خبرنامه اطالع رسانی داخلی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

ویژه نامه روز مقاومت اسالمی

خبرنامه اطالع رسانی داخلی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
مقاومت تا پیروزی
بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،روز  23مــرداد ســالگرد
پیــروزی حــزباهلل در جنــگ  33روزه در برابــر رژیــم صهیونیســتی بــه
عنــوان روز «مقاومــت اســامی» نامگــذاری شــد.
 12ســال پیــش رژیــم تــا بــن دنــدان مســلح صهیونیســتی بــا انــواع و
اقســام ســاحهای مجــاز و غیرمجــاز بــه جنــوب لبنــان حملــه کــرد تــا
بــه خیــال خــود جنبــش مقاومــت اســامی لبنــان موســوم بــه حــزباهلل را
کــه هدفــش نابــودی دشــمن صهیونیســتی بــود را از ریشــه برکنــد در حالــی
کــه پاســخ کوبنــده رزمنــدگان حــزباهلل در همــان روزهــای اول جنــگ،
نقشــه صهیونیس ـتها را نقــش بــر آب کــرد و پیــروزیای بــه دســت آمــد
کــه تاکنــون ایــن رژیــم متجــاوز جــرات حملــه بــه لبنــان را نــدارد .پــس
از شکســت مفتضحانــه رژیــم صهیونیســتی تحــوالت بــه نفــع جریــان
مقاومــت رقــم خــورد ،تحوالتــی کــه زمینــه ســر بــرآوردن و عیانتــر شــدن
نقــش جریانــی قدرتمنــد در منطقــه بــا نــام «جبهــه مقاومــت» شــد.
پــس از آن ایــام بــود کــه اقتــدار حــزباهلل لبنــان روزافــزون شــد و شــمارش
معکــوس بــرای تضعیــف رژیــم صهیونیســتی آغــاز گردیــد.
و امــا اینــک در تاریــخ پیــروزی حــزباهلل هــر ســاله ســالگردی گرفتــه
میشــود تــا افــکار بیــدار جهانــی فرامــوش نکنــد کــه قــدرت پوشــالی رژیــم
کودککــش صهیونیســتی توســط جوانــان جــان برکــف حــزباهلل لبنــان
درهــم شکســته شــد و اینــک ایــن حــزباهلل و محــور مقاومــت اســت کــه
در منطقــه حــرف اول را میزنــد نــه رژیــم جعلــی و جنایتــکار صهیونیســت.

جنــگ از ولــی فقیــه و رهبــرش آیــتاهلل ســیدعلی خامنــهای رهنمــود و
راهنمایــی دریافــت میکــرده اســت و بــا اتــکا بــه همیــن رهنمودهــا بــه
پیــروزی در مقابــل دشــمن صهیونیســتی رســیده اســت.
«رامیــن محمــدی» کارشــناس مســائل سیاســی در گفتوگــو بــا گزارشــگر
کیهــان دربــاره نحــوه شــکلگیری مقاومــت اســامی حــزباهلل میگویــد:
شکلگیری مقاومت اسالمی
«پــس از تشــکیل رژیــم جعلــی صهیونیســتی در ســال  1948بازیگــران
هســته اولیــه حــزباهلل و ســاختار تشــکیالتی آن متشــکل از اســامگرایان ،مختلفــی بــه میــدان آمدنــد تــا بــا ایــن رژیــم ســاختگی مقابلــه کننــد،
نیروهــای حزبالدعــوه بــه رهبــری عالمــه ســید «محمدحســین فضـلاهلل» ،گروههــای فلســطینی ،مصــر ،اردن ،ســوریه ،لبنــان و ســایر کشــورهای
شــاخه دانشــجویی حزبالدعــوه ،مســئوالن جنبــش امــل ،اعضــای جنبــش عربــی هــر کــدام تــاش کردنــد ایــن رژیــم متجــاوز و اشــغالگر را از صحنــه
فتــح بــه رهبــری ابوجهــاد و تمــام گروههــا و جریانهایــی کــه از انقــاب بیــرون کننــد در حالــی کــه ایــن رژیــم بــه دلیــل حمایــت شــدیدی کــه از
اســامی ایــران و حضــرت امــام خمینــی(ره) تاثیــر گرفتــه بودنــد شــکل ســوی کشــورهای غربــی و در راس آن آمریــکا میشــد و در ســایه انفعــال
گرفــت.
