ،بیداری دل ها هسات وسعت،
عمق و کیفیت این بیداری و ماندواری بیداری دل در اثر خون شهید بی نظیر و بی بدیل هست
خون شهید نه دل یک نفر یا دو نفر یا حتی صد نفر یا صد هزار نفر ،قدرت خون شهید آنقدر باال
هسااات که یک ملت را بیدار می کند دلی را بیدار کنی کجا؟ دل یک جامعة را بیدار کنی کجا؟
بیدار شدن دل یک ملت یعنی احساس سنفر ا آمریکا
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 .2باور دشمنی دشمن



دومین اثر خون شهید سردار سلیمانی و همراهانش ،باور دشمنی دشمن هست خون شهید سردار
قاسام سالیمانی خباثت و پساتی آمریکا را بهتر و بیشتر ا وذشته به مسئولینی که باور نمیکنند
دشمنی آمریکا و همچنین مردم به ما نشان داد



در میان باورها و انوا مراسب و وجوه ایمان ،انگار برخی ا باورها دشوارسر به نظر میرسند برخی
ا مراسب باور ،یا برخی ا موارد باور و ایمان ،وویی آساانسر هستند مثالً در اینکه باور کنیم خدا
خالق ماسات ،وویا نباید کار دشواری انجام داد و خداوند حدوداً هفت مرسبه -به سعابیر منتلف و
نزدیک به هم -در قرآن کریم میفرماید :اور ا مشرکین بپرسید ،چه کسی شما را خلق کرده یا
چه کسای آسمانها و مین را اداره میکند پاسخ میدهند« :لَیَقُولُنَّ اللَّهُ» یعنی آنها حتماً خواهند
وفت :خدا آفریده اسات پ

چه بساا مشرکین در اصل ایمانشان به خدا مشکلی نداشته باشند

ولی در برخی ا موارد هست که باورمند شدن و مؤمن شدن کار دشواری است باور دشمن ،باور
دشمنی دشمنی ،ا آن باورهای سنت هست


چرا خیلیها باور نمیکنند که بعضیها میسوانند خیلی بد باشند ،یا اینکه بعضیها میسوانند خیلی
عداوت نشان بدهند؟ شاید بشود دو دلیل عمده -برای این امر -برشمرد :یکی سادوی آنها که به
عباارتهای منتلف بیان شاااده ،و یکی هم مرض یا بیماری ،که در قرآن کریم یکی ا دالیل
سمایل و سرعت ورفتن به سوی دشمنان خداست (فَتَرَى الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مَرَضٌ یُسارِعُونَ فیهِم؛
مائده)52/



بعضیها دشمنان خدا را باور نمیکنند که واقعاً اینها دشمن هستند ،ا لبنندشان فریب میخورند
و در خیال خام خودشان سصور میکنند که میسوانند دشمن را به یر بکشند جالب است که آیات
قرآن فراوانی در اینباره با ما ساانن وفتهاند یکی ا چهار مورد قساامهای قرآن کریم به خود
پروردوار در این مورد اسات ،من با هم موضاوعش را به شما عرض میکنم -جوانهای یادی
در مجل

حضاور دارند ،علما هم که در محضرشان درس پ

میدهیم -ببینید این چقدر جای

سأمل دارد؟ چرا خداوند در این آیه قسم میخورَد؟ میفرماید« :پیامبر من! ا سو سؤال میکنند آیا
واقعاً بعضااایها منلدِ در عذا میشاااوند؟»(وَ یَساااتَنبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ؛ یون  )55/خداوند متعال
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میفرماید« :رسااول من! به آنها بگو ،بهخدای خودم سااووند اینچنین اساات»(قُل إی وَ رَبِّی إِنَّهُ
لَحَقٌّ؛ یون )55/


ال خو ِد شما،
چرا باید پیغمبر اکرم(ص) باید قسام بنورد که بعضایها منلدِ در عذا هستند؟ مث ً
آن آدمبادهاایی کاه میخواهی در اهنت بیاوری ،بیاور آیا باور میکنی که اینها منلدِ در عذا
باشند؟ این یک مقدار باورش سنت است



