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نگاهي به زندگي و شهادت جهاد مغنيه
شهيد شاخص جهان اسالم در سال 98 

  عليرضا محمدي 
امسال سازمان بسيج مستضعفين »شهيد 
جهاد عماد مغنيه« فرزند حاج رضوان را به 
عنوان شهيد شاخص جهان اسالم معرفي 
كرده اس�ت. عم�اد مغنيه )ح�اج رضوان( 
كس�ي بود كه از او ب�ه عنوان مغ�ز متفكر 
عمليات حزب اهلل ياد مي شد و فرزندش نيز 
پس از شهادت پدر قدم در مسير مبارزه با 
صهيونيسم جهاني گذاش�ت. جهاد كه در 
سال 98 از سوي سازمان بسيج مستضعفين 
به عنوان شهيد شاخص جهان اسالم معرفي 
ش�ده اس�ت، در هش�تم بهمن ماه 1393 
در حالي كه 23 س�الش به اتمام نرس�يده 
بود به وس�يله حمله موش�كي بالگردهاي 
اسرائيلي به شهادت رس�يد. در اين مجال 
گذري كوتاه به زندگي و شهادت اين جوان 
رشيد جبهه مقاومت اسالمي مي اندازيم. 

 خانواده مبارز
جهاد عماد مغنيه يا همان ج��واد دوازدهم 
ارديبهشت س��ال 1370 در طيرباي لبنان 
در خانواده اي مبارز متولد شد. غير از پدرش، 
دو عموي او ب��ه نام هاي ف��ؤاد و جهاد نيز از 
ش��هداي جبهه مقاومت اس��امي بودند. بر 

همين اساس عماد مغنيه نام برادر شهيدش 
را براي فرزندش انتخاب كرد. جهاد از وقتي 
كه خودش را شناخت، در كنار پدرش كه از 
فرماندهان ارشد حزب اهلل لبنان بود حضور 
مي ياف��ت و كس��ب تجربه مي ك��رد. بعد از 
شهادت پدر، چنان رابطه تنگاتنگي با سيد 
حسن نصراهلل و س��ردار سليماني داشت كه 
برخي از اين دو به عنوان پدران معنوي جهاد 

ياد مي كردند. 
 فعاليت در حزب اهلل

در سال هايي كه س��وريه مشغول جنگ هاي 
داخلي بود، حزب اهلل توانست به كمك ايران 
و دولت سوريه زيرس��اخت هاي جوالن را به 
دست گيرد و پايگاه مهمي در آنجا داير كند. 
مسئول اول اين پايگاه جهاد بود. اين پسر 20 
ساله با سن كم پختگي الزم براي اداره چنين 
پايگاه مهمي را داشت و به خوبي آنجا را اداره 
مي كرد. حزب اهلل خطوط دفاعي گوناگوني را 
در اين منطقه به وجود آورده و نزديك به هزار 
نفر را در آن خطوط مستقر كرده بود تا به اين 

ترتيب از عبور تروريست ها از سوريه به خاك 
لبنان جلوگيري كند. 

