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صفحه 7
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ 
۲7 جمادی االول ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۳۸۹

بــا  نی  ســلیما قاســم    
مردم گرایی،  ساده زیســتی، 
پرهیز از ظاهرسازی و ریاکاری 
و نقش بازی کردن و عدم تالش 
برای تأثیرگذاری قدرت منشانه 
با رفتار و گفتار نافذ خود، یک 
نفوذ خود  تحــت  را  جغرافیا 
درآورده و با تأثیرگذاری خود بر 
این قلمرو جغرافیایی، به همان 
وسعت، تغییر نگرش ایجاد کرده 
است و با شهادت اش گویی غبار 
چشم ها و دل ها پاک  شده است. 

مشــاهده می شود که عظمت 
نگاه ســردار سلیمانی چگونه 
میلیون ها انسان را در کشورهای 
ایران، عراق، لبنان، ســوریه، 
یمن و هنــد و... به خیابان ها 
کشاند و نشــان داد مردمان 
آن  پدیدارشناســی خود  در 
صفــات و ویژگی هایی که در 
نهج البالغــه بر آن مهر تأکید 
اســت، در سیمای  زده  شده 
کرده اند. رؤیت  ســردار  این 

 نرمال ســازی مجموعه برنامه ها و اقداماتی اســت که برای 
آرمان زدایی و زدودن مشی انقالبی گری در رفتار و رویکردهای 
جامعه و مســئوالن به کار گرفته می شــود. مهم ترین تاثیر 
شــهادت حاج قاسم در بعد فرهنگی هدررفت بیش از دو دهه 
تالش آمریــکا در اجرای پروژه نرمال ســازی در  ایران بود.

شهادت ســردار سپهبد شــهید حاج 
قاسم سلیمانی و در پی آن، سیلی موشکی 
جمهوری اسالمی ایران به پایگاه عین االسد 
آمریکایی ها که از خاک ایران و سپس با اعالم 
رســمی همراه بود تحولی مهم و تاریخ ساز 
محســوب می شود. در ســوی دیگر ماجرا، 
هرچند رئیس جمهور آمریکا و دولتمردان این 
کشــور قبل از پاسخ موشکی ایران از پاسخ 
متقابل و واکنش نظامی صحبت می کردند 
اما پس از آن در یک عقب نشــینِی آشکار، 
از همکاری و مذاکره با ایران سخن گفتند.

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقالب در یادداشت زیر به قلم 
دکتر محمد جمشیدی عضو هیئت علمی 
دانشــکده  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران و تحلیل گر ارشد مسائل آمریکا ابعاد 
مختلف این مسئله و فراز و فرودهای آن را 

مورد واکاوی و تحلیل قرار داده است.
چرایِی یک ترور

تقلیل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی 
به تصمیم تیم امنیت ملی ترامپ و روحیات 
ساده انگارانه  آمریکا  رئیس جمهور  هیجانی 
اســت. آمریکا به این برآورد رسیده بود که 
با بــروز تغییرات معنــادار در صحنه  غرب 
 آسیا، به زودی قدرت بازیگری سیاسی خود 
را از دســت خواهد داد. جمع بندی این بود 
که برای اینکه آمریکا همچنان یک بازیگر 
سیاسی و امنیتی در غرب  آسیا باقی بماند، 
حداقل بایــد در کوتاه مدت وارد یک بازی 

پرریسک شود.
بــروز ناآرامی های آبان مــاه در ایران و 
همچنین تحوالت پرتنش در عراق و لبنان 
ایــن ذهنیت را در آمریــکا تقویت کرد که 
نباید اجازه داد که ساختار قدرت منطقه ای 
ایران دســت نخورده باقی بمانــد و باید از 
فرصت آشــوب ها برای تنــّزل قدرت ایران 
استفاده کرد. در همین فضا بود که آمریکا 
از بهانه  کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی 
در پایــگاه کرکوک یا هجوم مردم عراق به 
ســفارت آمریکا در بغداد اســتفاده کرد و 
مارک اســپر وزیر دفــاع آمریکا اعالم کرد 
که »بازی عوض شــده« و آمریکا به سمت 
می کند.  »پیش دســتی« حرکت  سیاست 
ترور شهید حاج قاسم سلیمانی گام بزرگ 
اول در »سیاسِت امنیتی جدید آمریکایی« 
بود تا ساختار شبکه  قدرت منطقه ای ایران 

را از هم بپاشاند.
اگر جمهــوری اســالمی در قبال این 
وضعیت امنیتی جدید عقب می نشســت، 
جدای از ضربه  اساســی به هیمنه  انقالب 
اسالمی، باید منتظر ترورهای بیشتری نیز 
می شد و اعتماد متحدین و اعتبار منطقه ای 

نفوذ شخصیت
روان شناسان افراد دارای کاریزما )جذبه( را افراد 
با نفوذی می دانند که می توانند بر ذهن و قلب دیگران 
کنترل داشــته باشند. این قبیل افراد با ارزیابی دقیق 
از رفتار و عملکرد مــردم و قدرت تغییر دیدگاه های 
مخالف به سمت خود، عناصر پدیداری شخصیت خود 