در بین باور آدمهای بد «باور دشامن» برای جامعة دینی یک مقولة بسایار ضروری است اینکه
بدانیم دشمنان ما چه موجوداسی هستند! میفرماید« :أَلَا وَ إِنَّ أَعقَلَ النَّاسِ عَبدٌ عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَه؛
عاقلسرین مردم کسی است که خدای خود را بشناسد و اطاعت کند؛ وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ؛ دشمن
خود را بشاناسد و او را معصیت کند»(اعالم الدین )553/این دشمن میسواند ا نف
سا ابلی



و دشمنانی که سابع ابلی

شرو شود

هستند و اطراف ما هستند باالخره انسان دشمن دارد

کسانی که میخواهند جامعه را به وونهای بار بیاورند و افکار عمومی را به وونهای سوق دهند که
مردم احسااس نکنند دشامنی کینهسو  ،رال و در نهایت پساتی و بیشرفی در اطراف آنها وجود
دارد ،اینها خائنین به مردم هستند ،فکر نکنید که اینها یک آدمهای خاکشیر مزاجِ صلتطلبِ آرام
هساتند شانصیتهای سارینی ا این دست سراغ داریم که چه خیانتهای بینظیر و عجیب و
غریبی به اسالم کردهاند! هیچوقت نباید جامعه را در خوا خرووشی فرو برد و طوری رفتار کرد
که اینها دشمن ندارند امرو چه کسی است که راالتهای دشمنان را نبیند؟ این آمریکا و انگلی
و صاهیونیستها ا مان حضرت امام(ره) راالتشان بیشتر نشده است؟ جنایتشان بیشتر نشده
است؟



در روایت هست که در یک شهری میخواست بال بیاید دو فرشته آمدند و دیدند یک عابدی در
این شاهر هست که چه عبادسی میکند! -البد عبادسش طوری بود که فرشتهها دیده بودند خو
اسااات ،نه اینکه مثل ما ظاهربین باشاااند -بعد وفتند :خدایا! با وجود این عابد اهد که اینجور
عبادت خوشگل دارد ،آیا ما بر این شهر بال نا ل کنیم؟! در روایت هست که خداوند متعال فرمود:
بله این مرد در سمام طول عمرش حتی یکبار هم چهرهاش بهخاطر غضب در راه من برافروخته
نشاده اسات ،اینقدر ماسات و بیعرضاه و بیرگ و بیغیرت است! بهخاطر خدا سا حاال غضب
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نکرده و چهرهاش برافروخته نشاده است بال آمد و شهر و عابد و سجاده و همهچیز در هم نابود
شاااد (عَن أَبِی عَبدِ اللَّهِ قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَ َ مَلَکَینِ إِلَى أَهلِ مَدِینَةٍ لِیَقلِبَاهَا عَلَى أَهلِهَا
فَلَمَّا انتَهَیَا إِلَى المَدِینَةِ وَجَدَا رَجُلًا یَدعُو اللَّهَ وَ یَتَضَااارَّ ُ فَقَالَ أَحَدُ المَلَکَینِ لِصَااااحِبِهِ أَ مَا سَرَى هَذَا
ضای لِمَا أَمَرَ بِهِ رَبِّی فَقَالَ لَا وَ لَکِن لَا أُحدِثُ َشیئ ًا َحتَّى ُأرَا ِج َع َر ِّبی
الدَّاعِیَ فَقَالَ قَد رَأَیتُهُ وَ لَکِن أَم ِ
فَعَاادَ إِلَى اللَّاهِ سَبَارَََ وَ سَعَالَى فَقَالَ یَا رَ ِّ إِنِّی انتَهَیتُ إِلَى المَدِینَةِ فَوَجَدتُ عَبدَََ فُلَاناً یَدعُوََ وَ
یَتَضَرَّ ُ إِلَیکَ فَقَالَ امضِ بِمَا أَمَرسُکَ بِهِ فَنِنَّ اَا رَجُلٌ لَم یَتَمَعَّر وَجهُهُ غَیظاً لِی قَطُّ؛ کافی)51/5/
تالش برخی از مسئولین در کاهش احساس ضدیت با آمریکا



