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Abstract
The statement of the second step has a comprehensive and complete teaching
and clearly states a great ideal for the Islamic Revolution entitled "Creation of a new
Islamic civilization". Therefore, the present study has been conducted with the aim
of identifying the components of the discourse of the revolutionary resistance of the
martyrs in the realization of the statement of the second step of the Islamic
Revolution. Therefore, the present study has been conducted with the aim of
identifying the components of the discourse of the revolutionary resistance of the
martyrs in the realization of the statement in the second step of the Islamic
Revolution. in this study, the method of discourse analysis (discourse analysis) has
been used and the statistical community is provided with both written and oral
works, particularly wills of generals and commanders of war martyrs in the eight
years of holy defense, so that, according to the method of discourse analysis, the role
of the revolutionary resistance discourse is based on helping to realize the
declaration of the second step of the revolution. From the results and findings of this
study, we can point to the determination of the discourse of revolutionary resistance
from the perspective of the martyrs and also the constituent elements of this
discourse, as it has been the central pillar of the religion of Islam. Other pillars of
this discourse are: guardianship, expectation of Mahdism (Messianism), martyrdom
and sacrifice, struggle against global arrogance, independence, freedom and defense
of the deprived.
Keywords: Discourse, Revolutionary Resistance, Will of the Martyrs, Statement of
the Second Step of the Islamic Revolution.
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چکیده
بیانیه گام دوم دارای آموزهای جامع و کامل است و بهه صهورت شهفاآ آرمهان بیرگهی را بهرای انقهالب
اسالمی با عنوان «ایجاد تمدن نوین اسالمی» بیان میکند .از این رو ،پژوهش حاضر با هدآ شناسایی مؤلفههای
گفتمان مقاومت انقالبی شهدا در تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی صورت گرفته است .در این پهژوهش ،از
روش تحلیل اسنادی (تحلیل گفتمان) استفاده شده و جامعه آماری آن نیهی آثهار مکتهوب و شهفاهی و بهه ویهژه
وصیتنامههای سرداران و فرماندهان شهدای جنه تحمیلهی در هشهت سهال دفهاع مقهد اسهت و نمونهه بها
دریافت اشباع نظری تأمین میشود؛ به طوری که با توجه به روش تحلیل گفتمان ،به نحوه شکلگیهری ارکهان
گفتمان مقاومت انقالبی بر مبنای ویژگیهای رفتاری ه گفتاری و هویتی شهدای دفاع مقد در راستای کمک
به تحقق بیانیه گام دوم انقالب پرداخته میشود .از نتایج و یافتههای ایهن پهژوهش مهیتهوان بهه تعیهین گفتمهان
مقاومت انقالبی از منظر شهدا اشاره کرد و نیی ارکان تشکیلدهنده این گفتمان ،به گونهای کهه رکهن مرکهیی
تمداری ،انتظار مهدویت ،شهادتطلبی
دین مبین اسالم بوده است .ارکان دیگر این گفتمان عبارتاند از :والی 
و فداکاری ،مبارزه با استکبار جهانی ،استقالل ،آزادی و دفاع از محرومان.
کلیدواژهها :گفتمان ،مقاومت انقالبی ،وصیتنامه شهدا ،بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.
 . نویسنده مسئول :عضو هیآت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
Rezasalmanpoor.r.s@gmail.com
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مقدمه
قرن بیستم شاهد شکل گیری انواع ایدئولوژیهای هویت ساز بوده است .سوسیالیسم کوشید با
ایجاد چارچوبهای جدید برای هویتبخشی ،به رفتارها و زندگی سیاسی ه اجتماعی مهردم تحهت
سیطره خود معنا و شکل ببخشد .ایدئولوژیهای مذهبی نیی کوشهیدهانهد انسهانههای مکتبهی خها
خود را بسازند و به همین ترتیب ،ایدئولوژیهای ناسیونالیستی نیی در همه جا در پی حذآ حواشی
و تقویت مرکی برای هویتسازی بودهاند (بشیریه.)2912،
هویتسازیها و غیرسازیها محصول ساختارهای قدرت گفتمانیاند که در هر زمان ،ضلعی
از منشور پیچیده هویت را برمیسازند و برای مثال ،در پی ایجاد انسهان نهاب ،ایهران نهاب ،مسهلمان
ناب و جی آن هستند .این کهار بها تصهویر شهبکه پیچیهده ای از خطهو هویهتبخهش و غیرسهاز بهه
قالب بندی انسان ها منجر میشود .به بیان دیگر ،هویت هها فهراورده دسهتگاه گفتمهانی هویهتبخهش
هستند و ایدئولوژیهای مختلف به عنوان دستگاههای گفتمانی ه از لیبرالیسم گرفته تا سنتگرایهی،
ناسیونالیسهم ،سوسیالیسهم ،مههذهبگرایهی و  ...ه همههواره در پهی ایجهاد هههویتی خهالی از تعههار

،

کپارچه ،ناب و خالص بودهاند (رهبری.)2971 ،
ی 
در ایران قرن بیستم ،دو گفتمان مسلط سیاسی ،هر یک در دوران خود در پهی یکسهان سهازی
هویت عمومی بودهاند .گفتمان «مدرنیسم مطلقه پهلوی» در پی تشهدید هویهت تهکشهالوده ایرانهی
مدرن برآمد و برعکس آن ،پس از انقالب اسالمی شاهد گفتمان «سنت گرایهی اسهالمی» بهوده ایهم
که در پی بازسازی هویت اسالمی بوده است .هر دو گفتمان به دالیلی در مهتن دغدغهه ههای عصهر
تجدد یا در واکنش به آنها پدید آمدهاند (بشیریه.)2912 ،
گفتمان سازی انقالب اسالمی ایران پس از شکلگیهری و بسهط ،بها محهدودیت ههای اساسهی
مواجه بوده است و میتوان مراحلی را در سیر پیشرفت و تکامل آن تبیین کرد .در مرحله اول ،ایهن
گفتمان در دهه اول انقالب و دوران جن

تحمیلی ادامه یافت .اما از اواسهط دههه دوم ،عهواملی از

جمله ضرورت بازسازی کشور پس از جن

و ترمیم وجهه بینالمللی ایران ،اسهتفاده از مهدل ههای

تهاجم فرهنگی و پیدایش هویتهای متعار

 ،سبب کمرونق شدن این گفتمان شد.

جمهوری اسالمی به عنوان دولتی مکتبی از آغاز استقرار خود با طرح مفههوم ایهده آل «انسهان
متعهد و مکتبی» در پی پرورش انسانی بود که همه هویت هایش در پرتو هویت اسهالمی و دینهی او
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محو و بیرن

شود .این انسان ناب و خهالص انقهالب اسهالمی «بسهیجی» نهام گرفهت کهه ایهده آل

انقالب اسالمی بهود و نقهشآفرینهی او در دوران هشهت سهال دفهاع مقهد

تجلهی یافهت .بسهیجی

ویژگی هایی دارد ،همچون :باور به ضرورت دفاع مهؤثر از انقهالب ،وحهدت عقایهد و احساسهات،
ارتبا عقیدتی و روحی ویژه با امام خمینی(ره) و شهادتباوری یا مرگآگهاهی (طاههایی:2972 ،
.)78
به هر حال ،از آنجا که بسیجی با تجربه مرگ به خهوبی آشناسهت و آن را بهه یهک میهیان بهه
تاریخ ،وضع حال خود و امیدهایش برای آینده میگستراند (همچنان که شهید اسهماعیل بههاری از
نوشهر ،امید به آینده را با تعبیر «از خون سرخ ما تا حکومت سبی مههدی» بیهان مهیکنهد) ،مهیتهوان
گفت که بسیجی را از طریق آمادگیاش برای مرگ نیی میتوان شناخت .در برابهر مهرگ همچهون
هر انسانی ،بسیجی نیی در تمامیتش جلوه گر میشهود و همهه امکانهات و درونیهات خهود را آشهکار
میسازد .لحظه مرگ ،اساسیترین امکانات حیات را آشکار میسازد .لحظهه مهرگ اوج راسهتی و
صداقت ،اوج عمق و ژرفهانگری و اوج رههایی از شهرایط محدودکننهده زنهدگی اسهت (طاههایی،
.)282 :2972
انقالب اسالمی با سایر تحوالت قرن بیستم تفاوت دارد ،زیرا تحهوالتی کهه نهام انقهالب را بها
خود یدک میکشند؛ اوالً ،به اندازه انقالب ایران ریشه در تاریخ کشور خود ندارند و ثانیاً ،در همه
بسترهای به وجودآمده فروغ چندانی نداشتهاند .برعکس ،در مورد انقالب ایران باید گفت که ایهن
انقالب محصول تداوم یک رشته تحوالت دینهی و فکهری در بسهتر طهوالنی تهاریخ اسهت (ایهوبی،
.)212 :2972
تحمیل جن

بر ایران و سیر تحهوالت آن نشهان داد کهه محاسهبات قهدرت هها تها چهه میهیان

غیرواقعبینانه است؛ زیرا امت سربلند و مقاوم ما که از آموزه های مکتبی چهون اسهالم نهاب سهیراب
شده و عشق به پیامبر اکرم( ) و ائمه هدی(ع) به جانش درآمیخته و با بهاور قلبهی بهه آیهه شهریفه:
«کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن اهلل» راه خویش را انتخاب کرده بود ،در عرصه دفاع از عشهق
مایه گرفت ،از جان مایه گذاشت و در حراست از میهن اسالمی حتهی یهک گهام عقهب ننشسهت و
هنرمندانه توانست معنویت انقالب را به جهان صادر کند ( مرندی و سلیمانی.)2979 ،
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شهدا به عنوان انسانهای ویهژه گفتمهانسهازی مقاومهت انقالبهی کسهانی هسهتند کهه در تمهام
صحنه هایی که انقالب به آنان نیاز داشت ،وارد شدند و تا پای جهان در ایهن راه فهداکاری کردنهد؛
مردانی متفاوت که به گونهای نو در این عالم زیستند و سهعی کردنهد تها بسهتر تهاریخی جدیهدی را
فراهم کنند.
در ادامه ،با بهرهگیری از وصهیتنامههههای شههدای جنه