را نمایان می سازند.
نظریه »بزرگ مرد« در روان شناسی سیاسی بر این 
اعتقاد اســت که رویدادهای مهم ملی یا جهانی تحت 
تأثیر افرادی برجسته است که سازنده و پدیدآورنده آن 
رخدادها هستند. به یک معنا این مردان بزرگ هستند 
که تاریخ را می ســازند و نفوذ خــود را هر جا که قرار 
گیرند، می گســترانند. چنین افرادی حائز ویژگی های 
منحصربه فردی همچون معنویت، جذابیت، هوشمندی، 
قدرت روانی و اراده  برتر، استعداد الهام بخشی و توانایی 

متقاعدسازی و هدایت مردم هستند.
قاسم سلیمانی با ساده زیستی، مردم گرایی، پرهیز از 
ظاهرسازی و ریاکاری و نقش بازی کردن و عدم تالش 
برای تأثیرگذاری قدرت منشانه با رفتار و گفتار نافذ خود، 
یک جغرافیا را تحت نفوذ خود درآورده و با تأثیرگذاری 
خود بر این قلمرو جغرافیایی، به همان وســعت، تغییر 
نگرش ایجاد کرده اســت و با شــهادت اش گویی غبار 

چشم ها و دل ها پاک  شده است. 
جغرافیای نفوذ وی چهار دســته را در برمی گیرد: 
1. خانواده وی 2. مجموعه سپاه و هم رزمانش 3. مردم 

آزاده ایران، منطقه و جهان 4. دشمنانش.
با نظر به اینکه بسیاری از افراد هنگامی که درگیر 
کار و شــغل خود می شوند و به ویژه مشاغل نظامی که 
طبیعتاً افراد را بیشتر درگیر می کند و فرد بیشتر وقت و 
انرژی خود را صرف آن می کند و ممکن است از توجه به 
نیازمندی ها و کمبودهای خود و خانواده اش عقب بماند؛ 
اما واقعیت زندگی ســردار سلیمانی و به ویژه سخنرانی 
دختر ایشان در مراسم تشییع، گویای این مهم است که 
وی علیرغم آنکه در شغل خود فردی موفق و پیشرو بوده 
است اما از خانواده و تربیت فرزندانش غافل نمانده است 
و مضاف بر آن؛ هوشمندانه و مدبرانه عمل کرده است. 
وی بر مجموعه سپاه و هم رزمانش نیز نفوذی انکارناپذیر 
داشته است و الگوی کارآمد و الهام بخش برای آنان بوده 
و خواهد بود. مردم آزاده ایران از تمام اقشار ثابت کردند 
که چگونه ذهن و قلب آنان تحت نفوذ سرداری چنین 
مردمی، بی ریا و ساده زیست است و این گونه شخصیت ها 
را با جان ودل خود حس و لمس می کنند و در مقابل آن 
سر تعظیم فرود می آورند. و همین طور مردم کشورهای 
اســالمی وی را چراغ راه خود می دانند. اما دشمنانش؛ 
کمتر پیش می آید که کســی یا کسانی از دشمن خود 
متأثر شوند. ســردار سلیمانی همواره برای دشمنانش 

هرچند خاطر همه ما از درگذشت جمعی از 
هموطنان در سقوط هواپیمای مسافربری بسیار 
مکدر است اما بررسی ابعاد تأثیرگذاری شهادت 
سردار سلیمانی و حضور حماسی مردم در تشییع 
شهدای مقاومت، موضوعی است که نباید مورد 

غفلت قرار گیرد.
اگر ترامپ و ایاالت متحده، جمله معروف این 
روز ها را که بر زبــان قاطبه مردم و ارادتمندان 
شهید سلیمانی جاری است که برای سیاست  های 
آمریکا و نظام سلطه »شــهید سلیمانی بسیار 
خطرناک تر از ســردار ســلیمانی« است، درک 
می کرد شــاید هیچ وقت مرتکب چنین جنایت 
رذیالنه و احمقانه ای نمی شد. هرچند این جنایت 
تروریستی را نه از روی یک استراتژی هدفمند و از 
پیش تعیین شده بلکه به اذعان اکثریت صاحب 
نظران بین الملل و حتی محافل داخلی آمریکا، 
در حقیقت واکنشی از روی استیصال و شکست 
برنامه  های توسعه طلبانه ایاالت متحده در منطقه 

غرب آسیا باید دانست. 
همان گونه که رهبر معظم انقالب در دیدار 
مردم قم بیان فرمودند؛ دلیل اصلی شکست تمام 
برنامه  های نامشــروع آمریکا به ویژه در قضایای 

لبنان، فلســطین، ســوریه، عراق و... را باید از 
تدبیر و شجاعت شهید سلیمانی دانست. جدای 
از تأثیرات شگرفی که خون به ناحق ریخته شده 
وی در بیداری نسل ها و به خروش آمدن امت  های 
مســلمان در اقصی نقاط دنیا علیه نظام سلطه 
خواهد داشت و از این به بعد تمام منافع، اماکن و 
نیرو های آمریکایی و صهیونیستی در سراسر دنیا 
به عنوان سیبل های انتقام به حساب خواهند آمد، 
ولی تأثیر این شهادت مظلومانه در عقیم ماندن 
سیاســت  های آمریکا و هم پیمانانش در فضای 

