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 چکیده

عامل مهم یعنی هجوم دشمن و ضعف  دواولویت شناسی و آتش به اختیار بودن در مقاطع مختلف تاریخی زاییده ی 

مدیریتی نهادهای داخلی در هر عرصه ای است. عمل به هنگام و متناسب با اولویت های زمانه از ویژگی های شاخص 

پیامبران اولوالعزم تا شهدای کربال و شهیدان متأثر از آنان بوده است. نمود این مؤلفه را میتوان در شیوه های اعجاز این 

، فصاحت و بالغت قرآن و ... یافت. در ادوار مختلف تاریخی انسان های معجزه ر عرصه های مختلف پزشکی، پیامبران د

بصیر با انتخاب های به موقع خود عََلم هدایت بشریت را به دوش کشیده اند. از این منظر شهدای استان بوشهر با وجود 

ی موجود را به خود اختصاص داده اند. آنان در برهه ویژگی های شاخص خود در این مسئله حجم کمتری از پژوهش ها

های مختلف تاریخی در انتخاب شیوه های مبارزاتی خود کامالً آتش به اختیار عمل نموده و در طرق مختلف از مبارزه 

هان دشمنان ج، نهی ازمنکر مستقیم با استکبار و استعمار تا مبارزه جهانی در گسترش و تبلیغ اسالم و امربه معروف و

به زانو درآورده اند. شماری از شهدای استان در اوج گمنامی پرچمداران دشمن شناسی و عمل به هنگام بوده اند، را اسالم 

آنان اولویت های اسالم را به خوبی شناخته و در این مسیر تا جایی پیشرفته اند که حتی جان شیرین خود را فدا نموده 

ن های شایسته ویژگی های برجسته یافته که می تواند چراغ راهی برای نسل امروز و اند. با مطالعه در سیره ی این انسا

 آیندگان باشد تا در انتخاب مسیر خود بهترین اولویت را برگزینند.

 آتش به اختیار، شهدای استان بوشهر، اولویت، آرمان، حکومت جهانی مستضعفین

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

شاخصه های ویژه ی افراد موفق در هر عصر و زمانی است. انسان های صالح از جمله اولویت بندی و آرمان شناسی از 

شهدای اسالم در طول تاریخ با ایمان به این دو مولفه و عزم راسخ خود گام هایی پوالدین در گسترش و تبلیغ فرهنگ 

ین راستا پس از دشمن شناسی اسالمی و موفقیت حکومت جهانی مستضعفین برداشته اند. شهدای استان بوشهر نیز در هم

ویژه ای که داشته اند، هر کدام در زمان خود اولویت را از مرجع گرفته و به مدد ویژگی آتش به اختیار خود، باعزمی راسخ 

 به آن عمل کرده و درمسیر رسیدن به آن تالش بی وقفه نموده اند.

در نبرد مستقیم با استعمار ، شهید علیرضا رمهدوی و نادبوشهر با وجود مجاهدین بزرگی چون شهید رییس علی دلواری 

در نبرد مستقیم با دست نشانده های استکبار، شهید محمد حسن ابراهیمی و شهید و شهید محمد احمدی جوان ماهینی 

گسترش و تبلیغ اسالم در جهان و سایر عزیزان؛ در عرصه ی تبلیغ و گسترش فرهنگ آن صادق گنجی در نبرد بزرگ 

ن اقدامات شایسته ای صورت نگرفته است. تا آن جا که برای برخی از قسمت های این پژوهش از خاطرات شفاهی بزرگوارا

 آن بزرگواران کمک گرفته شده است. نزدیکان 

در عصر حاضر که دشمن دیگر با نفوذ در قلوب جوانان به صورت موریانه ای و بی سر و صدا وارد خانه ها می شود و با 

نه ای و... الگوهای تقلبی خود را به جامعه تزریق می نماید ، بهترین راهکار این ان اینترنت و بازی های رایابزارهایی چو

است که چنین اسطوره هایی را به عنوان سرمشق به جوانان پرشور و قهرمان این مرز و بوم معرفی نماییم. ان شااهلل محقق 

ین قهرمانان گمنام استان بوشهر که آتش به اختیار در نهادینه کردن در این مقاله در نظر دارد با تبیین رشادت های ا

حکومت جهانی مستضعفین نقش داشته اند را به عنوان الگویی قابل اعتماد به جوانان جویای معرفت جهان اسالم معرفی 

های زمانه( همچون گرداند. لذا در این نوشتار حول سه محور اصلی شهدای نبرد مستقیم با استکبار و استعمار)طاغوت 

و شهدای جنگ  انگلیس ، شهدای نبرد با دست نشانده های استکبار از حزب بعث صدام گرفته تا داعش کنونیآمریکا و 

. امید است که چراغ راهی باشد در مسیر ییمنرم جهانی به معرفی شخصیت های شاخص و برجسته ی استانی اشاره می نما

 غیور مسلمان.والیت پذیری و دشمن شناسی جوانان 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه های مبارزاتی گوناگون

وقتی در احوال موجودات جاندار و بی جان تفکر می کنیم و سیر تغییرات هر موجودی را زیر ذره بین قرار می دهیم، هدف 

به مندی و نظمی عجیب را حاکم بر آن می یابیم. دانه گندمی که در شکم خاک با شرایط مناسبی قرار می گیرد شروع 

تبدیل و هر لحظه صورت و حالت تازه ای به خود گرفته با نظم و ترتیب مشخصی راهی را می پیماید تا  رشد و نمو کرده،

و آن به زمین افتد باز مسیر گذشته راآغاز کرده به سرانجام می رسد، یمی شود و اگر یکی از دانه هامل یک بوته ای کابه 

که بنگریم راه منظم و مشخصی را پیموده، شروع به تکامل نموده و نمونه ی کاملی هر هسته ی میوه یا نطفه ی حیوانی را 

 از نوع خود می گردد.

مل می کند پی می برد به اینکه هر موجودی در این چرخه دارای استعداد خاص است أانسان خردمند وقتی در این نظم ت

ن خود دستگاه ها و ابزارهایی دارد که راه رسیدن به و هدف و غایتی مخصوص دارد و برای رسیدن به آن هدف نیز در درو

 آن هدف را برای او هموار می نماید.

از آفرینش در راه کمال خود دارد ، به هدایت الهی و رهبری خدایی قرآن کریم این هدفمندی و نظم را نیز که هر نوع 

ألَّذی خَلَقَ فَسَوّی، وَالَّذی قَدََّر ( » 5طه ، « ) مَّ هَدیألَّذی أعطی کُلُّ شَیءٍ خَلَقَهُ ثُ » نسبت می دهد چنانکه می فرماید : 

 (470 ،ص5،ج1305()ر.ک مکارم شیرازی،2و3اعلی،«)فَهَدی 

بدیهی است که نوع انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و همین هدایت تکوینی که در همه ی انواع آفرینش حکومت 

اما دو صفت ویژه دارد که وی را از با وجود اشتراکاتش با سایر موجودات می کند در وی نیز حکومت خواهد کرد. انسان 

. خرد است که انسان به واسطه ی آن به تفکر پرداخته ، از هر وسیله دیگران متمایز می سازد و آن دو خرد و اختیار است

ی ممکن به نفع خود استفاده می نماید ؛ در فضای بیکران آسمان ها اوج می گیرد . و با اختیار خود مخیر در انجام کاری 



 

بتواند بشر را به سعادت ولی خرد وی برای نشان دادن راه سعادت و کشف قانونی که  یا انجام ندادن آن امر می گردد.