تحمیلهی ،بهه نحهوه شهکلگیهری

گفتمان مقاومت انقالبی پرداخته شده و ارکانی که از نظر پژوهشگر ،رکنهای اصلی ایهن گفتمهان
بوده ،با تکنیک تحلیل گفتمان پیگیری شده است.
در چهل سال گذشته ،استکبار جهانی با محوریت آمریکها جبههه گسهترده ای علیهه جمههوری
اسالمی و ملت ایهران بها ههدآ نابودسهازی انقهالب اسهالمی بهه وجهود آورد .در ایهن چههل سهال،
تالش های جبهه استکبار در زمینه طرحرییی ،برنامهرییی و اقدامات راهبردی علیه انقالب اسهالمی
و ملت ایران ،نه تنها جمهوری اسالمی را ساقط یا ضعیف نکرد ،بلکه امروز جمههوری اسهالمی در
چهل سالگی خود ،در اوج بالندگی ،پویایی و اقتدار قرار دارد.
هشت سال دفاع مقد

از رویدادهای مهمی است که برای انقهالب اسهالمی رخ داده و البتهه

خیلی کمتر از آنچه اهمیت دارد ،مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گرفتهه اسهت .ایهن در
حالی است که فرهن

جبهه و دفاع مقد

تأثیرات عمیقی در جامعه ما گذاشهته اسهت و شهناخت

جامعه بدون فهم این دوران و مسائل آن ممکن نیست.
مسئله این است که در هر مرحله از مراحل انقالب اسالمی ،عملکرد انسان تحولساز میتواند
مورد تحلیل و واکاوی دقیق قهرار گیهرد .وههور انسهانیتی جدیهد پهس از انقهالب ،مخهتص انقهالب
اسالمی نیست ،همچنان که پس از انقالب فرانسه نیی چنین بود .اگر بپذیریم که انقالب آغاز عصهر
جدیدی است ،بنابراین ،جهان مفهوم و ارزشی جدید میآفریند که برای درک و مفهومبنهدی آن،
به علم سیاست جدید (توکویل) و حتی فلسفه تاریخ جدید (آرنت) نیاز است .لهذا ضهرورت خلهق
انسان تازهای مطرح می شود که آن مالحظات ،یعنی نظریه انسانیت جدید را تحقق بخشد (طاهایی،
 .)258 :2972این پژوهش به دنبال آن است تا بها تحلیهل و گفتمهانسهازی عملکهرد شههدای دفهاع
مقد  ،این موضوع را اثبات کند که گفتمان شهدا که از نوع مقاومت انقالبی اسهت ،مهیتوانهد در
مسیر پیشرفت انقالب اسالمی مهمترین نسخه تحول ساز باشد؛ از جمله اینکه پس از گذشهت بهیش
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از چهل سال از حرکت انقالب اسالمی ،میتواند به تحقق ارکان مهم بیانیه گام دوم انقالب کمک
شایانی کند.
این پژوهش در پی آن است که به بررسی ضرورت گفتمانسهازی مقاومهت انقالبهی از منظهر
شهدا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب ،با توجه به ویژگیهای شهدای دفاع مقهد

بپهردازد

و به این سؤال پاسخ دهد که رفتار و عملکرد شهدا چگونه میتوانهد بهه ایجهاد گفتمهان بهرای ادامهه
حرکت انقالب اسالمی کمک کند.

ادبیات و پیشینه تحقیق
 .1گفتمان
گفتمان از پیچیدهترین و مبهمترین مفاهیم عصر ماست .زبهانشناسهان در بررسهی ریشهه ههای
تاریخی این مفهوم« ،زلیک هریس» را نقطهعطف میدانند .فالسفه نیم نگاهی به نیچه ،ویتگنشهتاین
و هایدگر دارند و جامعهشناسان نگاه خود را به آلتوسر معطوآ میکنند .امروزه ،حهوزه «مطالعهات
روانشناسهی ،فلسهفه،
گفتمانی» به گلوگاه تعامالت رشته های مختلف زبانشناسی ،جامعههشناسهی ،
مطالعات فرهنگهی و ...تبهدیل شهده اسهت .ایهن نظریهه بهه دلیهل اهمیهت یهافتن «زبهان» در فلسهفه و
جامعهشناسهی پدیهد آمهد .از ایهن رویهداد غالبهاً بهه عنهوان «چهرخش زبهانی» یهاد مهیکننهد کهه در
صاحبنظران حوزه های مختلف ،به ویژه فلسفه ،زبانشناسی و جامعهشناسهی بهه

فعالیت های فکری
وقوع پیوسته است (کالنتری7 :2912 ،ه .)8برای رفع کاستیهای موجود در تحلیل گفتمان رایج در
زبانشناسی ،تحلیلگران انتقهادی گفتمهان مفهاهیمی چهون قهدرت و ایهدئولوژی را نیهی وارد تحلیهل

گفتمان کردند و بافتِ کاربرد زبان را به بافت های وسی عترِ اجتماعی و فرهنگی ربط دادند .آنهها در
عین حال ،از شیوه های دقیق تحلیل متن بهه شهیوه مرسهوم در تحلیهل گفتمهان نیهی سهود مهیجوینهد
(پنیکوک.)217 :2987 ،
ویتگنشتاین متأخر یکی از فالسفه تحلیلی است که افکارش تأثیری عمیق در برداشت از معنا،
زبان و زندگی داشته است .از نظر وی ،سخن گفتن پیروی از یک قاعده است که متضمن جامعه و
شکلی از زندگی است و درست و نادرست ،صحیح و غلط ،توافق و عهدم توافهق ،صهد و کهذب
جمالت در درون یک قاعده و نه قبل یا بیرون از آن شکل میگیرند .منظور ویتگنشتاین از قاعهده،
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در مفهوم «بازیهای زبانی» نهفته است .از این منظر ،هیچ چیی بیهرون از زبهان وجهود نهدارد و همهه
چیی درون یک قاعده و بازی زبانی خا

معنا مییابد .معنا ،کاربرد است .از این رو ،عهالم چیهیی

مستقل از زبان ما نیست ،بلکه محصهول ههر روزه کهنش و واکهنش میهان انسهانهاسهت .لهذا «مهن»،
«سوژه» و «انسان» برساختههای زبان هستند (ویتگنشتاین.)2972 ،
نگونهه تعریهف مهیکنهد« :گفتمهان مجموعههههایی از ایهدههها ،مفهاهیم و
فوکو گفتمان را ایه 
باورهای مرتبط با یکدیگر است که به عنوان جهانبینی مقبول در یهک جامعهه رسهمیت مهییابهد و
چارچوبی قدرتمند برای فهم و عمل اجتماعی را شکل میدهد ».گفتمهان یهک چهارچوب و نظهام
انسانها خهود از آن آگهاه
انسانها شکل میگیرد؛ اما 
است که از ایده ها ،مفاهیم و باورهای درست 
نیستند و برایشان ناشناخته است .این محصول ناشناخته پس از ساخته شدن ،بر ذهن ،ضمیر و اندیشه
آنان حاکم شده ،به قالبی تبدیل می شود که اندیشیدن تنها درآن امکانپهذیر اسهت (نظهری:2978 ،
.)79
 .2مقاومت ،در گفتمان امام(ره) ،مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و شهدا
مقاومت در اندیشههای سیاسی امام (ره) و رهبری از جایگاه ویهژهای برخهوردار اسهت .بهرای
شناختن مفهوم مقاومت در گفتمان نظام جمههوری اسهالمی ایهران بهدون توجهه بهه منظومهه فکهری
انگذار انقالب اسالمی و رهبری انقالب نمیتوان به یک تعریف واقعهی و مهدل کهاربردی نایهل
بنی 
آمد .امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله با تمسک به قاعده قرآنی نفی سبیل ،تحقق آن را در
شرایط مقاومت محقق شدنی میدانند« :اگر روابط تجاری با کفهار موجهب تهر

در حهوزه اسهالم

شود ،ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب مهیشهود .در اینجها فهر میهان اسهتیالی سیاسهی یها
فرهنگی دشمن وجود ندارد .اگر روابط سیاسی که بهین دولهت ههای اسهالمی و دول بیگانهه برقهرار
میشود ،موجب تسلط کفار بر نفو  ،بالد و اموال مسلمانان شود ،یها باعه اسهارت سیاسهی اینهها
گردد ،برقراری روابط ،حرام است و پیمانهایی که بسته میشود ،باطل است».
با تبیین گفتمان امام(ره) و رهبری در حهوزه مقاومهت و کشهف و اسهتخراج نظهام معنهایی آن
برونداد این راهبرد گفتمانی دست یافت .برونداد گفتمان امام(ره) و رهبهری در
میتوان به نتایج و 
مدیریت سیاست داخلی و خارجی را در سه مفهوم انقالبی ،انتقادی و تهاجمی بودن آن مقولهبندی
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م هیکننههد کههه بی هانکننههده رویکههردی ترکیب هی از عمههلگرای هیِ مبتن هی بههر واقههعبین هی ،نههوگرایی و
مصلحتگرایی مدبرانه در رفتار سیاسی است.
مطالعه وصیتنامههای شهدا و پژوهشهای انجامشهده در ایهن زمینهه حهاکی از آن اسهت کهه
صرآ نظر از تحصیالت و مشاغل شههدا ،ادبیهات یکسهانی در سهخنان ایهن قشهر دیهده مهیشهود و
مجموع این مطالب بیانگر گفتمان «انقالبی بودن و انقالبی ماندن» است .آشنا شدن با گفتمان شههدا
مهمترین هدآ در بازگشت به دستنوشته های شههدا بهه شهمار
و هنر انقالبی بودن و انقالبی ماندن 
میرود .اگر میخواهیم انقالب اسالمی و کشور با تمام توطئه ها و فتنهانگیییهایی کهه دشهمنان مها
در آن سوی مرز دارند به اوج عیت برسد و برای آنکه از جن

نرم عبور کنیم ،راهی جی شناخت

گفتمان شهدا نداریم و باید خود را به زینت آنان بیاراییم.
اکثر کارهایی که در زمینه شهدا و شهادت انجام شده اسهت ،بهر اسها