داخلی ایران خود داستان دیگری است.
شــاید بتوان مهم ترین تأثیر این شهادت در 
 )Normalization( شکست پروژه »نرمال سازی« را
رفتار جامعــه انقالبی ایران جســت وجو کرد. 
نرمال ســازی در حقیقــت، مجموعه برنامه ها و 
اقداماتی اســت که برای آرمان زدایی و زدودن 
مشی انقالبیگری در رفتار ها و رویکرد های جامعه 
و مسئوالن به کار گرفته می شود. ایاالت متحده 
پس از ناامیدی از براندازی نظام اسالمی از بستر 
جنگ سخت )hard war( شروع به پیاده سازی این 
سیاست از زمان دولت سازندگی در ایران کرده و 
تشدید آن با روی کار آمدن دولت اوباما و ادامه 
آن در دولت ترامپ بوده است. این پروژه از طریق 
»نفوذ« در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری 
نظام، جهت تغییر رفتار ها و رویکرد های انقالبی 
مردم و مسئوالن دنبال گردید. در این باره رهبر 

فرزانــه انقــالب در 4 آذر 94 فرمودند: »هدف 
مهم تر از جمع آوری اطالعات و جاسوســی که 
در نفوذ موردی تعقیب می شــود، تصمیم سازی 
اســت... نفوذ جریانی و شبکه ای خطرناک تر از 
روش  های دیگر اســت. در این روش دشمن در 
درون ملت و داخل کشــور شبکه سازی می کند 
تــا آرمان  ها، باور ها و در نتیجه ســبک زندگی 
را تغییر دهد.« یانکی ها برای دســتیابی به این 
هدف شــوم خود یعنی نرمالیزه کــردن رفتار 
جامعه و مسئوالن ایرانی در تمام ابعاد فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... در دولت اوباما 
از روش  هایی با متد مذاکره و به تبع آن استفاده 
از ظرفیت برجام، FATF، CFT، ســند 2030 و... 
را در دستور کار خود قرار دادند. در مقوله برجام 
و مذاکرات هســته ای، اوباما به طور صریح بار ها 
اعالم کرد که هدف از مذاکرات هسته  ای »تغییر 
رفتار« )Change behavior( و به تبع آن »تغییر 
ساختار« )Change structure( خواهد بود. یعنی 
بحث هســته ای فرع قضیه بوده و موضوع اصلی 
تغییر رفتار ایرانی ها شما - بخوانید کنار نهادن 

رویکرد انقالبی - می باشد. 
در این باره جان ساورز )رئیس MI6( مهر 94 

و در مصاحبه با شبکه CNN گفت: »برجام ظرف 
15 سال آینده ایران را به کشوری میانه رو تبدیل 
خواهد کرد! ما شاهد کشوری هستیم که در مرحله 
انتقال از پایه های انقالبی به کشوری نرمال تر قرار 
دارد!... ما نیاز به صبر استراتژیک داریم و به آنان 
فرصت دهیم در ده پانزده سال آینده توسعه پیدا 

کرده و به کشوری نرمال تبدیل شوند!!«
دلیل توصیه های موکد رهبری در همان ایام 
تاکنون در مقوله انقالبی رفتار کردن مسئوالن، 
نهاد ها در تمام قوا و جامعه و مذموم شــمردن 
اطالق افراطی گــری به رفتــار انقالبی به ویژه 
جوانان توسط برخی مسئوالن را باید در مقابله 
با همین اســتراتژی دشمن جست وجو کرد. در 
این باره نباید از نقش عوامل ساده اندیش یا واداده 
داخلــی در همراهی ایاالت متحده برای اجرای 
این پروژه به ســادگی گذشت. همان هایی که با 

رفتار و مواضع خود در حین مذاکرات هسته ای 
و مقوله های چالشی با آمریکا و نیز اتخاذ برخی 
رویه ها و مواضع در داخل، این امیدواری را برای 
نظام ســلطه در اجرای پروژه نرمال سازی زنده 

نگه داشتند.
از اظهارات متعدد دولتمردان آمریکا، می توان 
به خوبی دریافت که این نقشــه در دولت ترامپ 
نیز به طور جدی و هدفمند دنبال می شود. برای 
نمونه، پمپئو وزیر خارجه آمریکا بهار 97 در یکی 
از توئیت های خود نوشت؛ »استراتژی ما در قبال 
ایران، یک اجماع جهانی اســت که در آن فقط 
از رژیم ایران خواســته شود مانند آنچه که ما از 
تک تک دیگر کشور ها می خواهیم، مانند یک ملت 

عادی و نرمال رفتار کند!«
عــادی و نرمال بــودن ملت ایــران از دید 
ایــاالت متحده یعنی اینکه این ملت از اســالم 
ناب محمدی)ص( که ماهیتی ضدظلم و سلطه 
دارد دســت بردارد. دنبال حمایت از مظلومان 
و مســتضعفان جهان نباشد تا آمریکا بتواند به 
راحتــی و بدون دغدغه همانند گذشــته با هر 
جنایتــی آنان را اســتثمار کنــد. پیگیر صدور 
انقالب و ایدئولوژی آن نباشد تا بزرگ ترین مانع 

در برابر توســعه طلبی های الاشباع آمریکا قرار 
نگیــرد. از حمایت و ایفای نقش مؤثر در محور 
مقاومت دست کشیده و راه را برای پیگیری منافع 
سلطه جویانه آن ها و تأمین امنیت رژیم غاصب 
صهیونیستی هموار نماید. به جای سبک زندگی 
اسالمی، سبک زندگی آمریکایی که مصرف گرایی 