 حساسيت دشمن
فرمانده��ي جه��اد در منطقه مه��م جوالن 
آنقدر براي رژي��م صهيونيس��تي و مخالفان 
س��وري حائز اهميت بود كه وب سايت شبكه 
سي ان ان در گفت وگو با يكي از اعضاي هيئت 
رهبري شوراي ملي مخالفان س��وريه آورده 
اس��ت: ما به اطاعاتي دست يافتيم كه نشان 
مي دهد حزب اهلل جه��اد مغنيه را مس��ئول 
پرونده جوالن كرده اس��ت. حزب اهلل توانسته 
بر منطقه اس��تراتژيك تل الحاره مسلط شود 
و اطاعات حاكي از آن است مراكز وابسته به 
حزب اهلل امكانات ويژه اي در اختيار دارند كه 
مي تواند آنها را به واحدهاي مستقر در مرزهاي 
جوالن مرتبط كند.  فرماندهي جهاد در چنين 
منطقه مهمي باعث شد تا تصميم ترور جهاد 
مغنيه از سوي ش��خص نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي صادر شود. يك تحليلگر 
اسرائيلي در اين خصوص مي گويد: اين فرمان 
پس از آن صادر شد كه سازمان ضداطاعات 
اسرائيل مدعي شد جهاد بر فرماندهي نيروهاي 
حزب اهلل كه در بخش غيراشغالي بلندي هاي 
جوالن سوريه مستقر هس��تند، نظارت دارد. 
همچنين موشه يعلون وزير جنگ وقت رژيم 
صهيونيس��تي كه پيش��نهاد ترور جهاد را به 
نتانياه��و داده بود به عنوان دلي��ل اين كار به 
نخست وزير اس��رائيل گفته بود: جهاد مغنيه 
مسئول انفجارها در نزديكي مرزهاي اسرائيل 

است. 
 شهادت در قنيطره

بر اس��اس اعام حزب  اهلل لبنان، در 1۸ ژانويه 
201۵ س��الروز پايان جن��گ 22 روزه غزه و 
شكس��ت اس��رائيل در اين جنگ، گروهي از 
رزمندگان حزب اهلل در حي��ن بازديد ميداني 
از شهرك »االمل« در »قنيطره« سوريه مورد 
حمله موش��كي اس��رائيل قرار گرفتند. اين 
حمله تروريس��تي هنگام��ي روي داد كه دو 
خ��ودروي نيروهاي مقاومت لبن��ان در حال 
بازديد از منطقه مرزي جوالن اشغالي بودند. 
يك بالگرد اسرائيلي، دو موشك به نقطه  اي در 
جنوب سوريه ش��ليك كرد. اين بالگرد رژيم 
صهيونيس��تي نقطه  اي در ش��هرك »مزرعة 
االمل« در منطقه »قنيطره« در جنوب سوريه 
را هدف قرار داد. در اين حمله جهاد مغنيه در 
كنار پنج نيروي حزب اهلل و همچنين س��ردار 
محمد عل��ي اهلل دادي از فرماندهان س��پاه به 
شهادت رسيدند. اسامي شهداي حزب اهلل به 
اين قرار اس��ت: فرمانده شهيد محمد عيسى 
)ابوعيسى االقليم(، شهيد مجاهد سيد مهدي 
محمد ناصر الموسوي )س��يد مسلم(، شهيد 
مجاهد س��يد علي فؤاد حسن )س��يد امير(، 
شهيد مجاهد س��يد حس��ين حسن حسن 
)ابوزهرا( و شهيد المجاهد حسين اسماعيل 

االشهب)قاسم(.
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موشه يعلون وزير جنگ وقت رژيم 
صهيونيستي كه پيشنهاد ترور جهاد 
را به نتانياهو داده بود به عنوان دليل 
اين كار به نخست وزير اسرائيل گفته 
بود: جهاد مغنيه مس�ئول انفجارها 
در نزديكي مرزهاي اسرائيل است

