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خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را بر کف دست 
گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید:

جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشّیع است. امروز قرارگاه حسین بن علی�ایران است. 
بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. ا گر دشمن، 

این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محّمدی�
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زندگی  و زمانه، ویژگی های شخصیتی و فرماندهی، تاثیرات داخلی، منطقه ای
و جهانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گفت وگوهایی با:
سیدحسن نصراهلل    نوری المالکی    محمد محقق    شیخ بدرالدین حسون
علی اکبر والیتی    سیدهاشم الحیدری    عزیز جعفری    منوچهر متکی    حسین امیرعبداللهیان 
پرویز فتاح    حسین شیخ االسالم    خالد قدومی    محمدرضا فالح زاده    محمد مهدی حیدریان
همراه با گفتارهایی  از چهره های داخلی و بین المللی

یادنامه سردار سپهبد شهید                                                                            حاج قـاسم سـلیمـانی

بهار 1399                                              |                                                        قیمت 20000 تومان

َجهان َمرد
مـــــــــــردیکـــــــــــهازفراســـــــــــویبـــــــــــاورمـــــــــــامیآمـــــــــــد

گفت وگو با آیت اهلل رئیسی درباره اهمیت 
جایگاه حاج قاسم سلیمانی 

در ایران و منطقه

شهید سلیمانی چگونه با 
پیوند دیپلماسی و مقاومت 
ضامن امنیت منطقه شد

: ثار و گفتارهایی از با آ

    سیدحسن نصراهلل        نوری المالکی        محمد محقق         شیخ بدرالدین حسون         علی اکبر والیتی         سیدهاشم الحیدری         عزیز جعفری         منوچهر متکی         حسین امیرعبداللهیان
یــان         همراه بــا گفتارهایــی از چهر ههای داخلــی و بین المللی      پرویــز فتــاح         حســین شــیخ االســام         خالــد قدومــی         محمدرضــا فــا ح زاده         محمــد مهــدی حیدر

پناه ملت های منطقه

مقاومت
 مـدبرانه

ما از این موهبت برخوردار 
بودیم که انسان دیدیم

سـربـاز 
جمهور

فهرست



سرمقاله

مردی که از فراسوی 
باور ما می آمد

ر  هـر جامعـه ای اسـطوره هایی دارد کـه با ارجـاع به آن غرو
که  یتش را شـکل می دهد، اسـطوره هایی  پیدا می کند و هو
یسـتیم که  رانی ز بیشـتر افسـانه اند تـا واقعیـت! ولـی مـا در دو
کردیـم؛ قدرتـش را دیدیـم،  کنارمـان حـس  قهرمان مـان را در 
مـا هیچـگاه در چشـم او تـرس را ندیدیـم. تـرس بـرای او معنا 
یـت  نداشـت امـا در تصمیماتـش همیشـه عقالنیـت محور
داشت. خستگی ناپذیر بود؛ مصداق همان حدیث که »هیچ 
بدنی در مقابل آنچه روح اراده آن را می کند ناتوان نیست«.
در تحلیـل او هـر کـس از منظـر خود بیانـی دارد؛ یکی او را 
یک »رزمنده بزرگ« می نامد، یکی »استراتژیست برتر«؛ یکی 
ید او یک »دیپلمات حرفه ای« بود، یکی او را »عارف  می گو
روشن ضمیر« می خواند؛ »حاج قاسم« اما همه اینها بود و از 
تر بود؛ آنگونه که هیچ کدام از اینها نمی توانست  همه اینها باال

حق بیان او را ادا کند.
حاج قاسـم نه از آن جنس بود که سازشـکارانه همه چیز 
کـه بـه نـام مقاومـت در برابـر  را از دسـت دهـد، نـه آنگونـه بـود 
حرکـت جامعـه بن بسـت ایجـاد کنـد. او مقاومت را بـا تدبیر 
جلـو می بـرد و بـا تدبیـر نهضت هـای کوچـک آزادی بخـش را 
که  کرد؛ جبهه ای  به یک جبهه بزرگ به نام مقاومت تبدیل 

حـاال یـک ارتـش بین المللی اسـالمی دارد.
بارهـا در سـخنرانی هایـش گفتـه بود »جانم فـدای ایران« 
اسـت و ایـن را بـه چشـم نشـان داده بـود؛ خـودش را »سـرباز« 
می دانسـت؛ »سـرباز جمهور«. او در تکثر اجتماعی وحدت 
ایجاد کرده بود و هر کس به نوعی خود را در او می دید؛ چون 

او »تجسـم حقیقت« بود، بدو
ن کم و کاست! و همین حقیقت بود که ایران را یکپارچه 
عزادار کرد، حزنی همراه با حماسه؛ همانگونه که او همیشه 
می خواست باشد! حماسه ای که دیگر محدود به جغرافیای 
ایـران نبـود، حـاج قاسـم هـم محـدود بـه ایـن جغرافیـا نبـود، 
یه و لبنـان و فلسـطین و یمـن و  کـه عـراق و سـور همانطـور 
کستان هم حس کردند فرزندشان را از دست  افغانستان و پا
داده انـد، او بـه انـدازه جغرافیـای مقاومت گسـترده شـده بود 
که انسـانیت برایش مهم بود، حاج قاسـم برایش  و هر کسـی 

اسطوره شده بود.
حـاج قاسـم بـزرگ بـود، بزرگتر از آنکه بتـوان در قالب یک 
گر نتوان کشـید؛ هم  یا را ا کرد اما »آب در یر  نشـریه آن را تصو
بـه قـدر تشـنگی بایـد چشـید« و ایـن نشـریه همـان چشـیدن 
یای بی کران شجاعت، عقالنیت، عدالت،  است از آن در

معرفت و انسـانیت...
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تولد در قنات ملک از توابع شهرستان رابر کرمان

حضور در تظاهرات برای انقالب اسالمی  و فعالیت های انقالبی در کرمان 

بـرای اولیـن بـار گردانـی متشـکل از نیروهـای رزمـی کرمـان را تشـکیل 
داد که کمی بعد به تیپ و سـپس به لشـکر ۴۱ ثاراهلل تبدیل شـد. تا 
سـال۱376 فرماندهـی ایـن لشـگر را بـر عهده داشـت.

دریافت نشان فتح به خاطر رشادت
در سال های دفاع مقدس از فرمانده کل قوا.

جیمز جفری )سفیر آمریکا در عراق( در بیانیه ای تشکیل دولت 
جدید عراق به رهبری نوری المالکی را تبریک گفتند. به گفته 
سـران عراقی، آمریکایی ها خودشـان می دانستند که در واقع 
سردار سلیمانی آن ها را از عراق بیرون کرده است.

حضـور در اتـاق فرماندهـی جنـگ 33روزه بـا اسـرائیل در کنـار 
سیدحسـن نصـراهلل و حـاج عمـاد مغنیـه و شکسـت اسـرائیل

تریـن  طبـق نظرسـنجی دانشـگاه مریلندآمریـکا محبـوب 
شخصیت سیاسی و نظامی در میان مردم ایران معرفی شد 
کـه بیـش از ۸۰ درصـد بـه وی رویکـرد مثبـت داشـته انـد..

سردار سلیمانی وعده داد »کمتر از سه ماه دیگر اعالم پایان داعش و 
حکومت داعشی در این کره خاکی خواهد بود.« دو ماه بعد و در پایان 
آبان ۹6سـردار شـهید در پیامی به رهبری با اشـاره به »اتمام عملیات 
آزادسازی بوکمال« از پایان داعش خبر داد.

شهادت در حوالی فرودگاه بغداد
در اثر حمله تروریستی دولت آمریکا

دریافت درجه سرلشکری از فرمانده کل قوا1۳89

از ۱۲ سالگی روستای خود را برای کار در کرمان ترک کرد 
و در هتل مشغول شد.  در سال های ابتدای جوانی، از 

پیمانکاران سازمان آب کرمان شد.

به سپاه کرمان پیوست. پس از طی دوره آموزش نظامی در تهران، 
به عنوان مربی آموزشی در سپاه کرمان مشغول به خدمت شد.

با پایان جنگ، لشکر ۴۱ ثاراهلل به فرماندهی شهید به کرمان بازگشت 
و درگیر جنگ با اشرار  مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر شد.

انتصاب به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران

1۳91
 بـا شـروع جنـگ گروه هـای تروریسـت علیـه دولـت قانونـی سـوریه، 
سـردار سـلیمانی بـه همـراه نیروهـای جبهـه مقاومـت وارد کارزار شـد. 

یـورش داعـش بـه خاک عراق و تصرفات گسـترده باعث شـد دولت 
عـراق از حـاج قاسـم  درخواسـت کمـک کنـد کـه باحضـور حاج قاسـم 

بغـداد و اربیـل نجات پیـدا کردند.

مجله تایم، سلیمانی را به عنوان یکی از ۱۰۰ 
شخصیت تأثیرگذار سال معرفی کرد.

، به عنوان عالی ترین نشان نظامی ایران،  نشان ذوالفقار
بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ جمهـوری اسـالمی توسـط 

فرمانده کل قوا، به سـردار سـلیمانی اعطا شد.

پله پله تا مالقات خدا
زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی در یک نگاه



سرباز بدون مرز
آن روز که در میان همه ر ؤسای لشکری و کشوری، حاج قاسم را 
نشان کردی و گفتی پیش از همه اول حاج قاسم ما بیاید تا بغلش 
کنم؛ آن لحظه صدای بوسه های محکمت را همه می شنیدند و 
غبطه می خوردند، همه می دانستند که او برای شما دردانه ای 
است که جایش را هیچ کس نمی گیرد. آن روز که در حسینیه 
امام خمینی از آن بدن »اربا اربا« گفتید و بغض تان گرفت همه 
می دانستند که شما مالک اشتر تان را از دست داده اید! وقتی در 
آن تشییع باشکوه و تاریخی بر سر آن پیکر هق هق گریه می کردید 
و صدای گریه شما بغض جمعیت چند میلیونی را شکست و 
سیل اشک جاری شد، همه می دانستند که جای این سرباز بدون 

مرز شما حاال حاالها پر نمی شود...

5 سرباز بدون مرز



رفیق عزیز خوشبخت ما

1-تعابیر در زمان حیات
1-1-شهید زنده

»سردار سلیمانی هم ایثارگر است - او هم یک شهید است - ... . این سرداران، شهید زنده اند؛ به شرطی که 
این راه را ادامه دهند. البته این شرط و شروط برای همه است. تا راه خدا را ادامه می دهید جزء صالحین هستید.«
کرمان( )12 اردیبهشت ماه 1384، دیدار با خانواده معظم شهدای 

1-2- تقوا و روحیه ی مجاهدت 
این هم یک هنری است که ایشان دارند. بعضی ها اشتباه می کنند، خیال می کنند وقتی که اوضاع از حالت 
جنگ و بحرانی خارج شـد و وقت سـازندگی شـد و وقت نمی دانم پیشـرفت و توسـعه شـد، آن  وقت دیگر آدم باید 
ید. زاد تقوا برای آخرت است. باید نگهش  خودش را رها کند. در حالی که نه، تقوا را گفته اند از اول تا آخر نگه دار
ره ی پیشـرفت و سـازندگی و توسـعه و نمی دانـم فـالن  یـد تـا آخـرت بمانـد. بعضی هـا خیـال مـی  کننـد کـه در دو دار
و فـالن، دیگـر بایـد آن قیـد و بند هایـی را کـه از اول داشـت را رهـا کننـد، نفهمیدنـد کـه هـر آنی که عوض می شـود، 
تکلیف ها عوض می شود، نوع مجاهدت عوض می شود، اما روحیه ی مجاهدتی که آن زمان بوده، آن نباید عوض 
که وقتی جنگ بود، در خانه هایشـان پای  گر عوض شـد، آدم می شـود مثل آدم هایی  بشـود. روحیه ی مجاهدت ا

یزیون نشسـته بودند، فیلم خارجی تماشـا می کردند. تلو
کرمان( )اردیبهشت 1384، منزل شهید محمدرضا عظیم پور در سفر مقام معظم رهبری به استان 

1-۳-  عاقبت به خیری با شهادت
 آن چه در برابر مجاهدت در راه خدا وجود دارد و خدای متعال در 
مقابل تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، 
بهشـت اسـت، رضای خدا اسـت. آن چیزهایی که در دسـت و بال 
ما است - چه تشکر زبانی مان، چه تشکر عملی مان، چه نشانمان، 
چه درجه ای که می دهیم- چیزهایی است که بر حسب محاسبات 
مادِی دنیایی قابل ذکر است، اما بر حسب محاسبات معنوی و الهی 
قابل ذکر نیست. الحمدهلل همه ی شماها این مجاهدت ها را کردید، 
تـالش کردیـد. الحمـدهلل خـدای متعـال بـه این بـرادر بسـیار عزیزمان 
-آقـای سـلیمانی- هـم توفیـق داده. ایشـان بارهـا، بارهـا، بارهـا جـان 
خودشـان را در معرض تهاجم دشـمن قرار داده اند، در راه خدا، برای 
؛ و مجاهدت کرده اند.  ان شاء اهلل خدای متعال به  خدا و مخلصًا هلِلّ
ایشان اجر بدهد و تفّضل کند و زندگی ایشان را با سعادت و عاقبت 
ایشان را با شهادت قرار بدهد، البّته نه حاال، هنوز سال ها جمهوری 
اسالمی با ایشان کار دارد. اّما باالخره آخرش  ان شاء اهلل شهادت باشد.
 )19 اسفندماه 1397؛ جلسه اعطای نشان ذوالفقار
 به حاج قاسم سلیمانی (.

شهید قاسم سلیمانی
 در کالم رهبری

رهبر معظم انقالب در نقاط مختلفی از حاج قاسم اسم آورده اند؛ گاهی از رشادت هایشان گفته اند و گاهی از تواضع شان؛ گاهی شجاعت و همراه 
تدبیرشان و گاهی سیاست مداری فراجناحی شان؛ آن چه در ادامه می آید بخش هایی از صحبت های رهبری در خصوص سردار شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی است که تا کنون رسانه ای شده است.
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1-4-مقام شفاعت
اولین کسانی که در این مجموعه ما، به حسب قاعده، حق شفاعت دارند، این شهید ها 
هسـتند و امثال این شـهیدها. دوم پدر و مادر شـهدا هسـتند، این آقا و این خانم، شـماها 
گر نوبت شفاعت به آدم ها برسد- که در ردیف شماها نیستند- آن وقت به کسان  هستید. ا
که ممکن اسـت ما جزو آن ها باشـیم، ممکن اسـت نباشـیم.  یادی ممکن اسـت برسـد؛  ز
یمان به این است، مشمول شفاعت خوبانی از قبیل  ما سعادتمان به این این است و آرزو

این شهدا و امثال این ها باشیم.
یند:[ ]بعد رهبر انقالب خم می شوند و با نگاهی به حاج قاسم سلیمانی می گو

که شفاعت می کند ان شاءاهلل. این آقای حاج قاسم هم از این هایی است 

]حاج قاسـم سـلیمانی سـر پایین می اندازد و با دو دسـت صورتش را می پوشـاند. معلوم 
اسـت اصال انتظار چنین تعریفی را از رهبر انقالب نداشـته!

دامـاد خانـواده سـریع خمیـر را بـه تنـور داغ می چسـباند. پـس مـا حتما از حاج قاسـم قول 
شـفاعت می گیریم.[

یـر قولشـان  کـه ز ]بعـد رهبـر انقـالب می فرماینـد:[ بلـه! از ایشـان قـول بگیریـد بـه شـرطی 
نزننـد. چـون امکانـات ایشـان، امکانـات قـول دادن و شـفاعت کردنشـان اآلن خیلی خوب 
که نگه داشـته اند،  گر همین را بتوانند نگه دارند. مثل همین چهل، پنجاه سـالی  اسـت. ا

و ایـن خیلـی خوب اسـت 
کرمان( )اردیبهشت 1384، منزل شهید محمدرضا عظیم پور در سفر مقام معظم رهبری به استان 

گی های شخصیتی 2-ویژ
زها خیلی درباره ی این بزرگوار، این رفیق خوب و   این رو
عزیز ما و شجاع ما و خوش بخت ما که رفت به ملکوت اعلی 
پیوست، صحبت شده و حرف های درستی هم گفته شده 
گفته اند، لکن من چند جمله  ای  آنچه در خصوصّیات او 

می خواهم عرض بکنم که به نظر من این ها مهم است:

2-1- هم شجاع، هم با تدبیر
 شـهید سـلیمانی، هـم شـجاع بـود، هم بـا تدبیر بود؛ 

ً
اّوال

ِصرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند اّما تدبیر  و 
عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت را ندارند. بعضی ها 
اهـل تدبیرنـد؛ اّمـا اهـل اقـدام و عمـل نیسـتند، دل و جگـر 
کار را ندارند. این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت -به 
دهان خطر می رفت و ابا نداشـت؛ نه فقط در این حوادث 
ران دفاع مقّدس هم در فرماندهی  زها، ]بلکه[ در دو این رو
لشـکر ثاراهلل همین جوری بود؛ خودش و لشـکرش- هم با 
تدبیـر بـود؛ فکـر می کـرد، تدبیر می کـرد، منطق داشـت برای 
کارهایـش. ایـن شـجاعت و تدبیـِر توأمـان، فقـط در میـدان 
نظامـی هـم نبـود، در میـدان سیاسـت هم همیـن جور بود؛ 
بنده بارها به دوستانی که در عرصه ی سیاسی فّعالند این 
را می گفتم؛ رفتار او را، کارهای او را ]می دیدم[. در عرصه ی 
سیاسـت هـم، هـم شـجاع بـود، هـم بـا تدبیـر بود؛ سـخنش 

اثرگـذار بود، قانع کننده بود، تأثیر گذار بود.
)18 دی ماه 1398 در دیدار  مردم قم(

2-2- با اخالص 
تر، اخالص او بود؛ با اخالص بود؛   از همه ی این ها باال
ایـن ابـزار شـجاعت و ابـزار تدبیـر  را برای خـدا خرج می کرد؛ 
یـا و ماننـد این ها نبـود. اخالص خیلی مهم  اهـل تظاهـر و ر

کنیم در خودمان اخالص را . اسـت. ماها تمرین 
)18 دی ماه 1398 در دیدار  مردم قم(

عزیـزان مـن، بـرادران و خواهـران نمازگـزار! اخـالص برکـت 
دارد. هر جا اخالص بود، خدای متعال به اخالص بندگان 
کار برکت پیدا می کند، رشد و  مخلصش برکت می دهد، 

نمـو پیـدا می کنـد، کار بـه نحـوی می شـود که اثـر آن به همه 
می رسد، برکات آن در میان مردم باقی می ماند. این ناشی 
از اخـالص اسـت. نتیجـه ی آن اخـالص، همیـن عشـق و 
وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، 

همین تازه شـدِن روحیه ی انقالبی مردم است .
)27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران(

کـه مـردم قـدر پـدر شـما را دانسـتند و ایـن ناشـی از  بدانیـد 
گر اخالص نباشد،  اخالص اسـت؛ این اخالص اسـت. ا
ایـن جـور دل هـای مـردم متوّجـه نمی شـود؛ دل هـا دسـت 
خدا اسـت؛ این که دل ها این جور همه متوّجه می شـوند، 
کـه یـک اخـالص بزرگـی در آن  نشـان دهنده ی ایـن اسـت 
مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود. خدا  ان شاء اهلل درجاتش 

کند. را عالـی 
 )13 دی ماه 1398 در دیدار با خانواده شهید سلیمانی(

َک،  ِخیَن ِبِدماِئِهم ِفی َسبیِل ِرضا ّطِ
َ
یَتُهم ُمَتل

َ
َک َتَوّف »اللُهم ِاّنَ

ُمسَتشـَهدیَن َبیـَن َایدیِهـم، ُمخِلصیـَن ِفـی ذلـَک ِلَوجِهـَک 
کـردی  یـِم« )خداونـدا! تـو آنـان را در حالـی قبـض روح  الَکر
کـه در راه خشـنودی ات، بـه خـون غلتیـده بودنـد و در برابـر 
یکدیگـر بـه شـهادت رسـیدند. آنـان انسـان هایی بودنـد که 
در مسـیر شـهادت، خـود را بـرای ذات بزرگـوارت خالـص 

گردانیـده بودند.(
 )15 دی ماه 1398: اقامه نماز بر پیکر شهید سلیمانی توسط 
رهبر معظم انقالب(

2-۳- مراقب حدود شرعی در میدان جنگ
کـه هـم یـک فرمانـده  یـک خصوصّیـت دیگـر ایـن بـود 
ط بـر عرصـه ی نظامی بود، هـم در عین حال 

ّ
ِر مسـل جنـگاو

بشّدت مراقب حدود شرعی بود. در میدان جنگ، گاهی 
یند وقت این  افـراد حـدود الهـی را فراموش می کننـد، می گو
حرف هـا نیسـت؛ او نـه، او مراقـب بـود. آن جایـی کـه نبایـد 
کـه  کار نمی ُبـرد؛ مراقـب بـود  کار بـرود، سـالح بـه  سـالح بـه 
بـه کسـی تعـّدی نشـود، ظلـم نشـود؛ احتیاط هایـی می کـرد 
 در عرصـه ی نظامـی، خیلی هـا ایـن احتیاط هـا 

ً
کـه معمـوال

را الزم نمی دانند؛ ]لکن[ او احتیاط می کرد. به دهان خطر 

می رفـت اّمـا جـان دیگـران را تـا می توانسـت حفـظ می کـرد؛ 
مراقب جان نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش 

ت هـای دیگـر کـه در کنـار او بودنـد، بود
ّ
در مل

)18 دی ماه 1398 در دیدار  مردم قم(

2-4- خط قرمز انقالبیگری
یک نکته ی مهم این اسـت که در مسـائل داخل کشـور 
-چـون ایـن حرف هـا غالبـًا ناظـر بـه مبـارزات منطقـه ای و 
فّعالّیت هـای منطقـه اِی او بـود- اهـل حـزب و جنـاح و 
ماننـد این هـا نبـود، لکـن بشـّدت انقالبـی بـود. انقـالب و 
انقالبیگری خّط قرمِز قطعِی او بود؛ این را بعضی ها سـعی 
کننـد، ایـن واقعّیـِت او اسـت؛ ذوب در  کم رنـگ  نکننـد 
انقـالب بـود، انقالبیگـری خـّط قرمـز او بـود. در ایـن عوالـم 
گون و اسم های مختلف و جناح های  تقسیم به احزاب گونا
م انقالبیگری چرا، 

َ
مختلف و مانند این ها نبود؛  اّما در عال

بشـّدت پایبنـد بـه انقـالب، پایبند به خّط مبـارک و نورانِی 
امـام راحـل )رضـوان اهلل علیـه( بود.

 )18 دی ماه 1398 در دیدار مردم قم(

2-۵- خودش را جلوی چشم قرار نمیداد
کـه مـا غالبـًا بـا همیـن مسـئولین  آن وقـت در جلسـه ای 
مختلف که ارتباط با کار او داشـتند، داشـتیم -جلسـات 
رسمِی معمولی- حاج قاسم یک گوشه ای می نشست که 

اصاًل دیده نمی شـد.
کند،  گاهی اوقات می خواست بداند یا استشهاد   آدم 
باید می گشـت تا او را پیدا می کرد؛ خودش را جلوی چشـم 

قرار نمی داد، تظاهر نمی کرد.
 )18 دی ماه 1398 در دیدار  مردم قم(
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2-6- بی پروا در راه جهاد فی سبیل اهلل
حاج قاسـم صد بار در معرض شـهادت قرار گرفته بود؛ 
این بار اّول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه 
جهاد فی سبیل اهلل پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت؛ 
نه از دشـمن پروا داشـت، نه از حرف این و آن پروا داشـت، 
نـه از تحّمـل زحمـت پـروا داشـت. بیسـت وچهار سـاعت 
کار  گذرانـده، نـوزده سـاعت  کشـور  کنیـد در فـالن  فـرض 
ل کن،  کـرده! بـا ایـن، بـا آن، بنشـین، مجـاب کن، اسـتدال
حرف بزن. چرا؟ برای اینکه او را به یک نتیجه ی مطلوب 
برسـاند؛ بـرای خـودش کـه کار نمی کرد، بـرای ]تحّقق[ آنها 

کار می کـرد؛ حـاج قاسـم این جوری بود. 
)13 دی ماه 1398 در دیدار با خانواده شهید سلیمانی(

2-7- پیروز در جهاد اکبر 
شما هم تحّمل کنید؛ تحّمل کنید؛ خود این تحّمل، اجر 
دارد، ثواب دارد. مجاهدت در راه خدا یعنی یک مبارزهِ ی 
درونـی؛ هـر جهـاد بیرونـی، در واقـع تکیـه دارد بـه یـک جهاد 
درونـی؛ یعنـی آن مـردی کـه می ر ود جلوی دشـمن و واهمه 
نمی کنـد و در همـه ی میدان هـا نـه خسـتگی می فهمـد، نه 
گـر چنانچـه در  گرمـا می فهمـد، ایـن ا سـرما می فهمـد، نـه 
ز نشـده بـود، ایـن جـور  کبـر پیـرو درون خـودش در آن جهـاد ا
نمی توانسـت ]جلـوی دشـمن[ بـرود؛ پـس مجاهدت هـای 

بیرونـی، مّتکـی به مجاهدت های درونی اسـت .
)13 دی ماه 1398 در دیدار با خانواده شهید سلیمانی(

2-8-  شوق شهادت 
 خوشا به حالش، خوشا به حالش، خوشا به حالش! او 
به آرزوی خودش رسید؛ او آرزو داشت؛ برای شهیدشدن 
گریه می کرد؛ خب خیلی از رفقایش هم رفته بودند و داغدار 
رفقایش هم بود، اّما در خودش هم شوق به شهادت جوری 
که اشک او را جاری می کرد؛ به آرزوی خودش رسید.  بود 
یم  ان شاء اهلل شماها هم به آرزوی خودتان برسید،  امیدوار
ما هم به آرزوی خودمان برسیم و خدای متعال این فقدان 

را جبران کند.
 )13 دی ماه 1398 در دیدار با خانواده شهید سلیمانی(

2-9-تربیت یافته مکتب امام خمینی
سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی نمونـه ی برجسـته ای از 
تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود. او همه ی 
عمـر خـود را بـه جهاد در راه خدا گذرانید. شـهادت پاداش 

تـالش بی وقفـه ی او در همه ی این سـالیان بود.
 )13 دیماه 1398 پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی 

شهادت سردار سلیمانی(

3- عملکرد سردار سلیمانی 
۳-1- خنثی کردن نقشه های آمریکا در منطقه

کـه ایـن را دشـمناِن  یـک نمونـه از تدبیـر و شـجاعت او 
او خوب می دانند -شـاید بعضی از دوسـتان ندانند- این 
کمک هایـی  ت هـای منطقـه یـا بـا 

ّ
کمـک مل کـه او بـه  بـود 

ت هـای منطقـه کرد، توانسـت همه ی نقشـه های 
ّ
کـه بـه مل

کنـد.  نامشـروع آمریـکا در منطقـه ی غـرب آسـیا را خنثـی 
ایـن آدم توانسـت در مقابـل همـه ی نقشـه هایی کـه بـا پول، 
بـا تشـکیالت تبلیغاتـِی وسـیع آمریکایـی، بـا توانایی هـای 
یی هایی که آمریکایی ها روی  رگو دیپلماسِی آمریکایی، زو
سیاسـتمداراِن دنیا بخصوص کشـورهای ضعیف دارند، 
م کند و این نقشه ها را در این منطقه ی 

َ
تهّیه شده بود قد عل

غرب آسـیا خنثـی کند. 
)18 دی ماه 1398 در دیدار مردم قم(

۳-1-1-مجاهدت در عراق، سوریه و لبنان
یه، در لبنان، به کمک   نقشه ی آمریکا در عراق، در سور
و فّعالّیـت ایـن شـهید عزیز خنثی شـد. آمریکایی ها عراق 
یـم پهلـوی؛ ایـران در زمان  یـم طاغـوِت ایرانـی -رژ را مثـل رژ
ِز سعودی می پسندند، یک نقطه ای باشد  طاغوت- یا امرو
ُپر از نفت، در اختیار آن ها که هر کار مایلند بکنند؛ به تعبیر 
آن شـخص »مثـل گاو شـیرده«؛ این هـا عـراق را ایـن جوری 
می خواهند. عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان 
عراقـی و مرجعّیـت در عـراق در مقابل این قضایا ایسـتادند 
و حـاج قاسـم رضـوان اهلل تعالـی علیـه به همه ی این جبهه ی بسـیج 
ر فّعال مدد رساند، کمک رساند، و به  به عنوان یک مشاو

عنوان یک پشتیبان بزرگ در آنجا ظاهر شد. 
یه هسـت، در مـورد  شـبیه همیـن قضّیـه در مـورد سـور
لبنان هست. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلند لبنان را 
از مهم ترین عامل اسـتقالل لبنان -یعنی نیروی مقاومت 
کننـد تـا لبنـان بـی دفـاع، در مقابـل  و حـزب اهلل- محـروم 
اسـرائیل قـرار بگیـرد کـه بیایـد تـا خود بیـروت را بگیـرد؛ کما 
اینکـه قبل هـا و سـال های قبـل آمدند. حـزب اهلل بحمداهلل 
ز، هم دسـت لبنان و هم چشـم  ز قوی تـر شـد. امـرو ز بـه رو رو
لبنان، حزب اهلل است؛ و نقش شهید عزیز ما در این حالت 
یک نقش ممتاز و برجسته است؛ تدبیر و شجاعت، مجاهد 

شـجاع، برادر دلسوز.
 )18 دی ماه 1398 در دیدار مردم قم(

۳-1-2-این مرد، دست فلسطینی ها را ُپر کرد
 آمریکایی ها در مورد فلسطین طرح شان و نقشه شان این 
بود که قضّیه ی فلسطین را به فراموشی بسپرند؛ فلسطینی ها 
را در حالت ضعف نگه دارند که جرئت نکنند َدم از مبارزه 
بزنند. این مرد، دست فلسطینی ها را ُپر کرد؛ کاری کرد که 
یـک منطقـه ی کوچکـی، یـک وجـب جـا مثـل نوار غـّزه، در 

کاری  یم صهیونیستِی با آن همه اّدعا می ایستد،  مقابل رژ
یند  رد که آن ها سِر ۴۸ ساعت می گو و بالیی سِر آن ها می آو
آقا بیایید آتش بس بدهید؛ این ها را حاج قاسـم سـلیمانی 
کـه بتواننـد ِبایسـتند،  کـرد  کاری  کـرد.  کـرد. دستشـان را ُپـر 

بتوانند مقاومت کنند.
 این چیزی است که برادران فلسطینی ما مکّرر  در  مکّرر 
پیش خود بنده گفته اند. البّته من می دانستم اّما آن ها هم 
آمدنـد پیـش ما شـهادت دادند. در سـفرهای متعّددی که 
این رهبران فلسطینی آمدند، همه  ی آن ها این را ]گفتند[. 
)18 دی ماه 1398 در دیدار  مردم قم(.

۳-2- ریشه کن کردن داعش  
کـه بـه  خـدای بـزرگ را بـا همـه ی وجـود سپاسـگزارم 
کارانـه ی شـما و خیـل عظیـم همکارانتـان  مجاهـدات فدا
در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره ی خبیثه ای 
را که به دسـت طواغیت جهان غرس شـده بود، به دسـت 
یشه کن کرد.  یه و عراق ر شما بندگان صالح، در کشور سور
این تنها ضربه به گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه ی 
سـخت تر بـه سیاسـت خباثت آلـودی بود کـه ایجاد جنگ 
داخلـی در منطقـه و نابـودی مقاومـت ضـّد صهیونیسـتی و 
تضعیف دولت های مسـتقل را به وسـیله ی رؤسـای شقّی 
ایـن گـروه گمـراه هـدف گرفته بود؛ ضربه بـود به دولت های 
یم های وابسته به آن در این منطقه  قبلی و کنونی آمریکا و رژ
ردند و همه گونه پشتیبانی کردند تا  که این گروه را به وجود آو
سلطه ی نحس خود را در منطقه ی غرب آسیا بگسترانند 
ط سـازند. شـما 

ّ
یـم غاصـب صهیونیسـت را بـر آن مسـل و رژ

با متالشی ساختن این توده ی سرطانی و مهلک، نه فقط 
کشـورهای منطقـه و بـه جهـان اسـالم بلکـه بـه همـه ی  بـه 
کردیـد. ایـن نصرتـی  ت هـا و بـه بشـرّیت خدمتـی بـزرگ 

ّ
مل

الهی و مصداق »َو ما َرَمیَت ِاذ َرَمیَت َو لِکّنَ اهلَل َرمی«  بود 
زی شـما و همرزمان تان به  که به خاطر مجاهدت شـبانه رو

شـما پاداش داده شد.
)30 آبان ماه 1396؛ پاسخ مقام معظم رهبری به نامه 
سرلشکر قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش(

۳-۳- قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم
کلمـه، قوی تریـن  شـهید سـلیمانی بـه معنـای واقعـی 
یسـم در ایـن منطقـه اسـت، بـه  ر بـا ترو فرمانـده مبـارزه ی 
کـدام فرمانـده  همیـن عنـوان هـم شـناخته شـده اسـت… 
دیگـر قـدرت داشـت، می توانسـت کارهایی را کـه او انجام 

داد انجـام بدهـد؟ 
کـه در محاصـره ی ۳۶۰ درجـه ای  بـه یـک منطقـه ای 
دشـمن اسـت، شـهید سـلیمانی با بالگرد وارد این منطقه 
کامـل دشـمن جوان هـای خوبـی  می شـود، در محاصـره ی 
کـه دسـت تنها هسـتند، فرمانـده  ای  در آن منطقـه هسـتند 
ندارند، چشم شان که به حاج قاسم سلیمانی می افتد، جان 
پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، 
محاصـره را از بیـن می برنـد و دشـمن را متـواری می کننـد و 
فراری می کنند؛ چه کسی می تواند این کارها را انجام بدهد؟ 
)27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران( 
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۳-4- تأثیر در تغییر دیدگاه مردم عراق  درباره 
ایران

که من  گفته بود  اون خانم دکتر عراقی به این دوست ما
که می رسـیدم، خیال می کردم آن دو برادر من  به هر ایرانی 
که در جنگ کشته شدند را این کشته، تا اینکه سلیمانی 
را دیدم. وقتی دیدم سلیمانی آمده و این جور فداکاری دارد 

می کند، قضیه برعکس شد.
 )31 خردادماه 1395؛ بیانات در دیدار با شاعران(

4-اهمیت شهادت سردار 
سلیمانی و تشییع ایشان

4-1- از آیات قدرت الهی
خود این شهادت هم یکی از آیات قدرت الهی است؛ 
رسوایی دولت آمریکا، دولت بی آبروی آمریکا، رسوایی این 
دولت را رقم زد؛ این ها کسی را که سرشناس ترین و قوی ترین 
یسم بود -شهید سلیمانی به معنای  ر فرمانده  مبارزه ی با ترو
یسم در این  ر واقعی کلمه، قوی ترین فرمانده مبارزه ی با ترو
منطقـه اسـت، بـه همیـن عنـوان هـم شـناخته شـده اسـت 

ر کردند[. ]ترو
و  قوی تریـن  منطقـه  کّل  در  یسـم  ر ترو ضـّد  فرمانـده 
ر کردنـد. درمیدان روبه روی  سرشـناس ترین فرمانـده، را ترو
جنگ با او مواجه نشـدند، دولت آمریکا دزدانه و بزدالنه او 
کردند؛ این ]کار[ مایه ی  کرد، خودشـان هم اعتراف  ر  را ترو
روسـیاهی آمریکا شـد؛ در این منطقه تا قبل از این حادثه، 
یم صهیونیسـتی بود که افراد را  ایـن جـور کار مخصـوص رژ
ر کردیم،  ر کردند و گفتند ما ترو ر کند، رهبر حماس را ترو ترو
ر می کردند  ر کردیم؛ ترو ر کردند، گفتند ما ترو رهبر جهاد را ترو
و می گفتند ما کردیم؛ آمریکایی ها آدم خیلی کشته اند؛ در 
عراق در افغانستان در جاهای دیگر هر چه توانسته اند، آدم 
ر  ر کرده اند، منتها اعتـراف نمی کردند که ترو کشـته اند، تـرو
ر کردیم؛ این جا رئیس  کردیم؛این جـا اعتـراف کردند که تـرو
جمهـور آمریـکا بـه زبـان خـودش ]اعتراف می کنـد[ خدای 
متعال می زند پشت گردن افراد که خودشان اعتراف کنند؛ 
ر  گفتنـد مـا تـرو یسـت هسـتیم،  ر کـه مـا ترو کردنـد  اعتـراف 

تر چه می شـود؟ کردیم. رسـوایی از این باال
 )27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران(

4-2-شهادت توسط خبیث ترین انسان ها
یم،  یم -در بین سرداران هم شهید دار یاد دار  ما شهید ز
یم- اّما شهیدی که به  در بین آحاد معمولی هم شهید دار
دست خبیث ترین انسان های عالم یعنی خود آمریکایی ها 
کـه او را توانسـتند  بـه شـهادت برسـد و آن هـا افتخـار کننـد 
کس  کنند، چنین شـهیدی غیر از حاج قاسـم من  شـهید 
دیگـری را یـادم نمی آیـد؛ جهادش جهاد بزرگی بود، خدای 
متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد؛  ان شاء اهلل 
یـم کـه خداونـد درجاتـش را عالـی کنـد و آن نعمت  امیدوار
عظیمی که شـامل حال او شـد، بر او گوارا باشـد که حّقش 
گر حاج قاسم  بود و شایستهِ ی این نعمت بزرگ بود. واقعًا ا
در رختخـواب می مـرد، یـا در تصـادف می مـرد، یـا بـا ایـن 
ناخوشی ها می مرد -]چون[ اواخر، سینه اش ناراحت بود، 
شـیمیایی بـود، مشـکل بـود- آدم غّصـه اش می شـد؛ حاج 
قاسـم بایـد همیـن جـور بـه شـهادت می رسـید. البّتـه بـرای 
ما خیلی سـخت اسـت؛ برای شـما سـخت اسـت، شـاید 
برای من سـخت تر هم باشـد؛ ولیکن باید تحّمل کرد، باید 

از ایـن مرحله عبورکنیم. 
)13 دی ماه 1398 در دیدار با خانواده شهید سلیمانی(

4-۳-یوم اهلل بزرگترین بدرقه ی جهان
زی که دست قدرت خدا  یوم اهلل یعنی چه؟ یعنی آن رو
کـه ده هـا  زی  را انسـان در حـوادث مشـاهده می کنـد؛ آن رو
میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای 
دیگر به پاس خوِن فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند 
و بزرگ تریـن بدرقـه ی جهـان را شـکل دادنـد، ایـن یکـی از 
کار هیـچ عاملـی جـز  اّیـام اهلل اسـت. آن چـه اّتفـاق افتـاد، 
زهـای  دسـت قـدرت خـدا نمی توانسـت باشـد...این ها رو
زهای  یخ سـازند، رو زهـای تار یخنـد، رو نقطـه ی عطـف تار
تی، این 

ّ
یی، یک مل عاّدی نیستند این ها. این که یک نیرو

قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکّبر 
رگوی عالم این جور سـیلی بزند، نشـان دهنده ی دست  زو
زها  ز جـزو اّیام اهلل اسـت؛ رو قـدرت الهـی اسـت، پـس آن رو
ت ها 

ّ
زها در زندگی مل تمام می شوند، لکن تأثیرات این رو

ت هـا، 
ّ
ت هـا، در منـش مل

ّ
باقـی می ماننـد؛ در روحیـه ی مل

زهـا باقی می گذارند آثار  ت هـا، آثـاری که این رو
ّ
در مسـیر مل

ماندگار و بعضًا جاودانه اسـت.
 )27 د ی ماه 1398، نماز جمعه تهران(

4-4-تعظیم در برابر شهید
یـک فصـل دیگـر در مورد شـهید سـلیمانی، بـرکات این 
شـهادت عظیـم اسـت. ایـن شـهید عزیـز هر وقت گزارشـی 
مـی داد بـه مـا -چه گـزارش کتبی، چه گزارش شـفاهی- از 
کارهایی که کرده بود، بنده قلبًا و زبانًا او را تحسین می کردم 
کشـور  ز در مقابـل آنچـه او سرمنشـأ آن شـد و بـرای  اّمـا امـرو
رد، در مقابـل او مـن تعظیـم  بلکـه بـرای منطقـه بـه وجـود آو
ّیت  کرد. معنو کار بزرگی انجام شد، قیامتی به پا  می کنم. 
او، شهادت او را این  جور برجسته کرد؛ این بدرقه های ایرانی 
و آن بدرقه های عراقی؛ در کاظمین، در بغداد، در نجف، 
بًاِاربـا! از روح مطّهر او، از  در کربـال چـه کردنـد بـا ایـن پیکـر ِار

اعماق دل تشـّکر می کنیم.
 )18 دی ماه 1398 در دیدار با مردم قم(

4-۵- دست قدرت الهی 
زی انقـالب  مـن عـرض می کنـم پـس از ۴۱ سـال از پیـرو
اسـالمی، ایـن جمعّیـت بی نظیـر را کـدام دسـت قدرتـی به 
رد؟ ایـن اشـک و عشـق و شـور را چـه کسـی پدیـد  میـدان آو
رد؟ کدام عاملی می توانست یک چنین معجزه ای را نشان  آو
بدهد، جز دست قدرت الهی؟ آن کسانی که دست قدرت 
خدا را نمی توانند در این حوادث ببینند و تحلیل های ماّدی 
در این مسائل می کنند، عقب می مانند. باید دست قدرت 
خدا را دید. ُبعد معنوی و بسیار مهّم این حادثه همین است 
کـه خـدای متعـال ایـن کار را می کنـد. وقتی خـدای متعال 
رد، انسان باید  ت به وجود می آو