فزاینده در ذات آن می باشد را برگزیند تا بهترین 
بازار بــرای عرضه محصوالت آمریکایی را ایجاد 
نموده و موجب تســلط هرچه بیشتر آمریکا بر 
جامعــه ایرانی گردد. با کنار گذاشــتن روحیه 
ایثار، شــهادت طلبی و استقالل خواهی به عنوان 
یک کشور اطاعت پذیر در خدمت سیاست  های 
منفعت طلبانه نظام سلطه بوده و با انتخاب مشی 
سکوالر و بر اســاس نظام سرمایه داری لیبرال، 
سعادت را فقط در همین دنیای مادی جست وجو 
کند. ... و در یک کالم آمریکوفیل یعنی دوستدار 

آمریکا شوند!
اما شهادت سردار فاتح سپاه اسالم در ابتدای 
گام دوم انقالب ضمن شکست مفتضحانه آمریکا 
در جمیع ابعاد موجب رستاخیز بیداری آحاد ملت 
ایــران و ملت  های دیگر گردید. آری؛ قرار بود بر 
اســاس پروژه نرمال سازی، جامعه ایرانی به ویژه 
نسل  های سوم و چهارم نسبت به اصول و مبانی 
انقالب، مخالف یا نهایتاً بی تفاوت شوند. اما خون 
به ناحق ریخته حاج قاســم، غلیانی در عالقه و 
اعتقاد مردم و نسل  های جدید نسبت به انقالب 
ایجاد کرد که با هیچ برنامه بصیرتی و روشنگری 

قابل احصاء نبود.
قرار بود با ابزار 2030 و به اصطالح جلوگیری 
از رشد فرهنگ خشونت طلبی، شهید فهمیده ها 
و فرهنگ شهادت طلبی از متون درسی کودکان 
و نوجوانان حذف شوند تا یک نسل غیرانقالبی و 
غیرمؤمن به عنوان سربازان نظام سلطه در آینده 
برای پیاده سازی و گسترش فرهنگ آمریکایی 
و غربی تربیت شــوند اما با شهادت پدر مهربان 
فرزندان ایران زمیــن دیدیم که چگونه همین 
کودکان و نوجوانان با بغض توأم با خشم، هرکدام 
خود را یک قاسم سلیمانی نامیدند و مصمم به 

ادامه راه وی شدند.
قرار بود با چهارشــنبه های ســفید، هجمه 
گسترده رســانه ای برای ترویج فساد به ویژه در 
شــبکه های اجتماعی، عفــت و حیای عمومی 
 به ویــژه در میان زنان و دختران زدوده شــود و 
آنان را نســبت به ایفای نقش مادرانه در تربیت 
نســل مؤمن و انقالبی بی اثر کننــد اما یکی از 
صحنه های شگرف تشییع حاج قاسم و یارانش 
حضور زنان و دختران با پوشش های متفاوت بود 
که خود را ارادتمند شهدا معرفی کرده و با روح 
بلند حاج قاسم عهد بستند که فرزندانی مثل او 

تربیت کنند.
قرار بود با فشــار و تحریم اقتصادی بر مردم 
به ویژه اقشار مستضعف جامعه به عنوان حامیان 
اصلی انقالب آنان را خســته و نســبت به دفاع 
از آرمان  هــای انقالب غافــل و بی تفاوت کنند 
اما به فرموده رهبر حکیم انقالب؛ حاج قاســم با 
 شــهادت خود غبار غفلت را از چشم ها زدود و 
موجب استقامت هرچه بیشتر مردم در این راه 
گردید. قرار بود... و قرار بود هایی که دنبال تبدیل 
ایران به یک کشور عادی مورد پسند نظام سلطه 
بود اما شــهادت حاج قاسم و حضور تاریخ ساز و 
بی نظیر مردم در تشییع شهدا نشان داد انقالب 
زنده اســت هرچند در چند سال اخیر برخی ها 
حتــی در تریبون های رســمی  داخلی، انقالب 
اسالمی را برای گذشته و تاریخ آن را تمام شده 

دانسته بودند!!
مجموعه اقدامات و تأثیرگذاری های شگرف 
عملکرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی چه 
قبل و چه بعد از شهادت، در بُعد فرهنگی و نرم 
بسیار فراتر از بعد نظامی  و امنیتی آن است که 
نیاز به واکاوی و تحلیل بسیار دارد. شاید بتوان 
مهم ترین تأثیر شــهادت قهرمانانه حاج قاســم 
در بعد فرهنگی و نرم را شکســت خسارت بار و 
هدررفت بیش از دو دهه تالش ایاالت متحده در 

اجرای پروژه نرمال سازی در ایران نامید.

 شخصیت شناسی 
 سردار 
سلیمانی قاسم 

سعید عبدالملکی

می فرمایند: »با مردم، به هنگام دیدار در مجالس رسمی 
و در مقام داوری گشاده رو باش و از خشم بپرهیز که 

سبک مغزی، به تحریک شیطان است.«
بنابراین؛ به وضوح روشن است که حضرت علی)ع( 
راز نفوذ و گیرایی شــخصیت رهبران و زمامداران را 
چه خوب توصیف و گوشــزد می کنند. به قول آندره 
ژید که می گوید: »سعی کن عظمت در نگاه تو باشد 
و نه در چیزی که به آن می نگری.« مشاهده می شود 
که عظمت نگاه ســردار ســلیمانی چگونه میلیون ها 
انســان را در کشــورهای ایران، عراق، لبنان، سوریه، 

یمن و هند و... به خیابان ها کشاند و نشان داد مردمان 
در پدیدارشناسی خود آن صفات و ویژگی هایی که در 
نهج البالغه بر آن مهر تأکید زده  شده است، در سیمای 