روش تحلیهل محتهوا

است که عالوه بر نقدهایی که در باال اشاره شد ،میتوان به ناقص بودن این روش نسبت بهه تحلیهل
گفتمان اشاره کرد .روش تحلیل گفتمان با وجود شباهتهایی که بها تحلیهل محتهوای کیفهی دارد،
تفاوتهایی ن یی با این روش دارد .برای مثال ،در حالی که تحلیل محتوای کیفهی ،خهود را فقهط بهه
متن نوشتاری محهدود مهی کنهد ،تحلیهل گفتمهان اوالً ،مهتن را فراتهر از مهتن نوشهتاری ،شهامل مهتن
اجتماعی و به طورکلی هر نوع متن نمادین میدانهد؛ ثانیهاً ،گهیارههها را بهه صهورت مسهتقل تحلیهل
نمیکند ،بلکه آنها را در مقایسه با متن کلی اجتماعی بررسهی مهیکنهد؛ ثالثهاً ،عامهل قهدرت را در
تحلیلهای خود وارد می کند و با تجییه و تحلیل سایر فرایندهای نهادی و گفتمانی ،روند بازتولیهد
یا تغییر گفتمانها را در طول زمان نشان میدهد و در نهایت ،در حهالی کهه تحلیهل محتهوای کیفهی
سوژهمحور بوده ،بر نیت مؤلف تأکید دارد؛ تحلیل گفتمان با عمق بخشیدن به سهطح تحلیهل خهود،
سوژه و مؤلف را از محور تحلیلهای خهود خهارج مهیکنهد و بهر گفتمهان تأکیهد دارد (کالنتهری،
.)11 :2918
 .3ارکان بیانیه گام دوم انقالب اسالمی(توصیهها)
مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقالب را با نگاه به چهل سال اول و در راستای کالم و پیهام
امام(ره) و شهدای انقالب اسالمی به سوی چهل سال دوم انقالب تقریر فرمودهاند.
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الف) علم و پژوهش

دانش آشکارترین وسیله عیّت و قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی اسهت.
دنیای غرب به برکت دانش بود که توانست برای خود ثروت ،نفوذ و قهدرت دویسهت سهاله فهراهم
کند و با وجود تهیدستی در بنیان های اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامهع
عقب مانده از کاروان علم ،اختیار سیاست و اقتصهاد آنهها را بهه دسهت گیهرد .مها بهه سوءاسهتفاده از
دانش ،مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،اما مؤکّداً به نیاز کشور به جوشهاندن چشهمه دانهش
در میان خود اصرار میورزیم.

2

«بحمدهلل استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسّط جهان باالتر است .اکنون نیدیهک بهه دو
دهه است که رستاخیی علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناوران جهانی غافلگیرکننده
بود ه یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان ه به پیش رفته است .دستاوردههای دانهش و
فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبه شانیدهم در میان بهیش از دویسهت کشهور جههان رسهانید و
مایه شگفتی ناوران جهانی شد و در برخی از رشته های حسّا

و نو پدید به رتبه های نخستین ارتقها

داد ،همه و همه در حالی اتّفا افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است .مها بها
وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز ،به رکوردهای بیرگ دست یافتههایهم و ایهن نعمهت
بیرگی است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپا

گفت».

1

«امّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طیشده ،با همه اهمیّتش فقط یک آغهاز
بوده است و نه بیشتر .ما هنوز از قلّه های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دسهت یهابیم .بایهد از
مرز های کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم .ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر
شروع کردهایم .عقبماندگیِ شرمآور علمی در دوران پهلویها و قاجارها ،در هنگامی که مسهابقه
علمی دنیا تازه شروع شهده بهود ،ضهربه سهختی بهر مها وارد کهرده و مها را از ایهن کهاروان شهتابان،
فرسن

ها عقب نگه داشته بود .ما اکنون حرکت را آغاز کردهایم و با شتاب پیش مهیرویهم ،ولهی

این شتاب باید سال ها با شدّت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود .این جانهب همهواره بهه
دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکی پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع و جدّی در ایهنبهاره تهذکّر و
 .2سیدعلی خامنهای ،بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.2918/22/11 ،
 .1همان.
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هشدار و فراخوان داده ام ،ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانهان آن اسهت کهه ایهن راه را بها
مسئولیّت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید .سهن

احسا

بنهای یهک انقهالب علمهی در

کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیهی داده اسهت .بهه پها خیییهد و
دشمن بدخواه و کینهتوز را که از جهاد علمی شما به شدّت بیمناک است ،ناکام سازید».

2

اهل علم در نیدیکترین درجهه بهه پیهامبران قهرار دارنهد .در همهین زمینهه پیهامبر اسهالم( )
میفرماید« :دوست دارم در راه خدا جن

کنم و شهید شوم»؛ پیهامبری کهه مهیدانسهت شههدا چهه

مقامی دارند و آرزوی شهادت می کرد و همین آرزو را شهدای کربال نیی داشتند .یکی از زیباترین
و واالترین توصیههای شهدا در وصایای خهود ،سهفارش بهه «علهمآمهوزی» اسهت .شههدا بهه علهم و
پژوهش دعوت کردهاند که نمونهای از آن را اینجا یادآور میشویم.
شهید محمد زارعیتوتستانی در وصیتنامهاش مینویسد« :اگر ما بخواهیم بها افتخهار خهدمت
کنیم ،باید از لحها فرهنگهق قهوا باشهیم و ایهن بهه جهی بها مطالعهه و فراگیهرا علهم و تقهوا میسهر
نمیشود».
ب) معنویّت و اخالق

معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل :اخال

 ،ایثار ،توکّهل و ایمهان در

خود و در جامعه است ،و اخال به معنی رعایت فضلیت هایی ،چون :خیرخواهی ،گذشت ،کمهک
به نیازمند ،راستگویی ،شجاعت ،تواضع ،اعتماد بهه نفهس و سهایر خلقیّهات نیکهو اسهت .معنویّهت و
تهای فردی و اجتمهاعی و نیهاز اصهلی جامعههانهد؛ بهودن
اخال جهتدهنده همه حرکتها و فعّالیّ 
آنها محیط زندگی را حتّی با کمبود های مادّی ،بهشت میسازد و نبودن معنویت و اخال  ،حتّهی بها
برخورداری مادّی ،جهنّم میآفریند.

1

«شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعهه هرچهه بیشهتر رشهد کنهد ،برکهات بیشهتری بهه بهار
میآورد؛ این ،بیگمان محتاج جهاد و تالش است و این تالش و جهاد ،بدون همراهی حکومتهها
توفیق چندانی نخواهد یافت .اخال و معنویّت ،البتّهه بها دسهتور و فرمهان بهه دسهت نمهیآیهد ،پهس
 .2سیدعلی خامنهای ،بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.2918/22/11 ،
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حکومت ها نمیتوانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند ،امّا اوّالً ،خود باید منش و رفتهار اخالقهی و
معنوی داشته باشند ،و ثانیاً ،زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهاد های اجتمهاعی در
اینباره میدان دهند و کمک برسهانند؛ بها کهانون ههای ضهدّ معنویّهت و اخهال  ،بها شهیوهای معقهول
بستییند و خالصه ،اجازه ندهند که جهنّمیها مردم را با زور و فریب ،جهنّمی کنند».

2

«ابیار های رسهانه ای پیشهرفته و فراگیهر ،امکهان بسهیار خطرنهاکی در اختیهار کهانونههای ضهدّ
معنویّت و ضدّ اخال نهاده اند و هم اکنون تههاجم روزافهیون دشهمنان بهه دل ههای پهاک جوانهان و
نوجوانان و حتّی نونهاالن ،با بهره گیری از این ابیارها را به چشم خود میبینیم .دستگاهههای مسهئول
حکومتی در اینباره ووایفی سنگین برعهده دارند که بایهد هوشهمندانه و کهامالً مسهئوالنه صهورت
و نهاد های غیرحکومتی نیست .در دوره پیشرو

گیرد؛ و این البتّه به معنی رفع مسئولیّت از اشخا

باید در اینبارهها برنامههای کوتاهمدّت و میانمدّت جامع تنظیم و اجرا شود».

1

همه شهدا در وصیتنامههای خود جامعه و خهانوادههایشهان را دعهوت بهه اخهال و معنویهت
کردهاند .در اینجا نمونهای از آنها را یادآور میشویم.
تنامه شهید حسین صنعتکار« :و من النا
وصی 

من یعبد اهلل علق حرآ» :بعضق از مهردم خهدا

را بر حرآ و لق لقه زبان عبادت مهقکننهد؛ عبادتشهان معنهق و روح نهدارد .اندیشهه کهن کهه مها از
اینگونه افراد نباشیم .بدون شک ،یکق از ارزشهاا انسانق در اسالم که عبادت است« ،ذکر خدا»
است؛ ولق همین عبادت باید با صد  ،اخال و حسن نیت قلبق همراه باشد ،وگرنه بقنتیجه اسهت.
امههام امههت مجسههمه تقههوا ،عههدالت و اخههال نبههوا اسههت .سههخنش ،فکههرش ،مواضههع سیاسههیاش،
جهتگیریهایش در برابهر قهدرتههاا شهر و غهرب همهه در

معرفهت و سرمشهق معنویهت و

آزادگق است .نجات و رستگارا تو و من مشرو به طق مراحلق است که این عارآ سهبکبهال،
حضرت امام ،طق کرده است .به قول حافظ« :طق این مرحله بق همرهق خضر مکن ،ولمات است
بتر

از خطر گمراهق».
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ج) اقتصاد

اقتصههاد ی هک نقطههه کلی هدیِ تعیههینکننههده اسههت .اقتصههاد قههوی ،نقطههه ق هوّت و عامههل مه همّ
سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف ،نقطه ضعف و زمینهسهاز نفهوذ ،سهلطه و
دخالت دشمنان است .فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر اثر میگذارد .البته اقتصاد هدآ جامعهه
اسالمی نیست ،امّا وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدآ ها رسید .تأکید بهر تقویهت اقتصهاد
مستقلّ کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت ،توزیع عدالت محور ،مصرآ به اندازه و بیاسراآ ،و
مناسبات مدیریّتی خردمندانه است.

2

«چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشهمن اسهت کهه در صهورت اصهالح مشهکل درونهی،
کم اثر و حتّی بیاثر خواهد شد .چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضهعف ههای مهدیریّتی
است .مهم ترین عیوب ،وابستگی اقتصاد به نفت ،دولتی بودن بخهش ههایی از اقتصهاد کهه در حیطهه
ووایف دولت نیست ،نگاه به خارج و نه به توان و ورفیّت داخلی ،استفاده اندک از ورفیّت نیهروی
انسانی کشور ،بودجه بندی معیوب و نامتوازن ،و سرانجام عدم ثبات سیاستههای اجرایهی اقتصهاد و
تها و وجود هیینهه ههای زایهد و حتّهی مسهرفانه در بخهش ههایی از دسهتگاه ههای
عدم رعایت اولویّ 
جوانها ،فقر درآمهدی در طبقهه

حکومتی است .نتیجه اینها مشکالت زندگی مردم ،از قبیل بیکاری
ضعیف و امثال آن است».