 و روابط ما بین آنان نیز پیچیدگی خاص خود را دارد. برساند کافی نیست؛ زیرا انسان موجودی بسیار پیچیده است

 عقل انسان از شناخت قانونی که انسان را به سعادت برساند عاجز است و می فهمد که محتاج یک نیروی برتر برای کشف

می داند حیاتی جاودانه در عالمی دیگر را به دنبال خواهد داشت عالمی که انسان انی که این مسائل است. خصوصا در زم

( رهبر معظم انقالب 58و57،ص 1397های عادی از مختصات آن عالم کامال بی اطالعند. )موسسه آستان قدس رضوی، 

غرایض انسان و خرد انسان، برای راهبری  امام خامنه ای مدظله العالی، درباره ی فلسفه ی نبوت می فرمایند: حواسِّ انسان ،

دلیل را برای این امر ذکر می فرمایند  2(. ایشان 314،ص1392 سید علی،و دستگیری انسان کمند. ) حسینی خامنه ای،

اول اینکه عقل بشر محدود است ، بی نهایت نیست ، در حالی که نیازهای انسان بی نهایت است . دلیل دوم اینکه به واقعیت 

تاریخی و علمی که می نگریم مشاهده می کنیم که خردها نتوانستند مسیر سعادت را به انسان نشان دهند. لذاست  های

که انسانیت تا به یک مبدأ و نقطه ای فراتر و عمیق تر از خرد انسان متصل نباشد نمی تواند راه را به هدایت و سعادت 

یای الهی چراغ های فروزانی بودند که در اعصار مختلف جوامع بشری را برساند و آن نقطه ی وحیانی فراتر، نبوت است. انب

 (15ص،1388روشن و مردم را از ظلمتکده جهل رهانیده و به وادی روشنایی و هدایت رهنمون شدند.)اسماعیلی،جواد،

و هر چند گاه متناسب  امام علی )علیه السالم( در کتاب فصیح نهج البالغه میفرمایند: خداوند پیامبر خود را مبعوث فرمود

ر.ک رسوالن خود را پی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان باز جویند ... ) با خواسته های انسان ها،

( ایشان در این خطبه ارسال پیامبران را متناسب با خواسته های انسان ها معرفی می نمایند. ترجمه محمد دشتی 1خطبه 

و نیاز مردم همان عصر نیز آورده اند تا می یابیم انبیای الهی در هر عصری معجزه ای مناسب با تخصص با دقت در تاریخ 

مردم تفاوت ولی و حجت خدا را با انسان های عادی، متخصصان و یا مرتاضان و ساحران بفهمند؛ در عصر حضرت موسی 

تبدیل عصا به اژدها بود و با این معجزه همه  )ع( ساحران بسیارفعال بودند و روی همین جهت معجزه ی مهم آن حضرت

اثبات کرد که از جنس برتر از سحرهای ظاهری است و در عصر حضرت عیسی)ع( پزشکی به و  سحرها را شکست دادند

مرتبه ای عالی رسیده بود و حضرت عیسی با شفاء دادن بیماری های العالج)به اذن خدا( قدرت پیامبری خود را آشکار 

 حضرت یوسف)ع(و در عصر حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فنزمان پیامبری یا خواب گذاری در  ،کردند

ت و قرآن با بالغت عجیب خود همه آنها را مبهوت کرده و عظمت خود بالغت در عرب رونق فراوان داش و فصاحت و شعر

هی از سوی پیامبران از آنجا که به هدف هدایت مردم صورت ( لذا آوردن معجزه ی ال1386، مژگان،را نشان داد.)رک.کیائی

تا حداکثر بهره برداری را از تمرکز و توجه افکار اجتماع  می گیرد باید تناسبی با مقتضیات جامعه ی هدف داشته باشد

طبقه ممتاز خود به موضوعات خاص ببرند. در هرعصر و جامعه ای که آن پیامبر خاص بدان مبعوث شده، دسته ای از مردم 

جامعه هستند و به علت دارا بودن قسمتی از علوم و یا آشنا بودن با صنعتی خاص، مردم نگاهی ویژه به آنان دارند و آنها 

 را به عنوان مرجع فکری خود درنظر می گیرند.



 

توجه را از مبعوث شدن هر پیامبری در چنین وضعیتی و در چنین جامعه ای ایجاب می کند آن پیامبر نهایت استفاده 

افکارعمومی به آن طبقه ببرد و درست از همین زاویه، حرکت افکارعمومی را به سوی خداوند در دست بگیرد. چنین هدفی 

وقتی محقق می شود که معجزه هرپیامبری شبیه و باالتر از کارهایی باشد که به وسیله ی قهرمانان و اشخاص شناخته 

 .شده انجام می گیرد

معصومین وعلماء در هر و شهدای متأثر از آنان به پیروی از  صدراسالم، شهدای شهدای تاریخ اسالم و در مسیر هدایت 

جهتی که افکار مردم آن زمان به سمت آن منحرف گشته تالش کرده تا مردم  تزمان متناسب با زمانه ی خود ودرمخالف

هده ی انحرافات مردم و حکومت ها خود ابا مشرا به سمت و سوی کمال و خدایی شدن سوق دهند.آنان همانند پیامبران 

را آماده ی مبارزه و تحدی با جبهه ی طواغیت نموده و با دشمن شناسی به موقع و عمل به هنگام آنان را به مسیر توحید 

موضوعاتی مختلف برای مبارزه با دشمنان اسالم سود جستند، مسیر جنگ  هدایت نموده اند، شهدا از مسیرهای متفاوت و

و ... برای پیشبرد  های آنان، جنگ نرم، امر به معروف ونهی از منکر، تبلیغ مستقیم اسالمه ودررو با طواغیت و دست نشاندر

 که در بخش های بعدی به برخی از آنان خواهیم پرداخت. اهداف الهی خود استفاده نموده اند

 

 نبرد مستقیم با طاغوت های زمانه

وَمَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَِلیًّا ِمنْ دُونِ اللَّهِ فََقدْ َخسِرَ خُسْرَانًا ...  ﴾117﴿ إِال إِنَاثًا وَِإنْ یَدْعُونَ إِال َشیْطَانًا مَرِیدًاإِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ "

 )سوره نساء( مُبِینًا

 .طاغوت معرفی کرده اند ، هر والیت غیروالیت خدا را به عنوان والیتسوره نسا 120الی  115آیات  در قرآن کریمخداوند 