این سردار رؤیت کرده اند.
کاریزمای الهی

یکی دیگر از ابعاد وجودی سردار قاسم سلیمانی که 

قاسم سلیمانی از لحاظ هستی شناسی دارای ابعاد و زوایای گوناگونی از قبیل ابعاد 
نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و دینی می باشد. ازآنجاکه همه این ابعاد متأثر از 
یک عامل روان شــناختی مهم در شخصیت وی می باشد ما در این مقاله تحلیلی سعی 
داریم مبانی و ریشه های روان شناختی شخصیت وی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. 
چراکه عناصر و مؤلفه های روان شناسی شخصیت وی به مراتب مهم  و قابل بررسی ویژه 
می باشد. پر واضح است؛ افراد متخصص و حتی متعهد بی شماری در مشاغل و پست های 
مختلف مشغول فعالیت هستند لیکن این چنین به بلوغ و رشد همه جانبه وجودی دست 
نمی یابند. بنابراین؛ شخصیتی با این میزان جامعیت، بزرگ منشی، جذبه و محبوبیت، 
عالوه بر بعد سخت افزاری و نظامی گری دارای یک بعد نرم افزاری است که در نوع خود 

منحصربه فرد و بی نظیر و نیازمند رمزگشایی و شناخت بیشتر است.

نســبت به ابعاد دیگر بسیار حائز اهمیت و قابل توجه 
اســت؛ بُعد معنوی و الهی شــخصیت اوست. وی به 
دلیل خدامحوری و اخالص در گفتار و رفتار، در زمره 
مردان الهی است و خداوند به پاداش این نیت خالصانه، 
زندگــی متبرک و خدا گونه، به طریقی خاص در وی 
نظر کرده است. چنانکه خداوند در آیه 94 سوره انبیاء 
الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل  می فرماید: »َفَمْن یَْعَمْل ِمَن الَصّ
ُکْفَراَن لَِســْعِیِه َوإِنَّا لَُه َکاتُِبوَن« »پس کسی که برخی 
از کارهای شایســته را انجام دهد در حالی که مؤمن 
باشد، نسبت به تالشش ناسپاسی نخواهد شد، و ما یقیناً 

]تالشش را[ برای او می نویسیم.« همچنین خداوند در 
آیه 105 سوره انبیاء تأکید می کند وارثان و صاحبان 
اصلی دنیا و آخرت بندگان شایســته هستند؛ »َولََقْد 
ْکِر أََنّ الْْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي  بُورِ ِمْن بَْعِد الِذّ َکَتْبَنا فِي الَزّ
الُِحوَن« »و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم  الَصّ
که زمین را بندگان شایســته ما به میراث می برند.« 
که در زمان ما سردار قاسم سلیمانی مصداق بارز این 

بندگان شایسته است.
همچنین؛ خداوند در آیه 2 سوره نحل به مقامی 
باالتر برای این قبیل بندگان اشاره می کند و می فرماید 
فرشتگان و موکالنی بر این گونه انسان ها نازل می کند: 
وِح ِمْن أَْمِرهِ َعلَی َمْن یََشاُء ِمْن ِعَباِدِه  ُل الَْماَلئَِکَة بِالُرّ »یَُنِزّ
أَْن أَنِْذُروا أَنَُّه اَل إِلََه إاَِلّ أَنَا َفاتَُّقوِن« »)ســنت الهی این 
است که( خداوند فرشتگان را با روح )موکل و( تحت امر 
بر هریک از بندگانش که اراده فرماید )که پیامبر شوند( 
نازل می فرماید)و پیام این است(: »مردم را آگاه کنید و 
هشدار دهید که معبودی و خدایی جز من وجود ندارد، 
پس ای مردم! از کیفر الهی من }خداوند متعال{، علیه 
کفر و نافرمانی تان بر حذر باشید.« حضرت علی)ع( نیز 
در حکمت 332 نهج البالغه می فرماید: »حاکم اسالمی 
پاسبان خدا در زمین اوست.« بنابراین؛ می بینیم که 
سردار سلیمانی برخوردار از یک کاریزما و جذبه الهی 
اســت که خداوند متعال با عنایات خاص خود وی را 
تا مقــام یک پیام آور و آمر به معروف و ناهی از منکر 

باال می بــرد و به وی مأموریت می دهــد تا با کفار و 
دشمنان اســالم از قبیل داعش خون ریز و آمریکای 
مســتکبر مبارزه کند و حق را بر باطل پیروز کند که 
در این مسیر توفیقات قابل توجهی به دست می آورد. 
و به عــالوه؛ در دل وجان مردمان خدامحور و حقیقت 

دوست نیز می نشیند.
طرح واره مقدس

در روان شناســی به فرآیند تفسیر و سازمان دهی 
اطالعــات ذهنــی »طــرح واره« گفته می شــود که 
قضاوت هــای ما درخصوص موقعیت هــا، تعامالت و 
رخدادهای اجتماعی و تاریخی را نمایندگی می کند. 
شــناخت مــا در قالب طــرح واره ســازمان می یابد. 
طرح واره هــا مجموعه ای از عقاید و ارزش های در هم 
تنیده اند. نمونه ای از عقاید عبارت اســت از پذیرش 
این موضوع که خداوند خالق جهان اســت، پیامبران 
فرســتادگان الهی و کتاب های آســمانی وحی الهی 