1

«راه حلّ این مشکالت ،سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بایهد برنامهه ههای اجرایهی بهرای
همه بخش های آن تهیّه و با قدرت و نشا کاری و احسا

مسئولیّت ،در دولت ها پیگیری و اقهدام

شههود .درونزایههی اقتصههاد کشههور ،مولّههد شههدن و دانههشبنی هان شههدن آن ،مردم هی کههردن اقتصههاد و
تههایی کهه قهبالً بهه آن اشهاره شهد،
تصدّیگری نکردن دولت ،و برون گرایی بها اسهتفاده از ورفیّه 
بخش های مهمّ این راه حل هاست .بیگمان ،یک مجموعه جوان ،دانا ،مؤمن و مسلّط بر دانستهههای
اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند .دوران پیشِ رو بایهد میهدان فعّالیّهت
چنین مجموعهای باشد».
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«جوانان عییی در سراسر کشور بدانند که همه راه حل ها در داخل کشهور اسهت .اینکهه کسهی
گمان کند که «مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی از تحهریم اسهت و علّهت تحهریم ههم مقاومهت ضهدّ
استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل ،زانو زدن در برابر دشهمن و بوسهه زدن
بر پنجه گرگ است» ،خطایی نابخشودنی است .این تحلیلِ سراپا غلط ،هرچنهد گهاه از زبهان و قلهم
برخی غفلت زدگان داخلی صادر میشود ،امّا منشأ آن ،کانون های فکر و توطئه خارجی اسهت کهه
با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القا میشود».
امام خمینی(ره) بهه عنهوان مقتهدای شههدای دفهاع مقهد

2

و انقهالب اسهالمی در وصهیتنامهه

سیاسی و الهیشان میفرمایند« :در اینجا باید بیفیایم که احتیاج ما پهس از ایهن همهه عقهبمانهدگی
مصنوعی به صنعتهای بیرگ کشورهای خارجی ،حقیقتی اسهت انکارناپهذیر و ایهن بهه آن معنهی
نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم» (امهام خمینهی(ره) ،وصهیتنامهه
الهی ه سیاسی).
د) عدالت و مبارزه با فساد

این دو الزم و ملیوم یکدیگرند .فساد اقتصادی ،اخالقی و سیاسی توده چهرکین کشهور هها و
نظام هاست که اگر در بدنه حکومتها عار

شود ،زلیلهای ویرانگر و ضهربهزننهده بهه مشهروعیّت

آنهاسههت؛ و ایههن بههرای نظههامی همچههون جمهههوری اسههالمی کههه نیازمنههد مشههروعیّتی فراتههر از
تهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیّت اجتماعی اسهت ،بسهیار جهدّیتهر و بنیهانیتهر از سهایر
مشروعیّ 
نظام هاست .وسوسه مال ،مقام و ریاست ،حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ ،یعنی حکومت خهود
حضرت امیرالمؤمنین (علیهه السّهالم) کسهانی را لغیانهد ،پهس خطهر بُهروز ایهن تهدیهد در جمههوری
اسالمی هم که روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه زهد انقالبی و سادهزیستی میدادند ،هرگهی بعیهد
نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تییبین و رفتاری قاطع در قوای
سهگانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند ،به ویژه در درون دستگاهههای
حکومتی.
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«البتّه نسبت فساد در میان کهارگیاران حکومهت جمههوری اسهالمی در مقایسهه بها بسهیاری از
کشور های دیگر و به خصو

با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود ،بسی کمتر اسهت

و بحمداهلل مأموران این نظام غالباً سالمت خود را نگاه داشته اند؛ ولهی حتّهی آنچهه هسهت ،غیرقابهل
قبول است .همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شر مشروعیّت همه مقامات حکومهت جمههوری
اسالمی است .همه باید از شیطان حریص برحذر باشهند و از لقمهه حهرام بگریینهد و از خداونهد در
این باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت ،از تشکیل نطفهه
فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کننهد .ایهن مبهارزه نیازمنهد انسهان ههایی بها ایمهان و جههادگر ،و
منیع الطّبع با دستانی پاک و دل هایی نهورانی اسهت .ایهن مبهارزه ،بخهش اثرگهذاری اسهت از تهالش
همهجانبهای که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد».

2

«عدالت در صدر هدآ های اوّلیّه همه بعثتهای الهی است و در جمهوری اسالمی نیهی دارای
همان شأن و جایگاه است .این ،کلمه ای مقدّ

در همهه زمهان هها و سهرزمین هاسهت و بهه صهورت

کامل ،جی در حکومت حضرت ولیّعصر (ارواحنا فداه) میسّر نخواهد شد؛ ولی به صهورت نسهبی،
همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای برعهده همه ،به ویژه حاکمان و قدرتمندان است .جمهوری
اسالمی ایران در این راه ،گام های بلندی برداشته است که قبالً بدان اشاره ای کوتاه رفت؛ و البتّه در
توضیح و تشریح آن باید کار های بیشتری صورت گیرد و توطئه واژگونه نمایی و الاقهل سهکوت و
پنهانسازی که اکنون برنامه جدّی دشمنان انقالب است ،خنثی شود».

1

تهها بتپهد و از
«در جمهوری اسالمی ،دل های مسئوالن به طور دائم بایهد بهرای رفهع محرومیّه 
شکاآ های عمیق طبقاتی به شدّت بیمناک باشد .در جمهوری اسالمی کسب ثروت نهه تنهها جهرم
نیست که مورد تشویق نیی هست ،امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خهواری و
مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد ،به شدّت ممنوع اسهت .همچنهین غفلهت
از قشرهای نیازمندِ حمایت ،به هیچ رو مورد قبول نیست .این سخنان در قالب سیاسهتهها و قهوانین،
بار ها تکرار شده است ،ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید بهه شهما جهوانهاسهت؛ و اگهر زمهام
 2سیدعلی خامنهای ،بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.2918/22/11 ،
 1همان.
55

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،21بهار و تابستان 1311

اداره بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن ،انقالبی ،دانا و کاردان ه که بحمداهلل کهم نیستندهه
سپرده شود ،این امید برآورده خواهد شد».

2

همه شهدا در وصیتنامهه ههای خهود مهردم و جامعهه را بهه عهدالت و مبهارزه بها فسهاد دعهوت
کردهاند .یک نمونه از این وصیتنامهها را در اینجا یادآور میشویم.
شهید ارسالن گودرزی :با درود بر تمام عهدالتخواههان و رزمنهدگان تهاریخ اسهالم؛ احکهام
الهی توسط پیامبران و انبیا برای عدالت در برابهر جبهاران بهوده اسهت .حیلههگهران و موذیهان منهافق
ها و حیلهههها در صهدد شکسهت اسهالم الههی و

رودرروی این خط عدالت وارد شدهاند و با نیرن
محمدی هستند.
هـ) استقالل و آزادی

استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیهل و زورگهویی قهدرت ههای سهلطه گهر
جهان است؛ و آزادی اجتماعی به معنای حقّ تصمیم گیری و عمهل کهردن و اندیشهیدن بهرای همهه
انسانهایند
افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ارزش های اسالمیاند و این هر دو عطیّه الهی به 
و هیچکدام تفضّل حکومت ها به مردم نیستند .حکومت ها مووّف به تهأمین ایهن دو هسهتند .منیلهت
آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیده اند .ملّت ایهران بها جههاد چههل سهاله
خود از جمله آنهاست.

1

«استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی ،دستاورد ،بلکه خهون آوردِ صهد هها ههیار انسهان واال،
شجاع و فداکار است؛ غالباً جوان ،ولی همه در رتبه های رفیع انسانیّت .این ثمر شجره طیّبه انقهالب
را با تأویل و توجیه های سادهلوحانه و بعضاً مغرضانه ،نمیتوان در خطر قرار داد .همهه هه مخصوصهاً
دولت جمهوری اسالمی ه مووّف به حراست از آن با همه وجودند .بدیهی است که «استقالل» نباید
به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرز های خود ،و «آزادی» نبایهد در تقابهل بها
اخال  ،قانون ،ارزشهای الهی و حقو عمومی تعریف شود».
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شهدا همواره به دفاع از انقالب اسالمی سفارش کردهانهد .بهرای نمونهه ،وصهیتنامهه یکهی از
شهدا را نقل میکنیم.
وصیتنامه شهید حمید رشیدی :برادران و خواهران ،خدا را شکر کنید که در این عمری که
از خدا گرفتهاید ،شاهد چنین تحول عظیمی بودید .قدر این انقالب را بدانید ،از آن مراقبت کنیهد و
به متاع قلیل دنیا دل نبندید که شما را منحرآ میکند و بر زمین میزند .قهانون اساسهی و نظهام ایهن
جمهوری ه که خواسته شهیدان ،نگهداری و پاسداری از آن بوده است ه را سبک نشمارید و آن را
گرامی بدارید .واقعاً شرم دارد که این شهدا را ببینیم ،ولی مدافع این انقهالب نباشهیم؛ اگهر خهود را
آماده کردهایم.
و) عزّت ملّی ،روابط خارجی و مرزبندی با دشمن

این هر سه ،شاخههایی از اصلِ «عیّت ،حکمت و مصلحت» در روابط بهینالمللهیانهد .صهحنه
جهانی ،امروز شاهد پدیده هایی است که تحقّق یافته یا در آستانه وهورند :تحهرّک جدیهد نهضهت
بیداری اسالمی بر اسا

الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست ههای

آمریکا در منطقه غرب آسیا و زمین گیهر شهدن همکهاران خهائن آنهها در منطقهه؛ گسهترش حضهور
قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه.