و ســکوت دیگــر کشــورها هــر روز بــر دامنــه تجــاوزات و اشــغالگریهای
پــس از بــه شــهادت رســیدن ســیدعباس موســوی کــه در حملــه بالگردهــای خــود میافــزود و ســرزمینهای فلســطینی بیشــتری را اشــغال میکــرد.
اســرائیلی بــه خــودرو حامــل وی و خانــوادهاش در ســال  1992بــه شــهادت نتیجــه آن شــد کــه طــی چندیــن دهــه از زمــان تشــکیل ایــن رژیــم
رســید شــیخ راغــب حــرب ،سیدحســین موســوی ،شــیخ عبدالکریــم عبیــد ،متجــاوز ،غــرب آســیا شــاهد چندیــن جنــگ تمامعیــار بــود .جنگهایــی
سیدحســن نصــراهلل ،شــیخ نعیــم قاســم و ...از جملــه افــرادی بودنــد کــه از کــه بــا حمایــت مــادی و سیاســی غــرب منجــر بــه پیروزیهــای متعــدد
حزبالدعــوه و جنبــش امــل وارد حــزباهلل لبنــان شــدند.
رژیــم صهیونیســتی در عرصههــای مختلــف شــد و بــا اتــکا بــه همیــن
حــزباهلل ایدئولــوژی اســام سیاســی را از حضــرت امــام خمینــی(ره) الهــام پیروزیهــا بــود کــه رژیــم متجــاوز صهیونیســتی بــه فکــر حملــه بــه
گرفــت و سیدحســن نصــراهلل دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در اولیــن ســالگرد لبنــان و اشــغال خــاک ایــن کشــور افتــاد امــا ایــن بــار تجــاوز بــه یــک
جنــگ اســرائیل و حــزباهلل لبنــان در مصاحبـهای اعــام کــرد کــه در طــول کشــور اســامی بــا حمــات قبلــی تفــاوت میکــرد چــرا کــه جنبشــی در
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لبنــان شــکل گرفتــه بــود کــه مبنــای عقیدتــی و ایدئولوژیکــی آن ملهــم از
انقــاب اســامی ایــران بــود .عقیــدهای کــه بــر اســاس آن وجــوب دفــاع از
ســرزمینهای اســامی از ضروریــات فقــه اســام اســت و مســلمانان اعضای
پیکــره واحــد جامعــه اســامی هســتند کــه در قبــال تهاجــم بیگانــگان بــه
ســایر مســلمانان نمیتواننــد بیتفــاوت باشــند».
ایــن کارشــناس سیاســی تصریــح میکنــد« :حــزباهلل بــدون توجــه بــه

تهدیــدات رژیــم صهیونیســتی پــا بــه عرصــه عمــل گذاشــت و نشــان داد که
یــک گــروه کوچــک امــا بــا عــزم و ارادهای بــزرگ و پوالدیــن و متکــی بــر
تعالیــم اســام میتوانــد هــر متجــاوزی را فــارغ از هیمنــه و قــدرت نظامــی
بــر ســر جــای خــود بنشــاند و از اراضــی اشــغالی اخــراج کنــد».