ّ
یک چنین حرکتی را در مل

ت است. 
ّ
زی این مل که اراده ی الهی بر پیرو کند  احساس 

این نشان دهنده ی این است که اراده ی الهی بر این است 
ز  ـت در ایـن راه و در ایـن خط حرکـت کند و پیرو

ّ
کـه ایـن مل

ت هم هست. 
ّ
ّیات و باطن این مل شود. نشان دهنده ی معنو

ایـن عشـق و ایـن وفـا و این ایسـتادگی و در این بیعت بزرگ 
با خّط امام، مردم با این حضورشان در میدان با خّط امام 
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بیعت کردند؛ بیعتی با این عظمت، آن هم بعد از گذشت 
بیـش از سـی سـال از رحلـت امـام بزرگـوار ایـن جور بـا امام، 

مردم بیعت می کنند، این جور امام زنده است. 
چه شـد که پس از تالش امپراتوری خبری صهیونیسـم 
ز قبـل از ایـن حادثـه و بعـد از ایـن حادثـه،  -در چنـد رو
کردند  امپراتوری خبری صهیونیسـم در همه ی دنیا سـعی 
یسـت؛ خـود  ر کننـد بـه ترو سـردار بزرگـوار عزیـز مـا را مّتهـم 
گفـت،  یـر خارجـه اش  ز گفـت، و آمریـکا  رئیس جمهـور 
دسـتگاه های خبـری صهیونیسـتی در همـه ی دنیـا تکـرار 
یسـت«- خدای متعـال صفحه را  ر یسـت، ترو ر کردنـد »ترو
کـه آن هـا میخواسـتند ترتیـب داد؟  درسـت بعکـس آنچـه 
نـه فقـط در این جـا در ایـران، در کشـورهای مختلـف مـردم 
بـه روح ایـن شـهید بـزرگ درود فرسـتادند و پرچـم آمریـکا و 
آیـا دسـت خـدا را بوضـوح  صهیونیسـت ها را آتـش زدنـد. 
کـه دربـاره ی  نمی شـود دیـد؟ آیـا »ال َتحـَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنـا« را 
پیغمبـر، در نهایـت شـّدت، در غـار َثـور تنهـا، بی کـس، بـه 
ید »ال َتحَزن ِاّنَ اهلَل َمَعنا«خدا با ما اسـت؛  همراهش می گو

ایـن را نشـان نمی دهـد؟
 )27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران(

5- برکات عظیم شهادت 
 5-۱-اثبات زنده بودن انقالب در کشور برای 

همه دنیا
کشـور مـا را بـه رخ   شـهادت او، زنـده بـودن انقـالب در 
همه ی دنیا کشـید. عّده ای می خواسـتند وانمود کنند که 
انقالب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده 
-البّته عّده ای هم سعی می کنند که این اّتفاق بیفتد- ]اّما[ 
شـهادت او نشـان داد کـه انقـالب زنـده اسـت؛ دیدیـد چـه 
خبر شد در تهران؟ دیدید چه خبر شد در شهرهای دیگر؟ 
البّته من برای این حادثه ی تلخی که در کرمان پیش آمد و 
تعدادی از هم میهنان عزیز کرمانی ما جان باختند، عمیقًا 
متأّسـفم و متأّثـرم و بـه خانواده هـای آن هـا تسـلیت عـرض 
می کنم، امیدوارم  ان شاء اهلل ارواح مطّهر این جان باختگان 

هم با شهید سلیمانی محشور بشوند. 
شـهید سـلیمانی چشـم های غبارگرفته  را باز کرد با این 
ت ایران احساس 

ّ
شهادت. دشمنان در مقابل عظمت مل

رنـد اّمـا چـاره ای  کردنـد؛ ممکـن اسـت بـه رو نیاو خضـوع 
ندارند. آن دشمنی که سعی می کند این مجاهد عظیم  القدر 
یسـم را بـه عنـوان  ر را و ایـن سـرداِر فرمانـدِه مبـارزه ی بـا ترو
کنـد، آمریکایی هـای بی انصـاف،  یسـت معّرفـی  ر یـک ترو
کـه واقعـًا  آمریکایی هـای دروغ گـو، آمریکایی هـای َهجوگـو 
ارزشـی بـرای حرف های شـان نمی شـود قائـل شـد، این هـا 
ـت ایـران زد 

ّ
کننـد؛ مل سـعی می کردنـد ایـن  جـوری عمـل 

تـوی دهـن این ها.
 )18 دی ماه 1398 در دیدار با مردم قم(

۵-2-همدردی دو ملت ایران و عراق در تشییع و 
خنثی سازی نقشه های اهریمن

ت ایران با اجتماع ده ها میلیونی این دو مجاهد بزرگ 
ّ
 مل

ـت عـراق در شـهرهای متعـّدد 
ّ
بدرقـه ای بی نظیـر کردنـد. مل

کـرد و در چندیـن  بـا تکریـم و احتـرام تمـام آن هـا را تشـییع 
کشـور دیگـر مـردم همـدردی خـود را در اجتماعـات پرشـور 

نشـان دادند.
ت ایران و عراق 

ّ
تالش های مغرضانه ی فراوانی شد تا مل

کردنـد،  کننـد، پول هـای فراوانـی خـرج  را بـه یکدیگـر بدبیـن 
گرفتنـد، در ایـران علیـه  کار  انسـان های بی مسـئولّیتی را بـه 
ت ایران تبلیغات شیطنت آمیز 

ّ
ت عراق و در عراق علیه مل

ّ
مل

کردند؛ این شـهادت بزرگ همه ی این تالش های شـیطانی 
یـِح شـهید  ر صر کرد...تـرو و وسوسـه های اهریمنـی را باطـل 
ابومهدی فرمانده شـجاع حشـد الّشـعبی و شهید سلیمانی 
سردار بزرگ سپاه، نمونه ی کم نظیری از این فتنه انگیزی در 
عـراق اسـت. آن هـا هدف پلید خود در عـراق را می خواهند 
از راه ایجاد فتنه و جنگ داخلی و سرانجام تجزیه ی عراق 
و حـذف نیروهـای مؤمـن و مبـارز و مجاهـد و میهن دوسـت 

کنند. تأمین 
 )27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران( 

4-6- شهید سلیمانی به مثابه یک مکتب
کنیـم،  یـم  تقو را  حـوادث  ایـن  بیاییـم  مـا  اینکـه  اّمـا 
قیمت گذاری کنیم، قدر آن ها را بدانیم و ببینیم که اندازه 
و قیمت این حوادث چقدر است؛ در صورتی تحّقق پیدا 
می کند که ما به حاج قاسـم سـلیمانی -شـهید عزیز- و به 
ابومهدی -شهید عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به 
آن ها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما 
را با چشم یک مکتب ، یک راه، یک مدرسه ی درس آموز، 
با این چشم نگاه کنیم، آن وقت اهّمّیت این قضّیه روشن 
خواهـد شـد. قـدر و قیمـت این قضّیه روشـن خواهد شـد. 
سپاه قدس را به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفًا 
نبینیم؛ بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه   های 
گر این جور شد، آن  کنیم. ا بزرگ و روشن انسانی مشاهده  
وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم 

مـردم معنای دیگری پیدا می کند .
)27 دی ماه 1398، نماز جمعه تهران(

4-7-چهره ی بین المللی مقاومت
شـهید سـلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت اسـت و 

یند. همه ی دلبسـتگان مقاومت خونخواه او
)13 دیماه 1398 پیام تسلیت در پی شهادت سردار سلیمانی(
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گفت وگو با آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه
درباره اهمیت جایگاه حاج قاسم سلیمانی در ایران و منطقه

 حاج قاسم تکیه گاه 
و پناه ملت های 
منطقه بود
  پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی

از اولویت های اصلی قوه قضائیه است 
  حاج قاسم سلیمانی دیگر خودش نبود، وسعت وجودی حاج قاسم، مردم 
ایران و همه منطقه را در بر گرفته بود

گفتگو درباره  که برای  تشکر می کنیم از فرصتی 
قاسم  حاج  اسالمی،  انقالب  بزرگ  شهید 
سلیمانی در اختیار ما قرار دادید. بهتر است 
ابتدا از ظرفیت جریانسازی چهره حاج قاسم 
سلیمانی بگوییم. از نظر شما ظرفیت این شهید 
برای تاثیرگذاری در معادالت داخلی و جهانی 

چگونه است؟
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. حـاج قاسـم  سـلیمانی از آن 
کـه هـم از نظـر فکـر و اندیشـه و بینـش و  چهره هایـی اسـت 
یژه شـخصیتی، در زمانه ما یک انسـان  هم از لحاظ ابعاد و
منحصـر بـه فـرد اسـت. رهبـر معظـم انقـالب هـم بـر همیـن 
اساس از زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی به شیوه های 
مختلـف، ایـن شـهید عزیـز را بـه عنـوان یـک الگـو مطـرح 
کردنـد. ایشـان در پیـام تسلیتشـان حـاج قاسـم سـلیمانی را 
دانش آموختـه و درس آموختـه مکتـب امـام خمینی »رحمه 
اهلل علیـه« معرفـی کردنـد و در اجتماعات مختلف به بیان 
شاخص های شخصیتی حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک 
الگـو پرداختنـد. قله فرمایشـات رهبر انقالب درباره شـهید 
سلیمانی در نماز جمعه تهران است که حاج قاسم سلیمانی 

و ابومهـدی المهنـدس را بـه عنـوان مکتـب معرفی کردند.
اینها نشانه است برای اینکه بدانیم حاج قاسم سلیمانی 
بـه خـودی خـود یـک ظرفیـت بـزرگ اسـت و نیـازی نیسـت 
مـا بـرای ایـن نـام ظرفیت سـازی کنیم، فقط کافی اسـت به 
ران  ایـن ظرفیـت بـه عنـوان یـک مکتـب شـکل گرفتـه در دو
معاصر ما پرداخته شود. حاج قاسم سلیمانی ظرفیت ملی، 
منطقـه ای و جهـان اسـالم و ظرفیـت جهانـی دارد. خداوند 
متعال تفضل کرده و این ظرفیت را به او داده و کافی است 

ابعاد آن شـکافته شود.
برای آنکه بخشی از ظرفیت وجودی حاج قاسم سلیمانی 
یخی  ران تبیین کنم، بهتر است به یک مثال تار را در این دو
ک و شهادت این  رجوع کنیم تا روشن شود که اثر این خون پا

 از همان روز نخست ترور حاج قاسم سلیمانی در عراق عالوه بر اعتراضات عمومی و 
مطالبه انتقام سخت؛ آنچه از مسئولین خواسته می شد؛ پیگیری حقوقی و بین المللی 

این حادثه در مجامع قضایی بین المللی بود؛ مطالبه ای که همان روزهای ابتدایی با گفتگوی 
رئیس قوه قضاییه با همتای ایشـان در عراق شـروع شـد؛ آیت اهلل رئیسـی اما عالوه بر شـأن 
ریاسـت قوه قضاییه و پیش از آن نیز ارتباط نزدیکی با حاج قاسـم سـلیمانی داشـت. ارتباطی 
که ایشـان گوشـه هایی از آن را در گفتگوی با ما بیان کرد. از »خادمی حاج قاسـم« و »زیارتش 
در داخل ضریح رضوی« تا جلسات مشترک شان با سید حسن نصراهلل را برای ما روایت کرد. 
رئیـس قـوه قضاییـه در ایـن گفتگـو به اهمیت خون حاج قاسـم و تشـابه آن بـا خون آیت اهلل 

شهید بهشتی نیز اشاره کرد؛ گفتگویی خواندنی که در ادامه می آید:



مصون سازی کشور 
در مقابل جریان نفاق 
و جریانی که دشمنان ساخته 

بودند با خون مطهر آقای بهشتی 
امکان پذیر بود و بعد از این 
شهادت بود که جریان نفاق 

برای همه رسوا شد و از عرصه 
سیاست توسط مردم کنار گذاشته 

شد، خون شهید بهشتی این 
خصوصیت را داشت. 

اثر خون بر زمین ریخته حاج 
قاسم سلیمانی هم در این مقطع 

شباهت به اثر خون بر زمین ریخته 
شهید بهشتی دارد. درست در 

شرایطی که امریکا در منطقه به 
دنبال نفوذ هر چه بیشتر بود، 

بواسطه مقبولیت اجتماعی که 
حاج قاسم سلیمانی در داخل و 

منطقه داشت.
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ران ما تا چه میزان بزرگ بوده است. مرد خدا در دو
در مقطعی که شـهید بهشـتی به شـهادت رسـید کشـور 
گرفتار جریان پلید نفاق و جریان نفوذی بنی صدری ها بود. 
نفوذ جریان نفاق بسیار گسترده بود، جریان بنی صدر هم به 
ین از مسیر  دنبال آن بود انقالب را در همان سال های آغاز
کند. آنجا سـخنان، روشـنگری ها و هدایت های  منحرف 
افراد با بصیرت وجود داشت که آن زمان فریاد زدند و البته 
این فریادها هم در رسوایی این جریان موثر بود، اما شاید در 
آن مقطع هیچ خونی مثل خون شهید بهشتی نمی توانست 
یـان نفـاق و حرکـت بنی صدری هـا  کشـور را در مقابـل جر

کند.  بیمه 
مصون سازی کشور در مقابل جریان نفاق و جریانی که 
دشمنان ساخته بودند با خون مطهر آقای بهشتی امکان پذیر 
بود و بعد از این شهادت بود که جریان نفاق برای همه رسوا 
شد و از عرصه سیاست توسط مردم کنار گذاشته شد، خون 

شهید بهشتی این خصوصیت را داشت. 
یخته حاج قاسم سلیمانی هم در این  اثر خون بر زمین ر
یخته شـهید بهشـتی  مقطـع شـباهت بـه اثـر خـون بـر زمین ر
کـه امریـکا در منطقـه بـه دنبـال  دارد. درسـت در شـرایطی 
کـه  نفـوذ هـر چـه بیشـتر بـود، بواسـطه مقبولیـت اجتماعـی 
حاج قاسم سلیمانی در داخل و منطقه داشت و جایگاهی 
کـه از لحـاظ راهبـردی و دیپلماتیـک در غـرب آسـیا پیـدا 
کـرده بـود، یـک وحـدت و مصون سـازی در منطقـه ایجـاد 
شـد. شـعاری که »امریکایی ها باید منطقه را ترک کنند« از 
ز آهنگ منطقه شـده  کـه امـرو خواسـته های به حقـی اسـت 
اسـت. نـه فقـط آهنگ ملـت ایران بلکه آهنـگ منطقه این 
است که »امریکایی ها باید از منطقه خارج شوند«. نفرتی که 
ز در منطقه نسبت به امریکا ایجاد شده است مسبوق  امرو
به سابقه نیست. همیشه نسبت به امریکایی ها نفرت بوده 
است، اما به این میزان گسترده که در میان همه ملت های 
منطقه حتی ملل جهان و کشورهای مستقل و دولت هایی 
کـه خودباختـه و مأمـور از طـرف امریکایی ها و انگلیسـی ها 

نیسـتند بی سابقه است. 
و آل خلیفـه  حکـم خودباخته هایـی مثـل آل سـعود 
جداسـت، ولـی عمـوم ملت هـا و دولت هـای مسـتقل از 
امریکایی هـا نفـرت دارنـد و معتقدنـد راه نجـات منطقـه 
ر و اقـدام در  زندگـی بـدون امریکایی هاسـت. ایـن نـگاه، بـاو
پرتوی خون حاج قاسم سلیمانی ایجاد شد. هیچ جریانی 
نمی توانست تا این حد ملت منطقه را در جهت این خواسته 

کنـد.  به حـق هماهنـگ 
طـرف  از  و  هسـتند  خانـواده  سـطح  در  افـراد  گاهـی 
خانواده شـان حـرف می زننـد. در ایـن صـورت دغدغه شـان 
خانواده شان هست. مواقعی دایره وجودی او قدری توسعه 
می یابـد و از طـرف قـوم و قبیلـه اش حـرف می زنـد. در ایـن 
صورت دغدغه اش قوم و قبیله اش است و حرفی که می زند 
گاهی در سطح روستا، شهر  به عنوان رئیس فامیل است. 
یـا اسـتان و گاهـی هـم در سـطح کشـور اسـت. یعنی گاهی 
وسـعت و دایـره وجـودی فـردی خـودش، خانـواده، قبیلـه و 
طایفـه، شـهر و منطقـه اش نیسـت، بلکـه وسـعت وجـودی 
کـرده اسـت کـه شـامل اسـتان و کشـور می شـود. دایره  پیـدا 
وجودی فرد به میزان اثرگذاری او و نقش آفرینی او سنجیده 

می شود، نه به ادعایی که فرد می کند. سخنی که قرآن در باره 
حضرت ابراهیم � دارد بر همین مبناسـت. شـخصیت 
حضرت ابراهیم� به نحوی بود که دیگر شخص خودش 
نبود. متکلمین معتقدند گاهی وجود جمع الجمعی است. 
گاهـی انسـان خـودش اسـت و گاهـی وجـود جمع الجمعـی 
که خیلی ها را شـامل  اسـت. یعنی وسـعت وجودی اسـت 
کار را می کنیم یا نمی کنیم،  ید ما این  می شود. وقتی می گو
یا باید بشود یا نباید بشود، این باید و نباید شخص خودش 
کـه از طـرف او  و قبیلـه اش نیسـت. توسـعه  وجـودی اسـت 
صادر می شود. به شکلی می شود گفت نقش امام در جامعه 
بـه همیـن صـورت اسـت. امام یک نقش فردی و شـخصی 
دارد و یـک نقـش وجـودی بـه عنوان همه افـراد امت. گاهی 
وسـعت دایـره وجـودی افـراد و اثرگذاری شـان در جامعـه بـه 
نحـوی می شـود کـه اینهـا فقـط خودشـان نیسـتند، حقیقتـًا 

یـک ملت و امت هسـتند. 
حاج قاسم سلیمانی، یک مکتب بود و نه یک فرمانده 
کـه  یـا تشـکیالتی بـه ایـن معنـا  و سـازمان دهنـده نظامـی 
افغانسـتان را بـه دسـت افغانسـتانی ها، عـراق را بـه دسـت 
یه را به دسـت  عراقی ها، لبنان را به دسـت لبنانی ها و سـور
کـرد. حـاج قاسـم سـلیمانی ایـن نقـش را  سـوری ها حفـظ 
به خوبی ایفا کرد. ایجاد انگیزه تحرک، ایستادگی، مقاومت 
و تشکل مهمترین وجوه مکتب او بود و بر اساس آن مکتب 
ایـده و تفکـر، مقاومـت در یمـن شـاهد تولـد انصـاراهلل شـد. 

یه ایـن مکتـب و تفکـر شـکل دیگـری یافـت. همان  در سـور
حزب اللهی که در لبنان بود توسعه پیدا کرد و تبدیل به چند 
حـزب اهلل بـا ملیت هـای مختلـف در کشـورهای مختلـف 
شد. دشمن همیشه نگران حزب اهلل لبنان بود، ولی مکتب 
حاج قاسم سلیمانی چند حزب اهلل در کشورهای مختلف 

رد که دیگـر لبنانی نبودند. منطقـه پدیـد آو
این طور نبود که کسـی به اینها بخشـنامه کرده باشـد که 
کنیـد،  شـما موظفیـد فرمـان حـاج قاسـم سـلیمانی را اجـرا 
اصـال ارتبـاط سـازمانی و تشـکیالتی بـه معنـای اداری آن 
بین تشکل ها وجود نداشت. اینها احساس می کردند حاج 
قاسم سلیمانی با آنها رابطه گفتمانی، عاطفی، قلبی و دلی 
دارد، حرف او را و حرف مکتب او را، خواسته و آرمان خود 
می دانستند و می دیدند که او چه عاشقانه حاضر است برای 
ایـن آرمـان کـه آرمان آنها هم هسـت، جان خـود را فدا کند. 
احسـاس می کردنـد حـاج قاسـم سـلیمانی نقطـه ای اسـت 
کـرد و او را پنـاه قـرار داد ایـن موضـوع  کـه می شـود بـه او اتـکا 

خیلی مهم اسـت. 
خدا رحمت کند شهید ابومهدی المهندس را، در سفر 
آخـر بـه عـراق از او پرسـیدم: »آقای ابومهدی! شـما در عراق 
چه می کنید؟« جواب داد: »من سرباز حاج قاسم هستم.« 
ید من سرباز  کسی به او نگفته یا کسی یادش نداده بود که بگو
حاج قاسم هستم، حتی نمی خواست تواضع کند. تمامی 
یند  که حاج قاسم و ابومهدی را می شناسند می گو کسانی 
بـرادری مصطلـح بـه  ابومهـدی ارادتـی فـوق نظامی گـری و 

حاج قاسم داشت .
اینها بخشنامه ای و دستوری نیست. یک نظام دستوری 
نمی تواند چنین کاری بکند. آقای ابومهدی المهندس در 
عـراق بـه عنـوان چهـره ای شـاخص شـناخته می شـود. چـه 
کسـی اینهـا را بـه هـم مرتبـط می کنـد؟ اصـاًل شـکل اداری، 
ز در نظـام اداری مـا رایـج  کـه امـرو سـازمانی و بوروکراتیکـی 
است نمی تواند اینها را به این شکل با هم مرتبط  کند. این 

یـک ارتبـاط گفتمانی، دلی و مکتبی اسـت.
از حـاج قاسـم سـلیمانی شـخصیتی  یژگی هـا  ایـن و
که ایشان دیگر از خودش و ایران اسالمی نبود.  ساخته بود 
او شخصیتی برای امت اسالمی بود. حاج قاسم به دنبال 
یت امت اسالمی و حرکت به سمت امت واحده اسالمی  تقو
بود. دایره و وسعت وجودی شخصیت حاج قاسم جوری 
بـود کـه ایشـان فقـط نسـبت به ایران اسـالمی، لبنـان و یمن 
احساس مسؤولیت نمی کرد. حقیقتًا حاج قاسم نسبت به 
که در هر جای عالم مظلوم واقع می شد احساس  هر کسی 
مسؤولیت می کرد و احساس می کرد باید به او کمکی شود. 

جنابعالی از چه زمانی و از چه طریقی با ایشان 
آشنایی پیدا کردید؟ سابقه آشنایی تان با حاج 

قاسم به دوران جنگ برمی گردد یا بعد از آن؟ 
ران دفاع مقدس با اسم حاج قاسم سلیمانی  بیشتر در دو
و کارهایش آشنا شدم. قبل از آمدن به تهران در سال ۱۳۶۴ 
در بعضـی از جلسـات حـاج قاسـم را می دیـدم. آشـنایی ام 
بـا او بـه آن موقـع برمی گـردد. امـا در سـال های بعـد از دفـاع 
مقـدس آشـنایی خیلـی صمیمـی بیـن مـا بـه وجود آمـد. آن 
سـال ها ایشـان را به عنوان سـردار سپاه می شناختم. ولی با 

سرباز بدون مرز



نگاه حاج قاسم سلیمانی 
نسبت به مردم بسیار 

متفاوت بود. او مردم را با 
عینک های رایج سیاسی و جناحی 

و یا اعتقادی جداسازی و دسته 
بندی نمی کرد. واقعا وجودش 

را وقف خدمت به مردم و فدایی 
ملت ایران کرده بود. اینکه چهل 

سال در بیابان  و کوه در حال جهاد 
باشی، یک انگیزه قوی می خواهد 

و شهید سلیمانی این را در 
وصیت نامه خود هم به خوبی بیان 

کرد که » وجود خود را نذر ملت 
ایران کردم.

14

شـهید سـردار همدانی آشـناتر و رفیق تر بودم، چون همزمان 
در همـدان مسـئولیت داشـتم. یـک سـال وقتـی در سـفری 
بـه کرمـان، بـه بازدیـد از مـوزه دفاع مقدس که حاج قاسـم با 
کرده بود رفتم، بیشتر با  کرمان تاسیس  همکاری بچه های 
قـدرت فرماندهـی و مدیریـت و جاذبـه شـخصیت او آشـنا 
ران مدیریت ایشان  شـدم. اما نقطه عطف آشـنایی  ما از دو
در سـپاه قـدس شـکل گرفـت. قبـاًل بـا ایشـان آشـنایی کلی 
داشتم مثل آشنایی با دیگر فرماندهان عالی که آقای حاج 
ران سپاه قدس ارتباط ما  قاسم هم یکی از آنها بود، اما در دو
یژه بود و هم نشست ها  یت سپاه قدس و یژه شد. هم مأمور و
یژه تـر شـد. در همـان مسـئولیت  و ارتباطـات خاص تـر و و
هم بود که ابعاد وجودی شـخصیت حاج قاسـم سـلیمانی 
کرمان  بیشتر روشن شد، واال در جریان دفاع مقدس لشکر 
و فرماندهـی حـاج قاسـم و لشـکر روح اهلل کار خیلـی خوبـی 
بود، اما در سپاه قدس ایشان به گونه ای دیگر به چشم آمد.

رهبر انقالب در بیان شخصیت حاج قاسم 
توأمان  تدبیر  و  شجاعت  نکته  به  سلیمانی 
کردند. آیا مصداق، مورد یا  در ایشان اشاره 
خاطره ای دارید که این شجاعت و تدبیر توأمان 

برای کشور راهگشا بوده باشد؟ 
خیلی از فرماندهان ما شجاعت دارند، اما رهبر انقالب 
فرمودند شجاعت همراه با تدبیر، آنهم تدبیری که از دشمن 
کنـد و از موقعیـت فیزیکـی دشـمن و  شـناخت دقیـق پیـدا 
پایگاه های اجتماعی که دشمن به دروغ برای خودش ساخته 
است مطلع باشد. حاج قاسم در این قضیه بسیار با تدبیر 
عمل می کرد. گاهی که در میدان عملیاتی صورت می گرفت 
در کنارش حرکت دیپلماسی گسترده ای هم انجام می داد. 
گاهی بعضی رایزنی ها می توانست بسیاری از حرکت های 
نظامی را در جای خودش قرار بدهد. چه بسا حرکت نظامی 
درسـتی انجـام می گرفـت و بـا حرکت دیپلماسـی نادرسـت 
حرکت نظامی تحت الشعاع قرار می گرفت. اینکه بعضی ها 
یند حاج قاسم سلیمانی یک استراتژیست و دیپلمات  می گو
قوی بود به خاطر این بود که ارتباطات گسترده و به موقع عمل 
کردنش می توانست خیلی از قضایا را از طریقی غیر نظامی 
حـل کنـد. واقعـًا معتقـدم کردهـای منطقـه بایـد خیلـی قدر 
حاج قاسم سلیمانی را بدانند. در جریان داعش کردستان 
عراق واقعًا از دست رفته بود. اقدامات به موقع حاج قاسم 
سلیمانی کردستان عراق را حفظ کرد. شناخت این شرایط 
خیلـی مهـم بـود. کردسـتان عـراق هـم دسـت نیـاز به سـوی 
حاج قاسـم سـلیمانی دراز کرد و نقش حاج قاسـم در حفظ 
کردستان عراق بی بدیل بود. این قضیه از مواردی است که 
تعداد کشته ها را نمی بینید، ولی حرکت دیپلماسی همراه 
با حضور نظامی توانست دشمن را غافلگیر کند. این همان 

شجاعت همراه با تدبیر است.

رفتار حاج قاسم در سیاست داخلی چگونه بود؟ 
عده ای قصد داشتند در انتخابات ها ایشان را 
به عنوان کاندیدای انتخاباتی معرفی کنند، ولی 
 نامه می نوشت که من سرباز صفر 

ً
ایشان صریحا

والیت هستم. در باره واکنشی که به امور مختلف 
که اینکه در طیف اصولگرا یا  سیاسی داشت 

اصالح طلب تلقی نشوند و جنبه عام پیدا کنند، 
این امر چگونه تحقق یافت؟ 

نکته دیگر نگاهشان به فضای اجتماعی و فرهنگی است 
که دنبال جذب حداکثری با رعایت اصول بودند. نشانه های 
کـه مـردم از  آن را پـس از شـهادت ایشـان در واکنش هایـی 

طیف ها، رنگ ها و جناح های مختلف داشتند دیدیم. 
رهبـر انقـالب تعبیـری در باره ایشـان داشـتند که بدانید 
حـاج قاسـم در ذیـل جریانـات سیاسـی تعریـف نمی شـود، 
امـا در غیرتمنـدی نسـبت بـه اصـل انقـالب و انقالبی گـری 
یم  ر نگهدار چهـره الگوسـت. نبایـد ایـن موضوع را از نظـر دو
یکردهـای سازشـکارانه و محافظه کارانـه و بعضـی  کـه رو
مواضـع خـاص اصحـاب قـدرت، حـاج قاسـم سـلیمانی را 
بسیار رنج می داد، اما نوع برخوردش با این نگاه ها متفاوت 
بـود. نگاه هـای سازشـکارانه و لیبرالیسـتی بـه قضایـا همـه 
بچه هـای انقالبـی را برافروختـه می کنـد. حاج قاسـم ضمن 
اینکه برافروخته می شـد و با این نگاه ها مخالف بود دنبال 
راهکاری برای برون رفت از این قضیه بود. از یک طرف بتواند 
این نگاه ها را عوض کند و از جهت دیگر بتواند این افراد را 
جذب جریان انقالبی کند. همان کسـانی را که نگاهشـان 
به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لیبرالیستی است 

را جـذب کنـد کـه نگاه آنها هم انقالبی شـود. 
حاج قاسم سلیمانی با دیگران از این نظر مشترک است 
که از این نگاه ها برافروخته و ناراحت می شد. یکی ناراحت 
اسـت و داد می زنـد، دیگـری ایـن ناراحتـی از نگاه هـای غیر 
متناسـب بـا نـگاه انقالبـی  را اعـالم می کنـد، امـا کسـی هم 
هست که خیلی ناراحت است و دنبال این است که راهی 
پیدا کند او را هم جذب و نگاهش را انقالبی کند. بعضی 
از تشـویق ها و مواضـع حـاج قاسـم سـلیمانی هـم در همین 
راسـتا بـود. بـا وجـودی کـه می دیـد بسـیاری از مواضـع فـالن 
شخص نادرست است، جایی که موضع خوب می گرفت 

همان موضع خوب را تشویق می کرد که تشویق شود بعد از 
گرایش  این هم موضع خوبی بگیرد. این تشویق به معنای 
حاج قاسـم سـلیمانی به آن شـخص نبود بلکه تالشـی بود 

برای جذب حداکثری به جبهه انقالب اسالمی. 
حـاج قاسـم سـلیمانی نـگاه عمیق انقالبی داشـت. اگر 
کسی را بدحجاب می دید یا در خانواده شهیدی می دید همه 
اعضای خانواده خوبند و حجاب یک نفر از وابستگان به آن 
خانواده شهید درست نیست، تالش می کرد او را هم جذب 
کند که از فردایش او هم حجابش را رعایت کند. درباره هر 
فـردی مثـاًل پسـر شـهید، دختـر شـهید و مسـؤول جمهـوری 

اسالمی تالشش در جذب فرد به مسیر انقالبی  بود. 
گاهـی آقـای سـلیمانی زمینه هایـی را بـرای برخـی ایجاد 
می کرد که همان زمینه ها نگاه آنها را عوض و انقالبی کند. به 
ما می گفت که فالن اقدام را کردم؛ فالن جلسه را بر پا کردم؛ 
که  کردم  فالن نشست را گذاشتم، فالن مسافرت را فراهم 
در حاشیه اش این اتفاق بیافتد. در واقع همه اینها را طراحی 
می کـرد تـا در حاشـیه اش بتوانـد افـراد بیشـتری را بـه جریـان 
انقالبی جذب کند. این همان تدبیری است که حضرت 
آقـا فرمودنـد. بعضـی از فعل هـا یا ترک فعل های حاج قاسـم 
سلیمانی و اقدامات و تشویق هایش در جهت جذب افراد 
به نگاه انقالبی است. در قضایای مختلف این طور نبود که 
موضع نداشـته باشـد، به هر حال از یکی خوشـش می آمد؛ 
از یکی ناراحت بود، یکی را انقالبی می دانست و دیگری را 
غیر انقالبی، اما نگاهش کاماًل جذب به جریان انقالبی گری 
بود. ساعت ها در باره مسائل مختلف حتی مسائل سیاسی 
داخلی که صحبت می کردیم متوجه می شدیم ایشان نسبت 
که  به دغدغه های رهبر انقالب حساس بود. این طور نبود 
حساس نباشد. ایشان با نگاه مدبرانه حساس بود، نه فقط 

با نگاه احساسی. احساس همراه با تدبیر داشت. 
امـا نـگاه حـاج قاسـم سـلیمانی نسـبت بـه مـردم بسـیار 
بـا عینک هـای رایـج سیاسـی و  متفـاوت بـود. او مـردم را 
جناحی و یا اعتقادی جداسـازی و دسـته بندی نمی کرد. 
واقعا وجودش را وقف خدمت به مردم و فدایی ملت ایران 
کـرده بـود. اینکـه چهل سـال در بیابان  و کـوه در حال جهاد 
باشـی، یک انگیزه قوی می خواهد و شـهید سـلیمانی این 
را در وصیت نامـه خـود هـم بـه خوبـی بیـان کـرد کـه » وجـود 
خود را نذر ملت ایران کردم. « او واقعا خود را نذر این مردم 
کـرده بـود چـون عظمـت ایـن مـردم و عظمـت کار بزرگی که 
در بـه ثمـر رسـاندن انقالب اسـالمی و مقاومت برای حفظ 
آن کرده بودند را با عمق وجود درک کرده بود. همین اعتقاد 
گر بخواهیم  هم بود که موجب می شد او سر از پا نشناسد. ا
مکتب حاج قاسم سلیمانی را تبیین کنیم، یکی از ارکان 
یژه برای مردمی است که اینگونه  غیرقابل کتمانش، احترام و
کار انقـالب اسـالمی ایسـتادند و هزینـه دادنـد. مـردم  پـای 
هم این اعتقاد حاج قاسـم سـلیمانی را با عمق وجود درک 
که دیدیم با چه  کردند. همین شـد  ر پیدا  کردند و به آن باو
شـکوهی و در دسـته هـای میلیونـی بـه تشـییعش آمدنـد و 
یخ این سرزمین  حاج قاسم سلیمانی را برای همیشه در تار

کردند. جاودانه 
این اعتقاد حاج قاسم سلیمانی به مردم موجب می شد 
که از هیچ کسی برای جذب نگذرد و همه را به یک چشم 



وقتی سید حسن نصراهلل 
به ایران می آمد حاج قاسم 

سلیمانی  مرا خبر می کرد که 
دیداری با ایشان داشته باشیم و 
ساعتی با هم بنشینیم. شنیدم 

در یکی از این جلسه ها حاج قاسم 
زمینه را ایجاد کرد که بعضی  افراد 
با نگاه متفاوت هم حاضر شوند. 

سید حسن نصراهلل هم در این 
نشست مسائل مختلف منطقه 
را تبیین کرد.  فراهم شدن زمینه 

این نشست در راستای ایجاد نگاه 
انقالبی در آن افراد بود.
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یخی برای  ببیند و خب همین هم عامل آن محبوبیت تار
این اسطوره معاصر کشور شد.

حسن  سید  یکبار  هرچندوقت  قاسم  حاج 
نصراهلل را به تهران می آورد در ا ین ایام شما 

هم با ایشان جلسه می گذاشتید؟
وقتـی سـید حسـن نصـراهلل بـه ایـران می آمـد حاج قاسـم 
سلیمانی  مرا خبر می کرد که دیداری با ایشان داشته باشیم 
و ساعتی با هم بنشینیم. شنیدم در یکی از این جلسه ها 
حاج قاسم زمینه را ایجاد کرد که بعضی  افراد با نگاه متفاوت 
هم حاضر شـوند. سـید حسـن نصراهلل هم در این نشسـت 
مسـائل مختلـف منطقـه را تبییـن کرد.  فراهم شـدن زمینه 
این نشست در راستای ایجاد نگاه انقالبی در آن افراد بود. 
به نظر من نوعی کالس درس گذاشته بود که در آن کالس 
درس خودش به طور غیر مستقیم متحول کننده بود. بعدًا 
کرد که به خاطر چه کسـانی  حاج قاسـم سـلیمانی تعریف 
ایـن کار را کـردم و ایـن نشسـت را برگـزار کـردم. بـه نظـرم کار 
ایشان بسیار تأثیرگذار بود. نتیجه اش را در جلسات بعدی 
می دیدم که منطق بعضی ها که جور دیگری حرف می زدند 
عوض شد. کاماًل معلوم بود ادبیاتشان متفاوت شد. ادبیاتی 
کره بود تبدیل به این ادبیات می شد که  که بیشتر دنبال مذا
ز مقاومت است. حاج قاسم سلیمانی تبدیل نگاه  راه امرو
کـره بـه مقاومـت را نـه بـا شـعار بلکه در عمل و با روشـی  مذا

مدبرانه  انجام می داد. 

قاسم  حاج  خاطرات  شیرین ترین  از  یکی 
گفتگو با بعضی از افراد به  که در  سلیمانی 
مطهر  حرم  در  حضورشان  کردند  اشاره  آن 
رضوی� به همراه شما و تشرف به خادمی 

حضرت است. ماجرای این تشرف چه بود؟
گاهی حاج قاسـم سـلیمانی، آقای سـید حسن نصراهلل 
و افراد دیگر به مشـهد می آمدند، منتهی آمدنشـان چندان 
کـه ایشـان  آشـکار نبـود، مـن و چنـد نفـر دیگـر می دانسـتیم 
یـارت می کردند و می رفتند. این یکی  آمده انـد. می آمدند ز
کـه  بـارز شـخصیت حـاج قاسـم سـلیمانی بـود  از نقـاط 
خـودش را محتـاج توجـه امامـان و پیشـوایان دینـی می دیـد 
و به حضرت اباعبداهلل الحسـین� و مادرشـان حضرت 
صدیقه طاهره� ارادت داشت. در کرمان هم مرکزی بر پا 
کرده و خانه خودشان را به دارالزهرا �تبدیل کرده  بودند. 
در مدتی که در حرم رضوی بودم حاج قاسـم سـلیمانی 
بارها به بارگاه حضرت رضا علیه السالم مشرف شد. گاهی 
کـه بـه خاطـر ارادت مـردم نمی توانسـت در  آشـکار می آمـد 
یارت کند. در برخی مواقع هم از قسمت مخصوص  حرم ز
یارت کند. البته دوست  مشرف می شد که بتواند راحت تر ز
یارت برود. به ما هم می گفت  داشت علنی و بین مردم به ز
رش  یارت کنم. وقتـی می رفت مردم دو مـن مـی روم پایین ز
یارت کنم.  جمع می شـدند و می گفت نتوانسـتم درسـت ز

یارت کنم.  باید دوباره به اینجا بیایم و ز
یـک بـار کـه ایشـان بـه بـارگاه حضرت رضا� مشـرف 
بی بود. چون همیشـه در منطقه بود  شـد همزمان با غباررو
بی  جوری برنامه را تنظیم کردیم که ایشان بتواند در غباررو
یتی است. همه  بی مراسم بسیار با معنو شرکت کند. غباررو

دلشان می خواهد در آن شرکت کنند. قبل از تولیت بنده و 
در طول سال های بعد از انقالب اسالمی همیشه این طور 
بوده که فقط علما می توانستند داخل ضریح مطهر حضور 
زی که حاج قاسم آمده بود بعد از اینکه مراسم  پیدا کنند. رو
بی تمام شد، حال ارتباط با حضرت رضا� پیدا  غباررو
بی که تمام شد به ذهنم آمد  یخت. غباررو کرد و اشک می ر
ما و آقایانی که از علما هستند و افراد دیگر همگی خادمان 
امـام رضـا� هسـتیم. مـا بـه زائریـن حضـرت و دسـتگاه 
و بـارگاه علـی بـن موسـی الرضا� خدمـت می کنیـم، امـا 
آقایی که اینجا ایسـتاده اسـت و برای امام رضا�اشـک 
کـرده اسـت، نـه  یـزد بـه حـرم اهل بیـت� خدمـت  می ر
فقـط در مشـهد بلکـه در منطقـه. ایشـان بـه حـرم حضـرت 
کـرده اسـت. حـاج  ینـب� و اعتـاب مقدسـه خدمـت  ز
قاسـم سـلیمانی خادم واقعی حضرت رضا�اسـت. در 

آن زمان به ذهنم رسید برای اولین بار این رسم را که همیشه 
علما داخل ضریح می آیند با حجت و فلسفه نقض کنم. 
یید داخل ضریح مطهر  به دوستان گفتم به حاج قاسم بگو
بیاید، حال معنوی عجیبی داشت. از جاهایی که ایشان 
از حضرت رضا�طلب و آرزوی شهادت کرد همان جا 
بود، چون خیلی از یاران و نیروهای تحت امرش رفته بودند. 
مـا فضاهایـی را کـه او بـا آنهـا مواجه بود ندیده بودیم. شـاید 
بهترین حاجتی که می خواست از حضرت رضا� بگیرد 

همین بود. به ما و سایر دوستان هم همین را می گفت. 
خداونـد متعـال روح ایشـان را شـاد کند. آنجا احسـاس 
کردم باید به حاج قاسم خادمی رسمی هم بدهم. لذا برای 
ایشان و آقای قاآنی که االن فرمانده سپاه قدس است و چند 
نفـر از فرماندهـان سـپاه قـدس خادمـی افتخـاری حضـرت 
رضـا�را نوشـتم. حـاج قاسـم خیلـی خوشـحال شـد و 
گفت برای من سند افتخار است. در مراسمی رسمی حکم 
خادمـی حـاج قاسـم را بـه ایشـان دادیـم. ایشـان هـم با خون 
سـرخش نشـان داد خادم واقعی حضرت رضا� اسـت. 