طاغوت از ماده ی طغیان است. طغیان یعنی سرکشی کردن، از آن محدوده و دایره ی طبیعی وفطری زندگی انسان 

انسان ها باید سر به فرمان خدا باشند، هرچیزی که انسان را از فرمان خدا خارج بکند موجب شود انسان درمقابل  .فراتررفتن

در ادامه معظم له نمونه های مختلف ( 101، صفحه 1397خدا عصیان بورزد، او طاغوت است. )حسینی خامنه ای،سیدعلی،

و  هی پول توست،گاهی زندگی راحت طلبانه معمولی توستطاغوت را چنین بیان می فرمایند که گاهی خودت هستی، گا

قرآن  سرت را پایین انداختی تا هرجا که تو را می برد، ببرد. گاهی کسی است که تو دستت را در دست او گذاشتی و

 طاغوت مساوی است با شیطان.و شیطان و طاغوت را یکی می خواند 

یَُقاتِلُونَ ِفی َسبِیِل اللَّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا ُیقَاتِلُونَ ِفی سَبِیلِ الطَّاغُوِت َفقَاتِلُوا أَوِْلیَاَء  الَّذِینَ آمَنُوا":  76سوره ی مبارکه نساء آیه 

 آیه طاغوت بجای شیطان و شیطان بجای طاغوت نام برده شده است.در این  "الشَّیَْطانِ إِنَّ کَْیدَ الشَّیَْطانِ کَاَن ضَعِیًفا

از خارج وجود آدمی، او را به کارهای شرارت آمیز و به کارهای فسادآمیز، به پستی، به انحطاط،  شیطان هرعنصری است که

 .به زبونی، به ظلم، به بدی، به کجی وا می دارد؛ آن را شیطان می گویند



 

ند قرآن چهره ی طاغوت ها را با یک خطوط مشخصی ترسیم کرده است، فرعون، هامان،  نمرود . اینها طاغوت هایی هست

گردنکشی  واز برجسته ترین خصوصیات حاکم طاغوتی در قرآن میتوان به استکبار .  که در قرآن چهره شان ترسیم شده

به خود اختصاص دادن  و شاره کرد. در حاکمان طاغوتی دو صفت مهم وجود دارد یکی استکبار و دیگری انحصار طلبیا

 نعمت های خدا از سوی قدرت های حاکم بر جوامع.

بار در قرآن کریم به کار رفته است.) أبی وَاسَتکبََر وَ کاَن مَِن  48استکبار که از ویژگی های بارز طاغوت است  صفت

ابن منظور، ( در لسان العرب استکبار ممانعت و سرباز زدن از پذیرش حق است به دلیل عناد و دشمنی )34الکافرین()بقره ، 

 (247،ص12ق، ج1414محمد بن مکرم،

ی)ره( در سخنان خود واژه استکبار را در معنای تجاوز و تعدی ستمگران، بیان می کند ایشان می فرماید: امام خمین

مستکبرین، منحصر به سالطین و دولتهای ستمگر نیستند؛ مستکبرین یک معنای اعمی دارد ، یک مصداقش همان اجانب 

هند. یک مورد هم همین دولت های جائر، سالطین هستند که تمام ملت ها را ضعیف می شمرند و مورد تجاوز قرار می د

 (.3ش،ص1380.)خمینی،روح اهلل، ستمگر که ملت های خودشان را ضعیف می شمرند و به آنها تعدی میکنند

بر اساس صحبت های امام خمینی)ره( استکبار به دو دسته تقسیم می گردد اول معنای اعم آن که همان اجانب و کشورهای 

 دست نشانده های آنان که در ادامه این پژوهش به معرفی تعدادی از آنان می پردازیم. دوممستکبرند و دسته 

زمانی استکباری روبه رو هستیم  ما با دو برهه از جنگ جهانی اول به بعد ایجاد شد. لذانو بر اساس شواهد تاریخی استکبار 

می گرفت و سرآمد همه ی کشورها انگلیس خبیث  برهه قبل از جنگ جهانی اول که استکبار به شیوه ی استعماری انجام

ی بود. برهه بعد از جنگ جهانی اول که استکبار به شیوه کنونی کارهایش را پیش می برد و نمونه بارز آن میتوان به آمریکا

 جنایتکار اشاره نمود.

 .دسته قرار داده و ویژگی های آنان را بررسی می نماییم ودر همین راستا شهدای مبارزه رودر رو با طواغیت را د

درنظر گرفته در دسته اول شهید رییس علی دلواری به عنوان نمادی از شهدای مبارزه مستقیم با استکبار قدیم)استعمار( 

 ه بررسی شیوه مبارزاتی ایشان می پردازیم.بشده 

و بر  تتأییدات اقدام های خود را از مراجع عالیقدر دینی دریاف رییس علی دلواری بر اساس اسناد تاریخی قبل از مبارزه

وی اطالعاتی را در بوشهر سازماندهی کرده، ق. آیت اهلل بالدی یک مجموعه عمل می کرداساس هدایت های بی نظیر آنان 

ر ارسال می کرد. العات مهم را جمع آوری می نمود و در کمترین زمان ممکن، توسط پیکی سریع به دلواطکلیه اخبار و ا

این اطالعات نقش موثری در تاکتیک های جنگی و تصمیم گیری های سیاسی رییس علی دلواری داشت.)شیخ نوری،محمد 

(این مطلب به خوبی نشان می دهد که شهید دلواری حتی در تصمیم گیری های سیاسی و مبارزاتی 10،ص1392امین، 

و تلگراف و نظر آنان را شرط اقدام خود دانسته است. چنانکه اسناد تاریخی  خود به مشورت با علمای عالی قدر دین پرداخته



 

باشد.)شیخ نوری،محمد امین،  بین علمای بوشهر و نجف گویای این ویژگی شهید میه های رد و بدل شد

سید . وی عالوه بر مشورت با آنان به حمایت و مراقبت از جان علمای بزرگوار نیز می پرداختند (152و151،ص1392

عبداهلل بالدی وقتی که دید نمی تواند در بوشهر بماند و به فعالیت مذهبی و سیاسی خود ادامه دهد، طرح مهاجرت از 

عالمه بوشهر را ریخت از این رو با رییس علی دلواری تماس گرفت. رییس علی دلواری به همراه یک تیم عملیاتی، شبانه 

ردند تا از دسترسی نیروهای متجاوز انگلیسی در امان باشند.) شیخ نوری، محمد را از بوشهر خارج و به نقطه امنی منتقل ک

بالدی رحمه اهلل تقاضا کرد که برای نبرد با دشمن دستورالعملی تنظیم عالمه (رییس علی همچنان از 297،ص1392امین، 

ماده درباره اصول نبرد با  110عملی در که عالمه با الهام از تعالیم عالیه اسالمی و احکام رهایی بخش قرآن، دستورالنماید.