ایــن کارشــناس همچنیــن میگویــد« :اگــر رشــادت و دالوریهــای
رزمنــدگان مقاومــت نبــود امــروز دشــمن صهیونیســتی زمینهــای بیشــتری
از فلســطینیان و دیگــر کشــورهای مســلمان را اشــغال کــرده بــود و رویــای
«خاورمیانــه بــزرگ» دربرگیرنــده آســیای مرکــزی ،جنــوب غربــی آســیا و
شــمال آفریقــا را بــه واقعیــت نزدیکتــر کــرده بــود .طــرح خطرناکــی کــه
توطئــه مشــترک صهیونیســم و نظــام ســلطه جهانــی در ایــن منطقــه مهــم
و اســتراتژیک بــود».
محــدوده جغرافیایــی ایــن طــرح شــامل  22کشــور عربــی و  3کشــور
غیرعربــی شــامل ایــران ،ترکیــه ،افغانســتان و رژیــم صهیونیســتی بــود
و ادامــه آن شــامل شــمال آفریقــا هــم میشــد و پــس از آن کشــورهای
جنــوب شــرق آســیا و آســیای میانــه را دربــر میگرفــت .در ایــن طــرح
خطرنــاک آمریــکا درصــدد بــود کــه مــدل بــازی «دومینــو» را بــا ســاقط
کــردن دولتهــای هــدف بــه اجــرا درآورد تــا بــه اهــداف راهبــردی خــود
کــه از قبیــل تامیــن منابــع نفــت مــورد نیــاز آمریــکا ،تامیــن امنیــت اســرائیل
و ایجــاد حکومتهــای دستنشــانده برســد امــا بــا ســد کوبنــده مقاومــت
اســامی در منطقــه مواجــه شــد و نــه تنهــا بــه اهدافــش نرســید بلکــه
امنیــت داخلــی و منافــع ملــی خــود را در خطــر دیــد.
نقش مقاومت اسالمی در غرب آسیا
غــرب آســیا یــک منطقــه ژئواســتراتژیک و ژئوپلتیــک مهــم و حســاس در
دنیــا اســت و بــه دلیــل داشــتن منابــع غنــی نفــت و گاز همــواره مطمــح
نظــر قدرتهــای اســتعمارگر غــرب و شــرق بــوده اســت .بــه همیــن دلیــل
امــروزه نیــز تجزیــه ایــن منطقــه ،بــه ویــژه کشــورهای محــور مقاومــت و
تبدیــل آنهــا بــه کشــورهای کوچــک و ضعیــف تبدیــل بــه یکــی از اهــداف
مهــم کشــورهای ســلطهگر غربــی شــده اســت.

«مهــدی عزیــزی» مدیــر ســایت بیــداری اســامی در گفتوگــو بــا
گزارشــگر کیهــان دربــاره نقــش مقاومــت اســامی در تحــوالت منطقــه
غــرب آســیا میگویــد« :بیتردیــد امــروز جنبشهــای اســامی در
منطقــه توانســتهاند ادبیــات سیاســی را تغییــر دهنــد ،ادبیاتــی کــه رژیــم

خبرنامه اطالع رسانی داخلی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

صهیونیســتی را اســطوره شکســتناپذیری میدانســت امــا بــرای رســیدن
بــه ایــن تاثیرگــذاری ،جنبشهــای مقاومــت چــه فرآینــدی را پشــت ســر
نهادنــد تــا امــروز بــه ایــن پختگــی سیاســی و نظامــی برســند؟ پرسشــی
کــه پاســخ بــه آن را بایــد در تحــوالت  1978همزمــان بــا پیــروزی
انقــاب اســامی جســتوجو کــرد ».وی اضافــه میکنــد« :تــا پیــش از
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــه جنبشهــای عربــی کــه تنهــا بــا
تکیــه و اعتمــاد بــه قومیگرایــی و پانعربیســم مبــارزه میکردنــد در پــی
شکس ـتهایی زیــاد از جملــه جنگهــای  1967و  1973از اســرائيل دچــار
یــأس و ســرخوردگی شــده بودنــد و هیــچ الگــو و مدلــی بــرای ادامــه مبــارزه
در برنامــه آنــان وجــود نداشــت و نبــود انگیزههــای معنــوی و دینــی نیــز
رونــد را تــا جایــی رســاند کــه برخــی از آنهــا بــرای عادیســازی روابــط بــا
رژيــم صهیونیســتی ابــراز تمایــل کردنــد».