سردار محمدحسين ديني در گفت وگو با »جوان«  از ضرورت تأسيس سپاه و داليل دشمني امريكا با اين نهاد انقالبي مي گويد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  آرمان شريف
تروريس�تي اعالم كردن س�پاه پاسداران 
انقالب اسالمي از سوي ترامپ ضمن نشان 
دادن عمق كينه دشمنان از اين نهاد انقالبي، 
 به يک عامل وحدت بخش در كشور تبديل 
شد. مسئوالن لباس هاي سبز رنگ سپاه را 
بر تن كردند و مردم بار ديگر تأكيد كردند اگر 
سپاه پاسداران نباشد چشم طمع دشمنان 
امنيت  كشور را به مخاطره مي اندازد. سردار 
محمدحس�ين ديني از نيروه�اي قديمي و 
پيشكس�وت سپاه پاس�داران اس�ت كه از 
روزهاي حض�ور در كميته و دف�اع مقدس 
ت�ا دوران س�ازندگي و همين امروز ش�اهد 
فعاليت هاي س�پاه در تمامي عرصه ها بوده 
است. در روزهايي كه سيل ويرانگر به شمال 
و غرب كشور آسيب و خسارت هاي زيادي 
زده بود اعضاي س�پاه و بس�يج از نيروهاي 
پيشرو براي امدادرساني و خدمت به مردم 
بودند. س�ردار دين�ي در روز مصاحبه عازم 
منطقه س�يل زده آق قال ب�ود تا ب�ه يكي از 
مأموريت هاي س�پاه در اين منطقه برس�د. 
ديني در گفت وگو با »جوان«  تأكيد دارد كه 
مأموريت هاي سپاه فقط معطوف به مسائل 
دفاعي و نظامي نيست و عرصه هاي مختلف 
و فراواني را در برمي گيرد. فعاليت او جهت 
اعزام به آق قال تأييدي بر همين جمله است. 
در ادامه نظرات اين پاس�دار پيشكس�وت 
درب�اره ض�رورت تأس�يس س�پاه و داليل 
دش�مني با اين نهاد انقالب�ي را مي خوانيم. 

حضرت ام�ام خميني )ره( بن�ا به چه 
ضرورت هايي در اوايل انقالب تصميم 

به تأسيس سپاه گرفتند؟ 
در اينجا دو موضوع مطرح است. سپاه كه بعدش 
به بسيج وصل مي ش��ود يك نعمت خدادادي 
است. در هيچ جاي دنيا نمونه اش ايجاد نشده و 
تفكري بود كه حضرت امام در راستاي تثبيت 
انق��اب آن را تأس��يس كرد. يك س��اختاري 
ش��كل گرفت تا در راه حفاظت و حراس��ت از 
انقاب اسامي حركت كند. منظور از انقاب 
اسامي بحث جغرافيا به تنهايي نيست و مرز 
نمي شناس��د. آن زمان بسياري فكر مي كردند 
جنس مأموريت هاي نظامي سپاه و ارتش يكي 
اس��ت ولي اينگونه نبود. ارتش يك مأموريت 
خاص نظامي داشت كه در طول انقاب شاهد 
فعاليت هاي ارتش بوده ايم، اما سپاه براي دفاع 
از انق��اب ه��ر مأموريتي را انجام م��ي داد كه 
امروز نمونه هايش را در عرصه خدمت رساني، 
محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي و عرصه هاي 
اجتماعي مي بينيم. حفظ انقاب چون دائمي 
و هميش��گي اس��ت يك س��اختار موظفي و 
يك س��اختار غيرموظفي مي خواهد. ساختار 
غيرموظفي سپاه، بسيج است كه در همه شرايط 
در صحنه حاضر است و امروز در قالب گروه هاي 
جهادي همه نوع خدماتي را در سراسر كشور 
ارائه مي دهد. اين خدمات امروز اجتماعي است 
و شايد بنا به زمانه مأموريتش تغيير كند. اعتقاد 
دارم حضرت امام سپاه را به عنوان يك نيروي 
نظامي تشكيل نداد بلكه به عنوان يك ساختار 
ب��ا مأموريت هاي متنوع و متع��دد براي حفظ 

انقاب ايجاد كرد. 
پس س�پاه از همان اول ب�ا اين اهداف 

تأسيس شد؟
ش��ك ندارم امام ب��ا چنين اهدافي س��پاه را 
تأس��يس كرد. حفظ انقاب اس��امي شايد 
در ظاهر به مأموريت ه��اي امنيتي و دفاعي 
خاصه ش��ود ولي حفاظت را فق��ط نبايد در 