حادثه ترور حاج قاسم سلیمانی، یک اتفاق 
کم نظیر در عرصه بین الملل است. اینکه یک 
فرمانده ارشد نظامی از یک کشور، که میهمان 
کشور دیگر است، توسط کشور ثالث و بصورت 
علنی ترور شود و کشور ثالث هم به این اقدام و 
عملیات اعتراف کند. قوه قضائیه برای پیگیری 
اتفاق در سطح بین الملل چه اقداماتی انجام 

داده است؟
پیگیری این پرونده دو جنبه دارد، یکی جنبه بین المللی 
از  بین المللـی   پرونـده. در جنبـه  و یکـی جنبـه داخلـی 
زهای ابتدایی این حادثه تماس ها را با نهادهای قضائی  رو
بین المللی برقرار کردیم، از جمله با مقام ارشد قضائی عراق 
گفتگـوی مفصلـی صورت گرفـت و هماهنگی هایی برای 
پیگیری های بین المللی پرونده انجام شد. از طرف ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه هم نامه چند میلیون امضائی مردم 
ایران برای درخواست برخورد با عاملین جنایت علیه حاج 
یای عالی حقوق بشر شد.  یل کمیسار قاسم سلیمانی تحو
به دنبال برگزاری دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به این 

جنایت نیز هستیم .
در حوزه داخلی هم مجلس این اختیار را به قوه قضائیه 
داده کـه هـر زمان دولـت امریکا علیه افراد اقدام غیر قانونی 
زکارانـه انجـام دهد، ایـن قوه امکان اقامه دعوا علیه  و تجاو
دولت امریکا در دادگاه های داخلی را داشته باشد. بر همین 
ر حاج قاسم  اساس روند کیفیری وحقوقی پیگیری پرونده ترو
پرس و قاضی  سـلیمانی در قوه قضایه آغاز شـده و یک  باز
ر شهید  برای تشکیل پرونده و رسیدگی به ابعاد مختلف ترو
سلیمانی تعیین شده اند. به نتیجه رساندن این پرونده در 
یم به زودی  دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد و امیدوار
نتایج آن به اطالع مردم و دوستدارن شهید سلیمانی برسد.

ممنون از اینکه وقت تان را در اختیار ما گذاشتید
ان شاءاهلل خداوند به شما توفیق بدهد.

سالمت باشید.

سرباز بدون مرز



نگاهی به موضوع  عمق استراتژیک نظام
در اندیشه رهبر انقالب و ابعاد گوناگون آن

مؤلفه قدرت
و امنیت ملی ایران

یکی از کلیدواژه  های مهم در نظام فکری 
آیت اهلل خامنه ای عبارت »عمق  حضرت 
استراتژیک نظام« است. مفهومی که بارها 
زمینه ی  در  به خصوص  ایشان  سوی  از 
تبیین مباحث حوزه ی سیاست خارجی و 
مسائل بین المللِی جمهوری اسالمی مورد 
استفاده قرار گرفته است. اما منظور از عمق 
استراتژیک نظام چیست؟ اساسا چنین 
موضوعی به عنوان یک مولفه ، متکی بر چه 
عواملی است؟ ثمراِت برخورداری از عمق 

استراتژیک چیست؟
در این یادداشت به سواالت فوق براساس 
بیانات و اندیشه های رهبر معظم انقالب 

اسالمی پاسخ می گوییم.

  حسابی از حاج قاسم ضربه خورده بودند 
کـه اسـیر شـدیم، بعثی هـا در رابطـه بـا حـاج قاسـم سـوال های زیـادی می پرسـیدند. ویژگی هـا و حـاالت او را می پرسـیدند. در عملیات هـا از او ضربه هـای  زمانـی 
زیـادی خـورده بودنـد و می خواسـتند او را هـر چـه بیشـتر بشناسـند. بچه هـا هـم جـواب درسـتی بـه آن هـا نمی دادنـد. بعثی هـا بـرای تضعیـف روحیـه ی مـا شـایعه 

کردنـد کـه حـاج قاسـم شـهید شـده اسـت امـا موفق نشـدند.
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یکم: عقبه مردمی نظام در بین مسلمانان
نکته ی اول این است که آنچه تحت عنوان عمق استراتژیک نظام اسالمی نام می بریم در 
ز یک و نیم میلیارد مسلمان  درجه ی اول مسئله ای اعتقادی، فرهنگی و مردمی است: »امرو
در مناطق مختلف دنیا به این پرچم چشم دوخته اند؛ این عمق راهبردِی ملت و انقالب ما 
رمیانه  در کشورهای اسالمِی منطقه است؛ در فلسطین است، در شمال آفریقاست، در خاو
است، در آسیای میانه است و در شبه قاره است؛ این ها عمق راهبردی ملت ایران است.« 
1385/01/5 در واقـع نفـوذ مردمـِی جمهـوری اسـالمی به عنـوان نظاِم »سلطه سـتیز«، همان 
یم... االن در  گون عمق استراتژیک دار گونا عمق استراتژیک نظام است: »ما در ملت های 
کشـورهای دنیـا، جمهـوری اسـالمی در دل ملت هـای مسـلمان جـا دارد.« 1384/07/24 
و بـه ایـن ترتیـب »ملت هـای مسـلمان عمـق اسـتراتژیک نظـام جمهـوری اسـالمی اند. چـرا 
تبلیغات عجیب و غریب آمریکایی و انگلیسـی سـعی می کنند بین ملت های مسـلمان 
با ملت ایران جدایی بیندازند؟ چرا؟ با مسئله ی قومیت، با مسئله ی سنی، شیعه؟ چون 
می دانند آن ها عمق راهبردی و عمق استراتژیک جمهوری اسالمی محسوب می شوند.« 
1387/09/24 در حقیقت این نفوذ مردمی، عقبه ی نظام است: »عقبه ی نظام جمهوری 

اسالمی در بین کشورها بی نظیر است.« 1389/05/27  

دوم: گفتمان اسالم ناب و انقالبی
ایـن عقبـه و نفـوذ مردمـی در بیـن ملـل مسـلمان و مسـتضعف برآمـده از عواملـی اسـت. 
ت های 

ّ
ت ها، مل

ّ
گفتمان »اسالم ناب« و »اسالم انقالبی« است: »مل اولین عامل تفکر و 

مسـلمان، به معنای واقعی کلمه جمهوری اسـالمی را دوسـت دارند، مسئولین جمهوری 
اسالمی را دوست دارند... این به برکت اسالم است، این به برکت تمّسک به قرآن است. 
اسالِم فقط عمل شخصی، اسالِم سکوالر، اسالم »یؤمن ببعض و یکفر ببعض«، اسالمی 
که جهاد را از آن خط بزنند، نهی ازمنکر را از آن خط بزنند و بردارند، شهادت فی سبیل اهلل را 
از آن بردارند، اسالِم انقالب نیست. اسالِم انقالب، همانی است که انسان در قرآن کریم 
مشاهده می کند... این اسالم ما است؛ پاسداری از انقالبی با این درون مایه؛ درون مایه ی 
اسـالمی. نـه فقـط یـک حرکت حماسـِی محـض؛ نخیر، ]بلکـه[ با معنای اسـالمی که این 
توانسـت در دنیـا خوشـبختانه ]تأثیـر بگـذارد[.« 1394/06/25 در واقـع »تبعیـت از اسـالم« 
کـرده  مسـلمانان را در اقصـی نقـاط جهـان بـه عمـق اسـتراتژیک جمهـوری اسـالمی تبدیـل 
اسـت: »وفـاداری بـه قـرآن کریـم، تبعیـت از اسـالم عزیز و تـالش برای اجرای احـکام نورانی 
آن، ملت ایران را در چشم و دل مسلمانان عزیز و سرافراز کرده است به گونه ای که جوامع 
اسـالمی در سراسـر جهان به عمق اسـتراتژیک و عقبه مسـتحکم جمهوری اسـالمی ایران 

تبدیل شـده اند.« 1387/12/22
عامل دیگر این عمق اسـتراتژیک، »روحیه و عملکرد انقالبی« اسـت: »این اقتدار، این 
گـر عملکرد  گـر روحّیـه ی انقالبـی نبـود، ا گـر انقـالب نبـود، ا نفـوذ، به خاطـر انقـالب اسـت؛ ا

انقالبـی نبـود، این نفـوذ وجود نداشـت.«  1394/06/25
یت نظام جمهوری اسالمی]است[.« 1384/07/24 کلمه: »]این هنر[ هو و در یک 

سوم: مؤلفه قدرت و امنیت ملی
ردهای این موضوع  کلیدی در این زمینه به ثمرات و دستاو اما نکته ی حائز اهمیت و 
فه های قدرت، عمق راهبردی 

ّ
برمی گردد. این نفوذ معنوی و عمق استراتژیک: »یکی از مؤل

ت های منطقه از جمهوری اسالمی، 
ّ
ما است. حضور در کشورهای منطقه و طرف داری مل

عمـق راهبـردی جمهـوری اسـالمی اسـت؛ جمهـوری اسـالمی از ایـن نمی توانـد صرف نظر 

کند؛ هیچ دولت عاقلی صرف نظر نمی کند.« 1397/03/2 در واقع »یکی از عناصر اقتدار، 
ت های دیگر است.« 1396/09/1 این نفوذ عقبه ی 

ّ
توانایی نفوذ در افکار و اندیشه های مل

زافزون ایران و طرفداری ملت ها از نظام اسـالمی، عقبه ی  مسـتحکم نظام اسـت: »نفوذ رو
مستحکم ماست و این واقعیت، آمریکایی ها را عصبانی کرده و تحلیلگران آن ها را به فکر 
زافزون ایران انداخته است.« 1395/12/19 و مولفه ی قدرتی  چاره ای برای مقابله با نفوذ رو
اسـت کـه: »جـزو عناصـر قـدرت و امنیت ایران اسـت و عقبه ی راهبردی کشـور محسـوب 
می شود، به همین علت دشمنان با آن مخالفند.« 1397/04/20 در حقیقت این موضوع 
کیـد  یکـی از مولفه هـای قـدرت »اختصاصـی« جمهـوری اسـالمی اسـت: »مـن همیشـه تأ
ى  ت ایران یک عمق راهبردى اى دارد که اختصاصِی او است و هیچ کشور

ّ
که مل کرده ام 

یشه هاى لطف  یم که در خارج از مرزهاى خودش این همه ر را و هیچ نظامی را ما سراغ ندار
و محّبـت و پیونـد عاطفـی و پیونـد اعتقـادى و ایمانی، آن هـا را به هم وصل بکند، ]ولی [ ما 

یم.« 1393/06/24  این را دار
و البتـه ایـن نـکات در کنـار یکدیگـر موجـب عصبانیت دشـمن نیز شـده اسـت؛ »یکی 
ر جمهـوری اسـالمی در ایـن منطقـه اسـت؛ نـه  کشـور، حضـور شـگفت آو از واقعّیت هـای 
حضور ماّدی و جسمانی و حضور فیزیکی، بلکه حضور معنوی. یکی از چیزها ]این[ که 
کـرات پنهان شـان، مذاکرات پشـت پرده شـان- در  آمریکایی هـا در مذاکرات شـان -در مذا
نشسـت هایی کـه بـا عناصـِر دولتی هـای ایـن منطقـه و بـا بعضـی از همیـن مرتجعیـن عرب 
دارند که می نشینند حرف می زنند، گپ می زنند و در واقع با هم درددل می کنند، آن ها از 
ید خب چه  ایران شکایت می کنند و از آمریکا توّقع دارند که اعمال فشار کند، او هم می گو
گله ها و ناراحتی ها و  کار کنم، نمی توانم! خالصه ی بگوبشنوشان این است! همه ی این 
ِشکوه ها از این است که نفوذ ایران گسترده شده.« 1394/04/20 چراکه این موضوع، عامل 
ز دعوای  یاده خواهی و دست اندازی استکبار است؛ »امرو اقتدار و امنیت ملی و »مزاحم« ز
استکبار با ما این است که چرا قدرت شما منطقه را فرا گرفته. این اقتدار جمهوری اسالمی 
ی اسـت، از نظر دشـمنان ما یک عامل مزاحم اسـت 

ّ
اسـت. آنچه از نظر ما عنصر اقتدار مل

ت ها در منطقه 
ّ
و بـا آن مبـارزه می کننـد. بـا توسـعه ی اقتدار جمهوری اسـالمی در میـان مل

و فراتـر از منطقـه مخالفـت می کننـد، چون عامل اقتدار اسـت، چون عمق راهبردی کشـور 
است.« 1396/08/3 و دقیقا به همین علت است که دشمن مستکبر و عوامل وابسته اش 
یند »تا ِکی می خواهید انقالبی باشید، تا ِکی می خواهید مرّتب دم از انقالب بزنید،  می گو
ید،  بیایید جزو جامعه ی جهانی؛ معنای این ]حرف [ این است که این نفوذی که االن دار
ید، این عمق راهبردی ای را که  یـد، این تأثیرگذاری ای کـه در منطقه دار ایـن قدرتـی کـه دار
ید، تا ما  ید و از دسـت بدهید؛ یعنی ضعیف بشـو ید کنار بگذار ت ها دار

ّ
شـما در میان مل

ید؛ خب، مرادشان از جامعه ی  یند جزو جامعه ی جهانی بشو بتوانیم شما را ببلعیم. می گو
ید؛  رگوِی ظالمند؛ یعنی بیایید در نقشه های ما حل بشو جهانی، چند قدرت مستکبِر زو

معنای این حرف این است.« 1394/06/25

یک نظام چهارم: جهاد در گستره عمق استراتژ
یخـی سـردار رشـید و بـزرگ اسـالم شـهید »حـاج قاسـم  رد بـزرگ و بنیادیـن و تار دسـتاو
سلیمانی« در تحوالت بین المللی و منطقه ای در واقع صیانِت دقیق از این عمق استراتژیک 
ز ما  کثر کارآمدسازی و بهره برداری انقالبی از آن بود. واقعیت این است که امرو نظام و حدا
ز »دولت مقاومت«ایم. دولت مقاومت خیلی مهم است...  به عنوان جمهوری اسالمی »امرو
جمهوری اسالمی دولت مقاومت است؛ دولت مقاومت که سیاست دارد، اقتصاد دارد، 
ح دارد، حرکات بین المللی دارد، منطقه ی نفوذ وسـیع در درون کشـور و بیرون 

ّ
نیروی مسـل

کشـور دارد؛ این بسـیار مهم اسـت.« 1396/02/20  و حاج قاسـم با جهاد بزرگش موفق شـد 
خـط مقاومـت را در اقصـی نقـاط عالـم اسـالمی و در پهنـه ی عظیِم عمق اسـتراتژیک نظام 
زی تفکر  اسـالمی مسـتقر و نهادینـه کنـد. حقیقـت مهمی که شکسـت آمریکایی هـا و پیرو
و جریان مقاومِت برآمده از اسـالم ناب و انقالبی ماحصل آن بود: »درسـت نقطه ی مقابل 
آن چه آمریکا می خواسته تحّقق پیدا کرده. وقتی آمریکایی ها نگاه می کنند، ایران را در این 
که  زمینه مؤّثر و مقّصر می دانند لذا عصبانی اند... مسـئله این اسـت... آن عکس العملی 
آن ها دارند نشـان می دهند، نشـانه ی ضعف اسـت، نشـانه ی عقب ماندگی آن ها اسـت، 
ک مالیده  و نشـانه ی عصبانّیت ناشـی از شکسـت خوردگی آن ها اسـت. بینی شـان به خا

شده؛ لذا عصبانی اند.« 1396/06/30
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خون آوردهای
           حاج قاسم

        شهادت سردار سلیمانی
 چگونه به تحولی عظیم تبدیل شد؟

پژوهشگر معارف انقالب اسالمی و فعال رسانه
مهران کریمی

»در مقابـل آن چـه او سرمنشـأ آن 
شـد و بـرای کشـور بلکـه بـرای منطقـه 

بـه وجـود آورد، در مقابـل او مـن تعظیـم 
انقـالب  رهبـر  عبـارات  ایـن  می کنـم.« 
اسـالمی دربـاره ی شـهید حـاج قاسـم 
خ داده بر اثر  سـلیمانی، عظمـت تحـول ُر
 شـهادت ایـن سـردار را نمایـان می کنـد.
حـاج قاسـم سـلیمانی در زمـان حیـات 
راهبـرد  و  تفکـر  ذیـل  خـود  دنیایـی 
مقاومت اسالمی توانسته بود برنامه ها 
و توطئه های مستکبرین را به شکستی 
نیـز  شـهادتش  امـا  بکشـاند  سـخت 
شـد.  عظیـم  پیروزی هایـی  زمینه سـاز 
اما این تحول تاریخِی برآمده از حادثه ی 
شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی چـه بـود؟ 
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اول: زنده بودن انقالب اسالمی 
از جمله خطوط اصلِی جنگ روانی و سیاسی دشمنان ایران 
اسالمی طی این سال ها دمیدن در تئورِی »مرگ انقالب« بوده 
است. دشمن بیرونی، اذناب داخلی و برخی وادادگان همواره 
از این سخن گفته اند که با گذشت ۴ دهه از پیروزی انقالب و 
با تغییر و تحوالت ُرخ داده در متن جامعه، امروز موجود زنده ای 
تحـت عنـوان »انقـالب اسـالمی« واقعیـت عینـی و خارجـی 
نـدارد. در ایـن خـِط تبلیغاتـی کـه بعضـا با پشـتیبانی فکری و 
یک نیز همراه شـده ادعا این اسـت  محتوایِی چهره های تئور
کم بر انقالب ملت ایران  که آرمان ها و ارزش ها و خِط سیر حا
از بین رفته و آنچه باقی مانده صرفا نظامی سیاسی است که 
کامال به دور از ارزش هاست. از سوی دیگر همواره ادعا می شده 
که مردم نیز از آرمان ها و اصول و اهداف انقالبی انصراف داده 
و به دنبـال اهـداف و سـبک زندگـی و خواسـته های دیگـری 
هسـتند؛ خواسـته هایی که نه تنها ذیل اهداف و ارزش های 
 انقالب اسالمی نیستند؛ که در تضاد با آن ها نیز  قرار دارند.

امـا ایـن همـه بـا حادثـه ی شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی در 
چشم برهم زدنی نیست و نابود شد. حضور کم سابقه و چند 
ده میلیونی مردم در مراسمات تشییِع شهید و همچنین حضور 
توده هـای ملـت در انـواع و اقسـام راهپیمایی هـا و برنامه هـا بـا 
قاطعیت به دنیا اعالم کرد که نه تنها انقالب اسالمی به عنوان 
یک پدیده ی انسانِی زنده به حیات خود ادامه می دهد، بلکه 
مردم نیز پای آرمان ها و اصول و ارزش های این انقالب ایستاده 
و از اسـتمرار خِط انقالبی گری در کشـور حمایتی همه جانبه 
کـه حـاج قاسـم  و مسـتحکم می کننـد. واقعیـت ایـن اسـت 
سلیمانی فراتر از یک فرد و به مثابه ی یک »نماد« بود. او نماد 
و تجسم آرمان گرایِی انقالبی، پایبندی به ارزش ها، مقاومت 
و ایسـتادگی در مقابـل دشـمن و مبـارزه ی جـدی و مسـتمر و 
اثرگـذار بـا اسـتکبار و نظـام سـلطه بـود و لذا شـهادت او، زنده 
بودن انقالب در کشور ما را به رخ همه ی دنیا کشید. عّده ای 
می خواستند وانمود کنند که انقالب در ایران از بین رفته است، 

مرده است، تمام شده -البّته عّده ای هم سعی می کنند که 
این اّتفاق بیفتد- ]اّما[ شهادت او نشان داد که انقالب زنده 

است.«) 1398/10/18(

دوم: باز شدن چشمهای غبارگرفته
یکـی از واقعیت هـای ایـران اسـالمی طـی ایـن سـال ها 
در  تبلیغاتـی دشـمن  و  فرهنگـی  توطئه هـای  اثرگـذاری 
برخـی از افـراد بـوده اسـت. حجـم گسـترده ی جنـگ روانـی 
و تهاجـم فکـری و فرهنگـی، خـواه ناخـواه موجـب برخـی 
مسـمومیت های ذهنـی و فرهنگـی شـده بـود کـه این ها نیز 
بـه نوبـه ی خـود اثـرات سـوء سیاسـی و اجتماعـی داشـت. 
جنـگ نـرم و نفـوذ و تهاجـم گسـترده ی رسـانه ای، واقعیتی 
کـردن مـردم  کـه دشـمن از مسـیر آن به دنبـال منصـرف  بـود 
از خـط ارزش هـا و انقالبی گـری، وارونه نمایـی واقعیت هـا، 
یرسازی غلط از وضعیت کشور و جابجایی »شهید«  تصو

و »جـالد« بـوده اسـت.
از جملـه خطـوط اصلـی برنامه هـا و توطئه هـای دشـمن 
کـه بـا همراهـی و مشـارکت برخـی جریانـات  در ایـن عرصـه 
یـا واداده  ی داخلـی دنبـال شـده، نابـودِی »خـط  وابسـته 
ر  مقاومـت منطقـه ای« و »بی اعتبارسـازی موضـوع صـدو
گـزاره را القـا  انقـالب اسـالمی« اسـت. دشـمن همـواره ایـن 
کـه »منافـع ملـی« ایـران در نقطـه ی مقابـل حضـور  می کـرد 
سـایر  و  مظلومـان  و  مسـتضعفان  از  دفـاع  و  منطقـه ای 
مسـلمین اسـت. دقیقـا در راسـتای چنیـن توطئـه ای در 
یـان اغتشاشـات و فتنه گری هـای داخلـی شـعارهایی  جر
مطرح شد که در آنها به صراحت مطالبه ی بی تفاوتی نسبت 
یه  به اوضاع جهان اسـالم از جمله فلسـطین و لبنان و سـور
و عـراق و... دیـده می شـد. شـعارها و مطالباتـی که طراحی 
کاخ سـفید و اتاق هـای جنـگ روانـی سـیا و موسـاد  آن در 
انجام می پذیرفت. هرچند از جهت کمی این جریان قابل 
توجـه نبـود امـا ایـن فضاسـازی ها بـر بخش هایـی از مـردم اثر 
تبلیغاتـِی سـوء می گذاشـت. جنـگ روانـِی دشـمن سـعی 

گـزاره را  داشـت بـه افـکار و اذهـان عمومـِی ملـت ایـران ایـن 
القا کند که حضور منطقه ای جمهوری اسالمی، حضوری 
 هزینه ساز و بر ضد منافع ملی و رفاه و آسایش ایرانیان است.
در این سوی ماجرا اما با این شهادِت تحول آفرین، ماجرا از 
اسـاس دچار تغییر شـد. حاج قاسـم سـلیمانی نماِد تفکر و 
جریانی اسـت که توانسـت در مقابل طرِح »بی ثبات سـازی 
یست«  ر منطقه« و »عملکرد فاجعه بار گروه های تکفیری ترو
از جمله داعش ایستادگی کند. این جریان طرح مستکبرین 
گذاشـت، شکسـتی  کام  کشـورها  را نـا بـرای ناامن سـازی 
یسـِت تکفیـری تحمیل کرد و به  ر تمام عیـار بـر جریانات ترو
ایـن ترتیـب امنیـت ایـران اسـالمی را نیـز تأمیـن نمـود. حـاج 
قاسم سلیمانی با شهادتش موجب یک »بیداری و بصیرت« 
عمومی و فراگیر شد و شبهات و توطئه گری  های دشمن در 
این زمینه نابود شد؛ در حقیقت »شهید سلیمانی چشم های 

غبارگرفته  را باز کرد با این شهادت.«)1398/10/18(

سوم: رشِد چشمگیر دشمن شناسی
کـه انقـالب اسـالمی ملـت ایـران  حقیقـت ایـن اسـت 
انقالبـِی »ضدآمریکایـی« بـود: »وقتـی در سـال پنجـاه و 
زمنـد به ثمر رسـید،  ز شـد و انقـالِب پیرو هفـت مبـارزه پیـرو
در حقیقـت یـک انقـالب ضـّد آمریکایـی بـه ثمـر رسـیده 

بـود.«)۱۳۹۰/۰۸/۱۱ (
این انقالب در مسیر نظام سازی و دستیابی به اهداف 
خود نیز هیچگاه بدون دشمن و دشمنی نبوده است. دشمن 
اصلی نظام اسالمی »نظام سلطه« و »طاغوت اعظم« یعنی 
دولت مسـتکبر آمریکا بوده و هسـت. در سـطوحی پایین تر 
ز و اشغال گر صهیونیستی، ارتجاع منطقه و  یم متجاو نیز رژ
جریانات معاند و منافق همواره با جمهوری اسالمی دشمنی 
کرده و می کنند. اما یکی از برنامه های اصلی و مستمر همین 
دشـمنان اساسـا بی اعتبارسـازی موضوعـی تحـت عنـواِن 
»دشمن و دشمنی« بوده است. دشمن با تکرار کلیدواژه ی 
»توهم توطئه« همواره و طی این سال ها به دنبال این بوده که 
به ملت ایران اینگونه القا کند که مقوله ی دشمن و دشمنی 
یک توهم یا دروغ برساخته ی نظام جمهوری اسالمی است. 
آن چـه از سـوی حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تحـت عنـوان 
توطئـه ی »بـزک آمریـکا« نامگـذاری شـد ناظر به این مسـئله 
بود: »یکی از کارهای آمریکایی ها در این سال های آخر، این 
است که کسانی را وادار کنند به َبَزک کردن چهره ی آمریکا؛ 
گر هم یک  که آمریکایی ها ا به اینکه این جور وانمود بکنند 
ز دیگر دشمنی نمی کنند؛ هدف  زی دشمن بودند، امرو رو
ت 

ّ
که چهره ی دشمن برای مل این است. هدف این است 

ایـران پنهـان بمانـد تـا از دشـمنی او غفلت بشـود و او بتواند 
دشمنی خودش را اعمال کند و خنجر را از پشت فرو کند؛ 

هدف این است.« )1394/08/12(
کـه دشـمنِی  در حالی کـه حقیقـت صحنـه ایـن اسـت 
دشـمن حتـی فراتـر از اصل انقالب و نظام اسـالمی متوجه 
ملت ایران است: »دشمنِی آمریکا با جمهوری اسالمی از 
ز اّول شروع شد... دشمنِی آن ها با »انقالب« بود و هست؛  رو
دشمنِی آن ها با مردمی است که این انقالب را پذیرفته اند 
و قبول کرده اند. این غلط است که بعضی این جور وانمود 
یم مستکبر با اشخاص است  کنند که دشمنِی آمریکا و رژ
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ز با علی خامنه ای دشـمنند  - با امام دشـمن بودند یا امرو
- این جور نیست؛ دشمنِی آن ها با اصل این مفهوم است، 
با اصل این حرکت است، با اصل این جهت گیرِی توأم با 
تی که 

ّ
ایستادگی و استقالل طلبی و عّزت طلبی است و با مل

این ها را پذیرفته است و دارد عمل می کند؛ دشمنی با این ها 
ت 

ّ
ت ایران دشمنند؛ با مل

ّ
است... تصریح کردند که با مل

ز هم هر حرکتی از سوی آمریکایی ها و  ایران مخالفند؛ امرو
هم پیمانانشان و همراهان شان انجام می گیرد، برای به زانو 
ت ایران است.«

ّ
ت ایران است؛ برای تحقیر مل

ّ
ردن مل درآو

1393/11/19

با شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی توسـط نیروی نظامی 
آمریکا و با دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور، عموم 
مردم به روشنی دیدند که دشمن با اصِل ایستادگی و اقتدار 
و صیانـت از منافـع و امنیـت ملـی ایـران دشـمنی دارد و در 
مسیر دشمنِی خود نیز شدید و عنود است. مردم به روشنی 
دیدند که مسئله نه هسته ای و موشک که اصل استقالل 
و عزت اسـالمی و ملی ایران اسـت و دشـمن با خشـونت و 
قساوت، دقیقا همین ها را هدف گرفته است چراکه حاج 
قاسـم سـلیمانی مدافع استقالل و عزت و امنیت و اقتدار 

ایران اسالمی بود.

چهارم: وحدت ملی ایرانیان
زی انقالب  از جملـه مولفه هـا و عناصر کلیدی در پیرو
اسالمی و گام های بعدی آن موضوع وحدت و انسجام ملی 
ایرانیان بوده است تا آنجا که امام خمینی رحمه اهلل در مقام 
رهبـرِی نهضـت درباره ی اهمیـت این مقوله فرمودند: »رمز 
زی ایران همین بود؛ اّتکال به خدا، برای خدا و وحدت  پیرو
کلمه، وحدت کلمه و وحدت غرض و مقصد.«) صحیفه 

امام، جلد6، صفحه 337(
وحدت، حول اصول و اهداف و آرمان ها موجب اقتدار 
کلیدی نیز آماج  زافزون شد. البته این مولفه ی  و قدرتی رو
توطئه ها و طراحی های دشـمن و وابسـتگان به دشـمن قرار 
گرفت. دوقطبی سازی های اجتماعی و سیاسی، انشقاق 
گون ملت و ایجاد اختالف و بدبینِی داخلی از  در اقشار گونا
جمله خطوط همیشگی دشمنان بوده است. یکی از نقاط 
اصلی مورد هدف دشمن در ماجراهایی چون فتنه ی ۸۸ و 
اغتشاشات ضدامنیتی، تضعیِف وحدت و انسجام ملی 
در ایران بود؛ هدفی که در برخی ُبرهه ها نیز تاحدودی دشمن 
به آن دست یافت. طبیعتا تضعیف این عنصر قدرِت ملی 
نیز به نوبه ی خود بزرگ ترین زمینه و فرصت را برای دشمنان 
بـرای تشـدید فشـارها از جملـه تحریـم و... ایجـاد می کـرده 
کارآمدی های مدیریتی  اسـت. البتـه در این میان برخـی نا
کامی هـا نیـز در تشـدید اختالفـات موثـر بـوده اسـت.  و نا

یکـی از ثمـرات و بـرکات شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی 
کـه حـاج قاسـم  کثـری ملـت ایـران بـود چرا امـا وحـدت حدا
رد جهاد  سلیمانی فرزند رشید و مجاهِد ایثارگری بود که رهاو
زی اش عزت و امنیت برای ایران و همه ی ملت بود  شبانه رو
یر تابوت پیکر مطّهر  و لذا: »این وحدتی که خوشبختانه در ز
شهید سلیمانی و شهدای همراه ایشان در بین مردم دیده 
شد باید محفوظ بشود، محفوظ بماند.«) 1398/10/18(

پنجم: ضعف و شکست دشمن
آمریـکای مسـتکبر بـه شـهادت رسـاندن حـاج قاسـم 
و  از حلقـات مهـِم تضعیـف قـدرت  را یکـی  سـلیمانی 
اقتـدار جمهـوری اسـالمی و عامـل ضعف و عقب نشـینی 
و شکسـت آن می پنداشـت. دشـمن در محاسبات مادی 
کـه برخـی نارضایتی هـای  خـود دچـار ایـن توهـم شـده بـود 
برآمـده از مشـکالت اقتصـادی و معیشـتی و ضربـات 
و  ملـت  اقتصـادی،  بی سـابقه ی  تحریم هـاِی  از  ناشـی 
کمیـت ایـران را در چنـان تنگنـا و فشـاری قـرار داده  حا
اسـت کـه ضربـه ی بـه شـهادت رسـاندن شـخصیتی چون 
حـاج قاسـم سـلیمانی نیـز بـر این مشـکالت افـزوده و عامل 
ر  عقب نشـینی و اضمحالل ایران اسـالمی می شود. اما ترو
یختـه شـده ی ایـن جنگجو  ناجوانمردانـه و خـون بـر زمیـن ر
ر و سلحشـور عمـال معـادالت را تغییـر داد.  و مبـارِز دالو

جلوه هـای ملـی و مردمـی ناشـی از ایـن حادثـه در مقیاسـی 
بی نظیر، معادالت مادی مستکبرین را برهم زد و صحنه ی 
سیاسِی ایران، منطقه و جهان را به نفع جمهوری اسالمی 
و ملـت ایـران دچـار تغییـِر اساسـی نمود. قدرت و انسـجام 
ملی  و فراملی برآمده از شهادت حاج قاسم آن چنان بود که 
زمینه ساز یک تحرک گسترده و مهم در پاسخ به دشمن در 
یخی جمهوری  سطوح مختلف شد. اینک و در اقدامی تار
ک خود به پایگاه اصلی نیروهای آمریکایی ها  اسالمی از خا
حملـه ی سـنگین موشـکی می کنـد و ضرباتـی سـهمگین 
رد و ایـن ضربـه ی سـخت را فقـط یـک  بـر دشـمن وارد مـی آو
»سیلی« می داند: »یک سیلی ای دیشب به این ها زده شد. 
آن چه در مقام مقابله مهم است -این کارهای نظامِی به این 
شکل، کفایت آن قضّیه را نمی کند- این است که بایستی 
حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام 
بشود.«)۱۳۹۸/۱۰/۱۸( و در سوی مقابل آمریکا، از پاسِخ 
متقابِل نظامی ناتوان است. این ُرخداد به خودِی خود نقطه ی 
یخی در تغییر هندسه ی عالم محسوب می شود.  عطِف تار

گفتمان  در پرتو این اقتدار ملی، جمهوری اسـالمی رسـما 
و راهبـرد »اخـراج آمریـکا« از منطقـه ی غـرب آسـیا را بـر سـر 
دست گرفته و این گفتمان از سوی ملت ها و جنبش های 
انقالبـی و اسـالمی مـورد تجـاوب قـرار گرفتـه اسـت. اینک 
ین عراق و لبنان و یمن و... در این گفتمان و راهبرد  مبارز
بـا جمهـوری اسـالمی همراه شـده و ُابهت آمریـکا به عنوان 
رأس نظام سلطه و قدرت مادِی برتر در دنیا شکسته شده 

ت 
ّ
است و اینچنین بود که »دشمنان در مقابل عظمت مل

ردند  کردند؛ ممکن است به رو نیاو ایران احساس خضوع 
اّمـا چاره ای ندارند.«) 1398/10/18(

برکاِت معنوّیت و اخالص
ثمـرات  و  بـرکات  ایـن  بـه  بصیـرت  سـر  از  نگاهـی 
گزاره را پیش روی ما می گذارد  خارق العاده به روشنی این 
افتـاد در چهارچـوب محاسـبات مـادِی  اتفـاق  آنچـه  کـه 
معمول قابل تحلیل نیست. شهادت حاج قاسم سلیمانی 
»قیامتی به پا کرد.«)۱۳۹۸/۱۰/۱۸( حقیقتا این شهادت 
ّیـت او،  یخ سـاز« شـد. در یـک جملـه »معنو »انقالبـِی تار
کـرد.«)1398/10/18( شـهادت او را ایـن  جـور برجسـته 

رد« هـای۱ شـهادت حـاج  رد و در واقـع »خون آو دسـتاو
یـت و اخـالص« کم نظیـر  قاسـم سـلیمانی ناشـی از »معنو
رده ی مکتب امام خمینی رحمه اهلل و  او بود. او دست پرو
کـه اجـر اخـالص و جهـادش  سـرباز بی ادعـای والیـت بـود 
یخـی بـود: »حـاج قاسـم صـد بـار در  تحولـی اساسـی و تار
گرفته بود؛ این بار اّول نبود، ولی در  معرض شـهادت قرار 
راه خـدا، در راه انجـام وظیفـه، در راه جهـاد فی سـبیل اهلل 
پروا نداشـت؛ از هیچ چیز پروا نداشـت؛ نه از دشـمن پروا 
داشـت، نـه از حـرف ایـن و آن پـروا داشـت، نـه از تحّمـل 
زحمت پروا داشـت... جهادش جهاد بزرگی بود، خدای 
گـر  متعـال شـهادت او را هـم شـهادت بزرگـی قـرار داد... ا
اخالص نباشد، این جور دل های مردم متوّجه نمی شود؛ 
دل ها دست خدا است؛ این که دل ها این جور همه متوّجه 
می شوند، نشان دهنده ی این است که یک اخالص بزرگی 
در آن مـرد وجـود داشـت، مـرد بزرگـی بـود. خدا  ان شـاء اهلل 

درجاتـش را عالـی کند.« )1398/10/18(

 
پی نوشت:

یح  رد« را، رهبر انقالب اسالمی ذیل تشر کلیدواژه ی »خون آو  )۱
 بحث »استقالل و آزادی« در بیانیه »گام دوم انقالب« به کار برده اند:

ت و حکومت 
ّ
ی به معنی آزادی مل

ّ
استقالل و آزادی: استقالل مل

یی قدرت های سلطه گر جهان است. و آزادی  رگو از تحمیل و زو
اجتماعی به معنای حّق تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشیدن 
برای همه ی افراد جامعه است؛ و این هر دو از جمله ی ارزش های 
اسالمی اند و این هر دو عطّیه ی الهی به انسان ها یند و هیچ کدام 
تفّضل حکومت ها به مردم نیستند. حکومت ها موّظف به تأمین 
کسـانی بیشـتر می دانند  این دو اند. منزلت آزادی و اسـتقالل را 
ت ایران با جهاد چهل سـاله ی خود 

ّ
کـه بـرای آن جنگیده انـد. مل

کنونی ایران اسالمی،  از جمله ی آن ها است. استقالل و آزادی 
کار  رِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فدا رد، بلکه خون آو دستاو
است؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انسانّیت. این ثمر 
یل و توجیه های سـاده لوحانه  شـجره ی طّیبـه ی انقـالب را بـا تأو
و بعضـًا مغرضانـه، نمی تـوان در خطـر قرار داد. همه -مخصوصًا 
دولـت جمهـوری اسـالمی - موّظـف بـه حراسـت از آن با همه ی 
کـه »اسـتقالل« نبایـد بـه معنـی زندانـی  وجودنـد. بدیهـی اسـت 
کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و »آزادی« 
نبایـد در تقابـل بـا اخـالق و قانـون و ارزش هـای الهـی و حقـوق 

یف شود. عمومی تعر

این وحدتی که 
خوشبختانه در زیر تابوت 

پیکر مطّهر شهید سلیمانی و 
شهدای همراه ایشان در بین مردم 

دیده شد باید محفوظ بشود، 
محفوظ بماند.
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جاذبه ی انقالب
شاید هیچ کس آن روز فکرش را نمی کرد، قاسم، فرزند تازه متولد 
شده یک خانواده کشاورز در یکی از روستاهای اطراف کرمان، در 
فاصله هزار کیلومتری از پایتخت روزی مهم ترین عنصر منطقه 
آسیا باشد. او اما از همان ابتدای زندگی تالشش را برای  غرب 
آن که در جای خود مهم باشد، را انجام داد. هر جا که بود آن جا را 
مرکز عالم می دانست و برای آن که کارش را به نحو احسن انجام 
، چه در رستوران،  دهد تالش می کرد، چه در زمین کشاورزی پدر
چه آن موقع که در هتل کار می کرد و چه آن موقع که در اعتراض 

انقالبی در اداره آب و فاضالب کرمان دست به اعتصاب زد...

جاذبه ی انقالب



فرزند سـوم مشـهدی حسـن سـلیمانی در سـال ۳7 در همان روز نخسـت سـال به دنیا آمد، قاسـم وقتی به دنیا آمد؛ 
شناسنامه اش دو سال بزرگتر از خودش بود. یکم فرودین ۱۳۳5؛ در روستای »قنات ملک« از توابع شهرستان راُبر کرمان! 
اجـداد او مسـیر طوالنـی ای را طـی کـرده بودنـد تـا به رابر کرمان برسـند. پدر و مادرش از عشـایر طایفه ی سـلیمانی بودند و 
اجدادشان از عشایر خمسه ی فارس که هم زمان با لشکرکشی نادر شاه افشار به افغانستان و هندوستان، به یاری نادر 
کن هسـتند، سـکنی گزیده و بین  می شـتابند و در راه برگشـت از جنگ، در منطقه  ای که اکنون طایفه ی سـلیمانی سـا

مناطق گرمسیر و سردسیر جنوب و غرب استان کرمان کوچ می کردند.
حسـن سـلیمانی، کشـاورزی کـه به رغـم ضعـف بنیـه ی اقتصـادی در دوران طاغـوت و بعد از آن، هیـچ گاه لقمه ی 
شبهه ناک در سفره نگذاشت، غیر از قاسم، دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت. حسین و سهراب دو برادر قاسم بودند 
کـه یکـی بزرگتـر و دیگـری کوچکتـر از او بـود. قاسـم تحصیـالت ابتدایی خود را تا کالس ششـم قدیم در روسـتای قنات 
کار کشـاورزی و دامداری به پدرش  ملک به پایان برد و هم زمان با درس خواندن، مانند همه ی پسـرهای روسـتایی در 

یاری می رساند.                  

پا به پای
انقالب خمینی
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هجرت به کرمان برای کار
قاسم از همان کودکی در کنار درس خواندن با باقی اعضای خانواده کار کشاورزی را کنار 
پدر انجام می داد، اما در سـال ۱۳5۰ ، مقارن با سـیزده سـالگی قاسـم، مشکالت اقتصادی و 
کرد تا با مهاجرت  کرمان  کافی در روستا او را به همراه یکی از دوستانش راهی  نبود امکانات 
بـه ایـن شـهر و کار کـردن، بتوانـد بخشـی از هزینه هـای امـرار معـاش خانواده را نیـز تامین گند.  
کاری در یـک هتـل کوچـک شـد و در همـان محـل نیـز  کـردن  پـس از چنـد روز موفـق بـه پیـدا 
مسـتقر شـدند. حـدود دو سـال بعـد  بـه همـراه پنـج نفر از دوسـتان و اقوامـش۱ در خانـه ای  واقع 
در خیابـان ناصریـه )شـهید باهنـر( کرمـان  اتاقی را اجاره کردند و در آن سـکنی گزیدند. منزل 
کار به آن  ها  آن  ها مامنی برای روستاییان قنات ملک و اطراف آن بود. قاسم برای پیدا کردن 
کمک می  کرد. هر کس از روستا به شهر می آمد چند روزی را خانه قاسم و رفقایش بود و آن ها 

بـرای ایـن تازه واردها کار پیدا می کردند.
قاسم اما صرفا به کار و درس مشغول نبود.  هم زمان با کار، به ورزش باستانی در زورخانه ی 
پهلوان عطایی کرمان برای تقویت قوه جسم می پرداخت و هم البته منش و روحیه پهلوانی را 
از همان نوجوانی تمرین می کرد. حضور در زورخانه و ورزش سنتی مقدمه ای شد که بعدها در 
باشگاه کارگران کرمان به ورزش کاراته روی آورد و تا کمربند مشکی این ورزش را ادامه دهد. 
در مدتـی کـه او در کرمـان مشـغول بـه کار بـود،  تقریبـًا سـالی دو مرتبـه به روسـتای قنات ملک 

برمی گشت و پس اندازش را به پدر می داد.