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی تصریــح میکنــد« :ایــن گروههــا هیــچ
افقــی بــرای ادامــه مبــارزه نداشــتند و از ســویی مــردم فلســطین و منطقــه
نیــز اعتمــاد خــود را بــه آنــان از دســت داده بودنــد و برخــی از ایــن گروههــا
وابســته بــه شــرق و برخــی وابســته بــه غــرب بودنــد کــه تشــکیالت
خودگــردان فلســطین نمونــه بــارز وابســتگی بــه غــرب بــود و امــروز نقــش
آن در تقویــت اردوگاه ســازش خالصــه شــده اســت».
بــه گفتــه مدیــر ســایت بیــداری اســامی ،بــا پیــروزی انقــاب اســامی و
تشــکیل جنبشهــای مقاومــت اســامی کــه از انقــاب ایــران الگــو گرفتــه
بودنــد تحــول جدیــدی در منطقــه ایجــاد شــد .انقالبــی کــه در درون مرزهــا
نمانــد و از پیــش از پیــروزی برنامــه و نقشــه راه خــود را ترســیم کــرده بــود.
بــه عبــارت دیگــر جایــگاه عقیدتــی و سیاســت خارجــی انقــاب پیــش از
پیــروزی در اندیش ـههای بنیانگــذار انقــاب تعریــف شــده بــود .بــر همیــن
اســاس مــدل جدیــدی در برابــر ملتهــای منطقــه قــرار گرفــت .اعتمــاد بــه
باورهــای بومــی و اندیشـههای اســامی بــرای اداره و مقابلــه بــا دشــمنان،
ادبیــات جدیــدی را در بیــن مــردم ایجــاد کــرد .مــدل ســازش کنــار رفــت و
مــردم اعتمــاد خــود را بــه جریانهــای سازشــکار از دســت دادنــد.
مهــدی عزیــزی مدیــر ســایت بیــداری اســامی همچنیــن خاطرنشــان
میکنــد« :گروههــای مقاومــت در فلســطین ماننــد حمــاس و جهــاد بــا
پســوند اســامی پــس از انقــاب اســامی ایــران شــکل گرفتنــد .مقاومــت
اســامی لبنــان نیــز از همیــن دســت بــود کــه تاثیرپذیــری و همخوانــی
بیشــتری داشــت .در بیشــتر ایــن جنبشهــا کــه بــر اســام سیاســی و
عملــی اســتوار بــود ،روش جدیــدی بــرای مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی
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ایجــاد شــد .روشــی کــه مــدل اســام اخوانــی و آمریکایــی را کنــار گذاشــت
و همیــن الگــوی اصیــل ،برخــی کشــورهای عربــی را بــه کنارهگیــری از
ایــران واداشــت .در واقــع میتــوان نگرانــی عمیــق ایــن کشــورها را از
گســترش الگوپذیــری از ایــران درک کــرد و تحوالتــی کــه ایــن روزهــا در
بحریــن ،یمــن و در کنــار مرزهــای عربســتان ســعودی رخ میدهــد توجیــه
ایــن نگرانیهــا اســت.