2

«اینها بخشی از مظاهر عیّت جمهوری اسالمی است که جهی بها شهجاعت و حکمهت مهدیران
جهادی به دست نمیآمد .سردمداران نظام سلطه نگران اند؛ پیشنهاد های آنهها عمومهاً شهامل فریهب،
خدعه و دروغ است .امروز ملّهت ایهران عهالوه بهر آمریکهای جنایهتکهار ،تعهدادی از دولهتههای
اروپایی را نیی خدعه گر و غیرقابل اعتماد میداند .دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را بها
آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزش ههای انقالبهی و ملّهی خهود ،یهک گهام ههم عقهب نشهینی نکنهد؛ از
تهدید های پوچ آنان نهراسد؛ و در همه حال ،عیّت کشهور و ملّهت خهود را در نظهر داشهته باشهد و
حکیمانه و مصلحت جویانه و البتّه از موضع انقالبی ،مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند .در
مورد آمریکا حلّ هیچ مشکلی متصوّر نیست و مذاکره با آن ،جی زیهان مهادّی و معنهوی محصهولی
نخواهد داشت».
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وصیتنامه شهید حسین ترك :از مردم شههیدپرور مهیخهواهم کهه همیشهه در صهحنه باشهند.
ابرقدرتها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمیگذارند که خللی بر جمههوری اسهالمی
وارد شود .ابرقدرتها بدانند که ما مردم ایران ،انقالب را با جان و دل پذیرفتهایهم و آن را تها جهان
در بدن داریم ،حفظ خواهیم کرد .من از مردم میخواهم رهبهر و ولهی فقیهه را تنهها نگذارنهد و بهه
دستورات ایشان عمل کنند.
ز) سبک زندگی

سخن الزم در اینباره بسیار است .آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و به همهین جملهه اکتفها
میکنم که تالش غرب در ترویج سبک زنهدگی غربهی در ایهران ،زیهان ههای بهیجبهران اخالقهی،
اقتصادی ،دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن ،جهادی همه جانبه و هوشمندانه
میطلبد که باز چشم امید در آن ،به شما جوانهاست 2.یکهی از نکتههههای مهورد نظهر رهبهر معظهم
انقالب اسالمی در تدوین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،اجرای سبک زنهدگی اسهالمی در جامعهه
است که برای تحقق آن باید شهدای دوران دفاع مقد

را الگو قرار داد.

 .3پیشینه پژوهش
ه محمودی و توکلی زاده راوری در تحقیقی با نام «ترسیم نقشه موضهوعی اسهناد جنه

تحمیلهی

(مطالعه موردی وصیتنامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان)» نتیجه گرفتهانهد کهه چنهدین
محور و تفاوت در وصیتنامه شهدای جن

تحمیلی عرا علیه ایهران و کشهتهشهدگان جنه

جهانی دوم وجود دارد .تفاوتهای اساسی بین این دو گروه ،در درونمایه و ذهنیت رزمندگان
و نیی در وجود عنصر ایدئولوژی است .ایدئولوژی اسالمی با محوریت مفاهیم برگرفته از رفتار
بیرگان دینی ،به ویژه شهدای کربال در وصیتنامه شهدای جن
از وصیتنامه کشته شدگان جن

تحمیلی موج میزند و آن را

جهانی دوم جدا می سهازد (محمهودی و تهوکلیزاده راوری،

71 :2915ه.)15
ه اخوان ارمکی در تحقیقی با عنوان «بازخوانی وصیتنامه شهدا ،راهکاری برای تقویت فرهنه

 .2سیدعلی خامنهای ،بیانیه «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران.2918/22/11 ،
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ایثار و شهادت» نتیجه گرفته است که شهدا عاشقانه و با آگاهی کامل از فرمهان ولهی فقیهه و بها
الگو گرفتن از عاشورائیان ،برای پاسداری از دین و نگهداری از میهن به سوی جبهه شهتافتند و
به فیض شهادت رسیدند (.) http:// civilica. Com/doc/22618
ه اعتمادزاده و امیریان نیی در تحقیقی با نام «بررسی دیدگاه تربیتی شهدای جنه

تحمیلهی اسهتان

کرمانشاه» با استناد به وصیتنامه آنها نتیجه گرفته است که وصیتنامه شههدا در راسهتای برنامهه
مکتبی اسالم است (اعتمادزاده و امیریان.)2915 ،
ه شالپوش و فاطمه حیهدری ( )2911در تحقیقهی بها عنهوان «فراینهد تفکرآفرینهی در وصهیتنامهه
شهدای دفاع مقهد » نتیجهه گرفتههاندکهه تفهاوت ههای نظهری ادبیهات پایهداری در مقایسهه بها
ادبیهاتههای دیگهر ،در ویژگههیههای آن اسهت .ایههن ویژگهیهها عبههارتانهد از :نقهش جنه

،

انگییه های دفاعی آن ،عیت و شرآ و شجاعت ،معرفی اسالم بهه دنیها و خهاطرهسهازی دربهاره
آرمانهای شهدا.
ه مرضیه رضانژاد ( )2918در تحقیقی با نام «نماز و آثار آن در سیره وصیتنامههای شههدا» نتیجهه
گرفته است که نماز ،به ویژه نماز اول وقت از مهمترین توصیهها و منش عبادی شهدا بهه شهمار
می رود .تأکید فراوان شهدا به اقامه نماز به جماعت و شرکت مستمر و هدفمنهد در نمهاز جمعهه
بیانگر توجه ویژه آنان به همبستگی میان مسلمانها در مسیر دشمنشناسی و دشمنستییی است.

 .6روششناسی تحقیق
این پژوهش اهمیت کاربردی و ماهیت توصیفی ه تحلیلی دارد و روش تحقیق ،اسنادی است.
اطالعات الزم هم از طریق مطالعه اسناد و مدارک گردآوری شده است .این مقاله مسهئله پهژوهش
خود را بر اسا

روش تحلیل گفتمهان بررسهی خواههد کهرد .تحلیهل گفتمهان در سهالههای اخیهر،

کاربرد وسیعی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی یافته است .رشهد ایهن نظریهه عمهدتاً محصهول
نارضایتی از پوزیتیویسم ،به ویژه در رشتههایی همچون علوم سیاسی و جامعهشناسی و نیی چهرخش
زبانی در علوم اجتماعی در دهه  2188است .همچنین رواج روش ها و نظریهاتی چهون هرمنوتیهک،
نظریه انتقادی و پساساختارگرایی بر گسترش نظریه تحلیل گفتمان تأثیر داشهتهانهد .تحلیهل گفتمهان
خود طیف وسیعی از نظریات را شامل میشود .جامعه آمهاری ایهن پهژوهش ،تمهام آثهار شهفاهی و
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مکتههوب و بههه خصههو

وصههیتنامههههههای سههرداران و فرمانههدهان هشههت سههال دفههاع مقههد

(سالهای 2951تا  )2918است .گفتنی است در این پژوهش عالوه بر بررسی خا

وصیتنامههها،

آثاری همچون سخنرانی ،کتاب یا سایر کردارهای غیرزبانی گفتمانی شهدا نیهی در صهورت لهیوم،
مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا از این طریق بتوانیم ارکان گفتمان مقاومت انقالبی شههدا را
جست وجو کنیم .در این تحقیق کیفی ،نمونهها را باید به صورت «هدفمند» و با توجه به «مالحظات
نظری» انتخاب کرد .لذا شیوه کار« ،نمونهگیری هدفمند» و به بیهان دقیهقتهر« ،نمونههگیهری نظهری»
خواهد بود .در این شیوه ،نمونههایی انتخاب میشوند که گونهنمایی بوده ،بتوانند آن گونه یها سهنخ
را به بهترین وجه نمایندگی کنند .این نمونهگیری تا آنجا ادامه مهییابهد کهه بررسهی نمونهه جدیهد،
اطالعی بر اطالعات پیشین نیفیاید و به اصطالح ،به مرحله «اشباع» برسیم .بنابراین ،حجم نمونهه نیهی
به هیچوجه قابل پیشبینی نیست (کالنتری.)99 :2918 ،

یافتههای پژوهش
در ادامه ،به شکلدهی گفتمان مقاومهت انقالبهی شههدا پرداختهه شهده و مهواردی کهه از نظهر
پژوهشگر ،ارکان اصلی این گفتمان بوده است ،در آثار و به ویژه در وصیتنامههای شهدا بها روش
تحلیل گفتمانِ الکال و موفه پیگیری شده است.
ارکان مقاومت انقالبی از منظر شهدا
جدول  .1خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن اسالمگرایی و خدامحوری
رکن

اسالمگرایی

نمونه

تحلیل

بهها درود و سههالم بههر رسههول خههدا و ائمههه

ایشهههان بهههر پیهههامبر اسهههالم( ) ،ائمهههه

معصومین و با سالم بر امهام زمانمهان ایهن

معصومین(ع) ،امام زمان(عج) ،امهام امهت

منجی عالم بشریت و نایب بر حقش امهام

و ...سههالم مههیفرسههتد کههه ایههن خههود،

خمینی ،این قلب تپنده امت حیباهلل

نشان دهنده تأکیهد بهر اعتقهاد و ایمهانِ بهه
اسالم است.
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نمونه
از آمدن ما از نیستی به هسهتی «انها

تحلیل
اشاره بهه فلسهفه آفهرینش انسهان از منظهر

رکن

هلل» است .اینکه به کجا میرویهم «انها الیهه

اسالم و قهرآن دارد کهه ایهن اوج اعتقهاد

راجعون» است .برای چه آمدهایهم ،یعنهی

قلبی را میرساند.

غر

نام شهید

جاسم امامی

«ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون» ،مها
برای عبادت آمدهایم.
پس از اقرار بهه وحهدانیت و شههادت بهه

ایشان در ابتدای وصیتنامه خود به تمامی

رسههالت حضههرت رسههول اکههرم( ) و

معتقدات یک شیعه شهادت میدهد که از

امامت ائمه طاهرین و شهادت به حقانیت

شدت اعتقاد ایشان نشأت میگیرد.

اسالم ،قهرآن ،قیامهت ،حسهاب و کتهاب،

محمد اسالمی
نسب

محشر و....
مردن در رختخواب در حالق که دشهمن

ایشان تا پای جان ،آماده دفاع از اسالم در

براا محو اسالم قد علم کهرده اسهت ،بهه

برابر دشمنانش ،و کامالً مطیع دسهتورات

جی خوارا و ذلت چیی دیگهرا نخواههد

اسالم است و معتقد است شهیوه جنگیهدن

بود .آشنایق با شیوه جن

ههاا اسهالم و

را نیی باید از اسالم فراگرفت.

محمد اسالمی
نسب

رزمندگان اسالم را الزم مقدانم.
خدایا! ای کاش ،هیاران جان داشتم و به

اعتقاد تام به حقانیت اسالم و نیی انقهالب

خاطر رضای تهو در راه اسهالم و قهرآن و

اسالمی

انقالب اسالمی و راه امام عییی میدادم.
با مردم برخورد اسالمی داشته باشهید ،در

علیمحمد
کرمی ابولوردی
شیرازی

رفتار اسالمی در تعامل با مردم

راه اسالم و قرآن قدم برداریهد و مواوهب

غالم حسین

دوری شما از خدا

ارباب رشید

باشید که شیطان باع
نشود.