بعضای ا مساولین ،پساتی و خباثت دشامن را باور نمی کردند ،خون شهید سلیمانی خرج چنین
بیداری هم در میان مسائولین و هم در میان مردم و احسااس سنفر شدید ا آمریکا شد انقال
اسالمی چند صد سال باید کار فرهنگی میکرد سا احساس سنفر ا آمریکا را در کشور نهادینه کند؟



چقدر برخی ا مسئولین ما سالش کردند که احساس ضدیت با آمریکا در دل مردم خنثی کنند ما
یک شابه دیدیم خدا احسااس ضادیت در آمریکا را در دلها بیدار کرد چطور مگر می شااود مگر
امکان دارد؟ بله با خون شااهید سا چند وقت پیش در کشااور ما ،س ایاساایون غر

ده می وفتند

«دوران شاعار مرگ بر آمریکا» وذشاته هست ا بان سیاسیون به سنتی این سنن وفته می
شاد که آمریکا دشامن هسات حاال ببین خدا با خون سردار شهید چه فتت الفتوحی ایجاد کرده
است؟
آثار سیاسی خون شهید سردار سلیمانی؛ محو و نابودی استکبار و آمریکا



حاال افکار عمومی آماده هروونه واکنش و انتقام سانت انقال اسالمی در مقابل آمریکا هست
این قدرت خون شااهید در ایجاد وفاق ملی و ح
استکباری هست ایجاد ح
ح

مشااترَ و ملی در ضاادیت و نفرت ا نظام

ملی عمیق ،آن هم ا جن

سنفر ا دشمن ،کار خون شهید هست

ملی را به این سااادوی نمی سوان ایجاد کرد نه سنها در ایران بلکه در جهان این ح

سنفر

شدید ا آمریکا بیدار شده هست مقام معظم رهبری در پیام شهادت سردار سلیمانی چه فرمودند؟
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«شاهید سلیمانی چهرهی بینالمللی مقاومت است و همهی دلبستگان مقاومت خوننواه اویند »(
 15دی ماه )15۳1


حاال شاما می بینید و می شنوید که چطور بساط استکبار ا عراق و منطقه به ودی جمع خواهد
شد و دوران جدیدی در ساریخ بشریت رقم ده می شود دوران افول آمریکا در جهان و منقطه با
خون شهید سردار سلیمانی و همرانش به سرعت رقم خورد



اور وجود ساردار ،بسااط داعش را جمع کرد خون ساردار ،بساط نظام استکباری را ا عالم جمع
می کند این حرف شاعار نیسات ،این حرف شاعور پشات سرش هست بروید نظر سحلیل وران
غربی را در این مینه بنوانید



مشااور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا وفت«:خطرات متعاقب سرور «قاسم سلیمانی» احتماال ا
منافعش پیشی میویرد ایران میسواند به شکل بسیار قابل سوجهی انتقام بگیرد؛ آنها میسواند در
عراق بدون هیچوونه محدودیتی انتقام بگیرند یا در وسترهای وسیعسر در سوریه ،لبنان یا احتماال
علیه اساارائیل در سااراساار خلیج [فارس] نیز دهها هزار نیروی آمریکایی ،دیپلمات ،ساس ایس اات
سجااری و مادنی داریم خطر بزروتری وجود دارد که ورای منطقه خاورمیانه ،در اروپا ،آمریکای
السین و آفریقا که نوا ایران ا جمله حز اهلل حضااور وسااتردهای دارد و حتی در ایاالت متحده
نیز احتمال حمله آنها به اهداف سنت یا نرم ،نظامی یا غیرنظامی وجود دارد سرور سلیمانی خطر
درویری مستقیم با ایران را افزایش داد ،ایاالت متحده هر کاری کند با هم برای مقابله با انتقام
سنت ایران کافی ننواهد بود » 1دشمن ا خون شهید شما احساس خطر کرده هست