علمای زمان خود است و  ازشهید بزرگوار  اینسال داشت که این نشان از گوش به فرمانی ارکفار تحریر و برای مجاهدان 

مهمتر از آن هدف و مسیر واالی الهی این شهید بزرگوار را نشان می دهد. رییس علی برای متحد کردن قبایل و عشایر 

الش های فراوانی نمود. ایشان با استفاده از قدرت قلم توانای صدیق، عالوه بر مالقات های حضوری، روز به روز منطقه ت

 (63، ص1388وری و انقالبی را بر می انگیخت.)ولی زاده، محمد، شمردم را از خواب غفلت بیدار می کرد و روحیه سلح

اجع و مدرسین حوزه علمیه( داشت پس از احوال پرسی و شهید دلواری در دیداری که با سید علی نقی دشتی)از مر

حضورش در کالس درس حوزه ایشان و خواندن اوتوسط سید با عنوان رییس علی بزرگ و تعریف از رشادت هایش اینگونه 

همه از برکات ند که: بیش از ئی شرمندم نکنین. مو جز سربازی کوچک سی اسالم و ئی وطن نیسم و اینا یپاسخ می فرما

دلم عجیب بی تاب درس و مکتب بید. اجنبیا حتی به ما فرصت نمیدن که دو کالم علم بیاموزیم )شیخ ..نفس شما بزرگانه.

(. میتوانیم در همین چند خط از زبان شهید ویژگی هایی چون کوچک نفسی این شهید 334،ص1392نوری،محمد امین، 

لمان دانستن، ادب و همچنین غضب او نسبت به دشمنان اجنبی بزرگوار، عشق به علم آموزی و همواره خود را مدیون عا

 را بیابیم.

رییس علی نبرد علیه قوای مهاجم را وظیفه ملی و مذهبی خود می دانست. فعالیت های ضد انگلیسی او از این اعتقاد مایه 

شود به فیض شهادت  و چنانچه کشته دارد می گرفت و تقویت می شد. ایمان راسخ داشت که اگر بکشد، پاداش اخروی

نایل شده و از زمره شهدای راه دفاع از استقالل میهن خواهد بود. رییس علی در یکی از تلگراف هایی که برای مجلس 

شورای ملی فرستاد نوشت: این کمترین فدایی با تمام عشیره خود اوامر صادره دولت محبوب خود را استقبال کرده در این 

 ( ایشان در این تلگراف می فرمایند101ص ،1391د مضایقه ندارم .)یاحسینی،سید قاسم،امر به اشیاء تمام هستی خو

 اطمینان خاطر می دهند. دولتو به  حاضرند تمام عشیره و هستی خود را مضایقه نمایند

مدیریتی در نبردهایی که شرکت داشت آنها را شخصا مدیریت و رهبری میکرد یکی از عوامل موفقیت وی توان باالی  وی

او بود. رییس علی پیشتاز جنگ چریکی ضد استعماری مسلحانه در ایران است.رییس علی همین که جنگ بین الملل آغاز 

خ محمد حسین مجتهد برازجانی از مراجع مشهور برازجان می نویسد که قارئین با مطالعه آن به مراتب یشد مکتوبی به ش



 

)ر.ک شیخ نوری،محمد اشاره می نماییم.ویژگی های آن  بهند برد. در اینجا حسن عقیده و ایمان آن شهید گمنام پی خواه

 (151،ص 1383و یاحسینی،سید قاسم، 329،ص1392امین، 

ند: صبغه ی دینی ، مذهبی و اسالم خواهی، به عنوان ریشه ی هدف و اساس حرکت. ایشان در نامه می نویس -1

سیار باقی ماند، جز حضرت سیدالشهدا که به تنهایی در همین قدر با خود خیال کردم که بنی هاشم در مدینه ب

صحرای کربال با لب تشنه شهیدش کردند و در کوفه حبیب بن مظاهر ، به تنهایی به یاری آن امام مظلوم حرکت 

کرد... و از این طرف هم، حکم محکم علمای اعالم بر وجوب جهاد.... بدین ترتیب اعتقاد راسخ به جایگاه والیت و 

انقالبی و الگو قرار دادن یت و همچنین پذیرش رهبریت دینی، پیشوایی روحان عمل به فتوای مجتهدین،وجوب 

 قیام امام حسین )علیه السالم( ، همگی دلیل روشنی بر بینش و گرایش مذهبی او می باشد

 حس وطن دوستی و ملت خواهی  -2

 شجاعت ، غیرت و اتکا به نفس و استقالل عمل -3

بنده به خوبی این ها )انگلیسی ها( »یات دشمن و دارار بودن دیدگاه ملی و فرا منطقه ای. شناخت موقعیت و روح -4

این مولفه ی ویژه در خیلی از جنگ ها عامل موفقیت می باشد که دشمن را خوب بشناسند و « را می شناسم.

 ی نمی شمرد!دولت انگلیس را با آن عظمت به چیزاو  عالوه بر آن هیچ هراسی از آنان نداشته باشند.

 شناخت موقعیت و وضعیت نیروهای خودی -5

روس و انگلیس حق دارند، اگر خودمان هیچ » خشم مقدس از جنایات دشمن و تهییج و تشجیع در قبال آن  -6

و شیخ نوری،محمد  68و67،ص1373موسوی نژاد، سید علی، )«.تف به ما تف به مام!... کاری نکنیم و آسوده بنشینی

 (342،ص1392امین، 

است و با توجه به توان ادعا نمود، همین نامه به تنهایی، آینه ی تمام نمای شخصیت و انگیزه های حرکت رییس علی  می

. دشمن مزدور از ترفندهای مختلفی برای تطمیع این موقعیت اجتماعی وی، در محتوا و صراحت کالم منحصر به فرد است

درستی شناخته بود و هیچگاه از هدف کوتاه نیامده و از آرمان های خود شهید بزرگوار اقدام کردند اما او مسیر خود را به 

 دست بر نداشت.

دسته ی دوم شهدای نبرد مستقیم با استکبار که در برهه ی تاریخی بعد از جنگ جهانی اول حضور داشتند میتوان به  اما

 شهدای واالمقامی چون شهید نادر مهدوی و گروه مبارزش اشاره کرد.

ویژگی های شهید نادر مهدوی عالقه ی وافر او به امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه( بود تا جایی که فامیل خود را از یکی از 

نادر میگفت میخواهم فامیلم، نام و نشانی از موالیم حضرت » چنین نقل می کند:  بسریا به مهدوی تغییر داد برادر ایشان

 .  (164ص، 1389، سید قاسم ، )یاحسینی «مهدی داشته باشد.



 

اگر با دست به کمرش  حسین در خط فاو مشغول تدارک بود.آن قدر در آفتاب کار کرده بود که پوست شانه اش رفته بود.

