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انقالبخم ـی ـنــی
و مکتب رهبرساز
[سیدمحمدامینآبادی]
یهــای بســیار مهــم انقــاب اســامی ،نقــش آن در ایجــاد و تــداوم
بــدون شــک یکــی از ویژگ 
تهــای اســامی و «رهبرســازی» بــرای تــداوم نهضت مقاومت اســامی بوده اســت.
نهض 
جهان اســام پس از تشــکیل رژیم صهیونیســتی ،شکسـتهای پی در پی اعراب ،شکســت جنبش
ناسیونالیســم عــرب و بــه دنبــال آن فراینــد صلــح اعــراب و اســرائیل بــا پیشــگامی مصــر میرفــت کــه بــرای
همیشــه رژیــم صهیونیســتی را بــه عنــوان یــک واقعیــت و حقیقــت در قلــب امــت اســامی بپذیــرد تا اینکه
انقالب اســامی در ایران به پیروزی رســید .پس از آن بود که بســیاری از انســانهای آزاده در کشــورهای
تهــای مــادی و معنــوی
اســامی بــا روحیــه و انگیــزهای کــه از شــخصیت بینظیــر امــام خمینــی و حمای 
ََ
انقــاب اســامی از خــود گرفتــه بودنــد ،علــم مبــارزه را در ســرزمینهای اســامی برافراشــتند .بــه فضــل
الهــی ایــن پرچــم طــی 41ســال گذشــته هیـچگاه بــر زمین نیفتــاده و بــا شــهادت هر مجاهــدی پرچم جهاد
و شــهادت را مجاهــد دیگــری بــا قــوت و قــدرت بلند کرده اســت .رهبر معظم انقالب در پیامی کــه  13دی
به مناســبت شــهادت ســردار ســرافراز ســپاه اســام حاج قاســم ســلیمانی صادر کردند تأ کید کردند« :او
تشــدگان اســام و مکتــب امــام خمینی بــود».
نمونــۀ برجســتهای از تربی 
در ایــن نوشــتار بــه طــور خالصــه تنهــا نگاهــی میاندازیــم بــه چندتــن از ایــن رهبــران و مجاهــدان بــزرگ
جهــان اســام کــه تحــت تأثیــر «مکتــب امــام خمینــی» پرچــم مبــارزه و جهــاد و شــهادت را یکــی پــس از
دیگــری بــر دوش گرفتنــد و نگذاشــتند ایــن علــم مبــارک بــر زمیــن بیفتــد.
ابومهدیمهندس
ً
مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس را قطعا باید یکی از تربیتیافتگان مکتب امام خمینی دانست .خود وی
دربــاره امــام میگویــد« :امــام خمینــی احیا گــر اســام بود .روح اســام و روح معصومین در امام تجســم پیــدا کرده
بــود .زمانــی کــه ایشــان در نجــف تبعیــد بودنــد پشــت ســر ایشــان در مســجد شــیخ انصــاری نمــاز میخواندیــم.
امــام هیبــت خاصــی داشــتند وقتــی بــه شــما نــگاه میکــرد احســاس میکــردی انــگار شــعاع نــوری از چشــمان
ایشــان وارد بــدن شــما میشــود و عبــور میکنــد».
ایــن مجاهــد بــزرگ ســالها در ســپاه بــدر کــه توســط مجاهدیــن عراقی و برای مبــارزه با رژیم بعث شــکل گرفته
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بــود ،در کنــار رزمنــدگان ایرانــی و دوشــادوش آنهــا
در جبهههــا بــا رژیــم بعثــی مبــارزه کــرد .ابومهــدی
در  ۲۰۰۳میــادی نیــز بــا ســرنگونی رژیــم بعــث در
عــراق بــه ایــن کشــور بازگشــت و در  ۲۰۰۵میــادی
در انتخابــات پارلمانــی بــه عنــوان نماینــده اســتان
بابــل پیــروز شــد ،امــا آمریکاییهــا اجــازه فعالیــت
بــه وی ندادنــد و وی مجبــور شــد دوبــاره بــه ایــران
بازگــردد .ابومهــدی در ســال  ،2007بــا داشــتن
تجــارب فــراوان جنگــی اقــدام بــه تشــکیل گــروه
«کتائــب حــزباهلل عــراق» کــرد .کتائــب حــزب
اهلل عــراق بــهعنــوان قدرتمندتریــن گــروه مســلح
یشــود و ســتون
ســازمانیافته در عــراق شــناخته م 
اصلــی حشدالشــعبی اســت .آمریــکا از ســال ۲۰۰۹
میــادی ایــن گروه و شــخص ابومهدی المهندس
را در لیســت ســیاه خــود قــرار داده بــود .بــا ظهــور
داعــش در ســال  2014و تشــکیل حشدالشــعبی
عــراق بــه فتــوای آیـتاهلل سیســتانی فصــل تــازهای
در تاریــخ مجاهدتهــای ابومهــدی المهنــدس
گشــوده شــد و ایشــان در کنــار حــاج قاســم تمــام نیرو
و تــوان خــود را بــرای پاکســازی عــراق و ســوریه از
لــوث وجــود تکفیریهــای داعــش بــه کار گرفــت.
گام آخــر زندگــی مجاهدانــه ایــن تربیتیافتــه
مکتب خمینی نوشــیدن شــهد شیرین شــهادت در
کنــار دوســت و همــراه عزیــزش حــاج قاســم بــود کــه
یکــرد.
بــه ســربازی وی افتخــار م 
سیدعباسموسوی

شــهید «ســیدعباس موســوی» شــیرمرد دیگــری از
مجاهدان راســتین اســام بود کــه پیام روحبخش
امــام خمینــی و انقــاب اســامی ایــران را بــا گــوش
جــان شــنید و بــه پیــر جمــاران لبیــک گفــت.
ســیدعباس در جوانــی زمانــی کــه شــوق مبــارزه بــا