بهها وحههدت و اطاعههت از مقههام رهبههری و

خنثی سازی توطئه های دشمن با پیروی از

پیههروی از دسههتورات اسههالم و پاسههداری

دستورات اسالم
مرتضی بهرامیان

جدی از انقالب اسهالمی و دسهتاوردهای
آن ،توطئههای استکبار را خنثی و نقش بر
آب کنید.
ای امههت حههیباللهههی! اسههالم مکتههب

قدرت انسانسازی مکتب اسالم

انسان سهازی اسهت و انقهالب اسهالمی بها

سید جمال

رهنمودهها و رهبهری صهحیح امهام امههت،

دربان فلک

خمینی بتشکن ،میرود تا جهانی شود.
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جدول  .2خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن شهادتطلبی
رکن

تحلیل

نمونه

نام شهید

باور کنید که شهادت از عسل شیرینتر
است .اگر در بطن کلمه شهادت بروید،
متوجه خواهیهد شهد کهه چقهدر کشهته

کشته شدن در راه خدا شیرینتر از

محمود خادم

عسل

سیدالشهدا

شدن در راه خدا شیرین است.
مههیخههواهم خداونههد بههه آبههروی ایههن
سلحشوران ،از مها راضهی شهود و از او
م هیخههواهم مههرگم را شهههادت در راه

طلب و آرزوی شهادت از خداوند

حمید رشیدی

خودش قرار دهد.
از آغههاز انقههالب اسههالمی تههاکنون در
فداکاری ،ایثار و شهادتطلبی

پاسخ به ندای ههل مهن ناصهرا ینصهرنی

عشق به امام حسین(ع) و پاسخ به یاری

حسین ثاراهلل ،سیدالشههدا ،کهربال و بهه

خواستن از ایشان و گذشته خود را در

عشههق زیههارت یهها شهههادت در دنیهها و

کربالی حسین دیدن...

محمود
اماناللهی

شفاعتش در آخرت...
شهادتق که خداوند فقط به اولیا ،عشا
و بندگان خالص خهود ارزانهق داشهته،
شهادتق که دشمن با هیچ سالحق ،علیه
آن نمق تواند به مبهارزه آیهد .عالقهه بهه
شهههادت ،انسههان را تهها آخههرین لحظههه

مقام شهادت تنها به خاصان از بندگان
خدا میرسد .شهادتطلبی انسان را در
مقابل دشمنان سرسخت و مقاوم بار
میآورد و لذا انسان را شکستناپذیر

مههن از سههرورم حسههین در
جهاد و در

الگوی شهدا حسین(ع) است که ایشان
را مبارز ساخته و به اعال درجات

مبههارزه و

شهادت را یاد گرفتهام.

شهادت در قامو

اسالمی نسب

میکند.

مقاوم میکند.
شهادت حد نهایی تکامل انسان است.

محمد

رسانده است.

محمدرضا
موحد دانش

اسالم ،کهاریتهرین

ضربات را بر پیکر ولم و جور و شرک

تأثیر شهادت بر اهل باطل کوبنده و

محمدابراهیم

و الحههاد مههیزنههد و خواهههد زد .تههاریخ

کاری خواهد بود.

همت

اسالم این را ثابت کرده است.
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رکن

نمونه
ما طبق مکتب خهون و شههادت موازنهه

تحلیل
نگاه شهدا به امور و از جمله جن

قوا را در ایمان میدانیم.
خون بر شمشیر ،حق بر باطهل و اسهالم
بر کفر پیهروز بهوده و هسهت و خواههد

نام شهید

نگاهی صرفاً مادی نبوده و تنها
سالحهای مادی تعیینکننده سرنوشت
جن

بود.

نیست؛ بلکه در اسالم ایمان

محمود
اماناللهی

تعیینکننده خواهد بود.

اینجانب براسا

عقیدهای کهه نسهبت

بههه اسههالم و مکتههب شهههادت دارم ،بهها
عیمههی راسههخ و ارادهای آهنههین عههازم
جبهه شدهام تا دیهن خهود را نسهبت بهه

عقیده به شهادت و ادای دین نسبت به

هدایتاهلل

اسالم

ثمرمند

اسالم ادا کنم؛ چون موقعی که شهادت
باع ه

سههعادت ماسههت ،افتخههار شهههید

شدن در راه اسالم را داریم.
جدول  .3خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن آزادیخواهی
رکن

نمونه

تحلیل

ما برای حفظ اسالم و قرآن و برای نشر عدل

قیههام بههرای احیههای اسههالم و تههأمین

و فضیلت ،احقا حقهو محرومهان ،احیهای

آزادی

دستورات اسهالم و سهاختن مبهانی طریقهت و

نام شهید

حسنعلی قنبری

آزادی قیام کردهایم.
حاصهل شهدن آزادی بهها جهانفشههانی

سههفارش مههیکههنم کههه ای هن آزادی را پهها
آزادیخواهی

شهدا

بدارید که این آزادی با خون عییهیان بسهیار

مهدی عاشقی

زیادی به دسهت آمهده اسهت .در آخهر ،دعها
برای رهبهر کبیهر انقهالب اسهالمی؛ سهفارش
میکنم که امام را یاری کنید.
خداوندا! تو خود شاهد بودی کهه مهن تعههد

ایشان دو گونه آزادی را با هم مقایسه

این آزادی را با گذراندن تمامِ وقت و هستی

می کند :یکی ،آزادیای که نسبت به

خویش ارج نهادم؛ ولی این را مهی دانهم کهه

انقالب تعهدآور است و با گذرانهدن

این سران تازه به دورانرسیده ،نعمت آزادی

تمام عمر برای آن ،کسب شده است

را درک نکردهاند ،چون در بند نبهودهانهد یها

و دیگری ،آزادیای که به دلیل تعلق
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نمونه

تحلیل

رکن

در گوشههههههای تریاهههای پههاریس ،لنههدن و

به اموال دنیا و در بند تعهد نبهودن بهه

هامبورگ بودهاند یا در....

دست آمده است.

دنیا محل فناست ،همه چییش از بین مهیرود

ایشان به پدر خود توصیه میکند کهه

و هیچ چیی به انسان وفادار نیست .چه خهوب

چون دنیا فانی است ،پهس بهه آن دل

است انسهان بیشهتر از اینکهه بهه دنیها مشهغول

نبنههدد و اسههیر و گرفتههار آن نشههود؛ و

باشد ،به خدا مشغول باشد که خداوند پایدار

تنها به خداوند که پایدار است و او را

است و عملی هم کهه بهرای او باشهد ،پایهدار

نیی پایدار میکند ،متوجه باشد.

نام شهید

مجتبی اکبرزاده

است.
در این شهرایط تهاریخی ،خداونهد تبهارک و

ایشان معتقد است که انقالب اسالمی

تعالی بار سنگین انقالب اسالمی را بهر دوش

بسههتری را مهیهها کههرده کههه در آن،

ملههت مسههلمان ایههران گذاشههته و مههها را در

آزادی هایی برای افراد فهراهم آمهده

آزمایشی عظیم قرار داده است.

است و این آزادی ها نیی امتحان الهی

محمد
بروجردی

را به همراه دارد.

جدول  .6خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن استقاللطلبی
رکن

نمونه
بله ،ما مهیجنگهیم و تهن بهه ههیچ گونهه

تحلیل
ایشان هرگونهه سهازش بها دشهمن را رد

سازش نمیدهیم؛ با شعار همیشگیمهان

می کند و اعتقاد به خدا ه برای اینکه زیر

«یهها فههتح یهها شهههادت» مههیجنگههیم و بههر

چتههر شههر و غههرب نههرویم ه را کههافی

سیاست «نه شرقی و نه غربی» سرسختانه

می داند؛ زیرا موحدان تنها خدا را مهدبر

پا میفشاریم ،چون معتقد به خداییم.

حقیقی عالم میدانند که مؤثر واقعی نیی

نام شهید

مجید بقایی

هموست.
استقاللطلبی

اگر ما براا اسالم و براا سقو صدام

ایشان نیی هرگونه سازش بها کفهر را رد

مق جنگیم ،هیچ گونهه صهلح و سازشهق

میکند.

نباید در کار باشد ،چون اسهالم بها کفهر

علیاکبر قربان
شیرودی

سازش ندارد.
به فرزندانمان بیاموز که اگهر روی پهای

ایستادگی و آزادیخواهی راه رسیدن به

خود بایستند و آزاد زندگی کنند ،باع

اصالح زندگی طبق طریقت اسالم است

پههاکی روح و روان و اسههتقالل در راه و

که منتج به استقالل در زنهدگی خواههد

رسم زندگی ،طبق اصول و احکام اسالم

شد.

خواهد شد.
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جدول  .6خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن دفاع از محرومان
رکن

نمونه
دسهت از ایههن مههاه تابهان [امههام خمینههی]

تحلیل
امید مستضعفان جهان بهه امهام راحهل و

برنداریههد کههه روزنههه امیههد مستضههعفان

شهدا

جهههان و ایههران اسههت .پیههرو خههط امههام

نام شهید

محمود احمدی

باشیدکه همان خط حیباهلل است.
چون هدآ ما بیرگ و مسئولیتی که به

انتظههار محرومههان و مستضههعفان دنیهها از

دوش امههت مهها افتههاده و انتظههاری کههه

رزمندگان اسالم برای دفاع از آنان

محرومان دنیا از انقالب ما دارند ،عظهیم
حبیباهلل شمایلی

اسههت؛ اگههر سههختی ،دوری ،کمبههود،
نارسایی و سایر عوامهل طبیعهی بهود ،مها
بایهههد صهههبر و اسهههتقامت را از رسهههول
اهلل( ) و امامان معصوم(ع) بیاموزیم.

دفاع از محرومان

تنها مکتب رههایی بخهش مستضهعفان از

ایشههان انقههالب اسههالمی را تنههها مکتههب

دست مستکبران ،مکتب انقالبهی اسهالم

رهایی بخهش مستضهعفان مهی دانهد و در

است .با ضدانقالب با قاطعیت و با مردم

ادامه ،آیه «اشداء علهی الکفهار ،رحمهاء

محروم و مستضعف کرد با مهربانی ههر

بیههنهم» را بههه یههاد مهیآورد کههه بایههد بهها

چه تمامتر رفتار شود.