حوزه نظامي ديد. امروز هم مسائل اجتماعي 
و هم مسائل دفاعي و نظامي اهميت دارد كه 
همه اين مس��ائل به نگهباني و پاس��داري از 
انقاب مي رس��د. ما اگر مسائل اول انقاب را 
مرور كنيم مي بينيم امام مس��ائلي را مطرح 
مي كند كه س��ال ها بعد با آن مواجه شديم. 
يعني به مس��ائلي اش��اره كردند كه آن زمان 
به فكر كسي نمي رسيد براي چه مطرح شده 
است. امام از همان زمان مي دانست كه انقاب 
به چه نياز دارد و سپاه در تمام مأموريت هايش 
از همان بدو تأسيس حفظ و نگهداري انقاب و 
كشور مدنظرش بوده است. متأسفانه به محض 
اينكه سپاه تأسيس ش��د درگير ناآرامي هاي 
كردستان شديم و پس از آن جنگ تحميلي 
شروع شد و همين باعث شد تا بسياري تصور 
كنند مأموريت سپاه فقط نظامي است. بعد از 
پايان جنگ امام و حضرت آقا تمام سرمايه هاي 
سپاه را براي حفظ و آباداني و نگهداري كشور 
و انقاب گذاش��تند. فكر مي كن��م بعدها هم 
مأموريت هايي در اين راس��تا داش��ته باشيم 
كه امروز متصور نيستيم. امروز به بحث سيل 
و زلزل��ه ورود پي��دا كرده ايم و بعدها ش��ايد 

موضوعات ديگري مطرح شود. 
به نظرت�ان مي توان انقالب اس�المي 
را بدون س�پاه تصور كرد و اگر س�پاه 
تأسيس نمي شد كشور با چه مشكالتي 

مواجه مي شد؟
سختي پاس��خ اين س��ؤال مثل اين است كه 
بپرسيم اگر انقاب نمي ش��د چه مي شد. نوع 
حكومت ما در هيچ جاي دنيا نمونه اش وجود 
ندارد و مي طلبيد اين حكوم��ت براي دوام و 
بقايش ساختاري داش��ته باشد كه ضربه پذير 
نباشد. اگر بسيج و سپاه در آن سال ها نبودند 
معلوم نبود االن وضعيت كشور چگونه بود. اگر 
سپاه در جنگ حضور نداشت ما توان جنگيدن 
با ابرقدرت هاي آن زمان را نداش��تيم. امام با 
تش��كيل س��پاه، ارتش را هم تقويت كرد. آن 
زمان امام فرمود اگر سپاه نبود، كشور هم نبود 
و هنوز معتقدم اگر س��پاه نباشد كشوري هم 
نخواهد بود. كشور بر اثر مجموعه اي از تفكرات 
حضرت امام و حضرت آقا به وجود آمده و بايد 
درباره ش��رايط فعلي و ح��ال حاضر صحبت 
كنيم. 40 سال از پيروزي انقاب مي گذرد و 
تمام دنيا بسيج شده اند تا ما را به زمين بزنند. 
چه شده پس از 40 س��ال به چنين نتيجه اي 
رسيده اند چون واقف به قدرتمان شده اند. ما 