شکستن بت استکبار و وابستگی
قدرتهــای بــزرگ و ســلطهگر همــواره بــه ایــن فکــر میکننــد کــه
چگونــه بــا مخالفــان نظــم موجــود بینالمللــی برخــورد کننــد .وقــوع
انقــاب اســامی در ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی(ره) در ســال 1979
باعــث شــد کــه ایــران از متحــد درجــه یــک آمریــکا در منطقــه غــرب آســیا
بــه دشــمن اســتراتژیک و بزرگتریــن بــر هــم زننــده نظــم آمریکایــی تبدیــل
شــود .از ایــن زمــان قدرتهــای غربــی تــاش کردنــد کــه بــا تمــام قــدرت
و امکانــات بــه مقابلــه بــا ایــن کشــور بپردازند.ســاماندهی و حمایــت از
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گروههــای مختلــف مخالــف جمهــوری اســامی ایــران در داخــل و خــارج از
کشــور ،حمایــت از جنبشهــای تجزیهطلبانــه ،جلوگیــری از صــدور انقــاب
اســامی ،جداییمحــور مقاومــت از ایــران از جملــه اقداماتــی اســت کــه
نظــام ســلطه بــرای مقابلــه بــا ایــران در پیــش گرفــت.
«متیــن منتظمــی» دبیــرکل اتحادیــه جامعــه اســامی دانشــجویان سراســر
کشــور در گفتوگــو بــا گزارشــگر روزنامــه کیهــان دربــاره ویژگــی
استکبارســتیزی دیــن مبیــن اســام و تشــکیل جبهــه مقاومــت اســامی
میگویــد :همــان طــور کــه در قــرآن کریــم آمــده اســام دینــی اســت
کــه بایــد مراحلــی را طــی کنــد و فراگیــر و جهانگیــر شــود و ایــن یکــی
از عواملــی اســت کــه جبهــه اســتکبار از آن واهمــه دارد .در واقــع حقانیــت
و قــدرت دیــن اســام اســت کــه اســتکبار جهانــی میخواهــد تحــت هــر
شــرایطی از گســترش آن جلوگیــری نمایــد».
وی اضافــه میکنــد« :بــا وقــوع انقــاب اســامی ایــران ،بــت اســتکبار،
وابســتگی و وادادگــی شکســته شــد و بــه مــردم جهــان ثابــت شــد کــه
بــرای آزادی و پیشــرفت بایــد اســتقالل داشــت و اســتکبار جهانــی را حــذف
کــرد .بــه همیــن دلیــل بــا گــذر زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اســام
بهتریــن و کاملتریــن دیــن بــرای مقاومــت در برابــر اســتکبار جهانــی
اســت و انقــاب اســامی ایــران نیــز علمــدار و پرچمــدار ایــن حرکت اســت.
دبیــرکل جامعــه اســامی دانشــجویان همچنیــن میگویــد« :جبهــه مقاومــت
اســامی نیــز بــا محوریــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــا
اتــکاء بــه دیــن مبیــن اســام توانســته اســت در برابــر زورگوییهــا و
زیادهخواهــی کســانی کــه خــود را اربــاب جهــان میدانســتند ایســتادگی
کنــد و آنهــا را بــه خــاک ســیاه بنشــاند تــا جایــی کــه خودشــان نیــز اعتــراف
کردنــد کــه تــوان ایســتادگی در برابــر جبهــه مقاومــت اســامی بــه رهبــری
ایــران اســامی را ندارنــد».
وی خاطرنشــان میکنــد« :ایســتادگی ســوریه ،حــزباهلل ،عــراق ،یمــن
و مدافعیــن حــرم نشــان داد کــه مســلمانان تــا پــای جــان آمــاده مبــارزه
هســتند و در برابــر کســانی کــه بخواهنــد بــه دیــن پیامبــر اعظــم(ص)
و ائمــه اطهــار(ع) تخطــی نماینــد مقاومــت خواهنــد کــرد و البتــه همیــن
موضــوع یکــی دیگــر از عوامــل مهــم تــرس اســتکبار از مقاومــت اســامی
اســت بــه همیــن دلیــل دســت بــه هــر کاری میزننــد کــه جبهــه مقاومــت
اســامی را خدشـهدار ســازند ولــی بایــد بداننــد کــه آرزوی خــود را بــه گــور
خواهنــد بــرد و بیــداری اســامی ،روزب ـهروز در حــال گســترش اســت».