هستند. این وجوه اعتقادات حاوی این معنا هستند که 
چه چیزی درست و چه چیزی غلط است و به عالوه؛ 
متضمــن نوعی التزام نظری و عملی نیز می باشــند. 
چراکه این قبیل عقاید و ارزش ها، سازه های شناختی 
مرتبط با خیر هســتند که با عنصر احساس و عاطفه 
همراه اند و به صورت انجام تکلیف در فرد و گروه نمود 

بیرونی می یابند.
خداوند متعال در قرآن کریم از انسان های مؤمن 
و واالمقامی نام برده اســت کــه در مقطعی از تاریخ 
بشری ظهور کرده اند و رسالت و مأموریتی را به انجام 
رسانده اند. این قبیل انســان ها که می توان از عنوان 
انســان های مقدس برای آنها استفاده کرد، مردان و 
زنان پاک سرشتی بوده اند که همواره الهام بخش بوده اند 
و هنوز هم روحشــان زنده و اثرگذار است. انسان های 
واالیی همچون حضرت نوح)ع(، حضرت یوســف)ع(، 
عیسی مسیح)ع(، مریم مقدس)ع(، حضرت موسی)ع(، 
پیامبــر اســالم)ص(، حضرت  اصحاب کهــف)ع(، 
فاطمه)س(، و امامان معصوم)ع(. تصویر و جذبه این 
مردان و زنان مقدس همواره در طرح واره ذهنی و روانی 
انسان های کره خاکی و به خصوص مسلمانان حک و 
ضبط  شده اســت و علیرغم آنکه قرن ها قبل بوده اند 
اما هنوز هم حی و حاضرند. این طرح واره مقدس در 
ذهنیت تمام انســان های مذهبی و غیرمذهبی وجود 
دارد و نماد تقدس، پاکی و معنویت اســت و حتی در 
موقع مقتضی از آن مدد می گیرند. انسان های مؤمن، 

فداکار و بااخالقی همچون قاسم سلیمانی در چارچوب 
ایــن طرح واره برای جامعه آمــاری خود قابل فهم اند. 
شــرکت میلیون ها نفر در مراسم تشییع وی و یاران 
شهیدش فراتر از گروه و حزب و سازمان و حتی دین 
و آیین بود. این افراد به نوعی تداعی گر اصحاب کهف و 
شهدای دشت کربال بودند و این  همه احترام و ستایش 

و گریه سوزناک منشا این چنینی داشت.
خودشکوفایی

مکتب انسان گرایی در روان شناسی بر کنش های 
مختار و قدرت اختیار انسان ها تأکید می کند و معتقد 
است انسان ها اگر بخواهند می توانند با فعلیت بخشیدن 
به توانمندی های درونی خود به خودشکوفایی برسند. 
کارل راجرز یکی از نظریه پردازان این مکتب »فرآیند 
شدن« را مطرح می کند. وی بر این باور است که اگر 
شرایط برای انسان فراهم شود، می تواند خویشتن خود 
را تحقق بخشد. شرایطی که وی از آن نام می برد هم 
بیرونی و محیطی یعنی خارج از انســان است و هم 
درونی و ذهنی. وی انسان را موجودی باشعور و دارای 
قــدرت انتخاب می داند که می تواند با خودســازی و 
برون ریزی افکار بیمار و منفی از ذهن خود، شرایطی 
را برای خود به وجود آورد که به مرحله شکوفایی که 

باالترین مرحله رشد انسانی است، نائل شود.
بر اســاس آنچه گفتیم؛ قاســم سلیمانی انسانی 
تعالی یافته بود و خود را صرفاً در چارچوب و محدوده 
یــک فرد نظامی کــه تخصص و مهــارت باالیی در 
نظامی گری داشــته باشــد، نگه نداشــت بلکه فراتر 
رفت و توانمندی ها و قابلیت های دیگر خود را نیز به 
شکوفایی رساند. توانایی وی در فهم حقیقت، منطقی 
بودن و داشــتن شناختی کارآمد از اسالم و انقالب و 
جهان غرب برای طرفدارانش تحســین برانگیز است. 
همچنین مســئله محور بودن وی در زمینه مسائل 
مربوط به کشور و منطقه و احساس مسئولیت، وظیفه 
و تعهد در قبال دنیای اسالم و بلندنظری و قائل شدن 
یک رسالت برای خود در راستای خیررسانی به مردم 
مناطق عراق، سوریه، لبنان، یمن، و فلسطین و حس 
همدردی و عطوفت نســبت به آن ها، نشان از رسالت 

محوری وی دارد. 
مازلو در توصیف انسان های خودشکوفا به ویژگی 
تشخیص بین وسیله و هدف و نیک و بد  اشاره می کند 
و می گویــد که این افراد قویاً پایبند اخالق اند، دارای 
اســتاندارهای اخالقی معینی هســتند، کار درست 
را انجــام می دهند و خطاکار نیســتند. بیشــتر این 
ویژگی هایی که مازلو نام می برد در سیرت و سیمای 
قاســم سلیمانی قابل دریافت اســت. وی در یکی از 
سخنرانی هایش وعده پایان داعش را داد و گفت »ما 
در وعده خود صادق هســتیم.« و در وقت موعود به 
وعده خود که همانا نابودی غده سرطانی داعش بود، 
عمل کرد. و از ابتدا ســرباز اسالم، والیت و وطن بود 
و تا آخر هم بر سر عهد خود ماند و در عمر 63 ساله 
خود دنبال کسب عنوان و جایگاه نرفت و دنبال چیزی 
مهم تر و گران بهاتر از آنچه انسان های معمولی پیگیر 
به دست آوردن آن هستند، بود و در نهایت به آن نیز 