کار کردن در هتل و آغاز فعالیت های انقالبی
هر کس در زندگی نقاط عطفی دارد که آن نقاط سرنوشت زندگی اش را عوض می کند یا به 
فرآیند زندگی اش جهت می دهد. کارکردن در هتل برای قاسم یکی از همان نقاط بود. کار کردن 
در هتل و آشنایی با پسر صاحب هتل، موجب شد او با امام خمینی رحمت اهلل علیه و مبارزات 
یـم شاهنشـاهی آشـنا شـود و همیـن، زمینـه ی حضـور او در راهپیمایی هـای  انقالبـی علیـه رژ

رد. انقالب را فراهم آو
یت پایه های  از آن جا که در خانواده  ای مذهبی رشد پیدا کرده بود، در شهر کرمان نیز به تقو
کـه از  مذهبـی خـود و دوسـتانش اهتمـام داشـت. او  و دوسـتانش بـا دوچرخـه دسـت دومـی 
درآمدشان خریداری کرده بودند به طور مرتب در جلسات قرآن شیخ مهدی رکابی که در تکیه 
فاطمیه کرمان برگزار می  شـد شـرکت می  کردند؛ جلسـاتی که  بنیه اعتقادی و ظلم سـتیزی او 
را به شّدت تقویت کرد.  در کنار این جلسات شرکت در نماز جماعت مسجد جامع کرمان 
و استفاده از محضر آیت اهلل صالحی و همچنین مجالست با جوانان مومن در مسجد جامع 
تاثیر به سزایی در رفتار او گذاشته بود. هم چنین ارتباط با حجت االسالم حقیقی در مسجد 

1. در ابتـدا قاسـم بـا دو نفـر از دیگـر هـم والیتی  هـای خویـش یعنـی احمد سـلیمانی و علـی محمدی 
سلیمانی در یک منزل با هم زندگی می  کردند. احمد سلیمانی در عملیات عاشورا در عملیات میمک 
به شهادت رسید. هم چنین سهراب سلیمانی برادر قاسم و محمود سلیمانی )برادر احمد سلیمانی( 

بعدها برای تحصیل به این جمع پیوستند.
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پدر حاج قاسم: 
من در زندگی ام یکی از نقطه هایی که همیشه 

مراقب بودم و رعایت می کردم لقمه ای بود که به 
بچه هایم می دادم. من با کسی که پولش شبهه ناک بود 
معامله هم نمی کردم که مبادا آن پول شبهه ناک قاطی 

زندگی ام شود و بچه هایم از آن لقمه بخورند.
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قائم کرمان و آیت اهلل روحانی در مسجد خواجه خضر کرمان 
بنیان مذهبی، دینی و عرفانی او را بیش از پیش تقویت کرد.

از اعتصاب تا کتک خوردن از ساواکی ها
سال های پرالتهاب منتهی به انقالب اسالمی برای قاسم 
نیز سال های خاصی بود. او دیگر به جوانی مبارز تبدیل شده 
بـود و در جریـان انقـالب اسـالمی در کرمـان حضـوری فعـال 
داشت. در سال ۱۳5۶، به صورت قراردادی در سازمان آب 
کرمان مشغول به کار شد. روزهای ُپر التهاب پیش از انقالب 
باعث شد یکی از کارمندان اعتصاب کننده ی سازمان آب 
یم  کرمان]بـه گفتـه ی خودشـان[ او باشـد و در اعتـراض بـه رژ
پهلوی از رفتن به محل کار امتناع کند. در همین ایام قاسم 
و دوسـتانش خانه خود را خیابان شـریعتی )شـاهپور سابق( 
کرمـان در انتهـای کوچـه باغ له له منتقل کردند که این منزل 

کانونی برای فعالیت های انقالبی او و دوستانش شده بود.
حضـور فعاالنـه ی  در راهپیمایی هـای مبارزاتـی پیـش از  
یخ سـاز انقالبـی  پیـروزی انقـالب و نیـز حضـور در وقایـع تار
کرمـان و هجـوم  کرمـان از جملـه واقعـه ی مسـجد جامـع  در 
کـه منجـر بـه آتـش زدن ایـن مـکان مقـدس  عناصـر طاغـوت 
ز  یم را به او چشـاند و در این رو شـد، طعم تلخ سـتم ایادی رژ
یـن شـهربانی و سـاواک و کولی هـای حمله کننـده به  از مامور

کتک خـورد.  مسـجد 
تقریبـًا در همـه حـوادث انقـالب از جملـه پاییـن آوردن 
مجسـمه  های شـاه حضـوری فعـال داشـت در تنهـا حملـه 
کرمان به یکی از مقرهای شهربانی حضور  نیروهای انقالبی 
گرفتن یک قبضه کلت رولور  که موفق به غنیمت  کرد  پیدا 

شـده بـود کـه آن را تـا زمـان شـهادت در اختیار داشـت.
حضور مقتدرانه ی قاسم در درگیری های پس از پیروزی 
گروهک هـا مختلـف از  کـه بیـن عناصـر وابسـته بـه  انقـالب 

جملـه منافقیـن و فدائیـان خلـق و غیـره بـا نیروهـای انقالبی 
کرمان در چهار راه کاظمی کرمان روی می داد، زبانزد فعاالن 

انقـالب در آن دوران بـود.
پس از پیروزی انقالب عالوه بر کار در سازمان آب کرمان 
همراه با نیروهای انقالبی در حفاظت از محله ها و گشت های 

نیروهای انقالب حضوری فعال داشت .

پوشیدن افتخاری لباس پاسداری 
قاسم سلیمانی از تابستان سال ۱۳5۸ و پس از تشکیل 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و شـکل گیری ایـن نهـاد در 
کرمان، فعالیت خود را به صورت افتخاری با سپاه آغاز کرد. 
حـاج قاسـم در همیـن ایـام در 2۳ آبـان مـاه۱۳5۸، با خانمی 
کـرد. قریـب بـه یـک سـال  مومنـه از خانـواده  ای متدیـن عقـد 
پس از همکاری افتخاری با سپاه، در مرداد ماه سال ۱۳5۹ 
یت سپاه کرمان درآمد و چند روز  به صورت رسمی به عضو
یخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳5۹ در دوره ی هفتم آموزش  بعد، در تار
پاسداری کرمان شرکت کرد. این دوره در ۳۱ شهریور ماه ۱۳5۹ 
به پایان رسید و فصل جدید زندگی قاسم سلیمانی با حمله ی 
یـم بعـث بـه ایـران، در حالی آغاز شـد که وی در نخسـتین  رژ
یت شغلی خود، مشغول حفاظت از فرودگاه کرمان شد.  مامور
ره نوجوانـی انجـام می داد در سـپاه  رزش هایـی کـه در دو و
کارکشـته بـود و در  رزش پهلوانـی  او را متمایـز می کـرد. او در و
رزش حرفه ای کاراته تا سطح باال کار کرده بود. قریب به یک  و
مـاه از حضـور وی در فـرودگاه کرمان گذشـته بـود که به دلیل 
ز توانمندی های خود در طی دوره آموزش، به درخواست  برو
مرکـز آمـوزش بـه عنـوان مربی، مشـغول بـه آموزش بسـیجیان 
گردیـد؛ در ایـن دوره از  کرمانـی در پـادگان قـدس  و پاسـداران 
فعالیت قاسم سلیمانی، بسیاری از نیروهای اعزامی از کرمان 

به کردسـتان تحت آموزش های او قرار می گرفتند.

  غیرت  مندی 
گهـان متوجـه شـد پاسـبان سـر چهـار راه به دختـری هتک حرمت کرد.  خود را به سـرعت  یـک روز از پنجـره محـل کار در چهـار راه ارگ کرمـان خیابـان را نـگاه می کـرد ،نا
بـه او رسـاند و در دفـاع از دختـر جـوان بـا او در گیـر شـد وبـا توجـه بـه آمادگـی بدنـی کـه داشـت او را ادب کـرده و  دختر را از دسـت او نجـات داد  و بعد از آن بـه رابر فرار کرد.

یک از مسولین گزینش 
سپاه در ان ایام می گوید 

وقتی ایشان برای مصاحبه با یک 
لباس آستین کوتاه که عضالت 

دست و سینه ایشان از آن 
بیرون زده بود و موی سر بلند و 

وزوزی و کفش هایی نوک تیز وارد 
اتاق من شدند، همان اول به 

ایشان گفتم شما با این قیافه به 
درد سپاه نمی خورید اما بعد دیدم 

ایشان جذب سپاه شدند.

یکی از هم والیتی های 
مشهدی حسن )پدر 

حاج قاسم( نقل می کرد که به رغم 
بضاعت کم  او،  در منزلش 

همیشه به روی مسافران  و 
نیازمندان باز بود و هر وقت به 

منزل شان می رفتم تعدادی 
میهمان در آن جا بودند.
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لطفا ضمن معرفی خودتان، مقداری از زندگی 
خصوصیتان بگویید.

هفتـم  سـپاه  فرمانـده  سـلیمانی  قاسـم  مـن 
کرمـان هسـتم. در سـال ۱۳۳7 در  صاحب الزمـان� 
روستای قنات ملک از توابع کرمان به دنیا آمدم. دیپلم هستم 

یکـی دختـر. و  پسـر  یکـی  فرزنـد،  و دو  و دارای همسـر 
 قبـل از انقـالب در سـازمان آب کرمـان اسـتخدام شـدم، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در اول خرداد سال ۱۳5۹ به 

عضویت سپاه پاسـداران انقالب اسالمی درآمدم.

فعالیت اجتماعی شما قبل از جنگ چه بوده 
و ترتیب ورودتان به جنگ چگونه بوده است؟

با شروع جنگ و حمله عراق به فرودگاه های کشور، مدتی 
از هواپیماهای مستقر در فرودگاه کرمان محافظت می کردم. دو 
یا سه ماه پس از شروع جنگ در قالب اولین نیروهای اعزامی 
از کرمان که حدود ۳۰۰ نفر بودند، عازم جبهه های سوسنگرد 
کار شـدم. در  شـدیم و بـه عنـوان فرمانـده دسـته مشـغول بـه 
روزهای اول ورود به جبهه، دشمن را قادر به انجام هر کاری 
می دانستم، اما در اولین حمله ای که انجام دادیم موفق شدیم 
نیروهای دشمن را از کنار جاده سوسنگرد تا حمیدیه به عقب 
برانیـم و تلفاتـی نیـز بـر آن هـا وارد کنیـم، که این امر باعث شـد 
تصـور غلطـی کـه از دشـمن در ذهـن داشـتم از بین بـرود. یادم 
می آیـد کـه پـس از ایـن حملـه، شـب ها وارد مواضـع عراقی هـا 
می شدیم. دوستی داشتم به نام »محسن چریك« که بعدًا به 
شهادت رسید. حتی برخی مواقع با موتور سیکلت خود را به 

کریزهای عراقی ها می رساند. خا

آن موقع که به جبهه می آمدید فکر می کردید جنگ 
چند سال طول بکشد؟ آیا مدت هشت سال را 

انتظار داشتید؟
در آن موقـع ایـن حرف هـا مطـرح نبـود، امـا هیـچ کـس هـم 
انتظار نداشت جنگ در همان سال به پایان برسد. اگر کسی 
هم می گفت جنگ ممکن است مثاًل شش سال طول بکشد، 
باور نمی کردیم. ولی در طول جنگ انتظار هشت سال را برای 

ادامه جنگ داشتیم.

اولین ورودتان به جبهه را خاطرتان هست؟ چگونه 
بود؟ چه اتفاقی افتاد؟

من »قاسم سلیمانی« هستم
گفت وگویی منتشر نشده با برادر قاسم سلیمانی

آنچه می خوانید گفت وگویی است که در اولین هفته بزرگداشت دفاع مقدس با برادر قاسم 
سلیمانی انجام شده است و امروز پس از 30 سال به طور عمومی منتشر می شود. عنوانش 
هم مثل آن روزها خاكی و ساده بود؛ مصاحبه با برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه هفتم 

صاحب الزمان �.
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من ]در ابتدای حضور در سـپاه[ عضو مرکز آموزش سـپاه 
کرمان بودم و مرکز آموزش ]آن وقت[ خودش را مسئول نیروهای 
حاضـر در جبهـه می دانسـت؛ چـون هنـوز یـگان رزم اسـتان 
تشـکیل نشـده بود و به نوعی صاحب نیروها بود. آن سـال ها 
یت داشـتند: یکـی واحد عملیات و  دو واحـد در سـپاه محور
دیگـری واحـد آمـوزش کـه بـه همیـن دلیـل، بـرای سرکشـی به 
نیروها و اطالع از وضعیت آن ها به اهواز رفتم. وقتی ما به خط 
کریز زده بودند و ما آمدیم برای بازدید از  کرخه کور رسیدیم، خا
کریز. بچه ها آن جا در حدود یک گروهان بودند. من و آقای  خا
کریـز. کمی رفتیم بـاال. لب  مهاجرانـی بـا هـم آمدیم پشـت خا
کریز ایستاده بودیم و خط عراقی ها را نگاه می کردیم. ایشان  خا
گهان دیدیم که افتاد. تیرخورده بود  کاله آهنی هم سرش بود. نا

توی پیشانی اش. فورًا به بیمارستان اعزامش کردیم.
آمدم »گلف« نزد »حسن باقری« و گفتم: »می خواهم توی 
جبهه بمانم. نمی خواهم برگردم کرمان.« پرسید: »می خواهی 
چـه  کار کنـی؟« گفتـم: »فرقی نمی کند. هر کاری که در توانم 
باشد، انجام می دهم.« ایشان مرا فرستاد به جبهه ی شوش. 
آن وقت هم فرمانده ی جبهه ی شوش »مرتضی قربانی« بود. 
مرتضی جبهه را آماده می کرد برای عملیات »فتح المبین« که 
البته من این را نمی دانستم. در هرحال آن جا به عنوان جانشین 
مسئول خط، شروع به کار کردیم. برادری به نام »اکبری« مسئول 

خط بود و من جانشین آقای اکبری معرفی شدم.

حالت روحی تان را هنگام شرکت در عملیات 
توضیح دهید.

یـادی بـه طرح ها و مسـائل نظامی داشـتم  شـوق و عالقـه ز
و عالقه منـد حضـور در جبهـه بـودم و درسـت به دلیل همین 
یت ۱5 روزه وارد جبهه شدم و دیگر  عالقه بود که با یك مامور

تا آخر جنگ بازنگشـتم.

کدام یك از عملیات ها را به لحاظ شرکت خودتان 
بهتر می دانید؟

بهتریـن عملیاتـی که در آن شـرکت کـردم فتح المبین بود 
یت داده شـد که تیپ  کـه آن زمـان بـرای اولیـن بـار به مـا مامور
تشکیل بدهیم و من که مجروح هم بودم معاونت فرماندهی 
محور در جبهه شوش و دشت عباس را به عهده گرفتم. این 
عملیات از نظر بازدهی برای من بسیار شیرین و خاطره انگیز 
یرا با اینکه از نظر سالح بسیار در مضیقه بودیم، اما  است، ز
بـه همـت رزمندگان اسـالم توانسـتیم حـدود ۳۰۰۰ عراقی را به 

یم. اسارت درآور
عملیات والفجر هشت نیز گذشته از پیروزی که به دنبال 
کـه بچه هـا  داشـت، از لحـاظ آمـاده سـازی و سـختی هایی 
متحمل شدند بسیار لذت بخش بود. در این عملیات نقش 

اساسـی به لشـکر ثاراهلل کرمان داده شده بود.

که در جبهه دیدید چیزی به  از اولین جراحتی 
خاطر دارید؟

عملیـات طریق القـدس در سـال ۶۰ انجام شـد. گردانی از 
سـپاه کرمـان کـه فرماندهـی اش را خـودم بـه عهـده داشـتم، به 
جنوب اعزام شد. حمید چریک قبل از آن به »حمید رگباری« 
مشهور بود. او به »اکبر محّمدحسینی« در گردان اول پیوست 
که قرار بود خط شکن باشد. حمید تسلط خاصی در توجیه و 

هدایت نیروها داشت. برای دو گردانی که از کرمان برده بودیم، 
حمید نقش محوری در آموزش و آمادگی نیروها از خود نشان داد 
و چون از صحنه جنگ شناخت خوبی داشت و در عملیات 
مبتکر بود، بچه ها از او حرف شنوی داشتند.  شب عملیات 
طریق القدس، ما وارد کانالی شدیم که از ابتدای خط خودی 
یر خمپاره ۱2۰ و ۱۶۰ بود. تیر مستقیم تانک ها  تا پشت خط، ز
یخت. اولین آتش سنگین دشمن بعد از شروع  روی کانال می ر
جنگ و در جبهه ها، همان جا بود. یک ساعت از لو رفتن تک 
یر آتش  گذشـته بـود کـه خط خودی تا خط خودشـان را تمـام ز
گرفتـه بودنـد. معابـر هم لو رفته بود. حمید در گروهان اول بود. 
ما منتظر بچه های اهواز بودیم که قرار بود خط را بشکنند تا ما 
یم. صد  پشـت سـر آن ها به خط دوم و به سـمت پل سـابله برو
کریز فاصله گرفته بودیم. آتش دشمن بود که روی  متری از خا
یخـت. حمید آمـد پیش مـن و گفت»این طوری  سـرمان می ر
همه بچه ها شهید می شوند. بگذار من گروهانم را ببرم نزدیک 
سیم خاردار عراقی ها و از کار بیندازم شان.« من موافقت کردم 
و او گروهانش را تا نزدیک سیم های خاردار برد.  همین جا بود 
که من زخمی شدم. اکبر محمدحسینی با دو گروهان عقب 
بود. بچه های اهواز موفق نشـده بودند خط را بشـکنند. خون 
یادی از من رفته بود و دیگر رمق نداشتم. نمی خواستم بگویم  ز
زخمی شده ام و روحیه بچه ها را تضعیف کنم.  حمید خودش 
را به من رساند و اصرار کرد سریع خودم را نزدیک معبر برسانم 
و بـر کار آن هـا نظـارت کنـم، امـا مـن گفتـم: »نمی توانـم بیایـم، 
خـودت بـرو هـر کاری می توانـی بکـن.« فکر کنـم فهمید حالم 
مناسب نیست. سری تکان داد و خداحافظی کرد و رفت به 
خط.  مکالمه من و حمید ده ثانیه هم طول نکشید. حمید 
در کمتـر از ربـع سـاعت خـط اول عراقی هـا را گرفـت. شـلیک 
کالیبرها و خمپاره هایشـان قطع شـد و بچه ها شـروع کردند به 
پاک سـازی. فریاد اهلل اکبر در خط پیچید. اکبر تماس گرفت 
و هدایـت دو گروهـان بعـدی را به عهده گرفت که به سـرعت 

کریز و رو به جلو حرکت کردند.  رفتند روی خا
همین موقع بود که من از حال رفتم و به پشت جبهه منتقل 
شدم. بعدها شنیدم حمید با یک کمر نارنجک جلوی همه 
حرکت می کرده و داخل سـنگرها که پنج تا بیسـت متر از هم 
فاصله داشته اند، نارنجک می انداخته و آن ها را منهدم می کرده 
اسـت. در یکـی از ایـن سـنگرها، عراقی هـا متوجـه نارنجـک 
می شوند و آن را به بیرون پرت می کنند که خوشبختانه حمید 
فورًا روی زمین می خوابد، اما ترکش های خمپاره پیشانی اش را 

زخمی می کنند. با این وجود، از پا نمی نشیند و به پیش روی 
ادامه می دهد. مرا به بیمارستان منتقل کردند و پس از بهبودی 

و بازگشت، قرار شد »تیپ ثاراهلل« را تشکیل بدهم.

کارشناسان جنگ وقتی خبر  به عنوان یکی از 
شهادت یکی از همرزمان تان را می شنیدید، چه 

احساسی به شما غالب می شد؟
سخت ترین لحظه ها برای کسانی که مسئولیتی در جنگ 
داشتند، لحظه ای بود که هم رزمان یا دوستان آنان به شهادت 
می رسـیدند و ایـن امـر وقتـی شـدت بیشـتری می یافـت که آن 
شـهید سـعید به عنوان پایه و سـتونی برای جنگ مطرح بود. 
هنگامی که باقری و بقایی به شهادت رسیدند، احساس کردیم 
که نقصی در جنگ به وجود آمده است. شهید باقری، بهشتی 
جبهه بود و کسانی امثال او، اهرم هایی در دست فرماندهان 

جنگ برای حل مشکالت و رفع فشارهای دشمن بودند.
بعضی مواقع شهادت یکی از فرماندهان به اندازه شهادت 
یك گردان در من اثر می گذاشت. شهید حاج یونس زنگی آبادی 
از این گونه افراد بود که امید لشکر ثاراهلل محسوب می شد. او 

همیشه مشتاق سخت ترین کارها در جبهه بود.

کنون تا  آیا خاطره ای از اسرای عراقی دارید و تا 
مرز اسارت پیش رفته اید؟

در عملیات والفجر هشت وقتی که هنوز انتهای راس البیشه 
سقوط نکرده بود، مطلع شدیم که نیروهای عراقی از عقب، کنار 
اسکله قشله پاتك کرده اند. بعد ما متوجه شدیم که یك تیپ 
عراقی در آن جا در محاصره قرار دارد که توانستیم همه آن ها را 
یم. در روز دوم عملیات کربالی یك در منطقه  به اسارت درآور
یزان حرکت کرده  مهران، قرار بود از امام زاده حسن به طرف قالو
و مهران را آزاد کنیم. لشکر ثاراهلل و حضرت رسول� در کنار 
یکدیگر با نیروهای عراقی می جنگیدند. به اتفاق معاون لشکر 
حضـرت رسـول� برای الحاق نیروهـا، به طرف خط مقدم 
حرکت کردیم. تقریبًا هوا روشن شده بود و گرد و خاك، منطقه 
عملیات را پوشانده بود. همان طور که با موتور به جلو می رفتیم 
یـادی را دیدیـم کـه از مقابل به طـرف ما می آمدند،  جمعیـت ز
ابتدا تصور کردیم نیروهای خودمان هستند،  اما مقداری که 
جلو رفتیم فهمیدیم عراقی هستند. دیگر به فاصله چند متری 
آن ها رسیده بودیم به طوری که نمی توانستیم با موتور دور بزنیم، 
کریزهای خودی  لذا بالفاصله موتور را رها کردیم و به طرف خا
یدن کردیم و خود را به مواضع نیروهایمان رساندیم.  شروع به دو

البته بعدًا همه آن ها را به اسارت درآوردیم.

حضرت امام قدس سره در سخنرانی های شان درباره 
جنگ به دو موضوع اشاره داشتند. تفسیر و تعبیر 
شما با توجه به مشاهدات و تجربیات نظامیتان 

در مورد این دو موضوع چیست؟
»الف-جنگ یك نعمت است.«

»ب-ما در جنگ ساخته شدیم.« 
جبهه تنها جایی بود که توانست انسان های بهشتی صفت 
کنـد. در طـول جنـگ هنرهـای نهفتـه جوانـان بیـدار  تربیـت 
شد، خالقیت ها آشکار شد، رزمندگان و فرماندهان خالق 
و کارآزمـوده سـاخته شـدند و خالصـه وحـدت و یکپارچگی 

در ملت ایجاد شـد.

بهترین عملیاتی که در آن 
شرکت کردم فتح المبین 
بود که آن زمان برای اولین بار به 

ما ماموریت داده شد که تیپ 
تشکیل بدهیم و من که مجروح 

هم بودم معاونت فرماندهی 
محور در جبهه شوش و دشت 

عباس را به عهده گرفتم
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مردی 
میانه ی میدان

سی و یک شهریور 1359 برای ایران یک تاریخ ماندگار است. 
صدام حسین و حزب بعث او یک جنگ را به ایران تحمیل کردند 
که هشت سال به طول انجامید. صدام می خواست سه روزه 
در تهران باشد، اما قاسم و رفقایش او را جوری زمین گیر کردند 
آمریکایی و همه ی   آواكس های  که موشک های فرانسوی و 
آن  تجهیزات نظامی نتوانست او را جلو بیاورد. قاسم در جنگ 
شناخته شد؛ جایی که به عنوان فرمانده گروهان وارد شد و به 
ج شد. او خودش تیپ ثاراهلل بچه های  عنوان فرمانده لشکر خار
رزمنده کرمان را تشکیل داد، خودش لشکر 41 کرمانی ها را سامان 
داد. هیچ وقت به کسی نمی گفت برو، در جنگ همیشه جلو بود 

و به نیروهایش می گفت بیایید...

مردی میانه ی میدان



کـرد تـا از حیثیـت و  جنـگ تحمیلـی همـه را بـه خـط 
کنند. قاسـم سـلیمانی  اسـتقالل ایران و ایرانی محافظت 
آن موقـع مربـی آمـوزش بچه هـای کرمان بود و بـرای آن که با 
باقی کرمانی ها عازم جبهه شود، نیاز داشت تا آموزش های 
نظامـی تخصصـی را نیـز ببینـد و بـه نیروهایـش بیامـوزد. در 
زهـای پایانـی سـال ۱۳5۹ بـه همـراه چنـد تـن از مربیـان  رو
آموزش نظامی کرمانی به تهران اعزام شد و آموزش تخصصی 
یر نظر سردار شهید محمد ناظری در پادگان  فرماندهی را ز
امام علی علیه السالم سپری کرد. تا مدت کوتاهی پس از حضور 
ره، بـا تجربـه بیشـتری آموزش رزمنـدگان کرمانی  در ایـن دو
را ادامـه داد، تـا این کـه وی در نخسـتین عملیـات مسـتقل 
نیروهای کرمانی به فرماندهی غالم عباس گلزار در منطقه ی 

کرد. کرخه کور شرکت 
گـردان مسـتقل نیروهـای کرمانـی در پنجـم تیرمـاه ۱۳۶۰ 
ز بعد، قاسم سلیمانی در سمت  به اهواز اعزام شد و ده رو
کـه  گروهانـی، بـه فرماندهـی علـی مهاجـری  جانشـینی 
مشـتمل بـر  ده مربـی آموزشـی و صـد نیـروی بسـیجی بـود 
کرمـان آمـوزش دیـده بودنـد،  ره ی دوازدهـم بسـیج  و در دو
بـه گـردان کرمانی هـا پیوسـت. عملیـات شـهید چمـران در 
پنجـم مرداد مـاه در جبهـه ی طـراح- نزدیـک سوسـنگرد و 
شمال کرخه- در حالی برای قاسم سلیمانی ماندگار شد 
که وی در این عملیات از ناحیه ی دست مجروح و به پشت 
جبهـه اعـزام شـد؛ هـر چنـد، مدتـی بعـد با دسـت مجروح و 
یختـه به منطقـه ی طراح بازگشـت و در ادامه ی  بـه گـردن آو

کرد. عملیـات شـرکت 
در آبـان مـاه سـال ۱۳۶۰ بـرگ دیگـری از زندگـی قاسـم 
سلیمانی رقم خورد. وی با دو گردان نیروی اعزامی از کرمان 
به اهواز و سپس به سوسنگرد اعزام شد. فرماندهی این دو 
گـردان قبـل از اعـزام بـه سوسـنگرد از سـوی مسـئوالن سـپاه 
کرمان به او واگذار شد تا در عملیات طریق القدس شرکت 
یت  کنند. قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش که مامور
تصـرف پـل سـابله را بـر عهـده داشـتند، در ایـن عملیـات 
مهـم چنـان درخشـیدند کـه عـراق با تمـام توان بـه مقاومت 
سرسـختانه در منطقـه دسـت زد. در ایـن عملیـات برخـی 
نیروهـای کرمانـی شـهید و برخـی دیگر از جمله خود قاسـم 
سلیمانی زخمی شدند۱. او برای مداوا ابتدا به بیمارستان 
نـادری اهـواز و سـپس بـه بیمارسـتان قائـم مشـهد منتقـل 
که بهبود نیافته بود، بدون  ز در حالی  شد و پس از چند رو
هماهنگی از بیمارستان خارج و راهی منطقه ی عملیاتی 

گردید.

کبـر محمد حسـینی از رزمنـدگان و فرماندهان  ۱. شـهید علـی ا
گـردان بـه  کرمـان در ایـن عملیـات بـه عنـوان فرمانـده  توانمنـد 

شـهادت رسـید.

از پاسداری افتخاری
تا فرماندهی
 لشکر ثارهللا

درباره فرمانده ای که جلوتر از نیروهایش بود

کردند    خودشان را فدای امنیت 
در حرم امام حسن عسکری� بودم که معاون سردار را در آن جا مالقات کردم و جویای احوال سردار شدم. ایشان گفتند: سردار در هلی کوپتری که باالی سرمان در 
کنارشان بمانم. ایشان پاسخ دادند به  گر به کمک نیاز دارند، در  کنترل می کنند. از معاون سردار درخواست کردم تا ا رفت و آمد است، نشسته و از باال امنیت حرم را 

لطف خدا و یاری ائمه، با وجود سردار سلیمانی، فعاًل نیازی به کمک نداریم. سردار خودشان را فدای امنیت کردند و الحمدهلل در همه ی کارهایشان موفق بودند.
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خیلی بد است
انسان خودش را ُمبّرا بداند

همه ی کسانی که به مقامات واال رسیدند، خودشان 
را هیـچ می دانسـتند؛ هیـچ. همه را معلم خودشـان 
گرد همه می دانستند.  می دانسـتند. خودشـان را شا
یـم در تربیـت دینـی خودمـان،  مـا در روایـت هـم دار
که سـنت ائمه ی ما این بود که نسـبت به هر چیزی 
پیش قـدم بودند. در سـالم کـردن، حتی به گناهکار 
هم سالم را واجب می دانستند. خیلی بد است که 
انسـان خـودش را مبـرا بدانـد و طـرف مقابـل را مجرم 
بداند؛ این خیلی اثر بدی دارد. انبیای تقدم داشتند 
در سالم کردن و می فرمودند خداوند یکی از چیز هایی 
کـه در بیـن بندگانـش مخفـی کرده، اولیـای خودش 
است - و اخفا اولیاء فی عباده- خدا اولیای خودش 
را در بیـن بندگانـش مخفـی کـرده . شـما نـگاه کنید 
یخ وجود دارد و در حقیقت هم نقل می کنند،  در تار
می بینیـد کـه یـک آدم عادی کـه عارف بوده و ظاهر 
عارف هم نداشته و در دلش پر عرفان بوده، لحاف 
ز بوده؛ پنبه زن بوده؛ به مرحله ای می رسد که امام  دو

زمان می رفته به مالقتش به دیدارش.

شکل دهی تیپ ثاراهلل از بچه های کرمانی
عملیات طریق القدس سرآغاز آشنایی قاسم سلیمانی با 
شهید حسن باقری بود. آشنایی مبارکی که پس از بازگشت 
قاسم سلیمانی به خوزستان، موجب شد مسئولیت خطی 
یخ ۶۰.۰7.2۱( به  به نام ثاراهلل از سوی حسن باقری )در تار
وی سـپرده شـود و پـس از چنـدی حسـن باقـری او را بـه مقر 
کنـده ی  گلـف در اهـواز فرابخوانـد و بخواهـد نیروهـای پرا
کرمانی در مناطق مختلف عملیاتی را در قالب یک تیپ 
یخ ۱۳۶۰.۹.2۱  سازماندهی کند. ابالغ فرمانده تیپی در تار

برای او زده شد.

خاطره حاج قاسم از عملیات طریق القدس:
»هم زمان با مقاومت دشمن و عدم توفیق نیروهای اهواز 
یم،  در شکسـتن خط، )وقتی (که بنا شـد ما وارد عمل شـو
بچه ها به دلیل آتش شـدید دشـمن زمین گیر شـده بودند و 
هر لحظه به تعداد شهدا و مجروحان اضافه می شد. در این 
لحظه من به راننده نفربر گفتم که از خط عبور کند. راننده 
تردید داشت. با او با تحکم برخورد کردم. او به سمت خط 
دشمن که سقوط نکرده بود راه افتاد. نفربر به موازات بچه ها 
در دشـت می رفت. با حرکت نفربر که اولین وسـیله ای بود 
کریز  که )با وجود اینکه( هنوز خط شکسته نشده بود از خا
عبور کرد و با صدای آن دشمن آتش ها را متوجه نفربر کرد. 
من به گروهان حمید چریک رسیدم که پشت سیم خاردار 
گروهـان اول خط شـکن مـا بـود. نفربـر روی میـن  دشـمن و 
رفـت و شـنی های آن پـاره شـد و از حرکـت افتـاد. مـن بـا 
بیسـیم چی هایم پیاده شـدیم. تقریبًا صد متر در دشـت به 
سمت بچه ها رفتم تیربارها امان نمی داد. فرصت خوابیدن 
یکی آن افزوده بود و فقط  یدم. ابری بودن هوا بر تار نبود. می دو
در نـور تیربارهـا و منورهـا برای لحظاتی می توانسـتم ببینم. 
کنـارم منفجـر شـد.  در همیـن لحظـه، یـک گلولـه خمپـاره 
من افتادم. این دقیقًا چسبیده به سیم خاردار دشمن بود. 
اساسًا فاصله خط ما با دشمن هفتصد متر تا یک کیلومتر 
کریز دشمن قرار داشت.  بود و سیم خاردار در صد متری خا
بـا انفجـار خمپـاره من پرت شـدم. اول متوجـه نبودم از چه 
ناحیه ای زخمی شده ام. قدری احساس خنکی در ناحیه 
یک بود. فقط  شـکم داشـتم. بلند شـدم. دوباره افتادم. تار
بچه ها را در کانال می دیدم و بیسیم چی هایم معلوم نبودند.« 
قاسم سلیمانی در همین عملیات بر اثر انفجار گلوله ی 

خمپاره از ناحیه دست و شکم به شدت صدمه دید.
قاسم سلیمانی بعد از این ابالغ بال فاصله عازم کرمان 
شـد و تعـدادی از هم رزمـان خـود را جهـت جلسـه ای فـرا 
ز دوشـنبه ۱۳۶۰/۱۱/5  در محـل  خوانـد. ایـن جلسـه در رو
پادگان قدس کرمان برگزار و اساس شکل گیری تیپ ثاراهلل 

ز بعد قاسـم سلیمانی 2 گردان  را بنیان گذاشـتند. چند رو
کوهه  آموزش دیده را با خود به اهواز و سپس به پادگان دو 
در اندیمشـک منتقـل کـرد و در آنجـا مسـتقر شـدند. پـس از 
الحاق  دو گردان دیگر از نیروهای کرمانی به همرا ه تعدادی 
از نیروهای سیستان و بلوچستان و هرمزگانی، عمال  تیپ 
ثاراهلل  به عنوان یگان مستقل عملیاتی جنوب شرق کشور 

وارد فاز عملیاتی شد.
ردیـن سـال ۱۳۶۱ تیـپ ۴۱  زهـای نخسـتین فرو در رو
کرمـان بـه صـورت مشـترک بـا تیـپ ۸۴ خرم آبـاد در  ثـاراهلل 
کردنـد. در ایـن عملیـات  عملیـات فتـح المبیـن شـرکت 
ارتفاعـات کمرسـرخ، 2۰2 و تنگـه  ی ابوقریـب به فرماندهی 
قاسـم سـلیمانی بـه تصـرف رزمنـدگان ایرانـی درآمدنـد و 
بـا ابتـکار او  کـه  ثـاراهلل  گـروه شـکار تانـک  آوازه ی تشـکیل 
تشـکیل شـده بـود، در جبهـه پیچید. همیـن حضور موفق 
موجب شـد توانمندی های رزمندگان جنوب شـرق کشـور 
مـورد توجـه فرماندهـان قرار گیرد  وبه عنـوان یگانی توانمند 

شـناخته شـوند.
گـردان از رزمنـدگان  پـس از عملیـات فتح المبیـن، ۹ 
استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان جهت 
حضـور در عملیـات بزرگ الی بیت المقدس آماده شـدند. 
رزمندگان جنوب شرق کشور به فرماندهی قاسم سلیمانی از 
ز دهم اردیبهشت تا سوم خرداد ۱۳۶۱ وارد عملیات شدند  رو
و ضمن آزادسازی پادگان حمید، دشمن بعثی را تا مرزهای 
بین المللی در منطقه کوشک تعقیب کردند. جراحت بر اثر 
برخورد خودروی فرمانده قاسم سلیمانی با مین در منطقه ی 

کوشک، از حوادث مهم در این عملیات بود.
بعد از عملیات بیت المقدس مراسم عروسی ایشان با 
خانم نامجو برگزار و ۱۸ ماه بعد از عقد، زندگی مشترک خود 
ز بعـد از عروسـی؛ قاسـم سـلیمانی  را آغـاز کردنـد و چنـد رو

مجددا به جبهه برگشت.
بـر بازسـازی یگان هـای حاضـر در عملیـات  او عـالوه 
بیت المقدس، گردان زرهی را با تانک های غنیمت گرفته 
از دشمن ایجاد  و یک گردان ادوات را برای پشتیبانی آتش 
کرد.  گرفته شده راه اندازی  با سالح های عمدتًا غنیمت 
عملیات رمضان هر چند برای نیروهای ثاراهلل با موفقیت 
همراه بود و این نیروها به فرماندهی قاسم سلیمانی توانستند 
در شب دوم هدف عملیاتی خود را محقق کردند، اما عدم 
کننـده و تحمیـل  الحـاق نیروهـای سـایر یگان هـای عمـل 
تلفات از جناحین موجب شد تا با اعالم قرارگاه عملیات 

او نیروهای تحت امر خود را به عقب فرابخواند.
 قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش آن قدر توانمند 
کـه ظرفیـت تشـکیل یـک لشـکر را بعـد از عملیـات  بودنـد 
رمضان داشـته باشـند. حکم فرمانده لشـکری حاج قاسـم 
یخ ۶۱.۰۹.2۱ ابالغ شد. این لشکر با در اختیار داشتن  به تار
سـه تیـپ عملیاتـی، وارد عملیـات والفجـر مقدماتی شـد. 
کـه در آن ابتـکار دیگـر قاسـم سـلیمانی مبنـی بـر  عملیاتـی 
گـروه رزمنـدگان شـهادت طلـب موتورسـوار تحـت  ایجـاد 
گروه با هدف نفوذ سـریع  عنوان فاطر، عملیاتی شـد و این 

گرفت. به خطوط دشـمن شـکل 
ردیـن سـال ۱۳۶2 انجـام  عملیـات والفجـر یـک در فرو
یی با  یارو پذیرفـت و لشـکر ثـاراهلل تنهـا با شـش گـردان بـه رو
سه تیپ پیاده، یک تیپ زرهی و لشکر 5 مکانیزه عراق در 
که در نهایت با عدم الحاق  زهای آخر عملیات رفتند؛  رو

یک پیکان استیشن 
داشتم که با آن به جبهه 
رفته بودم. بر اثر تیر و ترکش ها 

پیکانم مثل آبکش شده بود؛ برای 
آنکه برای تیپ ثاراهلل کرمان نیرو 

جذب کنم برگشته بودم به کرمان! 
با همان ماشین به مسجد جامع 
رفتم تا داستان را بگویم و بچه ها 

را جمع کنم. از مسجد که بیرون 
آمدم دیدم همه دور ماشینم 

جمع شده اند. انگار چیز عجیبی 
دیده اند

29 مردی میانه ی میدان



از جناحین، قرارگاه دستور عقب نشینی از ارتفاعات فتح 
شـده ی ۱۳۹ در ایـن منطقـه را صـادر کـرد و لشـکر ثـاراهلل به 

عقب بازگشت.
قاسم سلیمانی پس از این عملیات لشکر تحت امر خود 
یت  کرد و پس از بازسازی و آموزش و تقو را به اهواز منتقل 
مجـدد تـوان رزم، در اواخـر خـرداد ماه به مهران اعزام شـد تا 
در منطقـه ای از شـمال غربـی مهـران تـا دامنه های شـمالی 
کنـد. اوج  یـزان و در نهایـت امـام زاده سیدحسـن نبـرد  قالو
نبرد هفت گردان عمل کننده از لشکر ثاراهلل در این منطقه، 
مقاومت جانانه در مقابل پا تک های بی امان بعثی ها بود؛ 
ز عملیات سخت و با کاهش قوای  به نحوی که در یازده رو
رزمی نیروهای لشکر ثاراهلل، نیروهای اطالعات و عملیات 
گرفتند تا مقاومت رزمندگان نشـکند  نیز سـالح به دسـت 
و تـا رسـیدن نیروهـای تازه نفـس، دشـمن بعثـی گام موفقی 

در این منطقه برندارد.
یت بسـتن در ه ی  در عملیات والفجر چهار ابتدا مامور
یـن و تصـرف ارتفاعـات پنج تـن و  شـیلر در منطقـه ی پنجو
ین اشـراف داشـت، به حاج  قـوچ سـلطان کـه بر شـهر پنجو
قاسم و لشکرش واگذار شد و در ادامه، تصرف ارتفاعات 

یت قبلی افزوده شـد.  یـن نیـز به مامور پنجو
یکرد جدید فرماندهان  پس از این عملیات بود که با رو
بـر توانمندسـازی نیروهـا بـرای عملیـات در  جنـگ مبنـی 
کـی حـاج قاسـم و ه مرزمانش در  جنـوب و عملیـات آب خا
عملیـات خیبـر در اسـفندماه سـال ۱۳۶2 شـرکت کردنـد. 
در این عملیات لشکر ثاراهلل توانست وارد جزیره ی جنوبی 
شود و دشمن را تا ضلع شمالی کانال سوئیب عقب براند. 
یـک سـال بعـد در عملیـات محدود عاشـورا در میمک 
ران نوجوانـی  کـه از دو دوسـت قدیمـی او احمـد سـلیمانی  
همراه هم برای کار به کرمان آمده بودند، به شهادت رسید 

و غمـی جانـکاه را تجربه کرد.
بدر عملیاتی بود که در آن هشت گردان تحت امر قاسم 
سلیمانی پس از انتقال به جزیره ی جنوبی خط اول و دوم 

کسازی کردند. یدی را پا دشمن را شکستند و پد الهو
عملیـات والفجـر هشـت در بهمـن مـاه ۱۳۶۴ به منظور 
یـت عبـور از ارونـد، شکسـتن خـط دشـمن، تصـرف  مامور
پادگان قشـله و پیشـروی در سـواحل خورعبداهلل به دسـت 
رزمندگان لشکر ثاراهلل صورت پذیرفت. نیروهای تحت امر 
قاسم سلیمانی در این عملیات با تحقق تمامی اهداف در 
محـور خـود کـه عریض تریـن نقطه ی اروند نیـز بود، و عالوه 
بر تسلط بر خورعبداهلل، از چپ تا راس البیشه و از راست 
تـا ضلـع شـرقی پایگاه موشـکی و تا فاصلـه ی پانصد متری 
مخازن نفتی پیشروی کردند. در این عملیات حاج قاسم 
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رهبری با این خصوصیات در 
دنیا یافت نمی شود

خنکـی  و  عظیـم  نهـر  کنـار  بـرادران،  و  خواهـران 
نشسته ایم، نمی دانیم فقدان رهبری در یک جامعه 
چـه اثـرات مخربـی دارد؛ نمی دانیـم یـک جامعـه ی 
بـدون رهبـر، یـک جامعـه ای بـدون رهبـری متقـی، 
رهبـری حکیـم، یـک رهبـر اخـالق محـور و انسـان 
ز در دنیا ما  محـور، چیسـت؟ آن فضاحتـی کـه امـرو
ز  که ما امرو یم می بینیم، این حجم مرارت هایی  دار
در اطراف خودمان شاهد هستیم که جان ها را به لب 
یایی  می رساند و بعد می بینید این کشور در یک در
کی است، آرام  که پر از طوفان ها و تالطم های وحشتنا
در دل این بحران ها ایستاده و در همه ی ابعاد ملتش 
احسـاس آرامـش می کنـد، ایـن بـدون رهبـری محال 
است حاصل می شد. رهبری و خصوصیات رهبری 
ره ی انقـالب ما یعنی امام و مقام معظم  در طـول دو
رهبری امام ثانی، بعد از امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، 
ایـن خصوصیـات رهبری اسـت. این خصوصیات 
نـه هـر رهبری، نـه هر مدعی رهبـری- خیلی مدعی 
کشـورهای مختلـف فاقـد  یـم؛ دنیـا و  رهبـری دار
رهبـری نیسـتند- امـا رهبـری بـا ایـن خصوصیـات 
در دنیـا یافت نمی شـود. اولیـن خصوصیت رهبری 
در جامعـه ی مـا، خصوصیـت تقواسـت. یقینـَا هـر 
ز در جامعه ی ما  منصفـی قضـاوت می کنـد که امـرو
ز در جامعه ی ما در زمان امام با خلوص ترین،  و دیرو
مخلص تریـن، خالص تریـن، باتقواتریـن، اخـالق 
کـه از همـه ی خصوصیـات  محورتریـن شـخصیت 
انسـانی و اخالقـی مراقبـت می کنـد، رهبـر ماسـت. 
که بر عدالت در جامعه، در  این خصوصیت است 
مقابله با فسادهای مختلف در جامعه، در مراقبت 
از انقالب، در مراقبت از ملت، در مراقبت از منافع 
یت می کند. امام  یج معنو ملت، اثرگذار است و ترو
و مقـام معظـم رهبـری مثـل قلـه ای هسـتند و ملـت 
مثـل دامنه هـای ایـن قلـه. ایـن تقـوا اثرگـذار اسـت بـر 
ایـن دامنه هـا، همـان طوری که قله اثرگذار اسـت بر 

دامنه هـای خودش.