میزدی، از درد به خودش می پیچید. گفتم : چرا این همه به خودت فشار می آوری؟ نگاه معصومانه ای به من کرد و گفت 

( اوج والیت پذیری را می توان به 170،ص 1389)یاحسینی ، سید قاسم ،« تنها گذاشت.تکلیف است. امام را نمی شود :» 

 خوبی در این جمله ی شهید شاخص کشوری یافت.

در ماه مبارک رمضان روزی با برادرش به منزل دوستشان برای سحری می روند با سفره ی رنگینی که آنجا می بیندگریه 

چه ها در جبهه سحری چه میخورند؟ نان خشک و خرما فردای قیامت جواب خدا را تو میدونی اآلن ب» : و میگویدمی کند

در این جمالت شهید ساده زیستی وی، حس هم نوع دوستی و باالتر از همه ایثار و از خودگذشتگی موج « چه بدهم؟

  از لذیذترین غذاها لذت ببرد به فکر همرزمانش در جبهه می افتد. وی آنجا که می تواند میزند،

جنگ دریایی علیه کشتی های نفتکش راه و متحدانش  خیلی از ماجرای نفتکش ها ناراحت بود. عراق با کمک آمریکانادر

نمی شود دست روی دست گذاشت و شاهد جوالن دادن دشمن بود. باید کاری کنیم که » نادر میگفت . انداخته بودند

 (175،ص 1389)یاحسینی ، سید قاسم ،عراق و حامیانش برای همیشه از این کار پشیمان شوند. 

 و حامی و مشوق او در ادامه ی مسیر بود.یشگی نادر مشهید گرد نیز در این مسیر همراه ه

نادر مهدوی و بیژن گرد آن جایی مشخص می شود که آمریکا  اناوج انتخاب آگاهانه، دشمن شناسی و بصیرت شهید

ود راهی خلیج فارس می کند تا اقتدار ایران را زیر سوال برده و قدرت تبلیغات رسانه ای موجتمام بریجتون را با کشتی 

گروه نادر «اگر من بودم می زدم.» ( می فرمایند: این خبر به گوش امام خمینی )رحمه اهلل با رسیدنخود را نشان دهد، 

یاسی و نظامی مستکبر آن و برای تحقق فرمان امام امت و ضربه زدن به حیثیت سگوش به امر ولی دیگر منتظر نمی ماند 

زمان وارد عمل شدند. نادر مهدوی با وجود فرمان لغو عملیات که بدلیل وضعیت نامساعد جوی از بوشهر صادر شده بود 

نظرم این است که ارتباطمان را با خلق زمین قطع کنیم و با خالق هستی رابطه برقرار کنیم و به امید » چنین میگوید: 

 «چه بادا باد.خودش بزنیم دریا. هر 

عامل اصلی این همه اقتدار چیزی نبود غیر از ایمان به انتخاب آگاهانه ایشان آرمان خود را آن چنان باال می دانست که در 

 این مسیر حتی از واگذاری جان ناقابل خود نیز باکی نداشت.

گرد شهیدبیژن  را نمیتوان نادیده گرفت. در این مسیر ایمان و نقش به خصوص شهدای هم گروه نادر از جمله بیژن گرد

برای رسیدن به ی سکوی پروازآرمان را آن چنان واال گرفته که خانواده را  بودگذشته فرزندش ن به دنیا آمداز روز 2 که

اسیر برادر نادر نقل می کند که روزی خود او پرسید اگر آمریکایی ها در یکی از این ماموریت ها مرا  .اهداف الهی قرارداد

ند به خدا اگر تکه تکه کنند، چه بر سرم می آورند؟ من هنوز پاسخی نداده بودم که خودش در جواب گفت: کور خوانده ا

ام بکنند، نخواهند توانست یک کلمه اعتراف و اطالعات از من بگیرند. شهید مهدوی در وصیت نامه ی خود جمالتی زیبا 



 

مروز دشمنان ما فرزندان معاویه بن ابی سفیان و عمروعاصها قسم خورده ا»می نویسد که نشان از دشمن شناسی او دارد.

و مصمم، عزم بر نابودی قرآن گرفته و راه یزیدبن معاویه را دنبال می کنند. امروز دشمن ما صدام نیست، امروز دشمن ما 

کردگی آمریکا حزب بعث نیست اینها عروسکهای کوکی استکبارند و ما دشمن خود را استکبار جهانی به سر

 (254ص1383میدانیم....)یاحسینی،سید قاسم،

جنگ دریایی آزمون اراده ها بود. آمریکایی ها وارد خلیج فارس شدند تا اراده ی ایرانی ها را بشکنند، اما رزمندگان ایرانی 

 جعفر شیر علی نیا،جنگ اراده ها باشد.)در نبرد اراده ها پیروز شدند و غریبانه در دریا ایستادند تا ایران پیروز 

 (.177،ص1357،

 نبرد با دست نشانده های استکبار

 دسته قابل بررسی هستند: 3شهدای مبارزه با دست نشانده های استکبار در 

حنایشان رنگی نداشت تصمیم گرفتند که  کشورهای مستکبر پس از آنکه به خوبی برای مردم ایران شناخته شده و دیگر

گماردن پادشاهان وابسته به خود در رأس  بوسیلهو پرداخت هزینه های هنگفت جنگ،تقیم در عوض مبارزه های مس

در دوره های متمادی با شیوه آنان دیگران را به جنگ با ایران ترغیب کنند و خود بیشتر پشت صحنه باشند. یا  حکومت

دست به این کار  ظلم می باشد داعش مشغول به و امروزه که دست نشانده ی آنانتحمیلی های مختلف از جمله جنگ 

. شهدای استان بوشهر نیز در مقاطع مختلف تاریخی با نثار جان خود در این مسیر اجازه ی حرکت و موفقیت به زده اند

 .اند این عروسک های خیمه شب بازی نداده

حوزه علمیه نجف  سالگی در15تا جایی که  شهید حجت االسالم والمسلمین ابوتراب عاشوری پسری بسیار باهوش بود

 (40،ص1396معمم شد و به همین خاطر به او لقب درّنجفی داده بودند )آشوری، طیبه، 

 شیخ ابوتراب به واسطه ی آقای مطهری با تفکر امام روح اهلل آشنا شد وتصمیم گرفت در درس های ایشان شرکت کند.

از نجف به ایشان نامه زده بود که دیگر درس برای ابوتراب والیت پذیری ابوتراب رااز آنجایی میتوان یافت که حاج آقا حکیم 

کافی است و در شرایط کنونی روستاها و شهرها به مبلغین کار آمد و متعهد نیاز بیشتری دارند و ابوتراب را به شهر خود 

به درجه ی اجتهاد سال دیگر 2( شیخ ابوتراب باوجود اجازه ای که به او دادند تا در قم بماند و 71،صهمان) برگردانید.