ضههدانقالب و مسههتکبران بهها قاطعیههت

ناصر کاومی

برخورد کرد و با مستضعفان مهربان بود.
چه انسان هاا جاهل و گمراهق کهه در

ایشههان معتقههد اسههت کههه مستضههعفان و

ممالک شر و چه انسانهاا والمق که

مسلمانان توسط انسانهای جاهل و والم

در ممالههک غههرب و چههه صهیونیسههت

ممالهههههک شهههههر و غهههههرب و نیهههههی

غاصب و مغضوب که از خدا بهق خبهر،

صهیونیسههتهههای غاصههب و مغضههوب

کشورهاا جههان سهوم و مستضهعفان و

[مههورد ولههم قههرار گرفتهههانههد] و ایههن

مسلمانان جههان را اسهتعمار و اسهتحمار

جوالنگاهی است کهه خداونهد بهه آنهها

کردهاند....

داده تا راه توبه را بر آنها ببندد.

می رویم تا خط امهام بمانهد؛ خطهی کهه

ایشهههان خهههط امهههام را خهههط شهههورش

تبلههور قاطعیههت علیههه جبههاران ،عصههاره

مستضعفان علیه مستکبران میداند؛ همان

عصیان مستضعفان علیه مستکبران ،فریاد

خطی که در نهایت ،مستکبران را خهوار

همیشه مظلومهان و راه پیهروز محرومهان

و ذلیههل مههیکنههد و مستضههعفان را بههر

است.

جهانیان برتری داده ،وارث زمین خواهد
کرد.
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رکن

نام شهید

نمونه

تحلیل

شما را به خدا قسمتان می دهم ،به خهون

به مسهئوالن و دوسهتان خهویش هشهدار

پاک شههدای عیییمهان و بهه عظمهت و

می دهد که به فکر مستضعفان باشید کهه

عیت حضرت امام ،مبادا لحظه ای از یاد

در غیر این صورت ،از مسیر انقالب جدا

مستضعفان و مردم غافل بشوید.

شده ،بهه آن لطمهه وارد خواهیهد کهرد.

مبادا چون طاغوتیان بشوید کهه در ایهن

گویی این بسیجی شهید تنها دو طبقهه و

صههورت ،شهههدا در قیامههت جلویتههان را

گروه می بینهد :مستضهعفان کهه طرفهدار

خواهند گرفت.

انقالب اسالمی نیی هستند و غیر آنها که

ناصر کاومی

طاغوتی شمرده شده اند و لهذا در مقابهل
شهدا قرار خواهند گرفت.
ای امهت قهرمههان ،همههانطههور کههه امههام

جریان سازی ،تغییر تهاریخ و حمایهت از

فرمههود ،شههما بهها حرکههت خههود جریههان

مستضعفان عالم با حرکت انقالبی شهدا

تاریخ را عهو

سیداصغر

کردیهد و مهیرویهد تها

عالم مرتضوی

اسالم را در جهان گسهترش دهیهد و در
دنیا افسار بردگی را از گردن مستضعفان
پاره کنید.

جدول  .5خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن استکبارستیزی
نمونه

رکن

نام شهید

تحلیل
را عههدم

ثابت کنید که می توانیم در پنهاه اسهالم ،بهه

ایشههان رمههی موفقیههت در جنهه

ابرقدرت ها وابسته نباشیم و بهه شهعار شههید

وابستگی به ابرقدرتها میدانند تا بتوانند بر

بهشتی مظلوم و سایر شهدا تحقق بخشهیم و

مستکبران عالم پیروز شوند.
ناصر بختیاری

نههدای مظلومانههه امتمههان را بههه گههوش تمههام
مستضعفان جهان برسانیم تا اینکهه لهرزه بهر
استکبارستیزی

اندام پوسیده مسهتکبران داخلهی و خهارجی
بیندازیم.
جنایههتکهههاران

شههماها بگوییهههد بههه ایهههن

خون فشانی در راه خدا بهرای نهابودی همهه

آمریکههایی ،بهههه ایهههن اسهههرائیل غاصهههب و

مستکبران در جهان

آدمکههش و بههه ایههن روسههیه حیلهههگههر و بههه

احمد

انگلههیس مکههار کههه ماههها رفتههیم و داریههم

گلیاری

می رویم تا سیل خون راه بیندازیم تا شهماها
را در آن غر کنیم.
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رکن

نمونه

تحلیل

سالم بر امام زمهان و درود بهر شههیدپروران

ایشان دشمنان اصلی اسالم ه که بها انقهالب

راه خدا و مرگ بر کفار

اسالمی نیی در حال مبارزه هستنده را کفار و

محمدرضا

برای احیای اسالم عییی و انجام وویفه خود

جبهه باطل میداند و لذا بهه مبهارزه بها آنهها

موحددانش

داوطلبانه به جبهه حق علیه باطل رفتم.

میپردازد.

وفاداری به بیعت با امام عصر(عج) و نایهب

ایشههان نیههی دشههمنان اسههالم را سههتمگران،

بر حقش« ،خمینی کبیر» بهتشهکن زمهان و

جباران ،طاغیان و مسهتکبران و مثلهت شهوم

درهم کوبنده ستمگران ،جبهاران ،طاغیهان،

امپریالیسههم امریکهها ،کمونیسههم شههوروی و

مستکبران و مثلت شوم امپریالیسم امریکها و

صهیونیسههم غاصههب ،اسههرائیل خههونآشههام

کمونیسههم شههوروی و صهیونیسههم غاصههب،

دانسته که در جن

هشت ساله ،صدام کهه

اسرائیل خون آشام و غالم حلقهه بهه گهوش

غالم حلقهه بهه گهوش آنهان اسهت را بهرای

آنههها ،صههدام کههافر عفلقههی ،و تمههام ایههادی

نابودی اسالم ،با ایران درگیرکردهاند.

نام شهید

محمود امان
اللهی

داخلی و خارجی و اذناب ابرجنایت کهاران
شر و غرب
بگویید گلولهه ههای دشهمن سهینه پهدرت را

بغض شهدا نسبت به دشهمنان اسهالم شهدید

نشانه رفتهه ،بگوییهد خهون پهدرت بهر تمهام

بود و همین به سازش ناپذیری و مقاوم بودن

مرزهای غرب و جنوب کشورش بهه زمهین

ایشان کمک میکرد .شهدا این روحیه را به

ریختههه اسههت ،بگوییههد دشههمن دسههتهههای

فرزندان خود نیی منتقل مهی کردنهد (اشهداء

پدرت را در میمک و پاههای پهدرت را در

علی الکفار ،رحماء بینهم).

درویشعلی
شکارچی

موسههیان قطههع کههرده ،سههینه پههدرت را در
شههلمچه دریههده ...بگذاریههد قلههب کوچههک
پسرم از استعمار و ولم جریحهدار شود.
محاسههبات پیههر جمههاران از آیههات قههرآن

در این جمالت ،تفاوت نگاه در جهانبینهی

سرچشمه گرفته است و با ایمان ،اتکهال بهه

الهی و غیر الهی ترسیم شده است.

خدا و وحدت امت و روحیه شهادتطلبق و
فرمانههدهق صههاحباالمههر و الیمههان پههیش

محمود

مهیرود؛ امهها کههاخنشههینان مسههتبد ،احمههق و

اماناللهی

بق شعور و از خدا بهق خبهر کهه زالوصهفتانه
خههون مستضههعفان و مسههلمین را مههیمکنههد،
خشت خشت کاخ هایشان با خون محرومان
بنا شده است.
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جدول  .5خالصهای از وصیتنامه شهدا و تحلیل آنها برای رکن والیتمداری
نمونه

تحلیل

رکن

اگر چشم هایم را در «قصر شیرین» از کاسه

شدت محبت و والیت پذیری نسبت

درآورید ،اگر سرم را در کردسهتان از تهن

به امام که ولی زمان اسهت را ترسهیم

جدا کنیهد ،اگهر دسهت ههایم را در کرخهه

میکند.

نام شهید

تکه تکه کنید و اگر پاهایم را در خرمشهر؛
احمدرضا احدی

آن چشم هایم در قصر ،سرِ بریهده ام در آن
کوهسههتانهههای بلنههد ،قطعههات انگشههتانم و
دست هایم در کرخه و پاهایم در این شههر
خونین فریاد میزنند و دعها مهی کننهد کهه:
خدایا امام را قائم دار.
با خون خود مهی نویسهم کهه خمینهق روح

ایشههان امههام خمینههی(ره) را جانشههین

خداست و ولق فقیه که جانشهین حضهرت

حضرت حجهت مهی داننهد کهه ولهی

بقیهاهلل روا زمین است.

فقیه دوران است و لذا حاضهر اسهت

علیرضا خرم شکوه

در راه ایشان جانفشانی کند.
والیتمداری

این آخرین لحظات یهک سهرباز کوچهک

بسههیجیان روح اهلل تعلق هی نسههبت بههه

ناقابل اسالم است و ههیچ احتیهاج مهادا و

امور مادی ندارنهد و بهه همهین دلیهل

تعلقق ندارم و امام خمینق را نیدیک تهرین

است که شهادت برای ایشان شهیرین

فرد به معصومین(ع) مق بینم که گهوش بهه

و راحههههت اسههههت .ایشههههان امههههام

فرمان امام زمان(عج) است .خط او صهرا

خمینی(ره) را نیدیک تهرین فهرد بهه

مستقیم و دورا از خهط و راه او گمراههق

معصوم میدانهد و خهط او را صهرا

محض است.

هدایت.

وصیت من به همه عییهیان ایهن اسهت کهه

پشتیبانی از والیت فقیه در همه حال

همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید.
با خونم از والیهت فقیهه حمایهت کهنم ،بها

جانفشانی در راه خهدا و حمایهت از

خونم از روحانیت همیشه مبارز و از قهرآن

والیت ،قرآن و اهل بیت(ع)

و اهل بیت (ع) حمایت کنم ،دنیای پسهت
را بفروشم و به ارواح مقد

محمد اسالمینسب

رجب کمکنژاد

محسن عینعلی

شهدا بپیوندم.

صههالح دنیهها و آخههرت مهها در پیههروی از

پیروی از والیت فقیه به صالح دنیها

والیت فقیه است .فعاالنه در مسائل انقالب

و آخرت انسانهاست.