حاجی انگار خیلی با 
بیمارستان میانه خوبی 
نداشت. در ماجرای بیمارستان 
مشهد، قبل از درمان کامل ول 

کرده بود و اومده بود بیرون، بعد 
از آن هم در جراحت بعدی در 

بیمارستان دزفول حاضر نشده بود 
بماند. بچه ها می گفتند »هر سری 

با دست بسته و صورت زخمی به 
میدان جنگ بر می گشت«

داغدار دوستان بسیاری شد، که اوج عکس العمل نسبت 
به شهدای این عملیات را مردم کرمان، در سخنرانی مشهور 
که با صدای  کرمان شاهد بودند. او در حالی  مسجد امام 
بلند گریه می  کرد از شهدای عملیات نام می  برد. در همین 
یبایی  سـخنرانی بـود کـه حسـین آقای یوسـف اللهی را بـه ز
کرد »چگونه  یژه خود را به این شـهید ابراز  نام برد و عالقه و

جمعی بخندد که در آن جمع حسین آقای ما نباشد.«
از  پس گیـری مهـران  باز کریزهـا در عملیـات  نبـرد خا
شـد  موجـب  کـه  بـود  سـلیمانی  قاسـم  مهـم  ابتـکارات 
کریـز خـود را مرحلـه بـه مرحلـه بـه  نیروهـای لشـکر ثـاراهلل خا
سمت نیروهای بعثی جلو ببرند و ضمن کاستن از تلفات، 
تـوان کمتـری از نیروهـا گرفتـه شـد و دسـت یابی بـه اهداف 

گـردد. را تسـهیل 
بـا  ثاراللهـی  نیروهـای  چهـار،  کربـالی  عملیـات  در 
فرماندهی منحصر به فرد حاج قاسم، جزو معدود یگان  هایی 
بودنـد کـه بـه اهـداف خود در این عملیـاِت از پیش لو رفته 
دست یافتند و ضمن شکستن خط جزیره ی ام الرصاص، 

تـا پل ام البابی پیشـروی کردند. 
در عملیـات کربـالی پنـج، حـاج قاسـم و هفـده گردان 
از رزمنـدگان لشـکر ثـاراهلل تمامـی اهـداف از پیـش تعییـن 
شـده ی لشـکر ثـاراهلل از جملـه تصـرف خطـوط اول، دوم و 
کانـال  کانـال ماهـی، تصـرف سـرپل غربـی  سـوم، عبـور از 
کردنـد. حـاج  ماهـی و رسـیدن بـه پل هـای دوقلـو را محقـق 
کثر فرماندهان بزرگش را در این عملیات از دسـت  قاسـم ا
داد. سـخنرانی جانسـوز و عارفانـه حـاج قاسـم در فـراق ۱۹ 
ز  کـه آن رو کسـانی  فرمانـده لشـکر ثـارهلل2 هیچـگاه از ذهـن 
ک نخواهد شد؛  در مهدیه لشـکر ثاراهلل مسـتمع آن بودند پا

2. قاسـم میرحسـینی )جانشـین لشـکر(، یونـس زنگـی آبـادی 
)فرمانده تیپ و جانشین لشکر(، مهدی زندی نیا )فرمانده تیپ 
رعد ادوات(، حسین تاجیک )فرمانده گردان ۴۱5(، محمدرضا 
گردان  گردان ۴۱۱(، علی عابدینی)فرمانده  قربان زاده)فرمانده 
گـردان ۴۱۶(، علـی بینا)فرمانـده  ۴۱۰(، علیـار شـول)فرمانده 
گـردان ۴۱2(، علـی  گـردان ۴۱۴(، علـی محمـدی پور)فرمانـده 

»شهدایی که در همه کوران جنگ، فریاد رسی بودند برای 
یکی جمع ما،  گرفتاران دشـمن، نوری بودند برای تار همه 
امیدی بودند برای همه مظلومان، ناصری بودند برای دین 
خدا، مرهمی بودند بر همه زخم ها، سرپرستی بودند بر همه 
کـه قلبـم می سـوزد. خدایـا تـو  یتیمـان. خدایـا تـو شـاهدی 
که از غم شان کمرهای مان تا شده است. خدایا  شاهدی 
چگونـه می توانـم بـا زبانی که طهـارت آن را ندارد، من حاج 
یونس را برای شما وصف کنم؟ چگونه می توانم من چهره 
مهتـاب کـه نـه زرد بـود نـه قرمز، نه نور بود و نـه تابیده از نور، 
ک جبهه پوشـانده بـود، ولی از  جلـوه ای از نـور او بـود کـه خا
یجانی را برای شما تشریح  ک نورانی بود؛ شهید در روی خا
کنـم؟ چگونـه می توانم مظلومیت حاج علی محمدی را؟ 
چگونـه می توانـم آن بـدن مـوج مـوج ترکش و نحیف شـهید 

و پر رنج عابدینی، تاجیک، شـول، میرحسـینی را ...«
یکی از شاخص  ترین اتفاقات این عملیات نجات حاج 
قاسم سلیمانی از محاصره توسط دو شهید بزرگوار شهید 
یدی)اشلو(  تاجیک فرمانده گردان ۴۱5 لشکر و مرتضی جاو
فرمانده یکی از گردان های لشکر ۱۹ فجر بود که با نثار جان 
یخ حفظ کردند. خود این ذخیره الهی را برای این مقطع از تار

پس از عملیات کربالی پنج تا عملیات بیت المقدس 
هفت، که عملیات پایانی قاسم سلیمانی و یارانش پیش 
از پذیـرش قطعنامـه ی 5۹۸ بـه شـمار مـی رود، سلسـله 
عملیات های انجام شـده در مناطق کوهسـتانی از جمله 
کربـالی ده، نصـر چهـار و والفجـر ده در مناطـق مـاووت و 
حلبچـه بـر تجـارب او در انجـام عملیات هـای پیچیـده و 
کوهـی از تجـارب مفیـد در  مناطـق خـاص افـزود و او را بـا 
زهای آخر جنگ در خوزستان رساند. عرصه ی نظامی، به رو
یـت قاسـم سـلیمانی در جبهه هـای جنـوب دو  مامور
سال پس از پذیرش قطعنامه و تا سال ۱۳۶۹ ادامه داشت 
کرمان، فرمانده  و سـپس، او به عنوان فرمانده لشـکر ثاراهلل 
سپاه منطقه هفت )۱۳۶7.۰7.2۱( و فرمانده قرارگاه قدس 
ح ایجاد 

ّ
که به منظور مقابله با اشـرار مسـل  )۱۳۶۸.۰۹.2۱(

شـده بـود، نیروهـای خود را به کرمـان منتقل و فصل جدید 
کرد. فعالیـت خود را آغاز 

ژالـه )فرمانـده واحـد تیـپ ادوات(، حسـین هراتـی )فرمانـده 
گـردان( ، ماشـاءاهلل  گـردان( ، اسـماعیل فرخـی نـژاد )فرمانـده 
یجانی)معـاون سـتاد  گـردان(، ذبیـح اهلل در رشـیدی)فرمانده 
لشـکر(، محمـد گرامی)معـاون سـتاد(، مهدی تهامـی )معاون 
سـتاد(، محمـد علـی ابراهیمـی )مسـئول واحـد مخابـرات(، 
محمد مشایخی )مسئول واحد مهندسی رزمی( و رضا اتحادی 
)مسئول واحد بهداری( از فرماندهان شهید لشکر ۴۱ثاراهلل در 

ایـن عملیـات بودند.
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سردار جعفری عزیز، این فرصتی که در اختیار 
گرفته تا با شما پیرامون سردار شهید  ما قرار 
کنیم،  سپهبد حاج قاسم سلیمانی صحبت 
گر موافق باشید  برای ما بسیار مغتنم است. ا
گفتگو را از نحوه آشنایی تان با شهید سلیمانی 

کنیم. شروع 
بـا ایـن رفیـق عزیـز و شـفیق، شـهید حـاج قاسـم از  مـا 
عملیات طریق القدس سـال ۱۳۶۰در جبهه آشـنا شـدیم. 
کریز و در وسط عملیات. حاج قاسم آن جا مسئول  پشت خا
محـور و یـا فرمانـده چهـار گردانـی بود که از اسـتان کرمان با 
رده بود.  خودش برای شرکت در عملیات طریق القدس آو
یگان شـان هم جـوار ما بود. مـا برای هماهنگی در بحبوحه 
عملیـات و فشـار دشـمن بـه خـط رفته بودیم. آن جا ایشـان 
را بـرای اولیـن بـار دیـدم. خصلـت برجسـته حـاج قاسـم که 
کنـم در محبوبیـت بـی نظیـرش خیلـی موثـر بـود،  فکـر مـی 
روحیه فتوت، جوانمردی و محبتش بود که اظهار می کرد. 
آن جـا هـم ایـن اظهـار محبـت بـود. ایـن روحیـه باعـث مـی 
شـد انسـان دوسـت داشـته باشـد بـا او دوسـت شـود و ایـن 
کریز جبهه در حین عملیات  اتفاق بین ما افتاد. پشت خا
طریق القدس. بعد از آن به صورت طبیعی در عملیات های 
دیگر این دوستی ادامه پیدا کرد. در عملیات بعدی یعنی 
کرمان بود و اولین  فتح المبین، ایشـان فرمانده تیپ ثاراهلل 
کرمان را بالفاصله در عملیات فتح المبین تشکیل  تیپ 
کـرد. بنـده فرمانـده قـرارگاه منطقـه بـودم  داد و فرماندهـی 
کـه یـگان هـای ۱۴ امـام حسـین )ع( شـهید خـرازی و شـهید 
حـاج قاسـم بـا ما کار می کردنـد. آن جا دیگر رابطه بین ما به 
اصطـالح فرماندهـی بـود، امـا واقعـا آن رابطـه ای کـه بیـن ما 
برقرار بود رفاقتی و برادری و دلی بود. و این یکی از آن رموز 
مدیریـت و فرماندهـی در دفاع مقدس اسـت. رابطه ای که 
بین همه فرماندهان با نیروهایشان در جبهه و در یگان های 
که یک فرمانده یگان  سپاه و بسیج وجود داشت، عشقی 
یرمجموعه شـان  گـردان بـه بسـیجی ها یعنـی ز یـا فرمانـده 
زی  کـه برایشـان می کردنـد، از رمـوز پیـرو داشـت، دلسـوزی 
گردان  تر، میان فرمانده  بود. این ارتباط بین فرماندهان باال
و فرمانـده تیـپ، فرمانـده تیـپ و قـرارگاه وجـود داشـت.  
در طـول ۸ سـال دفـاع مقـدس رابطـه ی مـا بـا حـاج قاسـم 
مسـتحکم تر شـد. سـال های آخر جنگ اوج این ارتباطات 
کار می خواسـتیم، بـه  یـر آتـش و خـون بـود. از همدیگـر  در ز
یکدیگر مشـورت می دادیم. واقعا مدل فرماندهی در سـپاه 
فرماندهـی دسـتوری بـاال بـه پاییـن نبـود، اقناعـی بـود. باید 
فرماندهـان اقنـاع می شـدند و جمع بنـدی پـس از مشـورت 
و اخـذ نظـر انجام می شـد. این مسـئله خیلـی رابطه ها را در 
ران دفاع مقدس مستحکم می کرد. طول عملیات ها در دو

ابعاد شخصیتی و  ویژگی های فرماندهی
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

در گفت و گو با سردار عزیز جعفری 

﮲4 سال جهاد 
آشنایی و همکاری نزدیک با سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از سال 1360 تا 

هنگام شهادت از ویژگی هایی است که سردار محمدعلی جعفری معروف به »عزیز جعفری« 
را از دیگر مصاحبه شوندگان یادنامه سیدالشهدای مقاومت، متمایز می کند. سردار جعفری 
که سابقه هم رزمی، رفاقت، فرماندهی و همکاری نزدیک به 40 ساله با شهید سلیمانی دارد، 
در گفت وگوی زیر به نکات مهمی درباره شخصیت، ویژگی های فرماندهی و تاثیرات منطقه ای 
ایشـان اشـاره کرده اسـت. از راهبـری و فرماندهـی سـپاه ثـاراهلل تـا هدایتـی کـه منجر بـه پیروزی 
در جنگ 33 روزه شـد. از دالیل محبوبیت حاج قاسـم تا تاثیری که شـهادت ایشـان در آینده 

منطقه خواهد داشت، محورهای گفتگو با سردار جعفری هستند. 

  اهمیت به تجهیزات و بیت المال

در عملیـات آزادسـازی مهـران، حـاج قاسـم بـا جیـپ 106 بـه منطقـه آمـد و بـا حسـرت بـه تجهیـزات نگاه و شـروع به اشـک ریختن کرد و گفت: تمام وسـایل مهندسـی 
که عراقی ها دید خود را از دسـت دادند و نتوانسـتند  کی به پا شـد  گرد و خا که تا غروب عراقی ها آن ها را آتش می زنند. خوشـبختانه نزدیک غروب  لشـکر همین بود، 

کنند. چنین 
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ارتباط شما با ایشان بعد از جنگ چگونه 
کرد؟ ادامه پیدا 

نقش آفرینی حاج قاسم در طول دفاع مقدس در سمت 
کرمان بود.  فرماندهی تیپ ثاراهلل و لشـکر ۴۱ ثاراهلل اسـتان 
تیـپ ثـاراهلل بعـد از یکـی دوسـال بـه لشـکر تبدیـل شـد. بـا 
استعدادهایی که در حاج قاسم بود و مدیریت و فرماندهی 
کـه توسـط ایشـان انجـام شـد، لیاقـت ایـن یگان خیلـی باال 
رفت و به لشـکر تبدیل شـد و تا آخر جنگ در قالب لشـکر 
۴۱ ثاراهلل در هر عملیات با  ۱۰ تا ۱۸ گردان از استان کرمان 
و برخـی اسـتان های همجـوار مثـل هرمـزگان و سیسـتان و 

بلوچسـتان به کار گیری می شـد. 
بعـد از جنـگ نقـش حـاج قاسـم در برقـراری امنیـت در 
کشـور یـک نقـش تعیین کننده بـود. ناامنی هـای مختلفی 
پس از جنگ در جنوب شـرق کشـور  و در اسـتان سیستان 
و بلوچستان و بخشی از استان کرمان و هرمزگان داشتیم. 
یک منطقه ناامن هم در کردسـتان بود. مردم ما مسـتحضر 
هسـتند؛ ایـن ناامنـی هـا بـه حـدی رسـیده بود کـه در عمق 
که حضور گسترده ای در منطقه  کشور توسط  ضدنقالب 
کمین هایی در جاده ها به مردم زده می شد.  کرده بود  پیدا 
اسیر می گرفتند و شرارت می کردند. حاج قاسم با آن غیرتی 
که داشت اجازه نمی داد. آن موقع من فرمانده نیروی زمینی 
کـرد.  بـودم. حـاج قاسـم مـدام بـه مـا می گفـت بایـد فکـری 
کـه سـپاه  پیشـنهادی بـه شـورای عالـی امنیـت داده شـد 
کنـد. بـا  آمادگـی دارد بـا ناامنی هـای جنوب شـرق مقابلـه 
یت را هم  پیگیری های حاج قاسم این اتفاق افتاد و مامور
بـه خـودش دادیـم. به عنوان فرمانده قرارگاه قدس سـپاه در 
گرفت. در  یت مقابله با اشـرار را  جنوب شـرق ایشـان مامور
گرفت  یت را  که ایشـان این مامور سـال های 7۳ -7۴ بود 
گسترده  که این اشرار  کرد  کاری  کمتر از یک سال  و ظرف 
در منطقه همه سالح های شان را زمین گذاشتند و تسلیم 
شدند. مسئولین امنیتی متعجب بودند که  این اشرار با آن 
یس هـای اطالعاتی برخی  همـه حمایتـی کـه از طرف سـرو
کشورهای منطقه و حتی عربستانی ها می شدند و از هدایت 
آمریکا هم برخوردار بودند، چگونه  مجبور شدند سالح بر 
زمین بگذارند. و از آن موقع دیگر ما در داخل کشور منطقه 
ناامن در جنوب شرق کشور نداشتیم. این ها رفتند در خارج 
کستان و در بلوچستان  ک پا و در کشورهای همسایه در خا
یزی می کردند. آن جا هنوز هم  کستان برای ناامنی برنامه ر پا
با این وضعیت ناامنی ادامه دارد، اما این که این ها در داخل 
کسازی آن جا  کشـور ما مسـتقر بشـوند و کاری بکنند این پا
انجـام گرفـت و تمـام شـد. ایـن اقـدام که توسـط این سـردار 
گرفـت توانمنـدی ایشـان را نشـان داد.  بـزرگ اسـالم انجـام 
ران دفـاع مقـدس باعث  عـالوه بـر ایـن، تجربـه ایشـان در دو
شد تا پیشنهاد سطوح باالی فرماندهی حاج قاسم را با توجه 

که داشـت، به مقام معظم رهبری مطرح  به نگاه راهبردی 
کنیم. در آن وقت، برای فرماندهی نیروی قدس به ایشـان 
پیشنهاد داده شد. و از سال 7۶ بود که این مسئولیت را به 
عهده گرفت و حدود 22 سال فرماندهی این نیرو را بر عهده 
داشـت. رشـد چشـمگیر نیروی قدس و گسـترش عجیب 
و بـا سـرعت و بـا قاطعیـت مقاومـت اسـالمی در منطقـه بـا 
یـزی هایـی که حاج قاسـم صـورت داد  اقدامـات و برنامـه ر

ز دید.  را می شـود امرو

اولین اقدامات شهید سلیمانی در سپاه قدس 
چه بود؟

اولین اقدامش حمایت از حزب اهلل لبنان و مردم مظلوم 
فلسطین و غزه بود. این اقدمات یعنی انتقال تجربیاتی که ما 
از دفاع مقدس و مقابله با ناامنی ها در داخل کشور خودمان 
داشتیم. بعد کمک به تجهیز آن ها و آموزش نحوه مسلح 
و تجهیز شـدن، نحوه سـاختن سـالح و حتی موشـک بود. 
کتیک های جنگی به نیروهای مردمی حزب اهلل  آموزش تا
و آموزش های مربوط به تکنیک های ساخت سالح های 
مردمی و موشک های مختلف و انتقال این تسلیحات به 
حزب اهلل لبنان و مردم غزه که در محاصره بودند، اثرات خود 
را بعدها نشان داد. همین کمک ها باعث شد که در سال 

زه پیش آمد حزب اهلل بتواند ارتش  ۱۳۸5 که جنگ ۳۳ رو
یم صهیونیستی را شکست بدهد. این اقدام یک اقدام  رژ
کننده و اساسـی برای انقالب اسـالمی بود.  بسـیار تعیین 
که  ر برسـند  زی باعث شـد مردم منطقه به این باو این پیرو
می شـود با اتکا به خود و با توانمندی مردم و ظرفیت خود 
و خـدای متعـال و بـا نیـروی هـای انسـانی مومـن و انقالبـی 
در مقابـل بزرگتریـن ارتـش هـای دنیـا ایسـتاد. البتـه مـا ایـن 
تجربـه را خودمـان در هشـت سـال دفـاع مقـدس داشـتیم. 
زی های بزرگ  انتقـال ایـن تجربه بـه  منطقه باعث این پیرو
شد. با توجه به اینکه دشمنان برای جلوگیری از گسترش 
یـزی کردنـد، ایـن مسـئله آن هـا را  انقـالب اسـالمی برنامـه ر
بـه شـدت نگـران کـرد. داعـش را در اثر همیـن نگرانی وجود 
کـه بـا  یـی  ردنـد. داعـش اوج خباثـت دشـمنان بـود. نیرو آو
کـه بـه آن هـا داده شـده بـود، هـر نـوع  کثـری  مجوزهـای حدا
جنایتی علیه مردم منطقه چه شـیعه و چه سـنی در عراق 
یه انجـام دادنـد. این هـا یک خطر بـزرگ برای امنیت  و سـور
یه بود.جمهوری اسالمی و  منطقه و کشورهای عراق و سور
انقالب اسالمی شعار اصلی اش دفاع از مظلوم و حمایت 
از مستضعفین و محرومین و مظلومین جهان است و باید 
یزی و  بـه ایـن شـعار عمـل مـی کـرد.  بـر همیـن مبنـا برنامـه ر
کـه به صـورت خیلـی سـریع و  کـی  مقابلـه بـا پدیـده خطرنا
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یه گسـترش پیـدا کـرد، آغاز  گسـترده در کشـور عـراق و سـور
که از ۸ سـال جنگ  گرانبهایی  شـد. حاج قاسـم با  تجربه 
خودمـان و ناامنی هـای داخلـی و همچنیـن نقـش هدایتی 
زه و دیگر  که در مبارزات حزب اهلل لبنان و در جنگ ۳۳ رو
یزی و  جنگ های منطقه ای داشت با عزمی راسخ برنامه ر
کرد. در  بسـیج نیروها را برای مبارزه با این پدیده شـوم آغاز 
کشور عراق تنها راه را فرمان مسلح شدن مردم می دانستند 
و ایـن فرمـان توسـط مرجعیـت عراق صادر شـد. الحمدهلل 
نیروهای مردمی به سرعت سازماندهی شدند با تجربه ای 
کـرد بـه سـرعت یگان هـای  کـه حـاج قاسـم از ایـران منتقـل 
گرفتنـد. در  مردمـی بـرای مقابلـه بـا داعـش در عـراق شـکل 
یه یـک مقـدار ایـن تأخیـر وجـود داشـت چون در  کشـور سـور
مسـلح شـدن مردم ابهام وجود داشـت. حاج قاسـم آن طور 
که من در جریان بودم پیشنهاد مسلح شدن مردم را به آقای 
بشـار مـی داد امـا ایشـان نگـران بـود. یک بـار دیگـر زمانی که 
داعشی ها تقریبا به پشت دیوارهای کاخ های بشار رسیده 
گفت تنها راه  بودند دوباره پیشـنهاد مسـلح شـدن را داد و 
این است که شما موافقت بکنید مردم مسلح شوند و وقتی 
آقای بشار اسد با این درخواست موافقت کرد و مردم مسلح 
شدند تضعیف داعش در آن جا شروع شد. نیروهای مردمی 
یه و  آن جـا هـم شـکل گرفتنـد و همین انتقال تجربه به سـور
شکل گیری نیروهای مردمی باعث عقب نشینی داعش از 
محل های اشغالی شد. در نتیجه ظرف ۳-۴ سال به یک 

زی و موفقیت خوبی رسـید که همه شـاهد هستیم.  پیرو

گر بخواهیم نگاهی به سیر مجاهدت شهید  ا
سلیمانی در طول دوران انقالب داشته باشیم، 
کدام نقاط را در زندگی ایشان برجسته  شما 

می کنید.
حدود ۴۰ سال مبارزه بی امان و جهاد و فرماندهی موثر 
در عرصه هـای مختلـف، آن هـم به صورت پیوسـته، بدون 
یم. خیلی از  ییم یک چیزی می شنو توقف. یک چیزی می گو
فرماندهان ما و یا رزمندگان ما در طول ۸ سال جنگ همین 
فشارهایی که به شان آمده، فشارهای روانی و جسمی، این 
فشار روی همه بوده و خیلی ها بعد از جنگ این توانمندی 
را دیگر برای اینکه در عرصه های جهادی نقش های فعالی 
را ایفا کنند نداشـتند. درسـت است تعداد دیگری هم این 
کارها را انجام می دادند و انجام دادند، اما یا با فاصله بوده 
کردنـد و بعـد دوبـاره مسـئولیت  یـا چندسـالی اسـتراحت 
گرفتند. اما حاج قاسم ما به صورت پیوسته این مسئولیت 
را در طـول ۴۰ سـال از مسـئولیت فرماندهـی محـور و بعـد 
فرماندهی تیپ از سال ۶۰ و بعد فرماندهی لشکر و قرارگاه و 
نیروی قدس در سطوح باالی فرماندهی جهاد، کرده است. 
ایـن از روح بلنـد و ایمـان باالیـش بـود کـه می توانسـت ظرف 

۴۰ سـال به صـورت پیوسـته، آن هـم در نقـش فرماندهـی و 
کنـد.  یـر بـار فشـارهای سـنگین باشـد و تحمـل  مدیریـت ز
من از آن جایی که در طول مسئولیت های ایشان یا فرمانده 
قـرارگاه بـودم یـا فرمانـده نیـروی زمینی بـودم یا فرمانده سـپاه 
بودم با درد دل های ایشـان آشـنا بودم. ایشـان بعضا می  آمد 
پهلـوی مـن و درددل هایـی مـی کـرد از فشـارهای سیاسـی و 
یش بود. به عنوان مثال من  امنیتـی و یـا حتـی نظامی که رو
زه ایشـان خـب لبنـان بود  عـرض مـی کنـم در جنـگ ۳۳ رو
در کنار سیدحسن نصراهلل و داشتند می جنگیدند. بعضی 
کشـور یـک نظـرات و پیشـنهاداتی  از فرماندهـان در داخـل 
کارهـا را بکننـد آن جـا  گـر ایـن  داشـتند در ارتبـاط بـا اینکـه ا
موفق تر می شوند. تالش می کردند که این نظرات را با اینکه 
رده  کنند و بعضا هم فشار آو نظرات حمایتی بود منعکس 
می شد. برخی هم از مقامات مسئول بودند، اما حاج قاسم 
کتیک ها  چـون خـودش در صحنـه بود این نوع روش ها و تا
را نمـی پذیرفـت و موفـق نمی دانسـت. خـب شـرایط لبنـان 
کتیک ها  کتیک های مختلف دیگری را می طلبید و آن تا تا
در صحنـه عمـل توسـط ایشـان اعمـال مـی شـد و هدایـت 
رده می شد، برای ایشان ناراحت  می شد و این فشاری که آو
کننـده بـود. شـاید برخـی از کارهایـی کـه می کـرد بـا اصـول و 
چارچوب هـا و مالحظـات دیپلماسـی تطبیق نداشـت. به 
همیـن دلیـل وقتـی می آمد داخل ایران از جاهای مختلف 
این فشارها به ایشان وارد می شد و گاهی می آمد پهلوی ما 
کرد. با همه این ها  کرد و این فشارها را بیان می  درددل می 
کـه ایشـان خسـته شـود و فشـارها را  مـن هیـچ وقـت ندیـدم 
تحمـل می کـرد. اقدامـات انقالبی که انجـام می داد با روش 
جدید، ابتکار و خالقیت همراه بود. آن تدبیری که حضرت 
آقا اشاره کردند ایشان از آن برخوردار بود. در کنار این تدبیر، 
شـجاعت و عقالنیتـی کـه بـه کار می گرفت هـم قابل تامل 

بـود. همـه این هـا از ایشـان یـک چهـره منحصـر بـه فـرد، یک 
فرمانـده جهـادی و بـزرگ در منطقه که با تدبیر و سیاسـت، 
توانمندی های نظامی و دفاعی را به کار می گرفت، ساخته 
یه، مـردم عـراق،  بـود. مـردم داری و عشـقش بـه مـردم سـور
مـردم لبنـان و همـه آن هایی که از نزدیـک تعامل و ارتباط با 
ایشـان داشـتند، باعث این محبوبیت بی نظیرش شـد که 
شاهدش بودیم. این توفیقی بود که خدای متعال به ایشان 
داد. نتیجه عشق حاج قاسم به مردم و برقراری امنیت برای 
مـردم ایـران و مـردم و مسـلمانان و مسـتضعفین و مظلومـان 
منطقـه ایـن محبتـی بـود که مردم ایران و کشـورهای منطقه 

در بدرقه ایشـان نشان دادند.

در مورد علت محبوبیت حاج قاسم به نکاتی 
اشاره کردید. این مسئله مهمی پس از 40 سال 
که مردم این اندازه  از انقالب اسالمی است 
به یک انسان اصیل انقالبی عالقه و عشق 
می ورزند. در این باره بیشتر صحبت بفرمایید.
ایـن صحبت هایـی کـه ما می کنیـم و دیگران می کنند، 
کـه نمی توانیـم حـق عظمـت و بزرگـی  مـن تردیـدی نـدارم 
مجاهدت هـای حـاج قاسـم را برسـانیم. زبان مـان قاصـر 
که  کار بزرگی  اسـت از بیان آن و انتقال این عظمت و این 
کید روی اخالص حاج  انجام گرفته است. حضرت آقا تأ
قاسم داشتند که این ها به خاطر اخالص باالیش بود. بله! 
اخالص، تقوا ،روحیه مجاهدت، و یک لحظه آرام ننشستن 
و یـک عمـری مبـارزه این هـا همـه تاثیـر دارد، امـا ایـن میزان 
محبـت ایـن حرکتـی کـه مـردم ایـران و منطقـه انجـام دادند 
بایـد در جاهـای دیگـری دنبـال دلیلـش باشـیم. بـی تردیـد 
دربـاره عرفانـی که در حاج قاسـم بود کسـی دیگـر نمی تواند 
مثال دیگری بزند؛ عرفان عملی. این حد از عرفان و عشق 
به خدا و سوختن در راه خدا بی مثال است. دست نوشته 
کـه قبـل از شـهادتش نوشـته بـود، مـردم عزیزمـان  کوچکـی 
گواهـی بـر  دیدنـد. بخش هایـی از وصیت نامـه ایشـان هـم 
ایـن عرفـان اسـت. وصیت نامـه ای کـه در اختیـار همـه قرار 
دارد و مـی توانندایـن عشـق بـه سـوختن را در آن ببیننـد. در 
یـک جاهایـی از وصیـت نامـه اش اینگونـه بـا خـدا حـرف 
کاروانی به  می زند:»خداوندا! ای عزیز من، سال هاست از 
جـا مانـده ام و پیوسـته کسـانی را بـه سـوی آن روانـه می کنـم 
)منظورش شهدایی است که تحت فرماندهی ایشان شهید 
یه  می شوند و من شاهد بودم که هر وقت در صحنه های سور
ردند، حاج  یا عراق شهید می دادیم و آن ها را به ایران می آو
قاسم واقعا نگران بود و غصه می خورد به خانواده های شان 
کـه ایـن اتفـاق  سرکشـی می کـرد و همـواره تالشـش ایـن بـود 
ید( اما تو خود  کمتر بیفتد اما همین را ببینید چگونه می گو
می دانی هرگز نتوانسته ام آن ها را از یاد ببرم، پیوسته یاد آن ها 

در دوران دفاع مقدس 
قبل از یکی از عملیات ها 
یک سفر همه با همدیگر رفتیم 

مشهد که در جوار بارگاه امام رضا 
)ع( یک عهدی با همدیگر ببندیم. 

سفر خیلی معنوی بود و الزم بود 
این سفر برگزار شود. تا ما برای یک 
عملیات بزرگ آماده شویم. آنجا در 

یک مجموعه یک حوض آبی بود که 
ایشان وقتی می خواست سر به سر 

دوستان بگذارد با بعضی دیگر از 
رفقا نقشه می کشید تا مثال کسی را 

با لباس توی حوض آب بیندازند.
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نام آن ها، نه در ذهنم، بلکه در قلبم و در چشمم با اشک و 
آه یاد شدند. «)دارد خدا را شاهد می گیرد بر این روحیه اش 
که در ذهنش تنها نبوده در قلبش و با اشک هایش از شهدا 

یاد می کرده اسـت.(

درباره ارتباط شخصی و روحیاتی که از شهید 
حاج قاسم سلیمانی می شناختید، برای ما 

بفرمایید.
ایشان از یک روحیه جوانمردی، فتوت و برادری برخوردار 
بود که خیلی سریع رابطه برقرار می کرد و رفیق می شد. این 
ارتباط صمیمی در او برقرار بود، در جمع های غیررسمی غیر 
ران دفـاع مقـدس  از مسـائل جنـگ و جبهـه و این هـا. در دو
قبل از یکی از عملیات ها یک سفر همه با همدیگر رفتیم 
مشهد که در جوار بارگاه امام رضا )ع( یک عهدی با همدیگر 
ببندیم. سفر خیلی معنوی بود و الزم بود این سفر برگزار شود. 
یم. آن جـا در یک  تـا مـا بـرای یـک عملیـات بـزرگ آماده شـو
مجموعه یک حوض آبی بود که ایشان وقتی می خواست سر 
به سر دوستان بگذارد با بعضی دیگر از رفقا نقشه می کشید 
تـا مثـال کسـی را بـا لبـاس توی حـوض آب بیندازنـد. با این 
شـوخ طبعی هـا اوج رفاقـت و بـرادری اش را می رسـاند. بـا 
این شوخ طبعی ها صمیمیت را برقرار می کرد. یا در برخی 
از جلسات دیگر  وقتی یکی از رفقا یا فرماندهان را  می دید 
که روی یک نکته ای حسـاس اسـت و اشـکال داشـت، از 
نظـر او بایـد ایـن حساسـیت برطـرف می شـد. بـرای همیـن 
یـزی مـی کرد کـه تا آن  یـک نقشـه ای می کشـید یـک برنامه ر
خصلـت از بیـن بـرود. این طوری رفقا و دوسـتان خودش را 

تحت تربیت قرار می داد.

به نظر شما، شهادت و خون حاج قاسم چه 
اثری در آینده منطقه می گذارد؟

همه می دانیم که خون شهید همیشه اثر تعیین کننده ای 
زی اسـالم، انقـالب و رسـیدن بـه اهداف اسـالمی  در پیـرو
دارد. امـا اینکـه چگونـه می خواهـد ایـن اتفـاق بیفتد کسـی 
ییم که  نمی تواند تحلیل کند. اما همین قدر می توانیم بگو
از آن جایی که شهدا زنده هستند بر اساس آیه صریح قرآن 
»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند 
زی خوردن  بهم یرزقون«؛ شهدا اذن از خدا می گیرند این رو ر
شان نزد خدا این است که بتوانند اثرگذاری کنند، بر روی 
ماهایی که زنده ایم و هنوز به آن ها ملحق نشده ایم.  بدون 
کرده  که جان خودش را فدای آن راه  تردید شهید در راهی 
حسـاس اسـت و برایـش خیلـی عزیز اسـت چـون جانش را 
داده؛ خدا این اذن را به شهید می دهد که برای حفظ آن راه 
و برای رسیدن زودتر به آن هدف ها و محقق شدن اهداف، 
صبـر، تحمـل، ایسـتادگی و نترسـیدن از دشـمن بـه جامعه 

مومنیـن منتقـل شـود. ایـن »یستبشـرون بنعمـه مـن اهلل« و 
این »فرحین به ما آتاهم اهلل من فضله و یستبشرون بالذین 
لـم یلحقـوا بهـم من خلفهم اال خوف علیهم الهم یحزنون« 
کـه شـهدا همه شـان اذن دارنـد  همیـن نکتـه را می رسـاند 
یند از دشمن نترسید.  چنین کاری را بکنند و به ماها بگو
زی و نصرت خدا  هیچ غمی به دل نداشته باشید که پیرو
در این راه است و  دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند. ما 
این جـا می توانیـم ایـن را ببینیم. ایـن حالت عجیبی که در 
مردم ما ایجاد شد و انتقام خون شهید حاج قاسم را مردم 
از نظـام و سـپاه مطالبـه کردنـد همه آن هایـی که این انتقام 
را مطالبه کردند می دانسـتند که باالخره ممکن اسـت یک 
گرفتن و موشک زدن روی  جنگی رخ بدهد باالخره انتقام 
پایگاه آمریکایی ها احتمال جنگ هم وجود دارد؛ اما آن چه 
که دشمن هیچ غلطی  به ایشان الهام می شود این هست 
نمی تواند بکند. این اتفاق، اتفاق خیلی بزرگی بود که بدون 
تردیـد اثرگـذاری خـون شـهیدان و شـهدا روی مـا زنده هـا و 
جامانده ها از کاروان شـهدا اسـت. حیات معنوی جامعه 
زی مـا و همـه عظمـت ایـران  کـه همـه پیـرو ایـران اسـالمی 
اسالمی در آن است مدیون خون شهیدان است و ضامنش 
هم خون شهداست. خدا را شکر می کنیم که مردم ما خیلی 
کنند. این  خوب قدر شـهیدان را می دانند و قدردانی می 
احترامی که مردم برای شهدا قائلند و این عشقی که مردم 
رزنـد بزرگتریـن سـرمایه جمهـوری اسـالمی و  بـه شـهدا می و
که ان شـاءاهلل با همین سـرمایه به  انقالب اسـالمی اسـت 

استقبال ظهور آقا امام زمان خواهیم رفت.
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ریشه وحدت 

یم.  در درون جمهوری اسالمی ما نیاز به وحدت دار
یـم.  ییـم نیـاز بـه وحـدت دار خـوب همـه هـم می گو
کـه اسـاس وحدت ما هسـت،  مهم تریـن موضوعـی 
یشه ی وحدت ما هست،  بنیان وحدت ما هست، ر
ُبن همه ی مسائل ما هست؛ این است که ما پیرامون 
کـه منشـأ قـدرت و عـزت ایـن  موضوعـات محـوری 
کشـور هسـتند، وحـدت داشـته باشـیم. وحـدت 
ایـن نیسـت کـه سـر یک سـفره بنشـینیم با هـم افطار 
یـم، وحـدت بـه مصافحـه و بوسـیدن و دسـت  بخور
گرفتن نیست؛ وحدت حول ارزش ها است،  هم را 
گر ما پیرامون موضوعات  وحدت حول اصول است. ا
کسـی بـه هـر  محـوری وحـدت نداشـته باشـیم، هـر 
میزانی در این تضعیف این محورهای اساسی عزت 
این ملت نقش داشته باشد، او مقصر اساسی است. 
یم، همه طرف های  ز همه  مان اعتقاد دار خوب امرو
سیاسـی اعتقـاد دارنـد، همـه ی آحـاد مـردم اعتقـاد 
گر کشور  دارند رهبری رکن رکین این حرکت است. ا
ز، ناخدای این  را به یک کشتی ما تشبیه بکنیم امرو
کشتی مقام معظم رهبری است؛ همه هم قبول دارند 
و همه بر این اصرار دارند. اصاًل بحث قانون نیست 
ز  که در قانون کجا والیت فقیه وجود دارد؛ بحث امرو
کشـور و ملـت اسـت، بحـث  رت و بقـای ایـن  ضـرو
عزت اسـت. بدون رهبری این کشـتی و این سفینه 
به ساحل نمی رسد؛ راه َکجی می رود یا در وسط راه 
دچـار مشـکل اساسـی خواهـد شـد. نبایـد در کشـور 
کالمـی بـر خـالف سیاسـت های رهبـری، بـر  کسـی 
گر ما  یـد؛ ا یـات مقـام معظـم رهبـری بگو خـالف منو
شـنیدیم کالمی را در این راسـتا و اعتراض نکردیم، 

گناه او سـهیم هستیم. ما در 

حدود 40 سال مبارزه بی 
امان و جهاد و فرماندهی 

موثر در عرصه های مختلف، آن هم 
به صورت پیوسته، بدون توقف. 
یک چیزی می گوییم، یک چیزی 

می شنویم. خیلی از فرماندهان ما 
و یا رزمندگان ما در طول 8 سال 

جنگ؛ فشارهای روانی و جسمی 
بسیاری بر آن ها بود، این فشار روی 

همه بوده ؛خیلی ها بعد از جنگ 
این توانمندی را دیگر برای اینکه 
در عرصه های جهادی نقش های 

فعالی را ایفا کنند، نداشتند.
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شهید »محّمدحسین یوسف الهی« عارفی است که در در واحد اطالعات عملیات لشکر ۴۱ ثاراهلل، مراتب کمال الی اهلل 
یسته باشد، اما خاطره ای از سلوک معنوی و کرامات او  زگاری چند با محمدحسین ز را طی کرد و کمتر رزمنده ای است که رو
نداشته باشد. شهید محمدحسین یوسف الهی، مصداق سالکان و عارفانی است که به فرموده حضرت روح اهللره، یک شبه 

یای بی انتهای خود کردند. ره صد ساله را پیمودند و چشم تمام پیران و کهنساالن طریق عرفان را حسرت زده قطره ای از در
رش خدمت  او 5 سالی از حاج قاسم کوچکتر بود. متولد کرمان بود و خانواده ای فرهنگی داشت. پدرش در آموزش و پرو
می کـرد و خـودش از فعـاالن مسـجد و جلسـات مذهبـی بـود. بـه قـرآن مسـلط بـود و ارتبـاط عمیقی بـا نهج البالغه داشـت. در 
زهـای انقـالب محمـد حسـین دبیرسـتانی بـود و حضوری فعال در عرصه سیاسـت داشـت و یکـی از عامالن حرکت های  رو

کرمان بود. دانش آموزان در شـهر 
آغاز جنگ عراق علیه ایران در لشـکر ۴۱ ثاراهلل واحد اطالعات و عملیات، به فعالیت خود ادامه داد و بعدها به عنوان 
جانشـین فرمانده این واحد انتخاب شـد. در طول جنگ پنج مرتبه به سـختی مجروح شـد و باالخره آخرین بار در عملیات 
والفجر هشت، به دلیل مصدومیت حاصل از بمب های شیمیایی در بیست و هفتم بهمن ماه سال ۱۳۶۴ در بیمارستان 

لبافی نژاد تهران به شـهادت رسید.