 بااینکه عالقه ی شدیدی به درس داشت آن را رها نمود و به بوشهر بازگشت.، برسد

االن حال کسی را دارم که به » درجواب همسرش که با تعجب گفته بود مطمئنی میخواهی درست را رها کنی؟میگوید:

 «ذرد.شهر وخانه اش هجرت می کنه و از خواسته قلبی اش می گ خاطرخدا داره از



 

پاکتی که پر از وجوهات خمس بود را به امام تقدیم نمود امام به ابوتراب امین امام بود. روزی در نجف به منزل امام رفته و 

ایشان فرمودند شما نماینده ی ما در ایران و شهر خود هستید چرا این را از آنجا آورده اید بروید و در همانجا خرجش 

با امام تا آنجا بود که پس از شهادت ایشان امام چنین پیامی را به خانواده ایشان ابالغ می  ( این ارتباط82،صهمانکنید. )

من از واقعه تاسف آور و مصیبت وارده بر شماها که خودم هم شریک هستم متاثر هستم و به شما تسلیت می » نمایند:

 «دهم.

آوردند منزل جلد آنها را عوض کرده و بر روی آن جلد از زمانی که مقلد امام شده بود با وانت رساله های ایشان را می 

 رساله های آقای حکیم را می چسباندند )آن زمان داشتن حتی عکس امام هم ممنوع بود(و بین مردم تقسیم می نمودند.

 وی بدون هیچ ترس و اضطرابی به این عمل خود پای بند بود.

ا به گونه ای تکثیر و پخش می کرد که ساواک نتواند فرد خاصی را شهید عاشوری در زمان انقالب اعالمیه ها و نامه ها ر

شناسایی و دستگیر کند. در همه ی برنامه هایی که باید یک نفر برای پیروزی انقالب زودتر از دیگران به میدان بیاید و 

ت و اقتدار او در برابر جرأ خود می برد.همه را به شورش و جنبش هدایت کند، یک تنه در میدان بود و همه را به دنبال 

، به دوستان خودش سفارش می کرد که تبعیدی ها را در خانه بستگان حکومت جائر ستودنی بود، بر خالف تهدید حکومت

می فرمایند: ایشان ری آیت اهلل حسینی بوشه عالم جلیل القدر (.127،ص1384،اسماعیل،یو دوستان اسکان بدهند)ماهین

بود. به خوبی زمانه و مخاطبین را می شناخت. رهبری آن زمان را خوب  «تهجم علیه اللوابسالعالم بزمانه ال »مصداق 

 (.59،ص1384،همانشناخته بود. امام را به عنوان اسوه و مقتدا و پیشوای امت اسالمی شناخته بود.)

به اتفاقاتی که پیش آید  اینکه کسانی ممکن است عالم و آگاه به زمان باشند و نسبت آخرین نکته ای که میخواهم بگویم

ولی این عزیز برای رسیدن به آن آرمان های بلندی که حضرت امام داشت و  ؛کامال محتاط باشند و زیر بار هر کاری نروند

 (.60،ص1384،هماناساسا دین به گردن او نهاده بود به استقبال حوادث می رفت. )

ان بود و مسیر وی را شهید چمران و یار باوفایش علیرضا شهید رییس علی دلواری پرچم دار جنگ های چریکی در ایر

 شهید علیرضا ماهینی مالک اشتر شهید چمران در جنگ های چریکی است. ماهینی ادامه دادند. 

ست نشانده های استکبار بود که با حمایت آمریکا به جنگ با همسایه ی خود یعنی ایران ترغیب شد. دحزب بعث از دیگر 

ان بوشهر شهدای گران قدری را به اسالم تقدیم نمود از جمله شهید علیرضا ماهینی . ایشان انسانی در این مسیر است

. ایشان ضمن تحصیل به فعالیت های به خاطر فعالیت های انقالبی اخراج کردند وارسته و اهل علم بود.او را از دانشگاه

ماهینی در آستانه انقالب با شرکت در مبارزات، پخش اعالمیه های امام و ایجاد ارتباط  سیاسی نیز مبادرت می کرد.

(وی به دلیل شجاعت 112،ص1391)چوبدار ،سعید،تنگاتنگ با روحانیت انقالبی، وفاداری خود را به امام و انقالب نشان داد 

فرماندهی گردان های مجرب عملیاتی در  ها و رشادت هایی که از خود در دفاع مقدس نشان داد توسط شهید چمران به

فتوت و اخالق بود. اهل تظاهر نبود و خستگی ستاد جنگ های نامنظم انتخاب شد. علیرضا قهرمان عرصه های شجاعت، 



 

نمی شناخت .اگر از وی در مورد عملیات سوال می شد، همه ی حرکات و تاکتیک های خود را به دیگران نسبت می داد. 

جنگ داغ بود، پست ها و مناصب زیادی به وی پیشنهاد شد، اما چون مسئله جنگ را از مهمترین امور هنگامی که تنور 

 (112،ص1391،سعید، کشور می دانست از همه عناوین و مناصب پیشنهادی کریمانه گذشت. )چوبدار

های جدید پا به عرصه نبرد  ا حیلهآمریکا و سایر مستکبران جهان هنوز از پای ننشسته و ناامید نشده اند. آنان روز به روز ب

می گذارند غافل از اینکه این مرز و بوم جوان هایی دارد که همچون پلنگ تیز و همچون شیر غران اند. پای امر ولی که به 

جان نثار کردن پیش خواهند رفت. این بار مستکبران با حیله ی داعش به میدان آمدند و  میان باشد بی هیچ درنگی تا

 . نددنبال راه نفوذو  آنها نیز ایران اسالمی است هدف اصلی

شهید محمد احمدی جوان یکی از جوانان پرشور و انقالبی بوشهر است که با فدا کردن جان خود پیمودن این مسیر را 

 شهید احمدی جوان همواره در راه اسالم بود و از گذشت هیچ چیزی مضایقه نمی کرد اوبرای دشمن سخت نموده است.

او عملی کردن هر تئوری بود. یعنی آنچه  بسیج روستا خرید. شیوه ی تکه زمین برای احداث پایگاه دو ول های خودشبا پ

 را به آن معتقد بود، نه فقط حفظ کرده و به دیگران توصیه می نمود، بلکه در رفتار نیز همانگونه عمل میکرد.

قائل بود . همیشه کمی زودتر در محل کارش حضور می  شهید احمدی جوان نسبت به مسائل بیت المال اهمیت بسیاری

وقتی پای حیثیت نظام و ارزش های آن به میان می آمد، به شدت قاطع و جدی یافت و آخر از همه آنجا را ترک میکرد. 

ه اجرا عمل می کرد. امر به معروف و نهی از منکر را بی آنکه توجهی به جایگاه دنیایی و مادی طرف مقابل داشته باشد، ب

امام حسین » بی آنکه توجهی کند می گفت:اهل محافظه کاری نبود در می آورد. نترس بود و فقط خوف خدا را داشت. 