يك جنگ هش��ت س��اله با تمام دنيا داشتيم 
و س��ربلند بيرون آمديم. نمي توان تصور كرد 
كه اگر س��پاه نبود سرنوش��ت جنگ چگونه 
مي شد. مطمئن هستم اگر حضرت امام سپاه 
را تأس��يس نمي كرد يك فكر ديگري پشتش 
داشت. تاريخ تأسيس س��پاه دوم ارديبهشت 
13۵۸ اس��ت. آن زمان جنگ��ي در كار نبود 
پس امام فقط به جنبه ه��اي نظامي و دفاعي 
فكر نمي كرد. در ساختار سپاه كودتا تعريفي 
ندارد چون بر پايه اعتقاد شكل گرفته و بر پايه 
ساختارهاي سازماني نيس��ت. االن در دنيا از 
بسيج الگو مي گيرند و بر اس��اس همين الگو 
مأموريت هايي را انجام مي دهند. كش��ورهاي 
همسايه مان چنين كاري را انجام  داده و موفق 
هم هستند. مگر اين كش��ورها ارتش ندارند؟ 
 چرا آنها هم ارتش دارند و اين نيروهاي مردمي 
كمك ارتش هايشان هستند. به نظرم ساختار 
جمهوري اس��امي را امام هم تعريف نكرده 
و ايشان بر اس��اس الهاماتي اين تصميمات را 
گرفتند. تشكيل سپاه و بسيج يك كار خدايي 
ب��ود. در نظام جمه��وري اس��امي نمي توان 
نبودن سپاه را متصور شد. ما جهاد سازندگي 
داشتيم و بعد از مدتي دوباره در قالب گروه هاي 
جهادي خودش را نشان داد. اگر اتفاقاتي كه در 
جمهوري اسامي رخ داده براي كشور ديگري 
مي افتاد تا االن چندين بار زمين خورده بود. 
به نظرم ساختاري  كه حضرت امام ايجاد كرد 
نگذاشت اتفاقي براي انقاب بيفتد. البته سپاه 
در اين راه تنها نيست و در كنار ديگر بخش ها 
كار مي كند و اهداف انقاب را جلو مي برد. من 
بيشتر روي خلوص نيت و تفكر امام بحث دارم 
كه باعث شد انديشه اي به وجود بيايد تا ايشان 

اين ساختار را به وجود بياورد و انقاب با وجود 
مسائل مختلف سرپا بماند. 

از زمان تأس�يس ب�ه بعد ن�گاه ديگر 
كشورها به س�پاه پاس�داران چگونه 

بود؟
در هر جايي يك فدايي وج��ود دارد و به نظرم 
كش��ورهاي ديگ��ر مي گفتن��د اينه��ا فدايي 
انقاب هس��تند. امروز چرا به سپاه تروريست 
مي گويند؟ م��ا كه ب��ه كس��ي كاري نداريم، 
مي خواهيم انقابمان را حفظ كنيم. چرا لفظ 
تروريست را به سپاه مي گويند؟ چون مي دانند 
اعضاي سپاه پاسداران با اعتقاد كار مي كنند و 
جلو مي روند. حز ب اهلل در لبن��ان مگر چه كار 
مي كند ك��ه آنها را تروريس��ت مي نامند؟ مگر 
حز ب اهلل در لبنان با جايي در افتاده و با كسي 
كار داشته كه آن به تروريست مي گويند؟ شما 
ببينيد اين تروريس��ت گفتن بر پايه اين است 
كه نمي توانند ما را به س��ازش بكشانند. البته 
شكر خدا دش��منان ما هم احمق هستند. آنها 

چندين هدف داش��تند و مي خواس��تند با اين 
كارشان در كشور اختاف افكني كنند كه كامًا 
بر خاف هدفشان شد. فكر مي كردند با اين كار 
اختاف در جمهوري اسامي پيش مي آيد ولي 
ديدند كارشان عامل وحدت شد. دنبال مسائل 
بين المللي هم بودند. يكي از اهداف تروريست 
ناميدن سپاه وارد كردن فشارهاي بين المللي 
به جمهوري اس��امي و سپاه پاس��داران بود 
چون مي ديدند فعاليت ه��اي بين المللي ايران 

زياد است. 
همچنين اين را بايد گفت اگر كسي بخواهد 
به سپاه بيايد واژه اس��تخدام را برايش به كار 
نمي برند و مي گويند عضو س��پاه پاس��داران 
شده است. همه كارهايي كه امروز سپاه انجام 
مي دهد در ش��رح وظايف و مأموريت هايش 
ذكر شده اس��ت. جالب اس��ت با اين تعريف 
تمام مشكات حل مي ش��ود. مثًا اگر بسيج 
نبود مي شد بحث س��يل را تمام كرد؟ سپاه 
براي اينكه متناس��ب با زم��ان، مأموريتش 
را انج��ام دهد نيام��د يك س��اختار عريض و 
طويل تشكيل دهد بلكه خيلي ساده و راحت 
كارهايش را انجام  داد. اين هوش��مندي امام 
در چينش اين ساختار را نشان مي دهد. من 
معتقدم تا اين ساختار هست كسي نمي تواند 