روایت حاج قاسم از شهادت یوسف الهی
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ی نحوه ی شهادت شهید حسین یوسف الهی گفته است: »هنگامی که آن ها 
در اتاق عملیات بودند دشمن در عملیات والفجر هشت دست به حمله شیمیایی می زند، او یاران خود را از سنگر خارج 
که سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی  که بود  کرد و خود به شـهادت رسـید.«  اما این که شـهید محمدحسـین یوسـف الهی 
یند حسـین از عرفـای جبهه بود و  ید«. هم رزمانـش می گو ک بسـپار گفـت »دوسـت دارم تـا مـرا در پـس از مـرگ در کنـار او بـه خـا
که به او می شـد، حل  یبا ترین نماز شـب را می خواند، ولی کسـی او را نمی دید، رفیق خدا بود و مشـکالت را با الهام هایی  ز

می کـرد بـه مرحلـه یقین رسـیده بود و پرده هـای حجاب را کنار زده بود.

داستان 
آن مراد 
24 ساله!

شهید یوسف الهی که حاج 
قاسم وصیت کرد در کنار او 
دفن شود کیست؟

شاید وقتی برای اولین بار در فضای 
آن بخـش از وصیت نامـه حـاج  مجـازی 

قاسـم سـلیمانی منتشـر شـد کـه گفتـه 
بـود »همسـرم! مـن جـای قبـرم را در مـزار 
شـهدای کرمـان مشـخص کـرده ام.« همـه 
آن جـا کجاسـت کـه  سـوال داشـتند کـه 
حـاج قاسـم اصـرار داشـته دفـن شـود؟ و 
بعـد کـه مشـخص شـد، قبـری خالـی کنـار 
مقبره شهید »محمدحسین یوسف الهی« 
وجـود دارد کـه حـاج قاسـم بـرای خـود در 
نظـر گرفتـه، تـازه برای بسـیاری اهمیت آن 
شهید 24 ساله مشخص شد؛ شهیدی که 
سـال ها حاج قاسـم سـلیمانی با او همراه 
بود. حاج قاسم خلوت های خود را در گلزار 
شـهدا کنـار قبـر یوسـف الهی می گذرانـد و 
مناجات هـای بسـیاری آن جـا داشـته اسـت.

  توسل برای پیروزی

در عملیـات والفجـر هشـت، حـاج قاسـم رفـت کنـار ارونـد. هرچنـد کـه فرمانـده بـود، لـب ارونـد ایسـتاده بـود و بـا گریـه می گفـت:» خدایـا خـودت رحـم کـن با ایـن جزر و 
مـد و عـرض زیـادی کـه رود دارد، بتوانیـم بسـیجی ها را عبـور بدهیـم.« دسـت بـاال بـرده بـود و بـا دلـی شکسـته می گفـت: »مـا می خواهیـم این هـا را به جایی بفرسـتیم 

کـه رضـای تـو در آن اسـت؛ خـودت کمـک کن.« 
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1. معجزه »وجعلنا...«
قبـل از عملیـات والفجریـک بود. زمـان عملیات نزدیک 
می شـد و هنـوز معبرهـا آمـاده نشـده بودنـد. فاصلـه ی مـا بـا 
عراقی ها در بعضی نقاط هفتاد متر و در بعضی جاها، حّتی 
کمتر از پنجاه متر بود. این باعث می شد بّچه های اّطالعات 
نتواننـد معبـر بـاز کننـد و دشـمن را خـوب شناسـایی کننـد. 
خیلـی نگران بودم. محّمدحسـین یوسـف الهـی را دیدم و با 
او از نگرانـی خـودم صحبـت کـردم. او راحـت و قاطع گفت: 
»ناراحت نباشید! فردا شب ما این مشکل را حل می کنیم.«

شب بعد بّچه های اّطالعات طبق معمول برای شناسایی 
رفته بودند. آن قدر نگران بودم که نمی توانستم صبر کنم آن ها 
از منطقه برگردند. تصمیم گرفتم با علیرضا رزم حسینی جلو 
بـروم تـا بـه  محـض این کـه برگشـتند، از اوضاع و احـوال باخبر 
شـوم. دو تایـی به طـرف خـط رفتیـم. وقتـی رسـیدیم، گفتـم: 
»من همین جا می مانم تا بّچه ها از شناسایی برگردند و با آن ها 

صحبت کنم و نتیجه ی کارشان را بپرسم.«
یـک سـاعتی نگذشـته بـود که دیـدم محّمدحسـین آمد؛ 
با همان لبخند همیشـگی که حّتی در سـخت ترین شـرایط 
روی لبانش بود. تا رسید، گفت: »دیدید من همان دیشب به 
شما گفتم که این قضیه را حل می کنم؟« با بی صبری گفتم: 
کردید؟« خیلی خسته بود.  »خب چی شد؟ بگو ببینم چه 

نشست روی زمین و شروع کرد به تعریف کردن:
»امشب یک اّتفاق عجیبی افتاد، موقع شناسایی وقتی 
وارد میـدان میـن شـدیم و بـه معبـر عراقی هـا بر خوردیـم، هنوز 
ه ی خودشـان هم پیدا شـد، 

ّ
چیزی نگذشـته بود که سـر و کل

کاری بکنیـم.  کـه مـا نتوانسـتیم  آن قـدر بـه مـا نزدیـک بودنـد 
همگـی روی زمیـن خوابیدیـم و آیـه ی »َوَجَعلنـا«را خواندیـم. 
یکی شـب هر لحظه به ما نزدیک تر  سـتون عراقی ها در آن تار
می شـد. بّچه هـا از جای شـان تـکان نمی خوردنـد. نفـس در 
سـینه ها حبـس شـده بـود. عراقی هـا بـه مـا نزدیک شـدند و از 
کنـار مـا عبـور کردنـد. یکـی از آن هـا پایش را روی گوشـه ای از 
لباس یکی از بّچه های ما گذاشت و رد شد، ولی با همه ی 
ایـن حرف هـا متوّجـه حضـور مـا نشـدند، بی خبـر از همـه جـا 
بـه سـمت خـّط خودشـان رفتنـد. مـا هـم معبرشـان را خـوب 

کردیم و برگشـتیم.« شناسـایی 

خوشحالی در چشمان محّمدحسین موج می زد.
گروه دیگری هم که در سـمت راسـت آن ها کار می کردند 
با عراقی ها برخورد می کنند و به خاطر فرار از دسـت دشـمن 
مجبور شده بودند که روی میدان مین غلت بزنند، اّما نکته ی 
عجیب این که هیچ یک از مین ها منفجر نشده بود و بّچه ها 

خود را سالم به خّط خودی رسانده بودند.
قرار شد همان اول شب، من و محّمدحسین با همان گروه 
سمت راست که حدود صد متر با دشمن فاصله داشت، بار 
 ما در همه ی 

ً
یم. این کاری بود که معموال دیگر به شناسایی برو

عملیات ها انجام می دادیم، یعنی تا آن جا که ممکن بود به 
دشمن نزدیک می شدیم و تمام موقعّیت ها را بررسی می کردیم.

آن شب داخل محور تا پشت میدان مین عراقی ها پیش 
رفتیم. موانع، عمق خاک دشمن و سایر مسائل را شناسایی 
کـه از قبـل بـرای  کردیـم. زمـان برگشـت بـه شـیاری رسـیدیم 
خوابیـدن نیروهـای عمل کننـده پیش بینی شـده بود. همین 

که وارد شـیار شـدیم، یک دفعه دیدم تمام بّچه ها روی زمین 
افتادند. فکر کردم حتمًا به گشتی های عراقی برخورده ایم، به 
اطراف نگاه کردم، می خواستم خودم را روی زمین بیندازم، 
اّما دیدم خبری از دشمن نیست و بّچه ها خیز نرفته اند، بلکه 
در حال سجده هستند. گویا سجده ی شکر بود. بعد همگی 
بلند شدند و دو رکعت نماز هم خواندند. خیلی تعّجب کردم!

محّمدحسـین را کنـاری کشـیدم: »ایـن چـه کاری بود که 
کردید؟!« 

گفت: »سجده ی شکر به جا آوردیم و نماز شکر خواندیم. 
این کار هر شب ماست.« 

گفتـم: »خـب! چـرا این جـا؟! صبـر می کردیـد تـا بـه خـّط 
خودمـان برسـیم، بعـد!«

گفت: »نه! ما هر شبی که وارد معبر می شویم، موقع برگشت 
همان جـا پشـت میـدان مین دشـمن، یک سـجده ی شـکر و 

یم و بعد به عقب برمی گردیم.« دو رکعت نماز به جا می آور
ایـن نمونـه ای از حـال و هـوای بّچه هـای اّطالعـات بـود؛ 
که بیشتر به برکت وجود محّمدحسین ایجاد  حال و هوایی 

شده بود. 

خاطرات سردار سلیمانی
 از شهید  محمدحسین یوسف الهی
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ای 
پ

اولین عامل موفقیت؛ مذهب 

اولین عاملی که سبب ساز موفقیت ما شد و شده 
کنـون و در آینـده هـم تأثیرگـذار اساسـی  اسـت و تا
اسـت، عامـل مذهـب می باشـد. عامـل مذهـب بـه 
معنای طایفه گری نیست، به معنای این که دیگران را 
نادیده گرفتن، با دیگران سر جنگ داشتن، نیست. 
یت دین در جامعه،  عامل مذهب به معنای محور
کم بودن  یت، به معنای حا به معنای توجه به معنو
یـت اسـت. عامـل مذهـب فقـط یـک عاملـی  معنو
نیست که انسان به دلیل این که حب مذهبی دارد یا 
مذهبی است، یا به یک جریان مذهبی تعلق دارد، 
کیـد بکنـد. ایـن عامـل اثرگذارتریـن  بخواهـد بـر آن تأ
زی های مختلف اسـت.  عامل در شـکل دهی پیرو
گر ملتی عامل مذهبی را، انگیزه ی مذهبی را نداشته  ا
یت  یت دینی باشد، فاقد یک هو باشد، فاقد یک هو
مذهبی باشد، شیرازه ی این ملت متالشی می شود؛ 
ایـن ملـت از درون - در چهارچـوب اجتماعـی- از 
درون متالشـی خواهـد شـد. عامـل مذهـب عامـل 
اساسـی اسـت در قبـول سـختی ها، در بـرون رفـت 
بـا  از سـختی ها، در تحمـل مشـقت ها، در مقابلـه 
سختی ها. این اصلی ترین عامل در طول صحنه های 
کنـون بـوده. عامـل مذهـب  مختلـف انقـالب مـا تـا 
روحیه ی مذهبی، روحیه ی دینی، روحیه ی معنوی 
اثرگـذار بـر قبـول سختی هاسـت، اثرگـذار بـر وحدت 

ملی اسـت، اثرگذار بر تبعیت اسـت.

 یک دفعه دیدم تمام بّچه ها 
روی زمین افتادند، فکر کردم 

 به گشتی های عراقی برخورده ایم، 
ً
حتما

به اطراف نگاه کردم، می خواستم 
خودم را روی زمین بیندازم، اّما دیدم 

خبری از دشمن نیست و بّچه ها 
خیز نرفته اند، بلکه در حال سجده 
هستند. بعد همگی بلند شدند و 
دو رکعت نماز هم خواندند. خیلی 

تعّجب کردم!  محّمدحسین را کناری 
کشیدم: »این چه کاری بود که کردید؟!«  

گفت: »سجده ی شکر به جا آوردیم و 
نماز شکر خواندیم. این کار هر شب 

ماست.« 
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2. شبیه معجزه
یک هفته بیشتر به عملیات بدر نمانده بود. این بار هم 
کار شناسایی با مشکل مواجه شده بود. دو کمین عراقی با 
فاصلـه ی خیلـی کمـی از هم، راه بّچه ها را سـد کرده بودند. 
کمین ها روی دو پد داخل آب بودند. محّمدحسین حدود 
دو مـاه تـالش کـرد تـا بلکه بتواند راهی برای نفـوذ پیدا کند، 
اّمـا نشـد، چـون فاصلـه ی  بیـن ایـن دو کمیـن تنها یـک برکه 
بود که آبی صاف داشت، یعنی هیچ نیزاری نبود که بّچه ها 

بتوانند به آن اتکا کنند و پشـتش پنهان شـوند.
 زمان می گذشت و عملیات نزدیک می شد. من باز هم 
نگرانـی خـودم را بـا محّمدحسـین در میـان گذاشـتم. همان 
شب با دو نفر دیگر از بّچه ها دوباره برای شناسایی راه افتاد، 
اّما این بار با یک بلم کوچک دو نفره. وقتی برگشت، خیلی 
خوشحال بود. فهمیدم که موّفق شده است. گفتم: »چه کار 
کمین ها نزدیک  گفت: »رفتم جلو تا به  کردی حسـین آقا؟« 
کاری کنم، عراقی ها من را می بینند، راهی  شـدم. دیدم هر 
کنم. خودم را به  هم نداشتم، جز این که از وسط آن ها عبور 
کـه کمین هـای عراقـی روی آن سـوار شـده  یکـی از پدهایـی 
بود، رساندم. از سمت راستش آهسته خودم را جلو کشیدم، 
کـور، متوّجـه مـن نشـدند، توانسـتم خیلـی  کـر و  عراقی هـا، 

راحت بروم و برگردم.« 

۳. رودخانه ی کنگاُکش
شناسـایی دیگـری کـه مـا با بّچه هـای اّطالعـات رفتیم، 
ُکـش بـود. در ایـن منطقـه مـا خـّط  کنگا اطـراف رودخانـه ی  
پیوسـته ای نداشـتیم، یعنی نیروها روی تّپه های پراکنده ی  
اطـراف رودخانـه مسـتقر بودند. هم گشـتی های عراقی برای 
شناسایی می آمدند و هم بّچه های ما می رفتند. آن شب قرار 
یادی از فرماندهان  بود محّمدحسین منطقه را به ما و تعداد ز

دیگر نشان بدهد.
کش حرکـت کردیم. نزدیک  بـه سـمت رودخانه ی  کنگا
رودخانـه در زمیـن پسـتی بـه راه مـان ادامـه می دادیـم کـه یـک 
گـروه ده، پانـزده  نفـری از سـمت  دفعـه متوّجـه شـدیم یـک 
شـمال به ما نزدیک می شـوند. تعدادمان تقریبًا برابر بود، اّما 
ط بودند. نمی دانستیم 

ّ
آن ها به خاطر موقعّیت شان بر ما مسل

کـه خـودی هسـتند یـا عراقی، ولی به خاطر شـرایط حّسـاس 
گشـتی های عراقی احتمال می رفت  منطقه و حضور فّعال 

که از نیروهای دشـمن باشـند.
بـا دیـدن مـا  بّچه هـا سـریع متوّقـف شـدند، آن هـا هـم 
ایستادند. در واقع هر دو طرف به هم شک کرده بودند. باید 
احتیـاط می کردیـم، نمی شـد بی گـدار به آب زد. نشسـتیم تا 

بـا مشـورت یک دیگـر راهـی پیـدا کنیـم.

کبـر قیصـر بـا سـّیدمحّمد  محّمدحسـین گفـت: »مـن و ا
یم.  تهامی و یکی، دو نفر دیگر از بّچه ها به سمت شان می رو
گر آن ها عراقی بودند  شما هم بکشید روی تّپه ی  پشت سر. ا
کار می توانید  یم و شما در این فاصله دو  که ما درگیر می شو
کمک هم  ید و به  بکنید: یا از همان باالی تّپه درگیر می شـو
اقل خودتان  از بین می بریم شـان، یا این که سـعی می کنید ال
گـر هم عراقی نبودنـد، چه بهتر! تکلیف را  را نجـات دهیـد. ا

روشن می کنیم و برمی گردیم.«
طبـق معمـول او بـه خاطـر نجـات بقّیه، بـرای خطر کردن 
پیش قـدم شـده بـود و فکـر خوبـی هـم کـرده بـود و غیـر از ایـن 
هم راهی نداشتیم. محّمدحسین و چندنفری که مشّخص 
شده بودند، راه افتادند. من و بقّیه ی  فرماندهان هم به طرف 
تّپـه ای که پشـت سـرمان بـود، رفتیـم. هرچند لحظـه یک بار 
برمی گشـتیم و بّچه هـا را نـگاه می کردیم. منتظـر بودیم که هر 

لحظه درگیری ایجاد شـود.
محّمدحسـین خیلـی راحـت و بـدون تـرس راه می رفت. 
انگار نه  انگار که هر لحظه ممکن است به طرفش تیراندازی 
شـود؛ حّتـی حاضـر نبـود خم شـود و یا سـینه خیز بـرود. پیش 
از این کـه مـا خودمـان را بـاالی تّپـه بکشـیم، آن هـا رسـیدند. 
فرصتی نبود، همان جا توّقف کردیم و منتظر شدیم تا ببینیم 

نتیجه چه می شـود.
وقتی بّچه ها به گروه مقابل نزدیک شدند، هیچ درگیری 
پیـش نیامـد و مـا فهمیدیـم کـه حتمًا خودی هسـتند. با هم 
کمـی صحبـت کردنـد و دوبـاره برگشـتند. ما هـم از دامنه ی 
تّپـه پاییـن آمدیـم. وقتـی محّمدحسـین آمـد، گفـت: »آن هـا 
بّچه های شناسایی ارتش بودند که با دیدن ما گمان کردند 
که ما به  کنند  کردند تا چاره ای پیدا  عراقی هسـتیم. توّقف 

کردیم«. سراغ شـان رفتیم و تکلیف هر دو طرف را روشـن 
این اولین و آخرین باری نبود که چنین ایثار و شجاعتی 
از محّمدحسـین دیـدم. همـه او را خـوب می شـناختند و 
کـه در وجـودش هسـت، تـرس  کـه تنهـا ترسـی  می دانسـتند 

از خداسـت. 

4. والفجر سه ـ شیار گاوی
کـه محّمدحسـین و چنـد نفـر از بّچه هـای  شـجاعتی 
اّطالعات عملیات در والفجر سه از خودشان نشان دادند، 

فرامـوش شـدنی نیسـت.
عملیـات ناموّفـق بـود و لشـکر منطقـه را خالی کـرده بود. 
فقط بّچه های اّطالعات که حدود هشت نفر می شدند، در 
شیار گاوی، باالی تکبیران مستقر بودند. وقتی عراق پاتک 
کـرد، نـوک حملـه ی خـود را بـه سـمت شـیار گاوی قـرار داد. 
محّمدحسـین ایـن هشـت نفـر را در خّطـی به طـول هفتصد 

گر این  متر چید و در مقابل دشمن ایستاد. او می دانست که ا
خط سقوط کند، شهر مهران در خطر است. این هشت نفر 
طوری مقابل دشمن ایستادند که عراقی ها فکر کردند شیار 

گاوی ُپر از نیرو اسـت.
باالخـره بّچه هـا آن قـدر مقاومت کردند، تا بعد از دو، سـه 
کمکـی رسـیدند و عراقی هـا را مجبـور بـه  سـاعت نیروهـای 
گر محّمدحسـین و نیروهایش  ز ا کردند. آن رو عقب نشـینی 
چنین رشادتی از خود نشان نمی دادند، قطعًا مهران سقوط 

می کـرد و دوبـاره به دسـت عراقی ها می افتاد. 

۵. لطف خدا در هور
در هور چند مرتبه نزدیک بود عراقی ها محّمدحسـین را 
بگیرنـد. یک بـار رفتـه بـود بـرای شناسـایی خّطـی که دسـت 
بّچه های بیسـت و پنج کربال بود و می بایسـت آن را پوشـش 
دهیم. موقعّیت ما در هور طوری بود که تمام سنگرها پخش 
بودند و شکل خیلی منّظمی نداشتند. وضعّیت بدی بود، 
ر بزنند و  عراقی هـا خیلـی راحت می توانسـتند سـنگرها را دو

داخل منطقه شوند.
ز محّمدحسین به همراه دو نفر دیگر از بّچه ها رفته   آن رو
پنج کربال را شناسایی  بودند تا سنگرهای خالی خط بیست و
کننـد و موقعّیـت را بـرای اسـتقرار نیروهـای لشـکر خودمـان 
بسـنجند. آن هـا طبـق برنامـه در آب راه مـورد نظرشـان پیـش 
می رونـد، اّمـا بـه سـنگرها نمی رسـند. همین طور به راه شـان 
ر سـنگری را می بیننـد.  کـه یک مرتبـه از دو ادامـه می دهنـد 
وقتـی خـوب نزدیک می شـوند، یک دفعـه عراقی ها از داخل 
سنگر به طرف بّچه ها تیراندازی می کنند. آن ها هم بالفاصله 
ر می زنند و  رگباری روی دشمن می بندند و بعد با سرعت دو
به طرف خّط خودمان حرکت می کنند. عراقی ها سوار قایق 
موتـوری می شـوند و آن هـا را تعقیـب می کننـد. بّچه هـا موقع 
رفتـن، بـدون این کـه متوّجه شـوند از یک کمیـن عراقی عبور 
که  کرده بودند. این دو کمین با هم در تماس بودند و زمانی 
محّمدحسین و بقّیه از دست شان فرار می کنند، کمین اول 

باخبر شـده و سـر راه بّچه ها منتظرشان می شوند.
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وقتی جلو می رفتیم، چشمم 
به یک افعی افتاد که روی 
ه یونولیت چمبره زده بود. 

ّ
یک  تک

نزدیکش که شدیم، متوّجه ما شد 
و سرش را بلند کرد. وقتی به من 

نگاه کرد، دیدم که چشمان بزرگ 
وحشتناکی دارد که حّتی از چشم های 
جغد هم بزرگ تر است. هنگامی که از 
کنارش رد شدیم، گردنش را کشید و 
به طرف ما حمله کرد. در همین موقع 

محّمدحسین، خیلی عادی، آن را با یک 
تیر خالص کرد

کـه به راحتـی می توانسـتند آن هـا را  موقعّیـت طـوری بـود 
یا می خواستند اسیرشان کنند. محّمدحسین  بزنند، اّما گو
وقتـی بـه کمیـن بعـدی می رسـد، بـه همـراه دوسـتانش کـف 
قایـق می خوابـد و سـنگر می گیـرد و بـا مهـارت خاّصی که در 
هدایت قایق داشت، سعی می کند تا از مهلکه بگریزد، اّما 
وقتی کمین را رد می کنند و فاصله می گیرند، یک مرتبه بنزین 
تمـام می کننـد، بـه هـر مصیبتـی، ذّره ذّره، خـود را به سـمت 
خّط خودی می کشند تا به حاج یونس و علی نجیب زاده که 
آن جا مشغول کار بودند، برمی خورند. حاج یونس هم آن ها را 
رده بود. اّتفاقاتی این چنین  کشانده بود و به خّط خودمان آو
یاد پیش می آمد، اّما هر بار به لطف خدا  برای محّمدحسین ز
یرکی خاّصی خود را از دست عراقی ها خالص می کرد.  و با ز

6. شناسا یی در جزیره ی مجنون جنوبی
 یک نمونه ی  دیگر از سختی هایی که بّچه های اّطالعات 
کـه در  متحّمـل می شـدند، مربـوط بـه شناسـایی هایی بـود 
جزیره ی مجنون جنوبی انجام می دادند. خب، من به خاطر 
اهمّیت کار اّطالعات سعی می کردم تا همیشه با بّچه های 
 محّل استقرارمان را 

ً
این واحد ارتباط داشته باشم و معموال

نزدیک آن ها تعیین می کردیم تا پیگیر کارشان باشیم و حّتی 
یم و منطقه را ببینیم. بعضی مواقع همراه شان برو

 جزیـره ی  جنوبـی، منطقـه ای باتالقـی بـود و پوشـیده 
از چـوالن و ایـن حرکـت بچه هـا را خیلـی مشـکل می کـرد. 

گفـت: »مـا در ایـن محـور  محّمدحسـین آمـد پیـش مـن و 
یم، یعنی مسیری که قایق یا بلم بتواند در  مشکل آب راه دار

کنـد، وجـود نـدارد.« آن حرکـت 
یم و منطقه را از نزدیک  ز به اّتفاق هم برو  قرار شد یک رو
کبـر شـجره و یـک نفـر دیگر از  ببینیـم. مـن، محّمدحسـین، ا
بّچه ها به وسـیله ی بلم برای شناسـایی رفتیم. آن جا بود که 
مـن دیـدم ایـن بّچه ها چه شـرایط سـختی را می گذرانند، اّما 

رند. بـه روی خود نمی آو
باتـالق خیلـی روان بـود و آب تـا سـینه ی آدم می رسـید. 
گـر بـه حالـت عـادی در  کـه ا کوتـاه بودنـد  چوالن هـا به قـدری 
قایـق می نشسـتی در دیـد عراقی هـا قـرار می گرفتـی؛ بنابرایـن 
مجبـور بودنـد خم شـوند و حرکت کننـد، از طرفی منطقه ُپر 

از جانـوران مختلـف بـود.
ز که من همراه شان بودم، وقتی جلو می رفتیم،   همان رو
چشمم به یک افعی افتاد که روی یک  تّکه یونولیت چمبره 
زده بود. نزدیکش که شـدیم، متوّجه ما شـد و سـرش را بلند 
کی  کرد. وقتی به من نگاه کرد، دیدم که چشمان بزرگ وحشتنا
دارد که حّتی از چشم های جغد هم بزرگ تر است. هنگامی 

که از کنارش رد شدیم، گردنش را کشید و به طرف ما حمله 
کـرد. در همیـن موقـع محّمدحسـین، خیلـی عـادی، آن را با 

یک تیر خالص کرد.
 وقتـی از شناسـایی برگشـتیم و مـن پایـم را روی خشـکی 
گذاشـتم، احسـاس عجیبـی داشـتم. سـوزش خاّصـی تمام 
تش هم وضعّیت آن باتالق بود. 

ّ
بدنـم را در برگرفتـه بـود و عل

محّمدحسین و بّچه ها شب ها در این باتالق که ُپر از وحشت 
و اضطـراب بـود، راه می رفتنـد و فّعالّیـت می کردنـد. یکـی از 
که آن ها انجام  کارهای بسـیار مهم و در عین حال عجیبی 
دادنـد، درسـت کـردن آب راه بـود؛ کاری کـه در طـول جنگ 

بی سابقه بود.
یر   آن هـا شـب تـا صبـح می رفتنـد و بـا داس چوالن هـا را ز
کنند؛  آب می بریدند، تا بتوانند مسـیر حرکت قایق ها را باز 
آن هم نه یک متر و ده متر، بلکه چیزی حدود چهار کیلومتر. 
کسـی از  گـر  کـه ا کار می کردنـد  آن چنـان بـا عشـق و عالقـه 
نزدیـک شـاهد فعالّیت هایشـان نبـود، فکـر می کـرد آن هـا در 
بهتریـن شـرایط بـه سـر می برنـد. آن چـه بـرای آن هـا مهـم بـود، 
یت بود که وقتی به نتیجه می رسید،  موفقّیت در انجام مأمور
که ما را هم  شـادی در چهره ی  آن ها موج می زد؛ شـادی ای 

خوشـحال می کرد. 

7. من مست و تو دیوانه
بـار »محتـاج«، مسـئول قـرارگاه را بـرای شناسـایی   یک 
منطقه به هور بردم. محّمدحسـین مسـئول شناسـایی بود و 

می بایسـت بـرای توجیـه همـراه مـا می آمـد.
سـه تایی سـوار قایق شـدیم. او سّکان را به دست گرفت 
یـر لـب  کـه می رفتیـم ز و راه افتادیـم. داخـل هـور همین طـور 
اشعاری را زمزمه می کرد. کم کم صدایش بلندتر شد و به طور 
واضح خطاب به محتاج شروع به خواندن کرد: »من مست 

و تـو دیوانـه/ ما را که برد خانه.«
حاالت عجیبی داشت، انگار توی این عالم نبود. بنده ی 
بـا ایـن حـاالت محّمدحسـین آشـنایی  کـه  خـدا، محتـاج 
کـرده بـود. نگاهـی بـه او می کـرد و  نداشـت، خیلـی تعّجـب 
نگاهـی بـه مـن. رو کرد به من: »این حالش خوب اسـت؟!« 
گفتم: »نگران نباش، این حال و احوالش همین طور است.« 
با اشعار عارفانه سر و سّری داشت وباتوجه به محتوای اشعار، 
حاالت معنوی خاّصی به او دست می داد. گاهی سر شوق 
می آمد و می خندید و گاهی هم می سوخت و می گریست. 

8. دفتر امام جمعه
 یک بار با محّمدحسین در دفتر امام جمعه بودیم، چند نفر 
از مسئولین شهر و استان نیز حضور داشتند. محّمدحسین 
کنـار مـن نشسـته بـود. او علی رغـم جّثـه ی الغـرش، بنیـه ای 

قوی داشت.
رئیس شهربانی هم طرف دیگر من نشسته بود. جلوی همه 
یر  نوشابه گذاشتند، محّمدحسین سر انگشتش را گذاشت ز
نوشابه و در آن را با دست باز کرد. صدای باز شدن در نوشابه 
کنار من بود، با  کرد. رئیس شهربانی که  توّجه همه را جلب 
دیـدن ایـن صحنـه خیلـی تعّجب کـرد. همین طـور که نگاه 
یر  می کرد، دیدم او نیز دستش را به تقلید از محّمدحسین ز
نوشابه گذاشت و فشار داد و می خواست در آن را باز کند، 
اّمـا نمی توانسـت. در همیـن موقـع محّمدحسـین خندیـد: 
کار را بکنـد، بایـد حتمـًا  »نـه جانـم! هرکسـی نمی توانـد ایـن 

وارد باشید«. 

9.حسین پسرغالم حسین
ز بـا محّمدحسـین بـه سـمت آبـادان می رفتیـم.   یـک رو
عملیات بزرگی در پیش داشتیم. چند تا از کارهای قبلی با 
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دفاع از حقیقت حرم 

ییم دفاع از حریم، دفاع از چه حریمی؟  وقتی می گو
ینب کبریسالم اهلل علیها  فقط دفاع از حریم بیت مبارک ز
حضـرت  سـالم اهلل علیها،  رقیـه  حضـرت  نیسـت. 
سکینهسـالم اهلل علیها و دیگـر مقدسـات نیسـت؛ دفـاع از 
حریمی است که امام فرمود از نماز واجب تر است، 
دفاع از حریمی است که امام فرمود از اوجب واجبات 
اسـت. برادران، رزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از 
شـئون عاقبـت به خیری، نسـبت شـما بـا جمهوری 
اسالمی و انقالب است. واهلل واهلل واهلل از مهم ترین 
شـئون عاقبت به خیری این اسـت. واهلل واهلل واهلل از 
مهم ترین شئون عاقبت بخیری رابطه ی قلبی و دلی 
ز سـکان  که امرو و حقیقی ما با این حکیمی اسـت 

انقالب را به دسـت دارد.

39 مردی میانه ی میدان



موّفقّیـت انجـام نشـده بـود و از طرفی آخرین عملیات ما هم 
لغـو شـده بـود و مـن خیلـی ناراحـت بـودم. بـه محّمدحسـین 
گفتـم: »چنـد تا عملیات انجام دادیـم، اّما هیچ کدام آن طور 
کـه بایـد موّفقّیت آمیـز نبـود، بـه نظـرم ایـن یکـی هم مثـل بقّیه 

نتیجـه ندهد.«
 گفت: »برای چی؟«

گفتـم: »چـون ایـن عملیـات خیلـی سـخت اسـت؛ بـه   
همین دلیل بعید می دانم موّفق شویم.« گفت: »اّتفاقًا ما در 

ایـن عملیـات موّفـق و پیروز می شـویم.«
 گفتم: »محّمدحسین دیوانه شدی؟! در عملیات هایی 
که به آن آسانی بود و هیچ مشکلی نداشتیم، نتوانستیم کاری 
از پیش ببریم، آن وقت در این یکی که اصاًل وضع فرق می کند 

و از همه سخت تر است، موّفق می شویم؟«
 خنده ای کرد و با همان تکیه کالم همیشگی اش گفت: 
کـه مـا در ایـن  »حسـین، پسـر غالم حسـین، بـه تـو می گویـد 

یـم.«   عملیـات پیروز
خوب می دانستم که او بی حساب حرف نمی زند. حتمًا 
از طریقی به چیزی که می گوید ایمان و اطمینان دارد. گفتم:  

»یعنی چه؟ از کجا می دانی؟«
 گفت: »باالخره خبر دارم.«

 گفتم: »خب از کجا خبر داری؟«
یم.«  گفت: »به من گفتند که ما پیروز

 پرسیدم: »کی به تو گفت؟«
ینب سالم اهلل علیها .«  جواب داد: »حضرت ز

کردم: »در خواب یا بیداری؟«  دوباره سؤال 
 با خنده جواب داد: »تو چه کار داری؟ فقط بدان، بی بی 
به من گفت که شما در این عملیات پیروز خواهید شد و من 

به همین دلیل می گویم که قطعًا موّفق می شویم.«
 هر چه از او خواستم بیشتر توضیح بدهد، چیزی نگفت 
و به همین چند جمله اکتفا کرد. نیازی هم نبود که توضیح 
بیشـتری بدهـد. اطمینـان او برایـم کافـی بـود. همان طـور کـه 
گفتم همیشـه به حرفی که می زد، ایمان داشـت و من هم به 
محّمدحسین اطمینان داشتم. وقتی که عملیات با موّفقّیت 
انجام شد، یاد حرف آن روز محّمدحسین افتادم و از این که 

به او اطمینان کرده بودم، خیلی خوشحال شدم. 

10. قطعه زمین
محّمدحسـین قطعـه زمینـی در کرمـان داشـت که پدر به 
او بخشیده بود و او به دلیل حضور در جبهه خیلی کم به آن 
سرکشـی می کـرد. آخریـن بـار وقتی بعد از حدود یك سـال به 
آن جا رفت، در کمال تعّجب دید که یك نفر زمین را ساخته 
کن شده است. بعد از پرس وجو و تحقیق فهمید  و در آن سا

آن شخص یك نفر جهادی است.

قضیه را برای من تعریف کرد، گفتم: »خب! برو شکایت 
کن و از طریق دادگاه پیگیر قضیه باش. باالخره هر چه باشد 

تو مدارکی داری و می توانی به حقت برسی.«
گفت: »نه! من نمی توانم این کار را بکنم، او یك نفر جهادی 
اسـت و حتمًا نیازش از من بیشـتر بوده اسـت؛ هرچند نباید 
چنین کاری می کرد و در زمین غصبی نمی نشست، اّما حاال 
که چنین کرده، دلم نمی آید پایش را به دادگاه بکشم. عیبی 

ندارد! من زمین را بخشیدم و گذشت کردم.« 

11. نگهبان میله
که خودش داخل مقر بود، حتمًا  محّمدحسـین تا زمانی 
در اوقـات مختلـف می آمـد و بـه نگهبان میله سـر می زد. اگر 
کسـی خالفـی مرتکـب می شـد، بـا او برخـورد بـدی نمی کرد، 
بلکه با رفتار پدرانه اش موجب می شد که آن فرد هم متوّجه 
خطایش بشود و هم از کرده ی  خود شرمنده و پشیمان. او اگر 
یی را تنبیه می کرد، این تنبیه با هر جای دیگر فرق داشت. نیرو

 یـک شـب شـهید اکبـر شـجره نگهبـان بـود، اّمـا بنـده ی  
یـاد، همان جـا کنـار میلـه خوابـش  خـدا بـه خاطـر خسـتگی ز
بـرده بـود. محّمدحسـین وقتی کـه از راه می رسـد و اکبـر را در 
خواب می بیند، دیگر بیدارش نمی کند، خودش می نشیند 

و تـا صبـح نگهبانـی می دهـد.
نزدیک صبح وقتی اکبر بیدار می شود و محّمدحسین را در 
جای خود می بیند، خیلی خجالت می کشد. محمدحسین 

هم برای تنبیه اکبر، شب او را سر پست نمی گذارد.  
خیلی عجیب است که برای تنبیه یک نفر به جای اضافه 
کردن مّدت نگهبانی اش، او را از انجام کار محروم کنند. برای 
بّچه هـای اّطالعـات شـاید یکـی از سـخت ترین مجازات ها 
همین بود. مثاًل اگر کسـی را توی معبر نمی فرسـتادند، انگار 
بزرگ ترین توهین را به او کرده بودند و این ها همه به خاطر جّوی 

بود که محّمدحسین در واحد به وجود آورده بود. 

12. ارتفاع شتر میل
قـرار بـود بـا محّمدحسـین و چنـد نفـر دیگـر از بّچه هـای 
یم.  اّطالعـات بـه شناسـایی منطقه ی  کوهسـتانی غـرب برو
کـرده بودیـم و بـا مناطـق  کار  مـا تـا آن زمـان بیشـتر در جنـوب 
یاد آشنایی نداشتیم. در جنوب، منطقه طوری  کوهستانی ز
 باید سینه خیز به سمت 

ً
بود که نیاز به بلدچی نبود و ما معموال

دشمن می رفتیم و خیلی هم آهسته صحبت می کردیم، اّما در 
یت دو نفر از افراد  کوهستان شرایط فرق می کرد. در این مأمور
بومی محل به نام های شاهرخ و اکبر قیصر، به عنوان بلدچی، 
مـا را همراهـی می کردنـد. آن هـا بزرگ شـده ی  آن جـا و به تمام 
راه ها وارد و آشنا بودند. خصلت های عجیبی هم داشتند. 

برخوردشـان بـد بـود و همـه ی  بّچه هـا ناراحـت بودنـد، تـوی 
راه کـه می رفتیـم خیلی بلندبلند صحبت می کردند و اصاًل 
اصول ایمنی را رعایت نمی کردند و ما با توّجه به تجربه ای که 

داشتیم، معتقد بودیم باید احتیاط کنیم.
آهسته به محّمدحسین گفتم: »نکند امشب این ها ما را 
لو بدهند و گیر دشمن بیفتیم؟« محّمدحسین گفت: »نه! 