که چه عاشورایی  )علیه السالم( اگر محافظه کاری میکرد، در دنیای آن روز حاکم نیمی از جهان می شد، اما جهانیان دیدند

 «.برپاگشت

والیت فقیه داشت ،در وصیت نامه خود می نویسد مبادا از خط والیت خارج شوید که من محمد اعتقاد قلب و عملی به 

 (14،ص1396شهادت میدهم که شما از خط اهل بیت خارج شده اید.) )محمدی،مسعود،

موج جدیدی از اسالم خواهی را نه تنها در ایران، مدافع حرم شهدای » له العالی( ظبنا به فرموده مقام معظم رهبری)مد

 «آن ها داشته های دفاع مقدس را غنی کردند.. سرتاسر جهان ایجاد کردند دربلکه 

به مردم عزیز کشورم سفارش می نمایم »بوشهر در قطعه ای از وصیت نامه خود می نویسد استان اولین شهید مدافع حرم 

که فریب جوسازی های دشمنان این خاک و اسالم ناب محمدی )ص( را نخورید و در خط والیت باشید و از امام عزیزم، 

 ی شهید را می رساند.این مراتب باالی والیت پذیر« امام خامنه ای )مدظله( حمایت کامل و جامع نمایید.

 جنگ نرم جهانی عرصه ی مبارزه ی شهدای استان



 

در اندیشه ی سردمداران سلطه گر مطرح  از دیرباز جنگ نرم به طور ویژه یا به عنوان زمینه ساز و یا مکمل جنگ سخت

 (9،ص1392بوده است.)صفایی، غالمعلی،

آمریکا را بر آن داشت تا با مطالعه و شاخص سازی از انقالب اسالمی، پیروزی انقالب اسالمی به عنوان بزرگترین انقالب نرم، 

 (24،ص1388 مدل ضد آن را طراحی نماید، به همین دلیل، مطالعه جنگ نرم را باشدت ادامه دادند.)رنجبران،داوود،

ی فرهنگی در قالب در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و ابزار کاربردی آن هم ناتو این تهدید

 (7،ص1389ابزارهای دیپلماسی عمومی و رسانه ای است. )جوشقانی، حسین،

طرف ی بوشهری جنگ نرم را تهاجم غیر نظامی دشمن برای تاثیر گذاری، تسلط و براندازی ساختار سیاسی یآیت اهلل صفا

م نرم قراردارد و باید در این باره سامانه مقابل تعریف می نماید.ایشان معتقدند که ایران اسالمی به شدت در معرض تهاج

دیپلمات دای ی دفاع مقدس فرهنگی ایجاد گردد. لذاست که ما در این دفاع مقدس نیز شهدایی تقدیم اسالم نموده ایم.شه

 و شهدای تبلیغ اسالم در غرب.

و معلومات و اطالعات است. این دانشمند جوان به سبب دید سیاسی قوی  داین نبر شهدایصادق گنجی یکی از  شهید

 2شد.او برای خدمت به مسلمین و بیدارسازی آنان در زمانی کمتر از  کار در خارج از کشوره گسترده ای که داشت شایست

ماه زبان اردو را به خوبی فرا می گیرد.وی به عنوان نماینده ایران در کنفرانس بین المللی ائمه اطهار )علیهم السالم( که در 

 (40،ص1384زار شد، شرکت نمود و پیام اسالم و انقالب را به همه رسانید)ماهینی،اسماعیل،هندوستان برگ

به قوام دین باشهادتش میوه سرخ شهادت داد. او ی مرز اسالم آمریکایی در آن سو صادق در فصل سرد انحراف و خیانت

لقه ی فقیه در پیگیری دائمی آرمان خدا با همراهی عاشقان اسالم ناب محمدی)صلی اهلل علیه( تحت رهبری والیت مط

به حق گل سرسبد شهیدان راه صدور و گسترش انقالب اسالمی در  او تشنه ی خدمت بود و .مودهای بلندش کمک ن

فراسوی مرزهای کشور است. او روش اصولی و صادقانه کار فرهنگی و سیاسی برون مرزی را تعریف و به نمایش گذاشت و 

ناسبات خشک و تصنعی دیپلماتیک شجاعانه و بی پروا چون ابراهیم )علیه السالم( با تبری از به دور از عرف رایج و م

استدالل و منطقی گویا در موضع تهاجم به سراغ بتهای جهالت و انحراف رفت، ریشه های شجره خبیث استعمار، وهابیت 

 جاهالنه را نشانه گرفت.

نمی کرد.آنچه را که اعتقاد داشت بی پروا بیان می نمود و در دفاع او با صراحت بیان میگفت و حقیقت را فدای مصلحت 

روا علیه فرقه ضاله وهابیت و حامیان آن بر عمق کینه پافشاگری های بی از نظراتش از پشتوانه مطالعاتی غنی برخوردار بود.

مریکایی از اسالم ناب محمدی ایادی کفر و نفاق علیه آن شهید سعید افزود و قلب او جایگاه گلوله های انتقام اسالم آ

 گردید.



 

استان بوشهر دین خود را در تبلیغ جهانی اسالم بار دیگر با شهید محمد حسن ابراهیمی ادا مینماید.در خصوص این شهید 

بزرگوار قلم ها کم نگاشته و تنها اثر او به نام ماه گویان نیز در دسترس نبود.وی تولد یافته سرزمین خون و شمشیر 

. نمودنداخذ در روابط بین الملل  و از همان ابتدای زندگی با واژه شهادت انس گرفته.شهید مدرک تحصیلی خود را کربالست

در مقاطع و مکانهای مختلف  ایشاناین شهید بزرگوار برای پیشبرد اهداف حکومت جهانی اسالم جهاد علمی را برگزید. 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مدارس علمیه و حوزه ها های سایت علمی به تدریس پرداختند.وی همچنین به مترجمی 

پرداختند.به عنوان کارشناس کنگره ی جهانی اهل بیت)علیهم السالم( نیز شناخته شد. وی با استفاده از استعداد بی نظیر 

زرگوار د.این شهید باستفاده نمو خود زبان های زنده ی دنیا را فراگرفته و از آن جهت تبلیغ و ارائه مکتب شریف اسالم

توسط سازمانهای جاسوسی وابسته به رژیم صهیونیسم در آمریکای جنوبی)گویان( مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید.به 

پیامی برای خانواده ی این بزرگوار پس از ابراز تاسف از این در طی  انقالبمعظم رهبرعلم  دنبال شهادت این طلبه ی اهل

تعلیم و تبلیغ معرفی می نمایند و می فرمایند جنایتکارانی که دست خود را به خون این جوان شهید را مجاهد  ،حادثه

فداکار و با ایمان آلودند وابسته به هر دولت و سازمان که باشند با این جنایت خود تایید کردند که اهریمنان سنگ دل و 

دهد که شهید ابراهیمی نیز همچون سایر شهدای ضد دانش و روشنگری و ایمانند. این صحبت ایشان به خوبی نشان می 

 عزیز استانمان مهر تایید اقدام خود را از ولی زمان گرفته است.