دست یافت: »شهادت«.
شناخت اجتماعی و ادراک جمعی ایرانیان

شــناخت اجتماعی یا ادراک جمعــی ایرانیان و 
اینکــه چــه تلقی و درک و فهمــی از تاریخ و وقایع 

اطراف خود دارند، بر اساس هویت ملی و ارزش های 
دینی قابل تعریف و درک است. درخصوص اِسناد دهی، 
یعنــی تعیین نحوه درک ایرانیان از علل رفتار خود و 
دیگران نیز اوضاع بر همین منوال است. نیم رخ روانی 
جامعه ایرانی حکایت گر آن است که از گذشته های دور، 
شاید از زمان ساسانیان تاکنون ایران جامعه ای اصیل 
و خود بنیاد بوده است. استقالل، آزادگی، خدامحوری، 
عدالت خواهی، و هویت گرایی در روان ژنتیک و ناهشیار 
جمعی ایرانیان نهفته اســت. در فرهنگ لغات ایرانی 
واژگانی همچون ظلم و ظالم، خیر و شر، خدا و شیطان، 
باغیرت و بی غیرت، همچنین؛ نگرش و داوری در زمینه 
زندگی، خدا و جهان هســتی متفاوت و منحصربه فرد 
است. ژن انسان ایرانی با حقیقت گرایی و آرمان خواهی 
درآمیخته و مخلوط شده است. این شناخت وابسته به 
مکان و زمان نیست بلکه عمری به درازای تاریخ دارد 

و یک حافظه قوی تاریخی از آن پشتیبانی می کند.
»همنوایی« و »انسجام اجتماعی« مردم در موضوع 
شهادت قاسم سلیمانی و یارانش در امتداد همین روند 
تاریخی قابل تبیین است. افرادی که از این واقعه متأثر 
شــدند و در کوی و خیابان تجمع کردند و گریســتند 
هم شــامل دین داران و هم ســکوالرهای جامعه بود. 
قاسم سلیمانی برای دین داران نماد ارزش های الهی و 
دینی و یادآور واقعه عاشورا و شهادت امام حسین)ع( 
و نیز آمریکا نماد یزید زمانه بود. و برای بخش سکوالر 
جامعه تداعی کننده فداکاری و دالور مردی ســرداران 
وطن پرست و شجاع ایرانی همچون کوروش و آرش و 
سورنا بود. بنابراین دونیمه روان ایرانی یعنی دین دار و 
ســکوالر، علیرغم تعارض جهان بینی اما در مورد ترور 
قاسم ســلیمانی جهت گیری و موضع گیری مشترکی 
اتخاذ کردند و از خود اتفاق نظر به نمایش گذاشتند و 
در شناخت و ادراک این پدیده هوشمندانه عمل کردند. 
گرچه دشمنان با ایجاد ناهماهنگی شناختی از طریق 
شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی نهایت تالش خود 
را کردند تا تنش و تشــکیک ایجاد کنند اما به دلیل 
همان روح جمعی پوالدین ایرانیان که وصف آن رفت، 
ایجاد تعارض و دو دلی امری سطحی و کوتاه مدت است 
و به واقع نمی تواند بر این شناخت اجتماعی موروثی و 
ژرف تأثیر قابل مالحظه بگذارد و ایرانیان علیرغم همه 
فشارها و تحریم ها همچنان به راه خود ادامه می دهند 
و اساساً این رویکرد به منزله سبک زندگی و هویت به 

شمار می رود.

قابل احترام و تحسین برانگیز بوده است. مجله نیوزویک 
که مهم ترین مجله سیاسی ایاالت متحده آمریکا می باشد، 
در سال 2014 با چاپ عکس سردار سلیمانی روی جلد 
خود نوشــت: »ابتدا با آمریکا جنگید، االن در حال له 
کردن داعش اســت.« و در تیتــر دیگری وی را »الهه 
انتقام« توصیف کرده است. همچنین؛ نشریه انگلیسی 
تایم، قاسم سلیمانی را به عنوان یکی از 100 شخصیت 

پرنفوذ جهان در سال 2017 معرفی کرد.
با تحقیق در سیره نظری و عملی امام علی)ع( به 
ویژگی های بایســته رهبر، حاکم و زمامدار بیشتر پی 
می بریم. امام علی)ع( ویژگی هایی همچون ایمان، تقوا، 
ساده زیســتی، مردمی، مدیر خوب، عادل و معتدل، 
زیرک و َکِیّس، دارای تخصص در مســائل سیاسی و 
اجتماعی بودن و داشــتن تجربه و حسن شهرت را از 
الزامات یک رهبر و حاکم صاحب نفوذ و موفق می دانند. 
در این میان مردمی بودن و داشتن صداقت و انصاف 
در رفتار با مردم را مورد تأکید بیشــتری قرار داده اند. 
امــام)ع( در نامه 27 به محمد بــن ابی بکر، فرماندار 
خود در مصر، می فرماینــد: »با مردم فروتن، نرم خو، 
مهربان، گشــاده رو و خندان باش، در نگاه هایت و در 
نیم نگاه و خیره شــدن به مردم به تســاوی رفتار کن 
تا بزرگان در درســتکاری تــو طمع نکنند و ناتوان ها 
از عدالت تو مأیــوس نگردند.« همچنین در نامه 76 
به ابوموسی اشعری بر همین موضوع تأکید می کند و 