خیالت راحت باشد.«
 گفتم: »از کجا این قدر مطمئنی؟« 

گفت: »اخالق شان را می دانم،  این ها اصاًل فرهنگ شان 
کار را نمی کننـد؛ بـا ایـن حـال بـرای  این طـوری نیسـت، ایـن 
احتیاط، چند نفر را به عنوان تأمین اطراف گروه می فرستم.«
زاده و مهدی شـفازند را پشـت سـر فرسـتاد. من،   او هندو
جواد رزم حسینی و اکبر قیصر نیز جلو افتادیم. با اینکه مسافت 
یـادی آمـده بودیـم و خیلـی زمـان گذشـته بـود، اّمـا هنـوز بـه  ز
دشـمن نرسـیده بودیـم. محّمدحسـین پرسـید: »اکبـر! پـس 
کـه از صدمتـری بـه  دشـمن کجاسـت؟« او بـا صـدای بلنـد 
گوش می رسید، جواب داد: »هنوز خیلی مانده.« ما چیزی 
نگفتیم و به راه مان ادامه دادیم، ولی باز خبری از دشمن نبود. 
یکـی، دو مرتبـه مـن سـؤال کـردم. بـاز او همین جـواب را داد. 
اصاًل آن روز هر چه به او می گفتیم، برعکس عمل می کرد. من 
یگی به کفش دارد و می خواهد بالیی سر ما  فکر کردم حتمًا ر

رد. محّمدحسین گفت: »شما هیچی نگو.«  بیاو
گفتم: »برای چی؟«

 گفت: »برای این که این ها عشایرند، خصلت های خاّص 
یـم، فکـر  خودشـان را دارنـد. وقتـی این قـدر بـا احتیـاط می رو

می کنند می ترسـیم، آن وقت بدتر لج می کنند.«
 گفتم:»باشد! من دیگر حرفی نمی زنم.«

 همچنـان بـه راه مـان ادامـه دادیـم تـا بـه ارتفـاع شـترمیل 
رسیدیم. اکبر ما را برد پشت ارتفاع و گفت: »این هم عراقی ها.« 

سـپس در گوشـه ای نشسـت و منتظر شد.
مـا بـا خیـال راحـت عملیـات شناسـایی را انجـام دادیـم. 
وقتـی کارمـان تمـام شـد، دوبـاره بـه همـان ترتیـب برگشـتیم، 
صحیح و سالم. شاهرخ و اکبر، همان طور که محّمدحسین 
گفته بود، خطری ایجاد نکردند. واقعًا برای من جالب بود که 
محّمدحسین این قدر روی عشایر شناخت داشت و خیلی 
هـم بـا آرامـش برخـورد می کـرد. بـه نظـرم هـر چه بود بـه هوش و 

اسـتعداد فوق العاده اش مربوط می شد. 

1۳. جزر و مّد اروند
 یکـی از مسـائلی کـه در عملیات والفجرهشـت اهّمّیت 
کـه روی رود ارونـد نیـز تأثیـر  یـا بـود  داشـت، جـزر و مـّد آب در
می گذاشت. بّچه ها برای این که میزان جزر و مد را در ساعات 

  متفاوت ترین قنوت نماز

یک روز در نماز حاج قاسـم را دیدم؛ به قنوت نماز رسـیده بود. قنوت ایشـان تماشـایی بود و دلم می خواسـت سـاعت ها به تماشایشـان بنشـینم. جنس قنوت 
گفتـن حاجـی متفاوت تریـن قنـوت نمـازی بـود کـه دیدم؛ غرق در جلـوه ی خدا و فقط خـدا را دیدن.
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و روزهای مختلف، دقیق اندازه گیری کنند، یک میله را نشانه 
گـذاری کـرده و کنـار سـاحل، داخل آب فرو کـرده بودند. این 
میلـه یـک نگهبان داشـت که وظیفه اش ثبـت اندازه ی  جزر 

و مد بر حسب درجه های نشانه گذاری شده بود.
 اهّمّیت این مسئله در این بود که می بایست زمان عبور 
غّواصان از اروند طوری تنظیم شود که با زمان جزر آب تالقی 
یا می برد.  نکند، چون در آن صورت آب همهی  آن ها را به در
از سـویی در زمـان مـد، چـون آب بـر خـالف جهـت رودخانـه 
یـا حرکـت می کـرد، موجـب می شـد تـا دو نیروی  از سـمت در
یـا مقابـل هـم قـرار گیرنـد و آب حالـت راکد  رودخانـه و مـّد در
پیدا کند و این زمان برای عبور از اروند بسـیار مناسـب بود، 
اّما این که این اّتفاق هر شب در چه ساعتی رخ می دهد و چه 
مّدت طول می کشد، مطلبی بود که می بایست محاسبه شود 

و قابل پیش بینی باشد. 
بّچه های اّطالعات برای حّل این مسئله، میله ای را نشانه 

کنار ساحل، داخل آب فرو بردند. این میله  کردند و  گذاری 
سه نگهبان داشت که اندازه های مختلف را در لحظه های 
متفاوت ثبت می کردند. حسین بادپا یکی از این نگهبان ها 

بود. حسین بادپا خودش این طور تعریف می کرد:
»دفترچـه ای بـه مـا داده بودند که هر پانزده دقیقه درجه ی 
یـخ در آن ثبـت  روی میلـه را می خواندیـم و بـا سـاعت و تار
می کردیم. مّدت دو ماه کار ما سه نفر فقط همین بود. آن شب 
خیلی خسته بودم و خوابم می آمد. نیمه های شب نگهبان 
قبل باالی سـرم آمد و بیدارم کرد: »حسـین! بلند شـو، نوبت 
نگهبانـی تو اسـت.« همان طـور خواب آلود گفتم: »فهمیدم 

باشـه! تو برو بخواب. من اآلن بلند می شـوم.«
 نگهبان سر جای خودش رفت و خوابید، به این امید که 
من بیدار شده ام و اآلن سر پستم خواهم رفت، اّما با خوابیدن 
او، من هم خوابم برد. چند لحظه بعد یک دفعه از جا پریدم. 
به ساعتم نگاه کردم، بیست و پنج دقیقه گذشته بود. با عجله 
بلند شدم. نگاهی به بّچه ها انداختم، همه خواب بودند. با 
خـودم گفتـم! الحمدهلل مثل این که کسـی متوّجه نشـد.خدا 
کاظمـی  را شـکر محمـد حسـین یوسـف الهـی و محمـد رضا

هم که اهواز هستند.
از سنگر بّچه ها تا میله، فاصله ی چندانی نبود. سریع سر 
پسـتم رفتم. دفترچه را برداشـتم و با توّجه به تجربیات قبلی 

و یادداشت های درون دفترچه، بیست و پنج دقیقه ای را که 
خواب مانده بودم از ذهن خودم نوشتم.

 روز بعد داخل محّوطه ی قرارگاه بودم که دیدم محّمدرضا 
کاظمی با ماشـین وارد شـد و سـریع و بدون توّقف طرف من 
آمد. از ماشین پیاده شد. مرا صدا کرد: »حسین! بیا این جا!« 
جلو رفتم. بی مقّدمه گفت: »حسـین تو شـهید نمی شـوی!« 
رنگم پرید و فهمیدم که قضیه از چه قرار است، ولی این که 

او از کجا فهمیده بود، برایم خیلی مهم بود.
گفتم: »چراشهید نمی شوم؟ حرف دیگری نبود بزنی؟!« 

گفت: »همین که دارم به تو می گویم.« 
گفتم: »خب دلیلش را بگو!« 

گفت: »خودت می دانی.« 
گفتم: »من چیزی را نمی دانم، تو بگو!« 

گفت:»تو دیشب نگهبان میله بودی، درست است؟« 
گفتم: »خب بله!« 

گفت:»بیست و پنج دقیقه خواب ماندی و از پیش خودت 
کـه می خواهـد شـهید شـود، بایـد  دفترچـه را نوشـتی. آدمـی 
شهامت و مردانگی اش بیش از این ها باشد. حّقش بود جای 
آن بیسـت و پنج دقیقه را خالی می گذاشـتی و می نوشتی که 

خواب بودم.« 
گفتم: »کی گفته؟ اصاًل چنین چیزی نیست من نگهبان 

بودم، اما خواب نیفتادم.« 
گفت: »دیگر صحبت نکن! حاال دروغ هم می گویی، پس 
یقین داشـته باش که شـهید نمی شـوی!« سـپس با ناراحتی 
سـوار ماشـین شـد و سـراغ کار خـودش رفـت. بـا ایـن حرفـش 

حسـابی ذهنم مشغول شد.
که  گفتم آخر او چه طور فهمیده بود؟! آن شب   با خودم 
همه خواب بودند، تازه اگر هم کسـی متوّجه من شـده باشـد 
کاظمی چیزی بگوید؛ او  چه طور می توانسـته به محّمدرضا 
کـه اهـواز بـود و بـه محـض ورودش بـا کسـی حرفـی نـزد و یـک 
راست آمد سراغ من! و از همه مهم تر چه طور این قدر دقیق 

پنج دقیقه خواب بوده ام!  می دانسـت که من بیسـت و
 تا چند روز ذهنم درگیر این مسئله بود و هر چه فکر می کردم 
او از کجا ممکن است قضیه را فهمیده باشد، راه به جایی 
نمی بـردم. باالخـره یـک روز محّمدرضا کاظمی را صدا زدم و 

گفتم: »چند دقیقه بیا کارت دارم.« 

آمد و گفت: »چیه؟« 
گفتم: »راجع به مطلب آن روز می خواستم صحبت کنم.« 

گفت: »چه می خواهی بگویی؟« 
ز تو درست می گفتی؛  گفتم: »حقیقتش را بخواهی تو آن رو
مـن خـواب مانـده بـودم، اّمـا بـاور کـن عمـدی نبـود. نگهبان 
بیدارم کرد، ولی چون خیلی خسته بودم، دوباره خوابم برد.« 

ز گفتی خواب نمانده بودم!«  گفت: »تو که آن رو
گفتم: »آن روز می خواستم کتمان کنم، ولی وقتی دیدم تو 
آن قدر محکم و با اطمینان حرف می زنی، فهمیدم که باید 

از جایی خبر شده باشی.« 
گفت: »با این حرفت می خواستی من به شک بیندازی؟«

گفتم:»چه شکی؟«
 گفت:» بی خیال خب! حاال چه می خواهی بگویی؟« 
کجـا  گفتـم: »هیچـی! مـن فقـط می خواهـم بدانـم تـو از 

فهمیـدی؟« 
گفـت: »دیگـر کار بـه این کارها نداشـته بـاش، فقط بدان 

که شـهید نمی شوی.« 
گفتم: »تو را به خدا به من بگو، باور کن چند روزی است 

که این مطلب ذهنم را به خود مشغول کرده است.« 
گفت: »چرا قسم می دهی؟ نمی شود بگویم.« 

گفتم: »حاال که قسم داده ام، پس بگو.«
مکثـی کـرد و بـا تردیـد گفت: »خیلی خب! حـاال که این 
قـدر اصـرار می کنی می گویـم، ولی باید قول بدهی که چیزی 

اقل تا موقعـی که زنده ایم.«  بـه کسـی نگویی، ال
گفتم: »هر چه تو بگویی، قول می دهم.« 

گفـت: »مـن و محّمدحسـین یوسـف الهی تـوی قـرارگاه 
شهید کازرونی اهواز داخل سنگر خواب بودیم، نصف شب 
محّمدحسین مرا بیدار کرد و گفت: محّمدرضا! حسین اآلن 
سر پست خوابش برده و کسی نیست که جزر و مّد آب را اندازه 
بگیرد، همین اآلن بلند شو برو سراغش! من چون مطمئن بودم 
محّمدحسـین دروغ نمی گوید و بی حسـاب حرفی نمی زند، 
بلند شـدم که بیایم این جا. وقتی خواسـتم راه بیفتم، دوباره 
آمد و گفت: محّمدرضا! به حسـین بگو شـهید نمی شـوی، 
چون بیست و پنج دقیقه خواب ماندی و بعد هم دفترچه را 
از ذهن خودت پر کردی.« حاال فهمیدی که چرا این قدر با 
اطمینـان حـرف مـی زدم؟ تو با آن کارت آن روز می خواسـتی 

من را نسبت به او به شک بیندازی.«
وقتی اسـم محّمدحسـین یوسـف الهی را شـنیدم، دیگر 
همه چیز دستگیرم شد. او را خوب می شناختم و باورم شد 

که شهید نمی شوم. 
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بی نظیر است... 

ر سیاسی  من عالقه و عشقم را به رهبری نه از راه غرو
پیـدا کـردم، نه از راه کالس های عقیدتی سیاسـی. 
پـس تجربـه حقیقـی که دیدم و لمس کردم در دنیا و 
در درون این کشور؛ و شخص رهبری بی همتاست، 
کم نظیر؛ واقعًا  یم بی نظیر، نه  بی نظیر اسـت می گو

بین رهبران دنیا و خلف آن ها بی نظیر است. در
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قاسـم سـلیمانی از همـان روزهـای ابتدایـی تشـکیل سـپاه بـه 
عضویت این نهاد مقدس در آمد و پس از مبارزه با گروهک های 
تجزیه طلـب در مناطـق غربـی، بـه میـدان دفـاع مقـدس جنـوب 

پیوسـت. وی در 8 سـال دفـاع مقـدس بارهـا مجـروح شـد.

اولین جانبازی
تابسـتان سـال 58 عضو سـپاه کرمان 
شـد و بـه دلیـل آمادگـی جسـمانی کـه 
بر اثر ورزش باسـتانی به دسـت آورده 
بود عضو واحد آموزش ومربی پادگان 
آموزشـی قـدس کرمـان شـد.اولین بار 
بـه هنـگام آمـوزش و بـر اثـر تیرانـدازی 
آموزشـی  نیروهـای  از  یکـی  سـهوی 

مجروح شـد.

حاج قاسم بعد از انقالب اسالمی بصورت افتخاری به سپاه 
پاسـداران پیوست. بواسـطه تسلطش بر ورزش های 
در  شـد.  کرمانـی  نیروهـای  آموزشـی  مربـی  رزمـی 
سـال 58 نیروهـا را آمـوزش مـی داد و بـرای مبـارزه 
بـا خرابکاری هـای گروهک هـا عـازم مناطـق غربـی و 

کردسـتان شـد.
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دومین جانبازی
حاج قاسم درعملیات کرخه کور برای دومین بار جانباز 

شد. او در این عملیات از ناحیه ی دست جراحت دید.

چهارمین جانبازی
در عملیـات بیت المقـدس نیـز بـرای بـار 
چهـارم مجـروح شـد. در ایـن عملیـات 
خـودروی فرماندهـی کـه حـاج قاسـم در 
آن حضـور داشـت در منطقـه ی کوشـک 

بـا میـن برخـورد کـرد و ایشـان مجـروح شـد.

سومین جانبازی
در عملیـات طریق القـدس فرمانـده ی دو 
گردان از رزمندگان کرمانی بود که شـب اول 
عملیات بر اثر شـلیک خمپاره ی دشـمن به 
شدت صدمه دید.ابتدا به بیمارستان نادری 
اهواز و پس از آن به بیمارستان قائم مشهد 

منتقل شد.

در روزهای پایانی سال 1359 به همراه چند تن از مربیان آموزش 
آمـوزش تخصصـی  نظامـی کرمانـی بـه تهـران اعـزام شـد و 
فرماندهی را زیر نظر سردار شهید محمد ناظری در پادگان 
امام علی؟ع؟ سپری کرد. تا مدت کوتاهی پس از حضور 
در این دوره، با تجربه ی بیشتری آموزش رزمندگان کرمانی 
را ادامـه داد، تـا این کـه وی در نخسـتین عملیـات مسـتقل 
نیروهـای کرمانـی بـه فرماندهـی غالم عبـاس گلـزار در منطقـه ی 

کرخه کور شرکت کرد.

در عملیات طریق القدس مسئولیت یک محور از سوی حسن 
باقـری بـه قاسـم سـلیمانی سـپرده شـد و پـس از چنـدی 
حسـن باقـری او را بـه مقـر گلـف در اهـواز فـرا خوانـد و 
از او خواسـت نیروهـای پراكنـده ی کرمانی در مناطق 
مختلـف عملیاتـی را در قالـب یـک تیـپ سـازماندهی 
کنـد. ابـالغ فرمانـده تیپـی در تاریـخ 1360.9.21 بـرای او زده 
شد. تیپ ثاراهلل در عملیات های فتح المبین،بیت المقدس 

و رمضـان حضور موفقی داشـت.

قاسم سلیمانی در ادامه جنگ، تیپ ثاراهلل را گسترش 
داد و لشکر 41 ثاراهلل تشکیل شد و تا پایان جنگ 
فرمانده ی لشکر ثاراهلل بود و توانست عملیات های 
موفـق و بزرگـی هـم چـون والفجر 8 و کربـالی 5 را به 

سرانجام برساند.

در آبـان سـال 60 قاسـم سـلیمانی فرماندهـی دو گـردان منطقـه 6 را 
برعهـده داشـت کـه بـه سوسـنگرد اعزام شـدند و در آزادسـازی 

بسـتان بـا دشـمن جنگیدند. 2
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آغاز جنگ
 رویش نسل جدید

فرماندهان

سـردار اسـدی هم رزم روزهای دیروز و امروز حاج قاسـم است. او یکی 
از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و هم رزم آن سـال های شـهید سـلیمانی 

و یکی از هم رزمان ایشان در جبهه مقاومت در سال های اخیر بوده است. به 
لحاظ سن و سال از حاج قاسم بزرگتر است، محاسنش کامل سفید شده اما 
همیشه خود را سرباز حاج قاسم می دانسته است. سردار محمد جعفر اسدی 

از ویژگی های مدیریتی و فرماندهی حاج قاسم برای ما می گوید. 
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ران دفاع مقدس یک سری افراد  همان طور که می دانید دو
را ساخت و در سپاه پاسداران انقالب اسالمی این ها برای 
آیندگان الگو شدند. زمانی که جنگ آغاز می شود بهتر است 
ییـم کـه الفبـای جنگ را نمی دانیـم، به همین دلیل هم  بگو
که شما جنگ را بلد نیستید  آقای بنی صدر اعالم می کند 
و نبایـد بـه جبهـه بیایید، اّما آتش افتاده در خانه ما،  مگر ما 
می توانیم بنشینیم و نگاه کنیم. یک سال طول می کشد تا ما 
یم. در این یک سال ما کارهای  ط   شو

ّ
در امورات جنگ مسل

یادی انجام دادیم، اّما یک عملیات بزرگ و قوی که بتوانیم  ز
عرضـه کنیـم نداشـتیم. عملیـات کوچـک و شـبیخون ها را 
ـ  سه گردان را داشتیم.  داشتیم. عملیات هایی در حد مثاًل دو
در سـال دّوم دفـاع مقـدس مـا دیگر شکسـت حصـر آبادان را 
شروع می کنیم،  فتح المبین، بیت المقدس و طریق القدس 
و عملیات های بزرگ را انجام می دهیم و این خودش به این 
ط شـده ایم. توانسـتیم مسـائل 

ّ
که ما دیگر مسـل معنی اسـت 

ز اّول بـه  گـر رو کنیـم. ا جبهـه و جنـگ را خیلـی خـوب درک 
یـد حـرف بی جایـی نبوده  مـا می گفتنـد شـما تخصـص ندار
ید شـما دلسـوز انقالب نبودید،  اسـت، اّما کسـی نباید بگو
شـما انقالبـی نبودیـد. مـا انقالبی و دلسـوز انقـالب بودیم به 
همین دلیل هم آمدیم در جبهه و با آن اخالصی که بچه ها 
داشتند ظرف کوتاه ترین مدت در میدان جنگ خبره شدند 
کجـای  کـه در هیـچ  و توانسـتند طرح هایـی را انجـام دهنـد 

قضیه فتح خرمشهر یکسری تیپ تشکیل شده مثل تیپ ۱۴ 
امام حسین )ع(، تیپ ۸ نجف، تیپ 7  حضرت ولی عصر، 
تیپ 27 حضرت رسـول )ص(، تیپ ۱۰ سیدالشـهداء، تیپ 
یادی  ۳۳ المهدی، تیپ امام سـجاد از فارس. تیپ های ز
تشـکیل شـد کـه یکـی از ایـن تیپ ها، تیپ ۴۱ ثـاراهلل بود که 
مربوط به برادران کرمانی بود. این جوان کرمانی هم آمده بود 
ز اّول کـه ایشـان خواسـت تیـپ  روی ایـن تیـپ، از همـان رو
تشکیل بدهد، نه اینکه تیپ تشکیل داده بود با ما آشنا شد. 
در تشکیل تیپ ما یک مقدار به ایشان کمک کردیم و باب 

رفاقت ما از سـال ۶۰ باز شد. 
کـه برگشـتیم قـرار شـد ایشـان یـک تیـپ     از سوسـنگرد 
تشـکیل بدهنـد. پیـش مـا آمدنـد دسـتور دادیم که به ایشـان 
مقداری سالح و امکانات بدهند برای تشکیل تیپ، ایشان 
یل  یک لیستی را نوشتند و ما هم تأیید کردیم که به ایشان تحو
بدهند و خیلی خوشحال شدند و تشکر کردند و به من گفتند 
کـه چنـد جـا رفتم هیچ کمکی به من نکردند، باب دوسـتی 
ما این گونه باز شد. بعد از فتح خرمشهر ما تیپ المهدی را 
یل گرفتیم، تیپ امام سجاد، تیپ ۳۳ المهدی و تیپ ۴۱  تحو
ثاراهلل. استان ما کنار استان هم است و خیلی جاهای دیگر 
که یادم نیست بر چه اساسی داشته باشد همین طوری کنار 

یکدیگر عملیات می کردیم.

 ارتباط خانوادگی در جنگ
یم این عالقه و رفاقت سبب     از همه ی این ها که بگذر
که خانواده   کنیم. در جنگ  شـد ارتباط خانوادگی هم پیدا 
ما و خانواده ایشـان به اهواز آمده بودند رفت وآمد خانوادگی 
بـا یکدیگـر می آمدیـم و  گرفـت. موقـع مرخصـی  هم شـکل 
می رفتیم. مثاًل در مسیر ایشان با خانواده به خانه ما می آمدند 
و ناهار یا شام خانه ما بودند بعد از آنجا حرکت می کردند به 
کرمـان می رفتنـد و هنگام برگشـت هم با یکدیگر می آمدیم. 
ایـن رفاقـت و دوسـتی یـک مقـدار قـوی شـد و در بچه هـای 

کرد.  لشـکر۴۱ و ۳۳ هم این رسـوخ پیدا 

فرمانده در خط مقدم در کنار بسیجیان در 
محاصره!

در پشت نهر جاسم یک اتفاقی هم افتاد که ایشان بارها 
ز واقعـًا کار بزرگـی صورت گرفت.  ری می کـرد کـه آن رو یـادآو
ر صوت بیسیم هم  کنار دست احمد کاظمی بودم. پاو من 
کـه در قـرارگاه بـا  روشـن بـود. صحبت هـای آقـای غالمپـور 
فرماندهـان صحبـت می کردند را گوش می دادیم. یک دفعه 

دنیـا مرسـوم نبـوده اسـت. در این جـا یکسـری از فرماندهـان 
کـری،  گل کردنـد؛ فـرض کنیـد از آذربایجـان آقـای مهـدی با
مثـاًل از اصفهـان آقای حسـین خرازی، آقای احمد کاظمی 
کردنـد  گل  کـه  یـم فرماندهانـی را  ر همین طـور بایـد اسـم بیاو
ییـم در بسـیاری از جاهـا بـا همتـای  کـه بگو و بیجـا نیسـت 
تـر رفتنـد. اآلن می خواهیم از  خودشـان برابـری کردنـد و یـا باال
یکسـری از جوان های انقالبی که برجسـته شـدند و به منزله 
انسـان کـه بـه بـاغ گل مـی رود، گل هـا بارنگ ها و شـکل های 
مختلـف وجـود دارد کـه هر کس باسـلیقه ی خودش یکی از 
یند مثاًل  این گل ها را برتر می داند ممکن است خیلی ها بگو
حاج ابراهیم همت شـهیدی اسـت که برجسـته اسـت. بله 
کری  ید مهدی با یقینـًا همین طور اسـت. فرد دیگـری می گو
ید حسین خرازی  شهیدی برجسته است. برادر دیگر می گو
کاظمـی همـه این هـا درسـت اسـت. تعـدادی از  و یـا احمـد 
این فرماندهان شهید شدند و به نام شدند در کتاب ها و در 
محافل و مجالس مطرح شدند. حرف، حرف درست و به جا 
هم بود اّما بعضی ها ماندند، مثل حاج قاسـم سـلیمانی که 
از قبل از این که جنگ بر ما تحمیل شـود از کردسـتان شـروع 
کرده بود و به خوزستان وارد شده بود،  چند بار در عملیات ها 
شـرکت کرده بود. در سـال ۶۰ تیپ تشـکیل داد. بعد از فتح 
خرمشهر همه تیپ تشکیل دادند در سال ۶۱ تیپ تشکیل 
داده اسـت. در همیـن مـدت قبـل از فتح المبیـن تـا بعـد از 
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همه مدیون او هستیم 

یر  مـا همـه مـان مدیـون او هسـتیم. صندلـی ای که ز
پـای مـا ملـت گذاشـته شـد، امـام پایـه گـذاری کرد. 
کـرد این ملت  کـرد، آبرومنـد  امـام ایـن ملـت را بـزرگ 
را از یـک اسـتعماری و اسـتثماری نجـات داد. ما را 
ر و مختلـف بـه خدمـت نظـام کشـاند. از جاهـای دو
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کـه غالمپـور وضـع مـا وضـع  گفـت  حـاج قاسـم سـلیمانی 
خوبـی نیسـت و دیـدار بـه قیامـت، خداحافـظ!  مـن سـریع 
روی بیسیم رفتم صدا زدم قاسم چیه؟ چه خبر شده؟ گفت 
گـر می توانیـد یـک کمکی به ما کنیـد. من بالفاصله تماس  ا
یدی پشـت نهر جاسـم بود. گفتم:»  گرفتم آقای مرتضی جاو
قاسـم مفهومـه؟«، گفت:»بله« گفتـم:» کمک می خواهد!« 

گفـت:» چشـم همین اآلن.« 
کردیم ،  کرد:» ما حرکت  بعدها خودش این طور تعریف 
کرد تا رسـیدیم به منطقه  گردان هم پشـت سـر ما حرکت  دو 
کریزهای بلند  عملیاتـی و دیدیـم کـه این سـه تـا نونـی )از خا
عراقـی کـه بـرای پدافند در مقابل ما به شـکل ن با تجهیزات 
یادی درست شده بود( که دست حاج قاسم بوده-پشت  ز
کـرده  گرفتـه بودنـد و حملـه  کانـال ماهـی- یکـی را عراقی هـا 
کنند.  قاسـم هم با بچه هایش  بودند تا دّومی را هم تصرف 
در نونی دوم با عراقی ها درگیر بود.« فرمانده لشگر ما در اوج 
درگیـری در خـط مقـدم نبرد در کنار بسـیجیان خودش بود. 
یـدی رفت آن نونـی را که  خـدا رحمـت کنـد آقـا مرتضـی جاو
عراقی ها گرفته بودند را پس گرفت، نونی چهارم را هم گرفت، 
یت مـان را انجـام  کـه مـا مأمور گفـت  گرفـت و  آن جـا تمـاس 
کردم و پیش آن ها رفتم. حاج قاسم قبل  دادیم. من حرکت 
از این که من برسم از آن جا رفته بود. در راه تماس گرفت و از 
مـن تشـکر کـرد و گفـت که مرتضی آمـد و کار را تمام کرد. در 
دفـاع مقـدس فرمانـده لشـکر این گونـه در خط مقـدم در کنار 

نیروهایش می جنگید.

با حاج قاسم بین بعثی ها خوابیده بودیم!
اواخر دفاع مقدس، چند بار ما با حاج قاسم نزدیک بود 

یم.  که اسیر عراقی ها بشو
عراقی هـا آمـده بودنـد و از مـا عبـور کـرده بودنـد، ما عقب 
ماندیم. من داشتم با بیسیم صحبت می کردم اصاًل حواسم 
گفـت:» چـه کار می کنـی؟ مگـر  گرفـت و  نبـود، شـانه ام را 
نمی بینـی این هـا عراقـی هسـتند!« دیدم نفربرهـای عراقی از 
جلوی ما به سرعت به سمت جاده خرمشهر عبور می کنند. 
ز مـن و حـاج قاسـم از شـدت درگیـری و نبـرد با دشـمن  آن رو
آن قدر خسته شده بودیم، که شب تا صبح با عراقی ها یک جا 
خوابیده بودیم. هم عراقی ها خیلی خسته شده بودند و هم 
مـا. از شـدت خسـتگی مـا خوابیدیـم.  صبح قرار شـد که ما 
عملیات کنیم. من به آقای اصغر ماهوتی گفتم گروهان ها را 
ز ما باید هر طوری شده  یکی یکی سوار کن و به خط ببر. امرو
یم  این عراقی ها را سـرجای خودشـان برگردانیم، نباید بگذار

در این دشت باشند.
کـرد و بـرد، حـاال می خواهـد  یوتـا     گروهـان اّول را سـوار تو

گروهان دّوم را سوار کند اصغر آمد و به من گفت حاجی، گفتم 
بله، گفت به آقای سلیمانی بگو این تانک ها را بفرستد بیایند 
کمک ما، گفتم کدام تانک ها را، گفت همین هایی که این جا 
ایسـتاده اند، آمـدم گفتـم قاسـم بگـو ایـن تانک هـا بـه بچه هـا 
کمک کنند. گفت تانک چی؟! گفتم این تانک های شما 
مگر نیست، یک نگاهی کرد و گفت این تانک های عراقی ها 
اسـت! گفتـم اصغـر مـا را پیـاده کـن کجـا داری مـی روی؟ با 
همین هـا بایـد بجنگیـم. به ایـن تانک ها حملـه کردیم چند 
تا را زدیم و آن ها پا به فرار گذاشتند ولی شب تا صبح من و 

حاج قاسم سلیمانی در آن جا بودیم. 

پشتکار مثال زدنی
زهـای اول کار را قـوی شـروع کـرد. واقعـًا همـه  از همـان رو
که در منطقه هستند خودشان را مدیون  گروه های جهادی 
حاج قاسم می دانند. شما از فلسطین بگیرید که چه سنگ 
یه، عراق،  تمامی برای حاج قاسم گذاشتند، در لبنان، سور
کستان، افغانستان، در هر جا شما  کل منطقه، در پا یمن و 

که خدمات حاج قاسم سلیمانی خدمات  ید می بینید  برو
ید،  بسیار درخشانی بوده است. از این جا شما به بالکان برو
خدمات حاج قاسم در آن جا هم بسیار درخشان بوده است.  
در این ۴۰ سـال  انسـانی با این پشـتکار بسیار جدی ندیدم. 
مثل خیلی ها که می گفتند که دیگر جنگ تمام شده است 
ران اسـتراحت و آرامش داشـته باشـد نبود. من  بایـد مثـاًل دو
که عمومًا در این 22 سـال شـب ها بیشـتر از  در ایشـان دیدم 
دو- سه ساعت نمی خوابید. یک برادری هم که واقعًا مظلوم 
واقع شد، آقای پورجعفری بود که بسیار توانمند بود که حقش 
در این دنیای ما قابل احقاق نیست. ولی من شک ندارم در 
دنیای بعدی جایگاه رفیعی دارد  ان شاء اهلل.   ایشان عمومًا 
نماز شبش را در خانه حاج قاسم می خواند، آقای پورجعفری 
یک تکه موکت در پشـت ماشـینش بود می آمد، آن جا، قبل 
از نمـاز صبـح نمـاز شـبش را می خوانـد و منتظـر می مانـد که 
سـردار سـلیمانی بیاید بیرون و سـوار بشـوند و بروند به دنبال 
یم  گر بخواهم درست آن را بگو یت هایشان. حاج قاسم ا مأمور
گر  شک ندارم که دوسوم وقتش را خارج از منزل بود، یعنی ما ا
زش را اصاًل  ز باشـد بیسـت رو فرض بگیریم یک ماه سـی رو
ز باقی را هم سـاعاتی از شـب بیاید و  در خانه نبود. آن ده رو
یه، عراق و افغانستان یا  استراحت کند؛ بیشتر در لبنان، سور
یت داشت بود و انصافًا حقش همین  درکشور دیگر که مأمور
بود که به دست اشقی االشقیاء و بدترین انسان های خبیث 
ترین درجه رفیع شـهادت برسـد. شـما هم  روی زمین به باال
دیدید که مردم قدرشناسی کردند و سنگ تمام گذاشتند. که 
بعد از تشییع حضرت امامره چنین تشییع جنازه ای نداشتیم. 
همانی که حضرت آقا فرمودند که این اخالص حاج قاسم 
بـود کـه توانسـت این همـه خدمـات کند و این طـوری در دل 
مـردم جـا بـاز کند. که  ان شـاء اهلل مسـئولین بتوانند حق این 

مطلب را ادا کنند.

 شاگرد مکتب حضرت امام؛   بین خود و 
خدایش را اصالح کرده بود

یم که شما بین خودتان و خدا  را درست  ما در حدیث دار
کنیـد، خـدا بیـن شـما و مـردم را درسـت می کنـد، زمانـی کـه 
حضـرت امـامره بـه ایـران آمدنـد، ۱5 سـال ایشـان در ایـران 
نبودنـد، در ایـن ۱5 سـال بسـیاری از انسـان های پیـر از دنیـا 
رفتـه بودنـد، کسـانی هـم کـه وقتـی حضـرت امـامره بـه تبعید 
رفتـه بودنـد ۶ - 5 سـال سـن داشـتند؛ اآلن بـاالی 2۰ سـال 
سـن داشـتند،یعنی امـامره را اصـاًل نشـنیده اند، ندیدبودنـد؛ 
آن وقـت چنیـن اسـتقبالی از امـامره شـد؛ ایـن همان حدیث 
است؛ امامره بین خودش و خدایش را درست کرد و خدا بین 
کرد. در رحلت حضرت امامره شـما  امامره و مردم را درسـت 
دیدیـد و همـه دنیـا هـم دیدند که واقعًا چه تشـییعی شـدند. 
گرد حضرت امامره بود که رابطه بین خود  حاال این همان شا
و خدایـش را اصـالح کـرده بـود و خدا نیز شـعله محبت او را 

در قلـب هـای مـردم ایـران، منطقـه و جهـان برافروخته بود.

اگر بخواهم درست بگویم؛ 
شک ندارم که دوسوم وقتش 

ج از منزل بود، یعنی ما اگر فرض  را خار
بگیریم یک ماه سی روز باشد، بیست 

 در خانه نبود. آن ده 
ً

روزش را اصال
روز باقی را هم ساعاتی از شب بیاید 

و استراحت کند ،بیشتر در لبنان، 
سوریه، عراق و افغانستان یا درکشور 

دیگر که مأموریت داشت بود و 
 حقش همین بود که به دست 

ً
انصافا

اشقی االشقیاء و بدترین انسان های 
خبیث روی زمین به باالترین درجه 

رفیع شهادت برسد 
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شهید میرقاسم میرحسینی ؛ ناجی همه ی عملیات                                ها
هیچ                                کـس را ماننـد ایشـان ندیـدم. خداونـد این توفیق را به من داد کـه تقریبًا از عملیات والفجر یك 
یم کـه در میان همه ی  تـا ایـن اواخـر کـه خیلـی هـم بـود، در خدمت ایشـان باشـم. من واقعًا ایـن را می                                گو
شهدای جنگ تحمیلی، دوستان بسیاری داشتم؛ در عملیات         های مختلف هیچ    کس را مانند ایشان 
ندیدم. از زمانی که من در خدمت ایشان بودم، هیچ    وقت ندیدم که نافله ی شبش ترك بشود. یا هیچ 
گریه ی  گریه تمام شـود و خدا شـاهد اسـت، ما با  که از شـهید میرحسـینی بدون  نافله ی شـبی ندیدم 
ر  ایـن شـهید بزرگـوار بیـدار می                                شـدیم. یك آدم عجیبی بود. دنیای بی                                کران معرفـت بود. وقتی گردان دو
ایشـان حلقـه مـی    زد و ایشـان می                                خواسـت سـخنرانی کنـد، از لحظه                                ای که بسـم    اهلل می                                گفت تـا انتهای 
صحبتش، واقعًا مثل جوجه                                هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می                                گذارد ]و[ همه حواس شان متوجه 
دهن مادر است، همه ی گردان مسحور ایشان می                                شد. او ناجی همه ی عملیات                                ها بود. در صحنه ی 
جنگ وقتی عراقی                                ها پاتك می                                کردند و فشار می                                آمد، به محض این که میرحسینی وارد میدان می    شد، 

واهلل قسم انگار یك لشکر می                                آمد؛ این                                قدر در کل جبهه تأثیر داشت.

لشـکر ثاراهلل را خود حاج قاسـم تشـکیل داد، لشـکری که ابتدا تیپ بود و بعد بزرگ تر شـد و شـد 
لشکر 41 ثاراهلل، لشکری از بچه های مخلصی که در آن عارفانی چون محمدحسین یوسف الهی حضور 

داشتند. این جا گوشه ای از خاطرات »حاج قاسم سلیمانی« را از شهدای شاخص این لشگر می خوانیم.

خاطرات حاج قاسم سلیمانی از بچه های لشکر 41 ثاراهلل کرمان

عارفان لشکر ثارهللاعارفان لشکر ثارهللا
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هیچ    وقت ندیدم که نافله ی 
شبش ترك بشود. یا هیچ 

نافله ی شبی ندیدم که از شهید 
میرحسینی بدون گریه تمام شود 

و خدا شاهد است، ما با گریه ی 
این شهید بزرگوار بیدار می                                شدیم. 
یك آدم عجیبی بود. دنیای بی                                کران 

معرفت بود.

؛ جانش کف دستش بود شهید علی معمار
علی معمار، مسئول اطالعات و عملیات سپاه نیک شهر 
یتـی کـه به او سـپرده  بـود و همـه از او راضـی بودنـد. هـر مأمور
می شـد بـه نحـو احسـن انجـام مـی داد و بـه پایـان می رسـاند. 
سـرانجام بـا مشـورت سـایر مسـئولین تصمیـم گرفتیـم کـه او 
را فرمانـده سـپاه نیک شـهر کنیـم. امـا معمار قبـول نمی کرد. 
می گفـت: »مـن می خواهـم در عملیات علیه اشـرار شـرکت 
کنـم. بـرای من، اسـم و رسـم اهمیـت ندارد. من بـرای ثبات 
امنیت در این منطقه قسم خورده ام و وظیفه ی خود می دانم 
بـه سـوگندم وفـادار باشـم. بـا اصـرار و دالیـل فـراوان سـرانجام 
راضی شـد؛ اما با یک شـرط! گفت من نمی توانم پشـت میز 
بنشینم. من به شرطی این مسئولیت را قبول می کنم که هر 
بـار عملیاتـی شـد، راهـی بشـوم. با شـرط او موافقـت کردیم. 
تری را  کف دسـتش بود. بعدها بارها مسـئولیت باال جانش 

کردیـم؛ اما نپذیرفت.  به او پیشـنهاد 

؛ شهدایی که به خواب  صادقی و موسایی پور
بچه ها می آمدند

 سال شصت وسه بعد از عملیات خیبر، لشکر در خّط 
کیلومتـر  شـلمچه مسـتقر شـد. بیـن خـّط مـا و عـراق چهـار 
آب بـود. بـرای شناسـایی مجبـور بودیـم از ایـن آب گرفتگـی 
عبور کنیم و خودمان را به خّط دشـمن برسـانیم. نفراتی که 
گرفتـه بـود، مـن بـودم،  کار در نظـر  محّمدحسـین بـرای ایـن 
موسایی پور بود، صادقی و یك نفر دیگر. حّد نهایت شناسایی 
یزی از عراق بود که پایان آب گرفتگی منطقه ی  ما هم خاك ر
شلمچه قرار داشت. شب چهار نفری سوار بر قایق به طرف 
خّط دشمن حرکت کردیم. قرار بود در قسمتی از منطقه که 
یادی داشت، توّقف کنیم و بعد دو نفر از بّچه ها  چوالن های ز
یـز عراقی هـا برسـانند. آن شـب نوبـت  خودشـان را بـه خاك ر
موسایی پور و صادقی بود. وقتی به چوالن ها رسیدیم، قایق ها 
را وسط آن ها زدیم و ایستادیم. موسایی پور و صادقی که هر دو 

لباس غّواصی به تن داشتند، از ما جدا شدند و جلو رفتند. 
کردیم  کردیم، ولی آن ها برنگشتند. اول فکر   مّدتی صبر 
گر کمی منتظر  کشیده است و ا کارشان طول  شاید امشب 
یم، حتمًا می رسـند؛ اّما وقتی تأخیرشـان خیلی طوالنی  شـو
کـه قطعـًا اّتفاقـی بـرای آن هـا افتـاده اسـت.  شـد، فهمیدیـم 
قایق ها را حرکت دادیم و تا آن جا که امکان داشت به دشمن 
نزدیـك شـدیم تـا شـاید بتوانیـم اثـری از آن هـا پیدا کنیـم، اّما 
فایـده ای نداشـت. هیـچ اثـری نیافتیم، اطراف محـّل قرار را 
هم جستجو کردیم به این امید که شاید موقع برگشت، راه را 
گم کرده باشند، ولی آن جا هم هیچ خبری نبود. دیگر خیلی 
یادی نداشـتیم. وقتی کاماًل از پیدا  دیر شـده بود و فرصت ز

کردن شـان ناامید شـدیم، تنهایی به خّط مقّدم برگشتیم.
محّمدحسین که تا آن وقت دل نگران و ناراحت منتظر ما 
ایستاده بود، با دیدن قایق ها سریع جلو آمد. هر آن چه را که 
اّتفاق افتاده بود، برایش تعریف کردم. چهره ی محّمدحسین 
خیلـی در هـم شـد. هـم ناراحـت بّچه هـا بـود و هـم  فکـر کار. 
نمی دانستیم چه بالیی سر بّچه ها آمده است. شهادت شان 
یـك مصیبـت بـود و اسارت شـان مصیبتـی دیگـر. قاعـده بـر 

گر در محوری یکی از بّچه های شناسایی اسیر  که ا این بود 
می شـد، دیگـر نبایـد روی آن محـور کاری انجـام می گرفت؛ 

چون خطر لو رفتن عملیات وجود داشت.
همه نگران بودند. محّمدحسین با روشن شدن هوا لب 
بیـن اثـری از بّچه هـا پیـدا کند.  ر آب رفـت و سـعی کـرد بـا دو
مـا را هـم بـرای جسـتجو به طرف دیگـری فرسـتاد. همه برای 
یافتن موسـایی پور و صادقی بسـیج شـده بودند، اّما حوالی 
سـاعت ده ناامیـد برگشـتند. محّمدحسـین بـا حـاج قاسـم 
گرفت و او را در جریان قرار داد. حاج قاسـم به دلیل  تماس 
حّساسـیت موضـوع، سـریع خـودش را بـه منطقـه رسـاند. بـا 
محّمدحسـین داخـل سـنگری رفتنـد و مشـغول صحبـت 
شـدند. وقتـی کـه بیـرون آمدنـد، دیدم محّمدحسـین خیلی 

ناراحـت اسـت. از او سـؤال کـردم: »چی شـد؟« 
ید باید قرارگاه را خبر کنیم. بّچه ها  گفت: »حاجی می گو
 اسـیر شـده اند، چون لبـاس غّواصی تن شـان بوده، 

ً
احتمـاال

احتمال شـهید شدن شان ضعیف است.«
کنی؟«  کار  گفتم: »خب! حاال تو می خواهی چه 

گفت: »هیچی! من به قرارگاه خبر نمی دهم.« 
گفتم: »محّمدحسین! حاجی ناراحت می شود.« 

گفت: »من امشـب تکلیف لشـکر و این دو نفر را روشـن 
یم چه اّتفاقی برایشـان افتاده اسـت«. می کنـم، فـردا می گو

وقتـی حـاج قاسـم رفـت، بّچه ها دوباره جسـتجو را از سـر 
بیـن تـوی آب را نـگاه می کردنـد.  ر گرفتنـد، بعضی هـا بـا دو
کـه امـکان داشـت جلـو مـی  بعضـی سـوار بـر قایـق تـا جایـی 
کنـار آن را مـی  یـز و  رفتنـد. چنـد نفـر هـم در اطـراف خاك ر
گشـتند. شـب عـّده ای برای جسـتجوی دقیق تر، خودشـان 
را بـه محـّل گـم شـدن بّچه ها رسـاندند، اّما هیچ کـدام از این 

کارهـا ثمـری نداشـت.
 من در فکر این بودم که امشب محّمدحسین چه طوری 
ز بعـد صبح زود  می خواهـد تکلیـف همـه را روشـن کنـد. رو
ر صدایم می کند.  که دیدم از دو داخل محّوطه ی مقر بودیم 
کبر موسـایی پور را  گفت: »هم ا رفتم پیشـش، با خوشـحالی 
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دیـدم، هم صادقی را.« 
گفتم: »کجا هستند؟« 

گفت: »جایی نیستند، من توی خواب آن ها را دیدم.« 
گفتم: »خب! چی شد؟« 

کبر موسایی پور و حسین  گفت: »دیشب خواب دیدم که ا
صادقی هر دو آمدند،  اکبر جلو بود و حسـین پشـت سـرش. 