امام خمینی (ره) درباره آثار اجتماعی و سیاسی خون شهید فرمودند«:ما کشته دادیم و رنج بردیم
لکن هر قطره خون آنها خونهایى را در رگ جوانان غیرسمند ما به جوش آورد و آسشى در دل آنها
روشاان کرد که به خواساات خداوند سعالى خاموش نشااود مگر پ

ا سااو اندن درخت جهنمى

اساتعمار و به آسش کشایدن عمال روسیاه آن »( 4فروردین  2 )1553خون شهید سلیمانی ،ریشه

 1خبروزاری فارسht t ps://ei t aa.com/f arsna/۳۳۳24،
 2در جای دیگری امام فرمودند«:این خون سید الشهداست که خونهاى همه ملتهاى اسالمى را به جوش مىآورد»( 4آبان )1560
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اساتکبار را خشاک می کند این حرف خبر غیبی نیسات یک اثر عینی هساات صدای شکسته
شادن هیمنة آمریکا به ووش می رساد کافی اسات ووشت را سیز کنی سرس و رعب در اردوواه
دشمن بدجوری افتاده هست هم در اسرائیل ،هم در آمریکا احساس خطر به شدت باالست
روضه فاطمیه



فقط باید صابوری کرد ،سا ببینیم چه فصل جدیدی با شهادت سردار سلیمانی در عالم رقم خواهد
خورد فاطمیه س فصل بیدار کردن دل ها هست خون فاطمه هرا س خرج بیدار کردن ملت و
امات ساا قیامت شاااد فاطمه س ،چهل رو برای بیدار کردن دل مردم به در خانة انصاااار و
صاابَاحاً فِی
ِسااا ٌ لَهُ خَملٌ فَدَارَ بِهَا أَربَعِینَ َ
مهاجرین رفت «حَمَلَهَا (فاطمه) عَلِیٌّ عَلَى أَسَانٍ عَلَیهِ ک َ
ُساینِ مَعَهَا»(اختصاص مفید« )114،وَ هِیَ سَقُولُ»
َسانِ وَ الح َ
صاارِ وَ الح َ
بُیُوتِ المُهَاجِرِینَ وَ الأَن َ
شارَ المُهَاجِرِینَ وَ الأَنصَارِ انصُرُوا اللَّهَ» خدا را
فاطمة هرا(س) میآمد و اینوونه میفرمود« :یَا مَع َ
کمک کنید «فَنِنِّی ابنَةُ نَبِیِّکُم» من دختر پیغمبر شما هستم! «وَ قَد بَایَعتُم رَسُولَ اللَّهِ ص» شما با
پیغمبر خدا بیعت کردهاید! شاما قرار وذاشاتهاید ا بچههایش دفا کنید! یک کمی جلوسر نوشته
«فَمَا أَعَانَهَا أَحَدٌ وَ لَا أَجَابَهَا وَ لَا نَصَرَهَا» هیچک

به فاطمه جوا نداد! هیچک

به فاطمه کمک

نکرد! جانم که برای نصارت دین دارید وریه میکنید همان فاطمه با با وی شاکسته انن آمده
به کمک قهرمانان دین یک نفر به فاطمه(س) جوا داد او میووید :بروشاااتم و پرسااایدم یا
فاطمه «فَمَعِی غَیرِی؟» آیا با من کسی دیگر هم هست سو را کمک کند؟ فاطمة هرا(س) فرمود:
«لَا مَا أَجَابَنِی أَحَدٌ» هیچک

سا حاال به من جوا نداده است! این فاطمهای که برای خدا کمک

ورفات ،انن خودش کماککاار شاااده اسااات شاااما فکر کردید آنجایی که فاطمة هرا(س)
نمیوذاشااات علی را به مساااجد ببرند! سا غالف قنفذ در میان نیامد فاطمه(س) موفق بود! مگر
فاطمه(س) جز در پی بیدار کردن امت بود؟! أال لعنة اهلل علی القوم الظالمین
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