و اجتماع شرکت کنید.
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حکومتی و هواداران انقالب گرفته تا جهان اسالم تدوین شهده اسهت .دوم ،ایهن وصهیت نامهه هها در
صدر انقالب و در دهه  18نوشته شده اند و به رویدادها و حوادث سالهای اخیر احاطه ندارند .نکته
سهوم اینکهه وصهیتنامههههای شههدا در ابتهدای انقهالب نمهیتوانسهته مشهتمل بهر تحلیهل کارنامههه و
دستاوردهای انقالب باشد؛ بهه ویهژه آنکهه عمهوم مخاطبهان وصهیت نامهه هها را مهردم ،خهانوادههها و
رزمندگان تشکیل میدادند و این از نگرانی و دغدغههههای شههدا بهرای تثبیهت و تحکهیم انقهالب،
پیروزی در جن

و ادامه راه آنها سرچشمه گرفته است؛ حال آنکهه بیانیهه گهام دوم انقهالب اساسهاً

دربردارنده رئو

کلی بایدها و راهکارههای تهداوم انقهالب و ههمزمهان پافشهاری بهر محکمهات و

اصول انقالب اسالمی در آینهده پهیش روسهت .از ایهن رو ،مخاطهب اصهلی بیانیهه گهام دوم جوانهان
هستند .نکته چهارم اینکه زمان صدور بیانیه ،چهل سال از عمر انقالب و جمهوری اسهالمی گذشهته
و فرصتی مناسب برای بیان فهرستی بلنهد از کارنامهه و دسهتاوردهای انقهالب و جمههوری اسهالمی
فراهم شده است و البته تجربه عملی و عینی چالشها و فرصت ههای کشهورداری را نیهی پشهت سهر
دارد .حال آنکه به دلیل شرایط زمانی ،وصیتنامههای شهدا چنین ویژگیای را ندارند .با این حال،
مقایسه و تطبیق محورهای کالن آنها نشان می دهد که از وحدت و همسویی در هدآ ،زبان ،لحهن
و ابعاد شناختی ،گرایشهی و کنشهی عوامهل مهؤثر در عرصهه انقهالب برخوردارنهد .ایهن نشهانهای از
تثبیت ،نهادینگی و استواری مسیر و حرکت انقالبی است که برای نخستین بار در تاریخ انقالب های
جهان ،دهه پنجم حیات خود را با پافشاری بر آرمانها و اهداآ خود گرامی میدارد .در سهی امهین
سال ارتحال امام(ره) ،هرچند دشمنی ها و موانع بسیاری به خصهو

از ناحیهه اسهتکبار متوجهه ایهن

انقالب و نظام نوپا شده و با وجود همه دستاوردها و برکات انقالب ،هنهوز بهه طهور کامهل اههداآ
انقالب محقق نشده اسهت؛ بها ایهن حهال ،راه طهی شهده و دسهتاوردهای بهه دسهت آمهده در ابعهادی
چشمگیر و فراتر از انتظارات بوده است.
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نوشتار حاضر مروری کوتهاه بهر مقایسهه ایهن دو سهند رهبهران انقهالب اسهالمی و مؤلفههههای
گفتمانی حاکم بر آن دو دارد .پس از پیروزی انقالب اسالمی و افیایش قهدرت اسهالم سیاسهی در
ایران ،گسترش حوزه گفتمان مقاومت انقالبی در دستور کهار قهرار گرفهت .اگهر در طهول سهالیان،
گفتمان غرب کوشید تا با استعمار ،حوزه نفوذ خود را در اقصی نقا جهان گسترش دهد ،گفتمان
مقاومت انقالبی نیی کوشیده است تا مؤلفه های ههای خهود را در جههان ،بهه ویهژه منطقهه خاورمیانهه
فراگیر سازد .بدین سان ،این مقاله با محوریت تبیین و تحلیل مؤلفه های مقاومهت انقالبهی شههدا در
تحقق گام دوم انقالب اسالمی نگارش یافت .مؤلفههای مقاومت انقالبی شهدا نیهی از خهالل برخهی
مدارک و وصیت نامه های شهدا با تأکید بر انقالب اسالمی مورد بح

قرار گرفت و مشهخص شهد

که عنصر «اسالم» و «اعتقاد دینی» اصلیترین مؤلفههای گفتمان شهدا هستند.
گفتمان مقاومت انقالبی شهدا بر اسالم تأکید میورزد و بر این اعتقاد است که اصول اسالمی
باید سرلوحه رفتارهای انقالبی قرار گیرد .در گفتمان مقاومت انقالبی شههدا ،جههاد معنهوی اجهازه
گسترش سرزمین و هجوم به سایر تمدن ها و کشورها را نمیدهد ،بلکهه جههاد متهرادآ بها دفهاع از
مرزهای اعتقادی ،جغرافیایی و ارزشی تعریف میشود .بنابراین ،میتوان گفت جهاد به عنوان یک
نشانه در گفتمان مقاومت انقالبی شهدا سرچشهمهگرفتهه از مهذهب شهیعه و نشهانگر اعتقهاد دینهی و
ایدئولوژی است.
امروز گفتمان شهدا در عرصه ها و سنگرهای مختلف ،اعم از :فرهنگی و رسانهای ،اجتمهاعی
خدمترسانی ،محرومیتزدایی و نیی مقابله با توطئهه ههای دشهمنان در ابعهاد گونهاگون مهی توانهد

و
گره گشا باشد .درواقع ،با همان روحیه انقالبی مهیتهوان در مسهیر تحقهق منویهات و مطالبهات مقهام
معظم رهبری ،به ویژه تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نقش ایفا کرد.
هرچند دشمنان به دنبال آن هستند که در نبرد رسانهای و جنه
مردم ما به خصهو

روانهی ،امیهد بهه آینهده را از

نسهل جهوان بگیرنهد ،امها خهدمترسهانی صهادقانه و بهیمنهت در عرصهه ههای

گوناگون و رویش های مبارک انقالب اسالمی در این زمینه ،تا حدود زیادی نقشه های شوم دشمن
را خنثی کرده است .با این همه ،ما نباید از اهمیت ترویج تفکر ،روحیه و فرهن
جامعه غافل شویم.
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مهیشهود کهه مشهکالت کشهور در عرصهه ههای

نگاه و رویکرد مقاومت انقالبی شهدا باعه

مختلف ،از جمله در جبهه اقتصادی به تدریج کاهش یابد؛ به شر آنکه مسئوالن نیی همین تفکر و
روحیه را داشته باشند و همهجانبه در مسیر تحقق رهنمودها و بیانات رهبهر معظهم انقهالب بکوشهند؛
وگرنه به صرآ حرآ و ادعا ،مشکلی حل نمیشود.
در دوران دفاع مقد  ،رزمندگان اسالم با روحیه جهادی و اعتقاد راسخ به آرمهانههای امهام
راحل و انقالب اسالمی در مقابل دشمن بعثی صف آرایی کهرده ،بها اقتهدار از کیهان اسهالمی دفهاع
کردند .به طور قطع ،ترویج این روحیه انقالبی میتواند موفقیتهای بسیاری را برای ایهران اسهالمی
در اجرای بیانیه گام دوم رقم بیند .در جن

تحمیلی ،ابرقدرت های شر و غرب بها تمهام ورفیهت

خود از رژیم بعثی حمایت کردند ،اما در نهایت ،پیروزی اصلی نصیب رزمندگانی شد که با سالح
تقوا ،روحیه جهادی ،اراده های پوالدین و پیروی از امهام راحهل بهه عنهوان پیهر و مهراد خهود مقابهل
دشمن مقاومت کردند .به یقین ،تبیین این مسئله مهم ،نظام اسالمی را در مقابل توطئهههای فرهنگهی
و اقتصادی دشمنان بیمه میکند.
روحیه جهادی در بسیاری از حوزهههای اقتصهادی و فرهنگهی کشهور جهاری شهده اسهت .در
شرایط تحریم ،عالوه بر بهرهگیری از ورفیتهای داخلی ،این روحیه مقد

و ارزشمند نیی باید در

تمام بخش ها به کار گرفته شود تا میهن اسالمی به طور کامل خودکفا شود .اگرچه ملهت ایهران در
هشت ساله خسارت هایی متحمل شد ،اما استقالل ،دین و کیان ایران اسالمی در این رویهداد

جن

حفظ شد و حضور آگاهانه و خالصانه اقشار مختلف مردم در مناطق عملیاتی با هدآ بیرون رانهدن
دشمن متجاوز از خاک میهن اسالمی ،اقتدار ،امنیت و آرامش کنونی این مهرز و بهوم را بهه ارمغهان
آورد.
به طور کلی با بهره گیری از وصایای شهدا ،عناصر درونگفتمانی مقاومت انقالبی را میتهوان
تمههداری ،اسههتکبارسههتییی ،دفههاع از محرومههان ،فههداکاری و
چن هین برشههمرد :اسههالم نههاب ،والی ه 
شهادت طلبی ،استقالل و آزادی که همگی حول دین اسالم شکل گرفتهاند .با این تفاسیر مهیتهوان
برای گفتمان مقاومت انقالبی شهدای واالمقام ،نموداری به شکل زیر ترسیم کرد.
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والیتمداری

استکبارستیزی

دفاعازمحرومان

اسالم

آزادی

شهادتطلبی

استقاللطلبی

شکل  .1مؤلفههای اساسی گفتمان مقاومت انقالبی برگرفته از آثار شهدا

نظر به مؤلفههای اساسی گفتمان مقاومت انقالبی برگرفته از آثار شهدا (شکل  )2و با توجه به
اینکه شهیدان واالمقام ،با رفتار نیکوی خهود قهویتهرین و بهتهرین گفتمهان را کهه از جهنس تقهوا و
بصیرت الهی بود ،بهرای پیشهرفت و تمهدن سهازی بهه جامعهه اسهالمی ایهران ارائهه کردنهد؛ گفتمهان
مقاومت انقالبی شهدا با چنین ویژگی هایی میتواند بسط پیهدا کنهد و جههانگیر شهود .بنهابراین ،بهه
مسئوالن نظام پیشنهاد میشود که با توجه به کمرن

شدن چنین ویژگی هایی در جامعه ،به تقویت

و الگو کردن چنین انسانهایی بپردازند و نیی سبک زندگی چنین انسانهایی را در جامعهه گسهترش
دهند .بیتردید ،گفتمان شهدا میتواند گامهایی را که برای تحقق بیانیهه گهام دوم انقهالب برداشهته
میشود ،مستحکمتر کند.
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