باخت ایران  به  را  اراده ها«  »جنگ  یکا  آمر
مؤلفه های راهبردی در یک عقب نشینِی تاریخی؛

 صهیونیستی« سه مؤلفه  راهبردی هستند که 
بر عقب نشینی تاریخی آمریکا در برابر دشمن 

خود اثرگذار بود.
سخنرانی ترامپ در ۸ ژانویه نیز به  وضوح 
عقب نشینی آمریکا از جنگ با ایران بود. تنها 
پنج روز پس از حمله  نظامی آمریکا، جمهوری 
اسالمی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق 
حمله کرد ولی رئیس جمهور آمریکا از پاســخ 
متقابل عقب نشینی کرد. این واکنشی است که 
در تاریخ ثبت خواهد شــد. البته این به معنی 
غفلت از طرح ها و گام های بعدی آمریکا نیست. 
نیروهای مســلح و امنیتی و سیاسی باید در 
برابر برنامه های آینده  آنها کاماًل هوشیار باقی 
بمانند و ســطح قدرت بازدارندگی ایران باید 
جهش پیــدا کند. همچنین آمریکا در توجیه 
عدم واکنش خــود می گوید که چون تلفاتی 
نداده ایم پس لزومی به پاســخ نیست ولی آن 
طور که فرماندهان نظامی ایران اشاره کرده اند 
گرفتــن تلفات اولویت اول حمله نظامی ایران 

نبوده البته از ایجاد تلفات ابایی نداشــته اند 
کما اینکه عماًل وجود داشته است.

شکست آمریکا در جنگ اراده ها
در آخر اینکــه آمریکایی هــا در بازی 
تصاعد و »جنــِگ اراده ها« باختند ولی به  
دنبال جبران آن در جنگ رسانه ای هستند. 
کشــورهای منطقه هم پیام اقــدام ایران 
را به خوبی می فهمنــد. همچنین به خوبی 
معنی این جمله  رهبر انقالب را می فهمند 
که دشمن اصلی جمهوری اسالمی، آمریکا 
و رژیم  صهیونیستی هســتند و دیگران تا 
زمانی که همدســتی در اقــدام علیه ایران 
نکنند، دشــمن محســوب نمی شوند. این 
پیامی واضح برای آنها است. هوشیاری بعد 
از سیلی اقتضای دیگری هم دارد و آن تغییر 
بازی در ســطح راهبردی اعم از ژئوپلتیک 
منطقــه و همچنین عرصه هــای دیگری 
 دارد. اکنــون این ایران اســت که بازی را 

تغییر می دهد.

ایران از بین می رفــت. ترامپ قمارباز )آنگونه 
که شــهید حاج قاسم سلیمانی می گفت( این 
بــار قمار بزرگی در بازی تصاعد با ایران به راه 
انداخت و در این میان بر روی شــکاف داخلی 
حاکمیت ایران در پاســخ به آمریکا حســاب 

کرده بود.
عقب نشینِی گام به گام آمریکایی ها

جدای از نقش بی بدیــل رهبر انقالب در 
مدیریــت این وضعیت، همه به چشــم خود 
دیدند که اثِر خون پاک حاج قاســم و حضور 
غیرقابل توصیف مردم در ایجاد یک وضعیت 

جدید چقدر نقش آفرین است.
ادبیات ترامپ، پمپئو و اسپر کم کم شواهدی 
از »پاسخ متناسب« به جای تصاعد به »سطح 
باالتر« و زدن »52 نقطه  بســیار مهم« را نیز 
نشــان داد. ترامپ که در سخنرانی 3 ژانویه، 
حاج قاســم را سرکوب کننده  اعتراضات مردم 
در ایران معرفی کرده بود، به صورت احمقانه و 
وقیحانه ای قصد داشت که پشتوانه  داخلی در 

ایران برای اقدام خود ایجاد کند اما با حضور 
میلیون ها نفر از مردم در تشییع پیکر مطهر 

حاج قاسم عماًل سکوت کرد.
تصور آمریکا این بود که ایران از طریق 
نیروهای متحد منطقــه ای خود به آمریکا 
ضربه می زنــد. آمریکایی هــا هرگز انتظار 
ضربه  مســتقیم را نداشــتند. درک آنها از 
الگوِی جنگ ایران ایــن بود که جمهوری 
اسالمی از اقدام مســتقیم و از خاک خود 
علیه منافع آمریکا استفاده نخواهد کرد. با 
اینکه اسپر وزیر دفاع شان اعالم کرده بود که 
حتی اگر حرفی از حمله بشنویم به صورت 
پیش دســتانه به ایران حمله می کنیم، اما 
کم کــم آمریکایی ها پذیرفتنــد که ایران 
پاسخ بدهد. »اراده جمهوری اسالمی مبنی 
بــر لزوِم اقدام متقابل« در کنار »شــهامِت 
حمله  مســتقیم از خاک ایران به نیروهای 
آمریکایــی« و در عیــن حــال »آمادگی 
برای گســترش بحران از جمله علیه رژیم   شهادت حاج قاسم 

و شکست پروژه نرمال سازی
روح اهلل پوراسماعیلی فومنی