 آتش به اختیار، حلقه ناشناخته زنجیر شهدای استان

هنگی و اجتماعی در غرب که باعث بی هویتی رمی توان اینگونه یافت که وقتی تساهل ف مقصود از مفهوم آتش به اختیار را

سل جوان را بی هویت و بی غیرت سازند و از نمغرب زمین شده است به شکل موریانه ای وارد جوامع اسالمی بشود تا 

عی تشخیص ندهند و نتوانند امور اصلی را مدیریت کنند نوبت به آتش رطرف دیگر متولیان امور نیز بین مسائل اصلی و ف

ار میرسد.یعنی جوانان انقالبی و پیرو خط امام با مدیریت گروهی به صورت خودجوش به عمل بپردازند و از فرهنگ به اختی

واقعیت این است که آتش به اختیار در هر زمان و برهه ای به شیوه ای مختلف وجود خواهد  های اصیل اسالمی دفاع کنند.

خودجوش و مردمی درمقابله با مختلف تاریخی به صورت گروه های در برهه های داشت. کما اینکه شهدای استان بوشهر 

هجوم موریانه ای دشمن به صورت آتش به اختیار عمل نموده اند. شهیدرییسعلی دلواری با عشیره ی خود در زمانی که 

چون آن  استکبار چشم طمع به خاک و اموال مردم بسته بود به صورت خودجوش ولی آگاهانه به تقابل باآنان برخواست

دریا  گروه انقالبی اش بههمراه  را شناخت. شهید نادر مهدوی با فرموده ی امامآن و او به خوبی یت با این امر بود وزمان اول

آرمان را انتخاب کرد و به آن دست یافت. شهیدان محمد حسن ابراهیمی و صادق گنجی اولویت آن روز را تبلیغ و  زد و

ابر اسالم آمریکایی می دانستند لذاست که در آن وادی جان شیرین خود را فدا نمودند گسترش اسالم ناب محمدی در بر

 به آن عمل کرد. آتش به اختیاردر هر برهه ای باید اولویت را شناخت و پس



 

دشمن شناسی در  تاثیر دارد و در شهدای استان بارز بود دشمن شناسی است.این امر یکی از اولویت های مهمی که در 

میدان ها ، از مسایل مهمی به شمار می رود که به انسان بصیرت می بخشد؛تا در راه رسیدن به هدف دوست را همه ی 

 (7،ص1379دشمن و دشمن را دوست نگیرد.)شیرازی،علی،

برای این مهم، هم باید بدانیم که دشمن کیست و هم باورکنیم که با دشمنان متعددی، به همراه انواع و اقسام خدعه ها 

باید هوشیار باشید، دشمن برای ضربه زدن به » در بحث دشمن شناسی می فرمایند: والیت عظمای رو هستیم. مقام روبه

انقالب و اسالم، از یک راه نمی آید؛ ...هر چیزی که دیدید دشمن روی آن حساسیت نشان می دهد، شما هم روی آن 

 (7/9/69سخنرانی در جمع نیروی بسیج )«حساس بشوید.

شهر با دو ویژگی بارز خود یعنی گوش به امر ولی زمان بودن ودشمن شناسی کوچکترین تحرکات دشمن را زیر شهدای بو

 .نظر گرفته و هر جا که دشمن خواست عرض اندامی بکند او را زمین گیر نمودند

برای » می فرمایند: 26/2/94 سخنرانی در امام خامنه ایاسالم تنها دو مولفه باال کافی نیست. ان البته برای غلبه بر دشمن

 شهدا عالوه بر بصیرت «غلبه بر دشمن چیزی که الزم است در درجه ی اول بصیرت و در درجه ی دوم عزم و همت است.

زیادند افرادی که می دانند اما عمل نمی کنند کوفیان امام خود را می شناختند  ویژگی مهمتر یعنی عزم و همت داشتند.

پای عزمشان لنگید و جلوی او صف بستند.خیلی وقت ها،  اما درمقام عملحمایتش می کنند و به او نامه نوشتند که 

دانستنی های ما زیاد است اما درمقام عمل دچار شک و تردید می شویم و حتی خالف آنچه در ذهن داریم عمل میکنیم. 

 (57،ص1396علوی،علی اصغر،)

محسوب می شود که بسیاری ازمتفکران اسالمی مفهوم عزم را ذیل اراده برای عمل به علم، اراده انسانی، مهمترین عامل 

علمشان را با عزم همراه ساختند وجاودانه  شهدامطرح می کنند. و آن حلقه ی گم شده بین علم و عمل همان عزم است.

 ی تاریخ شدند.

 نتیجه

اگون قرار گرفته است لذاست که رهبر معظم امروزه ایران اسالمی در معرض تهاجم های بی وقفه و شیوه های مبارزاتی گون

در سالهای اخیر می فرمایند هر شخص خود در عرصه ی  ،فراوانی بر واژه ی جنگ نرم داشته دتآکی (حفظه اهلل)انقالب 

فرهنگ به صورت آتش به اختیار عمل نماید. برای مقابله با این تهاجم ها که هدف اصلی آنها انحراف و تباهی نسل جوان 

ماست تنها با تبلیغ و معرفی چهره های تابناک و درخشان شهدا و الگوسازی مناسب از این ذخایر معنوی برای هدایت  غیور

موفق به مصون سازی فرهنگی، گسترش مبانی اعتقادی و تحکیم ریشه های انقالبی شد. لذا در این  می توان قشر جوان

به عنوان الگوی انسان ساز، جوانان کشور و به خصوص استان بوشهر  شهدای استان پژوهش با معرفی ویژگی های شاخص

شناختن این اسطوره ها مطمئنا می توانند مسیر والیت  با را به شناخت مسیر درست هدایت می نماییم. جوانان ایران



 

با شناخت این پذیری و دشمن شناسی را سریعتر از پیش بپیمایند و در پیچ های تاریخی راه را از بیراهه بشناسند و آنگاه 

در عرصه ای که و مشعل های هدایت همانند آنان آتش به اختیار قدم در مسیر تعالی حکومت جهانی مستضعفین بگذارند 

در تبلیغ چه ، ،نرم و اقتصادیدر جنگ سخت اشند چهآتش به اختیار ولی خود ب استطی آن برهه ی تاریخی مورد نیاز 

 با بصیرت عمارهای زمان باشند.و  دفاع از وطنشان جهانی اسالم و دفاع از حریم آل اهلل و

ویژگی های این انسانهای پاک بپردازند. اینکه چرا دیگر امید است که در آینده ای نه چندان دور اصحاب قلم بتوانند به 

و  وجود آن مرتبه ی علمی مورد تهاجم قرار گیرد؟ا دعای دموکراسی دارد بشهید محمد حسن ابراهیمی درکشوری که ا

ما به جای شناختن این قهرمانان ، به قهرمانان افسانه ای دیگر کشورها عالقه نشان می  اینکه اصال چرا امروزه جوانان

  دهند؟ و پاسخ به چراهای دیگری که در این پژوهش مجال پرداختن به آنها نبود.
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