به ما ضربه بزند. 
آيا بخشي از مش�كل دشمنان به وجه 

اعتقادي  سپاه برمي گردد؟
س��اختار س��پاه تكليف��ي و اعتقادي اس��ت. 
پاسداراني كه از اولين روز تأسيس سپاه عضو 
شدند و شهدايي كه به عنوان فرماندهان ما در 
جنگ ش��هيد ش��دند اگر به آنها گفته مي شد 
س��پاه يك ني��روي نظام��ي صرف اس��ت كه 
اعتقادي كنارش نيست، مطمئن باشيد عضو 
سپاه نمي ش��دند. اگر آنها عضو سپاه شدند بر 
اس��اس اعتقاد و تكليف آمدند و پ��ا به ميدان 
گذاش��تند و به هيچ عنوان به خاطر داش��تن 
شغل عضو سپاه نشدند. كساني كه زمان جنگ 
وارد سپاه مي شدند نمي دانستند چند ماه زنده 
خواهند ماند و ممكن بود در راه خدمتش��ان 
هر اتفاقي برايش��ان بيفتد. كسي كه با چنين 
تصوري مي آيد معلوم است چه چيزي را دنبال 
مي كند. وقتي با تمام ت��وان بيايي ذهن و فكر 
آدم كار مي كند. داش��تن انگي��زه خيلي توان 
آدم را باال مي برد. چنين نفراتي جنگ را اداره 
كردند و باعث شدند تا بدون كمترين خستگي 
هشت سال مقابل دشمنان ايستادگي كنيم. 
االن هم همين روحيه در سپاه وجود دارد. همه 
آماده انجام وظيفه و خدمت رس��اني هستند. 
اگر فردا يك گروه جهادي بخواهد به مأموريت 
برود خيلي راحت و س��اده مي رود و كارش را 
انجام مي دهد. من ساختار سپاه را جز معجزه 
چيز ديگري نمي دانم. به نظرم اين ساختار را 
آدمي نمي توانست راه بيندازد. ساختار بسيج 
و س��پاه كامًا اعتقادي اس��ت و امام آن را در 
راس��تاي حفظ دس��تاوردهاي انقاب ايجاد 
كرد و در اين ساختار براي حفظ دستاوردهاي 
انقاب هر نوع مأموريتي ممكن اس��ت. امروز 
بحث س��يل و زلزله مطرح اس��ت و ش��ايد در 
۵0 سال آينده پيشرفت تكنولوژي آنقدر زياد 
شود كه مأموريت هاي جديدي براي سپاه به 
وجود بياي��د. امام آن روز اي��ن تفكرات جديد 
هم در ذهنش بود. امروز سپاه حرف اول را در 
بحث هاي دفاع و مأموريتي مي زند. وجود سپاه 
در جهت تقويت و نه م��وازي كاري با دولت و 
ارتش است. متأسفانه برخي مي خواهند سپاه 
را رو در روي دولت و س��ازمان هاي ديگر قرار 

دهند و اختاف ايجاد كنند. 

ن�وع حكومت م�ا در هيچ ج�اي دنيا 
نمون�ه اش وج�ود ن�دارد و مي طلبيد 
اي�ن حكوم�ت ب�راي دوام و بقاي�ش 
ساختاري داشته باشد كه ضربه پذير 
نباشد. اگر بسيج و سپاه در آن سال ها 
نبودن�د معل�وم نب�ود االن وضعي�ت 
كش�ور چگونه بود. اگر سپاه در جنگ 
حضور نداش�ت ما ت�وان جنگيدن با 
ابرقدرت ه�اي آن زمان را نداش�تيم
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