چهره ی اکبر خیلی نورانی تر از حسین بود، می دانی چرا؟« 
گفتم: »چرا؟« 

گفتی؟«  گر  گفت: »ا
گفتم: »من نمی دانم...خودت بگو!« 

گر توی آب هم بود، نماز شبش ترك نمی شد،  کبر ا گفت: »ا
گر شبی خسته بود و  اّما حسین این طور نبود، می خواند، ولی ا
نمی توانست، نمی خواند. یك دلیل دیگر هم دارد، می دانی!« 

گفتم: »نه! نمی دانم.« 
کبر نامزد داشـت، دنبال قضیه ی ازدواج رفته و  گفت: »ا

کرده بود، ولی صادقی نه.«  به تکلیفش عمل 
من با بی حوصلگی گفتم: »حاال اصل مطلب را بگو، چرا 
که اهمیّتی ندارد؛  این قدر سؤال و جواب می کنی؟! این ها 

بگو ببینم چه بالیی سرشان آمده است.«
کبر آمـد و گفت:  گفـت: »دیشـب تـوی خـواب دیـدم که ا
محّمدحسـین! ناراحت نباشـید! عراقی ها ما را نگرفته اند، 

مـا برمی گردیم.« 
گـر عراقی هـا آن ها را نگرفته انـد، پس چه جوری  گفتـم: »ا

برمی گردند؟« 
 شهید شده اند و جنازه های شان را آب 

ً
گفت: »احتماال

رد.«  می آو
کی می آیند؟«  گفتم: »حاال 

گفـت: »یکـی شـب دوازدهـم می آیـد و دیگـری هـم شـب 
سـیزدهم.« 

گفتم: »مطمئنی؟« 
گفت: »خاطرت جمع باشد.«

شب دوازدهم من مدام به فکر حرف محّمدحسین بودم و 
لحظه شماری می کردم. از سر شب لب آب می رفتم و منطقه 
را نگاه می کردم. به این امید که خواب محّمدحسین تعبیر 
شـود و بّچه هـا بیاینـد، اّمـا خبـری نبـود کـه نبود. اواخر شـب 
دیگـر ناامیـد و خسـته داخـل سـنگر رفتم و خوابیـدم. حوالی 
ساعت چهار صبح با صدای زنگ تلفن صحرایی از خواب 
کبر بختیاری مسـئول خط بود.  پریدم. گوشـی را برداشـتم، ا
مضطرب و شتاب زده گفت: »حاج مرتضی زود بیا این جا! 

یک چیزی روی آب به این سمت می آید.«
بـه سـرعت از سـنگر خـارج شـدم و خـودم را بـه لـب 
کبـر، مسـئول خـط، هـم آن جـا بـود.  آب رسـاندم. حـاج ا
محّمدحسـین هـم لـب سـاحل منتظـر ایسـتاده بـود. مّدتـی 
کـه روی آب بـود جلـو آمـد، خـودش  صبـر کردیـم تـا جسـمی 
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حکیم حقیقی 

ردهای ایـران در منطقـه حکمـت  خـب دسـت آو
کـه  می خواهـد. ایـن حکمـت وقتـی اتفـاق می افتـد 
کـی در  یـک عقـل حکیمـی، سـلیمی، مخلصـی، پا
کـه عقل هـا  رای همـه عقل هـا وجـود داشـته باشـد  و
را حرکـت بدهـد، جهـت بدهـد و ایـن فکـر و عقـل و 
درایـت و حکمـت مقام معظم رهبری مدظلـه العالی بود. 
ز هیچ ثروتی گران قدرتر و گران مایه تر  خدا می داند امرو
بـرای ملـت ایـران، آحـاد ملـت ایـران نـه فقـط شـهید 
داده هـا، نـه فقط ایثارگـران، آحاد ملت ایـران، ثروتی 
گران قدرتر از ثروت رهبری وجود ندارد. با هیچ ثروتی 

قابل مقایسـه نیسـت.

علی بارها به من می گفت اگر 
سپاه و شما اجازه بدهید، 

من در سال، سه ماه مرخصی بدون 
حقوق می گیرم و بّنایی می کنم 
و باقی مدت را در خدمت شما 

هستم. من در برابر حقوقی که از 
سپاه می گیرم، کاری نمی کنم! باور 

کنید ما همه شرمنده و حیرت زده ی 
کارهای او بودیم

ِز آخِر ]شناسایِی منتهی به  از این ها باقی نماند. در آن ده رو
عملیات والفجر ۸[ فکر نمی کنم این ها )نیروهای شناسایی 
واحد اطالعات- عملیات( اصاًل شبی را راحت خوابیدند. 
تمام شب ها را در این ده شب این ها رفتند تا ساحل دشمن 

ز آخر بود. و برگشتند. اوج تردد این ها در این ده رو
]بعد از پایان شناسایی ها[ گزارش های شناسایی را یک 
ر کردیـم. مـن می خواسـتم بدانـم چقدر ]به کارشـان[  بـار مـرو
کوچک تریـن تردیـد در روحیـه آن هـا  اطمینـان دارنـد. یعنـی 
تـا عمـق لشـکر می رفـت. بـه هـر میزانـی کـه آن هـا بـا صالبت  
صحبـت می کردنـد، بـه همـان میـزان در صالبـت مـا در 
تصمیم گیری تأثیر می گذاشت.  من وقتی با حسن صحبت 
کردم، به او گفتم: »حسن! چقدر اطمینان داری از این معبر 
که لو نرفته باشد و بتوانید بچه ها را با دقت برسانید؟« گفت: 
»با توکل بر خداوند، صد در صد.« گفتم: »مطمئنی؟« گفت: 
»مطمئنـم.«  هیـچ راهـی باز نگذاشـت بـرای این که تردیدی 
در من به وجود بیاید، هیچ راهی. حسن نگاهی به من کرد. 
می خواسـت از نـگاه مـن بفهمـد که مـن تردید دارم یـا ندارم. 
وقتـی کـه احسـاس کـرد که باید حرکت کنـد، او به همه این 
مجموعـه امیـد بخشـید. چـون او جلـودار بود. یعنـی نفر اول 

سـِر سـتون حسـن یزدانی بود، بعد گروه آمد.

کـه جلـو رفـت و بـه پیکـر شـهید موسـایی  کسـی  بـود. اولیـن 
رم نمی شـد درسـت شـب  دسـت زد، محّمدحسـین بود. باو
دوازدهم، همان طور که محّمدحسین پیش بینی کرده بود. 
شـب سـیزدهم حوالی سـاعت دو یا سـه بود که صادقی هم 

ردنـد. آمـد. پیکـرش را موج هـای آب بـه سـاحل آو
کردنش مشکل بود، اّما خواب محّمدحسین تعبیر  ر  باو
شده بود و باالخره تکلیف لشکر و آن دو نفر مشّخص شد. 
گر سپاه و شما اجازه بدهید،  علی بارها به من می گفت ا
من در سال، سه ماه مرخصی بدون حقوق می گیرم و بّنایی 
می کنـم و باقـی مـدت را در خدمـت شـما هسـتم. مـن در 
ر  کاری نمی کنـم! بـاو کـه از سـپاه می گیـرم،  برابـر حقوقـی 
کارهـای او بودیـم.  کنیـد مـا همـه شـرمنده و حیـرت زده ی 
کـرده  مـن شـنیده ام همسـر بزرگـوار او در خانـه دار قالـی بـر پـا 
بود و با سرانگشـتان هنرمندش، گل های عشـق و امید را بر 
قالی ها یادگار می گذاشت. من از چنین خانواده ی آسمانی 

و بزرگـواری بسـیار خجالـت می کشـم.

برادران قنبری برای شهادت از هم سبقت 
می گرفتند

کتیکـی لشـکر نشسـته  قبـل از عملیـات بـدر در سـنگر تا
کـه »احمـد« و »محمـد قنبـری« وارد شـدند. ایـن دو  بـودم 
بـرادر عضـو گـردان ۴۱۰ غواص بودند. هـر دو گریه می کردند. 
پرسـیدم: »چی شـده، چه خبر اسـت؟« محمد گفت: »من 
بایـد امشـب در عملیـات شـرکت کنـم.« از احمد پرسـیدم: 
یـی؟« گفـت: »مـن بایـد در عملیـات شـرکت  »تـو چـه می گو
ل این دو بـرادر گوش کنم.  کنـم.« تصمیـم گرفتـم به اسـتدال
گفـت: »مـن بـرادر بـزرگ هسـتم و مـادرم احمـد را بـه  محمـد 
دسـت مـن سـپرده اسـت. بنابرایـن، او بایـد بمانـد تـا مـن در 
ل احمـد این بـود: »او برادر  عملیـات شـرکت کنـم.« اسـتدال
کند، شهید می شود و  گر در عملیات شرکت  بزرگ است. ا
مادرم به دلیل عالقه ای که به من دارد، دیگر اجازه ی حضور 

در جنـگ را بـه مـن نخواهـد داد.«
نهایتـًا هـر دو در عملیـات شـرکت کردنـد و احمد شـهید 

شد.

یزدانی مرد ایمان و اطمینان بود
»حسـن یزدانـی« یـک جوانـی بـود در سـن پایـان شـانزده 
سالگی. یک مسئولیت بزرگ و سنگینی بر دوشش گذاشته 
شـده بـود و می خواسـت چنیـن نقـش بزرگی را ایفـا کند. ]در 
عملیـات والفجـر ۸ [قـرار بـود تضمین کند یـک جایی را که 
هزاران نفر بیایند از آن جا عبور کنند. یکی از نکاتی که این ها 
دقت باید می کردند این که هیچ آثاری از خودشان باقی نماند، 
یی، هیچ کدام  نه رّد پایی، نه رّد دستی، نه جای کاسه زانو
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خاطرات حاج قاسم سلیمانی از فرماندهان جوان جبهه که شهید شدند

بسیاری از فرماندهان جبهه که به فیض شهادت رسیدند، سنی زیر سی سال داشتند، فرماندهانی که 
خ کشـیده  عمدتـا از فعالیت هـای دانشـجویی وارد جبهـه شـده بودنـد و نخبگی شـان را در جبهه هـا نیـز بـه ر
بودند. همت، زین الدین، باكری، علم الهدی، کاظمی و... فرماندهانی بودند که دوش به دوش حاج قاسم 

در جبهـه جنگیـده بودند. حاج قاسـم روایت هـای جالبی از این فرماندهان دارند.

نخبگان وارسته!نخبگان وارسته!

  متواضع و خوش برخورد

که  حاج قاسـم در زاهدان جلسـه داشـتند؛ من به عنوان بسـیجی دم در ایسـتاده بودم. هوا خیلی سـرد بود. ایشـان با دیدن من از ماشـین پیاده شـدند و با من 
فقـط یـک بسـیجی معمولـی بـودم، بـا خوش رویـی و مهربانـی سـالم و احوالپرسـی کردنـد. مـن از طـرز برخوردشـان هیجـان زده بـودم و برایـم بـاور کردنـی نبود که 

یـک مـرد نظامـی آن قدر متواضـع و خوش برخورد باشـد.
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 حسن باقری  اعجوبه بود
اواخر جنگ مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند، 
ز  ردند  جبهه و در لشکرها می نشستند و یک شبانه رو تشریف آو
در ایـن لشـکرها می ماندنـد، گفت وگـو می کردنـد و ابهاماتی که 
در ذهـن فرماندهـان در سـطوح مختلـف بـود، مطـرح می شـد. 
بعضـًا هـم خیلـی جلسـات باجسـارتی بـود. ایشـان]فضا را[ بـاز 

می کرد، همه حرف می زدند. 
یـک شـب آمدنـد داخـل لشـکر مـا؛  لشـکر ثـاراهلل. آن جا یک 
بحثـی پیـش آمـد بیـن موضـوع ارتـش و موضوع سـپاه. ایشـان خاطـره ای تعریـف کردند در 
جهـت تأییـد ایـن فکـر سـپاهی. فرمودنـد: مـن نماینـده امـام در شـورای عالـی دفـاع بـودم. 
کّل قوا بود. بنا بود یک طرحی انجام بشـود برای شکسـتن محاصره ی  بنی صدر فرمانده 
سوسنگرد. ارتشی ها و سپاهی ها آن جا جمع بودند که پیرامون این طرح صحبت بشود. 
من بودم، بنی صدر بود، شهید چمران بود، بقیه هم بودند در جلسه. مدیر جلسه بنی صدر 
بود. من هم نشسـته بودم. برادران ارتشـی بلند شـدند. یک سـرهنگی از ارتش بلند شـد، 
طرح خودش را توضیح داد. نوبت به سپاهی ها رسید.  من نگاه کردم ببینم این سپاهی 
رکت گشادی تنش بود، این بلند  کیست. دیدم یک جواِن الغرانداِم ژنده پوشی که یک او
یخت پایین. گفتم االن اسـت کـه این خراب  شـد. همیـن کـه بلنـد شـد، مـن قلبم هری ر
کند و بنی صدر با خباثتی که ضّد این سپاهی ها دارد، این ها را سرزنش کند. او رفت پای 
نقشه و شروع کرد حرف زدن. همین طور که او حرف می زد، من قد می کندم. و بنی صدر 

با همه ی خباثتش گفت احسـنت! و او حسـن باقری بود.
این جوان اعجوبه ای بود. من چند صحنه در بیت المقدس و رمضان از ایشان دیدم 
که بعد هم فرصت نشد و شهید شد و تا آخر هم صدمه ی شهادت او در کّل جنگ وجود 
داشت. و خیلی ها هم که رفتند و شهید شدند، جایگزین نشدند؛ نه همت، نه حسین 
ز خودمان، احمد کاظمی. این ها بی نظیر  ران امرو خرازی و بعضی های دیگر. و نه در دو

ره، خدا این ها را برای امام خلق کرده بود. بودند. در آن دو

مهدی زین الدین؛ تجسم امید و روحیه بود
ین الدین« و بچه های لشکر۱7  در عملیات خیبر روی شهید »ز
علی ابن ابیطالب خیلی فشار بود. چون توی ضلع مرکزی جزیره 
کریزی هم نبود، پناهگاهی  جنوبی ]مجنون[ بودند. آن موقع خا
هم نبود، سیل بندی هم نبود، سنگری هم نبود، بمباران های 
دشـمن، آتش هـای شـدید دشـمن مجـال سـنگر درسـت کـردن 
ر بودند، دفاع می کردند.  نمی داد. بچه ها توی ِگل و آب غوطه و
ر کنید خون و ِگل با هم توی این کانال ها قاطی بود و جاری  باو
می شد. پشت سر، نه پلی بود، نه جاده ای بود، نه ماشینی می توانست بیاید، همه با بلم، 
با قایق، آن هم با آن امکانات ابتدایی که وجود داشت، خودشان را رسانده بودند به این 
یخ هم نمونه نداشـته باشـد. پایین همین  هدف.آن جا سـنگری بود که شـاید در طول تار
کوچکی بود  شـاید به  تأسیسـات نفتی عراقی ها در جزیره جنوبی ]مجنون[، یک سـنگر 
اندازه ای کمتر از ۱/5 در 2. داخل این سنگر چهار پنج تا فرمانده وجود داشت. از جمله 
کـری«، و یکـی دو سـه نفر دیگـر که زنده  ین الدیـن«، شـهید »همـت«، شـهید »با شـهید »ز
هسـتند. آتـش بـه قـدری شـدید بـود کـه آن جـا هرکـس بیـرون بـود، شـهید می شـد، زخمـی 
یختنـد روی بچه هـا یکی یکـی و شهیدشـان  می شـد. سـنگرها هـم همین طـور فـرو می ر
می کردنـد. واقعـًا هـم در طـول جنـگ کـه مـا جنگیدیـم و عملیـات کردیـم، جزیـره جنوبی 
گرفـت، جـزو برجسـته های مقاومـت در جنـگ مـا  کـه در آن انجـام  ]مجنـون[ و مقاومتـی 
ین الدیـن را دیـدم. چهـره ای کـه بـه تعبیـر عامیانـه و  محسـوب می شـد. مـن آن جـا چهـره ز
گردن و صورت سـیاه شـده بود، اما از  که تمام  خودمانی »خیلی تو دل برو بود«. چهره ای 
ین الدین، یا روی پیشـانی  گر ناخن می کشـیدی روی صورت شـهید ز دود باروت. یعنی ا
ین الدین، دستت از دود باروت سیاه می شد ]در  ین الدین، یا توی گردن شهید ز شهید ز
اثـر[ آن آتش هـا و وضعیتـی کـه وجود داشـت. اما توی همیـن وضعیت، آن چیزی که مایه 

که وجود داشت. تعجب خود من بود، روحیه ایشان بود، با همه این مشکالتی 

شهید مهدی باکری سلمان جنگ است

گـر بخواهیـم  کـری سـلمان جنـگ اسـت. ا شـهید مهـدی با
کری را تشریح کنیم باید به سه نکته »مدیریت،  شخصیت با

کنیم. اخالق و ایثار« وی توجه 
کری را دیدم هر دو صحنه  من دوبار در دو صحنه شهید با
خیلـی بـرام مهـم و عجیـب بود که من این دو صحنه را شـاهد 
کوچکـی  بـود داخـل جزیـره؛ سـنگر بسـیار  بـودم. یـک سـنگر 
کوچکـی همینطـور کـه خودشـان فرموده بودند و از قول شـهید 
ید...، این سنگر داخل خرمنی  گر داخل آتش شو که فرموده بود »ابراهیم وار ا کرده اند  ذکر 

از آتـش بود.«
کری، شهید کاظمی، شهید  آن جا شش فرمانده لشکر بودند؛ شهید همت، شهید با
ین الدیـن، بنـده هـم بـر حسـب تصـادف آن جـا بـودم و از لشـکر امام حسـین)ع( ]کسـی[به  ز
که توی جزیره جنوبی می جنگیدند. این سـنگر  نام ابوشـهاب. این ها لشـکرهایی بودند 
یـک دلبسـتگی بـه همـه داده بـود. ایـن جمعـی کـه آن جا وجود داشـت و هر آن یـک گلوله 
ز قبلـش، آقـا حمیـد در کنـار  ز، رو همـه ی آن را از بیـن مـی بـرد و منحـدم می کـرد. همـان رو
کانال آب به شهادت رسیده بود و جا مانده بود. هیچ  ر  ضلع جنوبی جزیره مجنون آن و

ز نداد. ما نمی دانستیم، داخل سنگر با  کری از خودش برو احساسی، هیچ اثری شهید با
هم شوخی می کردیم، صحبت می کردیم. در آن تنگنای بسیار سخت جنگ، کنار هم 
که  کاظمی به همه فهماند  بودن خودش یک اطمینان و طمانینه ایجاد می کند. شهید 
آقا حمید شهید شده. سکوت سنگر را فرا گرفت. من احساس کردم که چهره ی شهید 
کری به عنوان یک مصداق برای صحبت های خود، به نوعی  کری در هم شد. شهید با با

اعتـراض کـرد که چرا این خبر را دادی!
کـری[ رفـت در غـرب رودخانـه دجلـه، آن جـا در کنـار یـک  در عملیـات بـدر مهدی]با
یم. همه ی ملت  کری را باید بشـنو گروهان ماند. همه ی ما باید این نوار صدای شـهید با
ایران باید بشنوند این نوار را. این صدا را با این آرامش، در حالی که مجروح است و کمتر 
کامل هم بود. یک فرد در محاصره،  از بیست دقیقه بعدش هم شهید شد، محاصره ی 
بدون نیرو در غرب رودخانه دجله. این صدا و این طمأنینه و این آرامش، شنیدنی است؛ 

واقعًا شنیدنی است. 
مهدی عادی نبود. او در گودال نشست، در گودالی در کنار جاده ی عماره. این صدایش 
ضبط است که خطاب به شهید احمد کاظمی که تا آخر، تا زمان شهادتش از این درد به 
خود می پیچید. صدا و حرف این نوار  این است: »احمد! بیا این جا. این جا من چیزی 
کری  گر تو بیایی و ما با هم باشـیم، تا ابد از هم جدا نخواهیم شـد.« و بعد با که ا می بینم 

ثر است، به شهادت رسید.  با آن شکلی که داستان مفصلی دارد و تا حاال هم مفقوداال
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موقع شهادت احمد توقع داشتم روزنامه ها تیتر بزنند:
»فاتح خرمشهر شهید شد!«

رم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شود  من باو
زنامه های ما این جمله باشد  و گفته شد، حداقل تیتر همه ی رو
که بزرگی از ما در  که: »فاتح خرمشـهر شـهید شـد!« همان طوری 
ادبیات، در هنر، در هر چیزی از بین می رود یا فوت می کند، ما 
یاضی ایران از دنیا  یم. مثاًل پدر علم ر بالفاصله برای او تیتری دار
رفـت. فکـر می کنـم حقـی کـه احمد به گـردن ملت ایـران دارد، با 
حقـی کـه دیگـر اندیشـمندانی کـه مـورد تجلیل هسـتند و به حق 

کمتر نباشد و شاید در ابعادی بیشتر باشد. هم مورد تجلیل بودند، 
خـب، مـا بـا احمـد خیلـی رفیـق بودیـم. البتـه مـن نمی دانـم احمـد بیشـتر من را دوسـت 
داشت یا من بیشتر او را دوست داشتم. همیشه در ذهنم این بود که ای کاش می شد من 
یک طـوری بـه احمـد ثابـت کنـم کـه من چقـدر دوسـتش دارم. فکر می کـردم بهترین چیزی 
که می تواند این را ثابت کند، این باشد که مثاًل من یک کلیه بدهم به احمد. از هر چیزی 

کـه دوتـا دارم، یکـی اش را به احمد بدهم. 
وقتی احمد در جمع ما بود، تداعی همه ی زندگی مان را می کرد؛ هر چیزی که در زندگی 
کـری را در احمـد می دیدیـم. خـرازی را در احمـد می دیدیم.  بـه آن خـوش بودیـم. چهـره ی با
ین الدیـن را در احمـد می دیدیـم. همـت را در احمـد می دیدیـم. خیلـی از شـهدا را مـا در  ز
احمد خالصه می دیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه ی یادگاری هایت است، یادگار 
ران عمرت است و این را از دست  همه ی دلبستگی هایت است، یادگار همه ی بهترین دو
می دهی، این یک از دست دادن معمولی نیست. احمد با رفتن خودش، همه ی ما را آتش زد. 
خب. مدت ها از زمان جنگ گذشته بود. دلخوشی مان به هم بود. نه این که پشتوانه ی 
خاصی برای همدیگر باشیم، قوت قلب معنوی برای هم بودیم. در بیان کردن موضوعات، 

نصیحت کردن هم و سطوح مختلف دیگری با هم رودربایستی نداشتیم. 
که احمد به همه تذکر  وقتی ما بچه های جنگ جلسه ای می گرفتیم، اولین موضوعی 
مـی داد، ایـن بـود کـه آیـا ایـن جلسـه بـرای خدا اسـت؟ و بعـد پیرامـون این حرف مـی زد؛ لذا 
نقـش احمـد در مـا خیلـی نقـش برجسـته ای بود. رفتـن احمد برای همه ی ما سـنگین بود و 

فراموش نشـدنی هم هست.
من همیشه به احمد می گفتم: »الهی دردت بخوره توی سرم.« اصطالح من بود نسبت 
رت بگردم.« آن چه که مکنونات قلبی ام است، از خدا می خواهم،  به احمد. می گفتم: »دو
خـدا هرچـه سـریع تر مـرا بـه او ملحـق بکنـد و خودم را مسـتحق ایـن عنایت خـدا می دانم. و 

یسم، این را خواهم نوشت: »مرا ببر. ما را تنها نگذار.« این را خواهم گفت.  گر بنو به او ا
ردزبانـش ایـن بـود: »یـاران همـه رفتنـد  کنـد، شـهیدی داشـتیم همیشـه و خـدا رحمـت 
افسوس که جامانده منم/حسرتا این گل خارا  همه جا رانده منم/پیر ره آمد و طریق رفتن 
ر  آموخت/آن کـه نارفتـه و جامانـده منـم« فکـر می کنـم مصـداق ایـن شـعر، مـن هسـتم. بـاو
کنیـد بـه احمـد حسـودی ام می شـود؟ دلـم می خواهـد همه ی عمـرم را بدهم، فقـط یک بار 

دیگـر صـدای احمد را بشـنوم.
زی، هیـچ لحظه ای، هیچ  زی که شـهید شـد، هیچ رو وقتـی کـه جنـگ تمـام شـد تا رو
کردیم  ید ما ضرر  که ما با هم باشـیم و او با حسـرت پشـت دسـتش نزند و نگو سـاعتی نبود 
که از زنده ماندن خودش  کردند. نه تنها برای شـهید شـدن آن قدر بی تاب بود  و شـهدا برد 

یش شـهادت بود، یک آرزوی دیگـرش زودتر رفتن بود. ناراحـت بـود و ضمـن این کـه آرزو
یند خط حّد لشکرت چه می شود. وقتی می خواست  احمد منتظر نبود که در قرارگاه بگو
زی و شکستش کمتر  خط حّدی انتخاب کند، خط حّدی را برایش اصرار می کرد که پیرو
به گردن کسی بیفتد. اصاَل اتکا لشکر نجف و احمد در محورهایی که عمل می کرد، کمتر 

بـه جناحیـن آن بـود. همیشـه یـا انتخابـی را انجـام مـی داد که ایـن جناح طبیعی باشـد یا به 
نحوی انتخاب می کرد که این جناح تأثیر بر کّل عملیات بگذارد.

در آبادان جایی را انتخاب کرد که بتواند بقیه جاها را بی خاصیت کند. مهدی کیانی 
ید:» در سپاه آبادان نشسته بودم، آمدند به من گفتند که یک کسی از اصفهان آمده  می گو
رده ام این جا،  با شما کار دارد. ایشان آمد و گفت من احمد کاظمی هستم، تعدادی نیرو آو
خطـی بـه مـا بدهیـد دفـاع کنیـم. گفتم که بعدازظهر بیـا تا با هم صحبت کنیـم. بعدازظهر 
که عراقی ها می آمدند از این چوالن ها عبور می کردند  کنار بهمن شیر  آمد و یک محلی بود 
که شما  گفتم  کار اطالعاتی می کردند. آن جا را به احمد نشان دادم و  و حمله می کردند یا 
یـد آن جـا. او رفـت و بعـد از مدتـی برگشـت و گفـت: »این جـا کار مـا نیسـت، یک جایی  برو
را بدهیـد دسـت مـن کـه بـه درد بخـورد.« در چـه سـالی؟ در سـال 5۹، نـه احمـد سـال ۸۴. 
کلهر در  کنم.« رفتم پیش  می گفت: »یک جایی به من بده به درد بخورد و بتوانم اسـتفاده 
گفت: »همین جا برای  گفتم بیا این جا. یک جایی هم بود نزدیک به عراقی ها،  فیاضیه و 
ید آن طرف تر.«  من خوب است.« بعد از این، کلهر آمد و گفت: »احمد به ما گفته شما برو
احمـد آن جـا ایسـتاد تـا نتیجـه گرفـت. همیـن فاصلـه محدود بیـن عراقی ها و مـا که خیلی 
وسـیع هم نبود، نقطه شـکننده عراقی ها شـد که هم در جلوگیری از سـقوط آبادان و هم در 
گرفت، اما چرا احمد،  شکست حصر آبادان موثر بود. در منطقه آبادان هر جا می شد خط 
رد، می توانـد پل عراقی ها را ببندد  گر فشـار بیاو فیاضیـه را انتخـاب کـرد؟ چون می دانسـت ا

و تمـام جبهه را بی خاصیت کند.
کوه  کسـی نبود، آمد از زلیجان وسـط  یش  در فتح المبین هم در واقع احمد جناح جلو
میشداغ رفت رقابیه. این طرف هم مرتضی قربانی  بود، رئوفی بود، متوسلیان بود، بعد این 
طرف تر من بودم، خرازی بود؛ او آمد تا خط مرز من و خرازی و با عملی که انجام داد، خطوط 
کنار نهر  که رفت از  دشمن را سقوط داد. مانور احمد در بیت المقدس نیز قابل ذکر است 
کتیکی که از باالی دارخوئین آمد  ر زد. حتی در مرحله اول هم تا خین، دشمن را از پهلو دو

و کمر دشمن را نصف کرد، مهم بود.
کجـا حملـه می کنـد، همین طـور  کنیـد احمـد رو بـه  در عملیـات رمضـان، شـما نـگاه 
مستقیم حرکت می کند به سمت نوک شمالی کانال ماهی گیری. این حرکت، یعنی هرچه 
تا شلمچه هست، بی خاصیت می شود. لذا تا شلمچه هرچه بود، بی خاصیت شد. لشکر 

کرد. یر مثلثی ها عمل  کمر این را شکست، احمد ز ۶ از باال آمد، 
ین  یر ارتفاع سنگ معدن متوقف شد، من باالی سر پنجو در والفجر ۴، حسین خرازی ز
کـری روی ارتفـاع کنگـرک  متوقـف شـدم، حـاج همـت روی ارتفـاع خلـوذه متوقـف شـد، با
یـن و غیره را، همـه را بی خاصیت  متوقـف شـد. احمـد کـه آمـد، با عملـش، خلوذه و پنجو
کرد و مسلط شد. هدف احمد، تصرف ارتفاع لری بود. عملیات احمد، عملیات سختی 
بود. در والفجر ۴ فشـار روی احمد از همه ما بیشـتر بود. چون از دشـت شـیلر می خواسـت 
کرد.  بیاید از میدان مین، جناحش باز بود تا می رسـد به لری. قله تک بود، اما او انتخاب 

کـه می گرفت، تمام منطقه را آزاد می کرد. نقطـه ای را 
حتی عملیات بدر همین طور که می رود، مستقیم حرکت می کند تا می رسد به رودخانه 
ــ بصره، آن جا می ایستد، تمام منطقه  دجله. از دجله عبور می کند می رود کنار جاده عمارهـ 

ر می زند تا کانال سوئیب.  روطه را دو
در کربالی 5 آمد پیش من و مرتضی قربانی با حسین خرازی و زاهدی. آمد غرب کانال 
یختـه بـود. مـن  ز اول بـه هـم ر ز اول یـک نـگاه بـه جبهـه کـرد. ظاهـرَا در رو ماهی گیـری. در رو
احسـاس کـردم کـه اصـاًل فکـر می کنـد یک تکیه گاهی کـه بخواهد ایـن کار را انجام بدهد، 
نـدارد. هـر چـه مـن و مرتضـی آن جا اصـرار کردیم، چون ما در صحنـه درگیری جنگ بودیم، 
به ما نگفت نه، اما معلوم بود که جواب نه اسـت. آمد گوشـه ای از شمشـیری پنج ضلعی 

کرد. گرفت و منطقه مقابل آن و جاده شـلمچه را سـاقط  را 

  انسانی فرهنگی

زمانـی کـه در نیـروی قـدس بـود، منـزل شـخصی خـود را در کرمـان در اختیـار مجموعـه ای فرهنگـی قـرار داد که برای شـهدا و دفـاع مقدس کار می کـرد. زمانی که 
بـه کرمـان می آمـد، خـودش خانـه ای نداشـت. در بازدیـد از همـان موسسـه فرهنگـی گفتـه بود:»به ایـن خانه روح و جان دادید. ما هم خیلی خوشـحال هسـتیم 

که الحمدهلل چنین شـده اسـت.«
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! ؛ما را تنها نگذار مرا ببر
من همیشه به احمد 

می گفتم: »الهی دردت بخوره توی 
سرم.« اصطالح من بود نسبت به 
احمد. می گفتم: »دورت بگردم.« 

آن چه که مکنونات قلبی ام است، از 
خدا می خواهم، خدا هرچه سریع تر 

مرا به او ملحق بکند و خودم را 
مستحق این عنایت خدا می دانم. 

و به او اگر بنویسم، این را خواهم 
 »! ؛ ما را تنها نگذار نوشت: »مرا ببر

این را خواهم گفت. 
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پای حاج قاسم که به کرمان می رسید، انگار گوش دل یادگار های شهدا، زنگ می زد. آن ها 
هم رزِم پسر، همسر یا پدرشان را خوب می شناختند. می دانستند جانش به جان امانت های 
شـهدا بسـته اسـت و خسـتگی هایش را بـا دیـدار آن هـا از تـن بـه در می کنـد. سـردار دل هـا هـم 
کرمـان بـرود و سـفر و حضـورش را بـه دیـدار و  چشم انتظارشـان نمی گذاشـت. محـال بـود بـه 
هم صحبتـی بـا خانـواده شـهدا متبـرک نکنـد؛ و بـه شـهادت آن هایـی کـه همیشـه در کنـارش 
بودند، فرمانده بزرگ جبهه مقاومت که صالبت حیدری اش لرزه بر اندام قسی ترین دشمنان 
می انداخت و شجاعتش باعث شد فرمانده بزرگ سوری بگوید:»همه درجه های ما به اندازه 
کنار فرزندان و مادران شهدا، انسان رقیق القلب و  یک دکمه اورکت شما هم نمی ارزد!«، در 
سـراپا محبتی می شـد که تمام سـرمایه اش، چشـمه جوشـان اشـک هایش بود. مادر شـهدای 
کرمانی همیشه یک فرزند داشتند که قربان صدقه اش بروند؛ حاج قاسم برای آن ها همان فرزند 

قهرمانی بود که با دیدنش لذت دیدن سـیمای پسـر شهیدشـان را تجربه می کردند.
پای سفره همه مادران شهدا می نشست و با آن ها غذا می خورد، از هر شهیدی خاطره ای 
داشت که با آن پیوندی با مادرش برقرار کند. مثل شهید »مصطفی موحدی کرمانی« که حاج 
قاسـم بـه مـادر شـهید گفـت: »مادر! پسـر شـما جان مرا نجـات داد. شـهید مصطفی موحدی 
کرمانـی، بـرادرزاده آیـت اهلل موحـدی کرمانـی )امـام جمعـه موقـت تهـران( بـود و در سـال ۶۱ در 

عملیات بیت المقدس به شهادت رسید.
ز برای دیدار با مادر شهید موحدی  همراهان حاج قاسم خوب یادشان است که او آن رو
کرمانـی، نیـم سـاعت در کوچـه منتظـر ایسـتاد تا مـادر که در منزل نبود، بـه خانه برگردد. بعد 
هم خودش پشت فرمان ماشین برادر شهید نشست و مادر را داخل خانه برد. به همین هم 
یلچـر بنشـانند و خودش او را داخل بـرد. بعد هم کنار  کتفـا نکـرد. کمـک کـرد مـادر را روی و ا

پسر همه
مادران شهید
کرمان...
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مـادر شـهید، روی زمیـن نشسـت و بـا او شـروع بـه صحبت 
کرد. موقع خداحافظی هم حاج قاسم، چادر مادر مصطفی 
را بوسید و گفت: »شما مادر شهید هستید. دعا کنید من 

هم شهید شوم.«
کسـی نبـود کـه از محبـت عمیـق و عجیـب حاج قاسـم 
بـه خانـواده شـهدا بی خبـر باشـد. امـا حتـی همان هایـی کـه 
گاهی از راز عشـق و عالقه  همیشـه همراه سـردار بودند هم 
ردند. حاال  بی حد او به مادران و فرزندان شهدا، سردرنمی آو
که بعد از شهادت حاج قاسم، وصیت نامه اش پیش روی 
چشـم ماسـت، راز این ارادت و عشـق بی حساب برای مان 
معلوم شـده، آن جا که سـردار نوشـته: »در این عالم، صوتی 
زانه می شـنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت  که رو
قرآن به من آرامش می داد و بزرگ ترین پشـتوانه معنوی خود 
زانه با آن  می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضًا رو
که وجود مادر و  مأنوس بودم، صدای پدر و مادر شـهدا بود 

پدرم را در وجودشـان احسـاس می کردم...«
سردار حسنی سعدی تعریف می کند که »یک بار وقتی 
کرمان نبود، ما طبق برنامه همیشـگی  سـردار سـلیمانی در 
بـا خانـواده معظـم شـهدا، بـه منـزل مـادر شـهیدان  دیـدار 
»محمدعلی و اصغر محمدآبادی« رفتیم. این مادر شهید 
ز عاشـورا، زمین  در میان صحبت هایش گفت:»امسـال رو
گر حاج قاسـم می دانسـت، حتمًا می آمد دیدنم.«  خوردم. ا
گرفتیم از این مادر فیلم  تا این موضوع را شنیدیم، تصمیم 
بگیریم و این درد دلش را ثبت کنیم. همان موقع، با شهید 
حسین پورجعفری که همیشه همراه سردار بود، تماس گرفتم 

و ماجرا را گفتم. او گفت:»۱۰ دقیقه بعد زنگ بزن.« این بار 
که تماس گرفتم، حاج قاسم جواب داد و گفت:»چادر این 
مادر شهید را ببوس. دستش را ببوس...«، اما انگار راضی 
گفت: »گوشی را بده به مادر.« نمی دانید مادر  نشده باشد، 
شهید وقتی فهمید سردار آن طرف خط است، از خوشحالی 
کـه صـدای سـردار را بـه او  گوشـی تلفنـی  کار می کـرد.  چـه 
رسـانده بود، می بوسـید و می گفـت: »مـادر کجایـی قربانـت 

رت بگردم. کجایی؟ کربالیی؟«... « بـروم؟ دو
دفترچـه تلفـن حاح قاسـم هم قصـه ای دارد؛ دفترچه ای 
ز  کـه شـماره خانـواده شـهدا در آن لیسـت شـده بـود هـر رو
امنیتـی،  به لحـاظ  می گرفـت.  تمـاس  را  چندتایشـان 
چراغ خاموش و بدون اطالع به دیدارشان می رفت. بعضی 
دیگـر را هماهنـگ می کـرد به اتفـاق بـه منزل شـان می رفتیم. 
ارتبـاط حـاج قاسـم بـا بعضی مـادران شـهدا، خیلی خاص 
زاده«  بـود. می گفـت: »وقتـی بـه دیدار مادر شـهیدان »هنـدو
می روم، تمام خستگی هایم را فراموش می کنم.« نسبت به 
مادر شـهید »علی شـفیعی« )فرمانده محور لشـکر ثاراهلل در 
ران دفاع مقدس( هم همین احساس را داشت. این مادر،  دو
دیگر هیچ کس را ندارد. به همین دلیل، سردار سلیمانی هر 
وقت به کرمان می آمد، همیشـه به ایشـان سـر می زد. گاهی 
یه بـه او زنـگ مـی زد و صحبـت می کـرد. مـادر  حتـی از سـور
یه  شـهید شـفیعی می گفت:»حاج قاسـم نیمه شـب از سور
زنگ می زند و با هم صحبت می کنیم. بعد می گفت: حاال 
دیگـر خسـتگی ام رفـع شـد و بـه آرامـش رسـیدم. مـادر! دیگر 

بـرو بخواب.«

توسل به مادر همه شهیدان...
سردار سپهبد شهید »قاسم سلیمانی« که در دفاع مقدس فرماندهی لشکر ۴۱ ثاراهلل را برعهده داشت، در جمع مادران 
شهدا؛ به توسل به حضرت زهرا�در جنگ اشاره می کند و با بیان این که هرموقع در جنگ فشارها بر ما حادث می شد 

و هیچ کاری از دست مان برنمی آمد، پناهگاهی جز حضرت زهرا� نداشتیم، گفته است: 
»در عملیات »والفجر ۸« وقتی چشم مان به آب های پرطوفان، خشمگین و ترسناک »اروند« افتاد، آن جا هیچ نامی 
آشناتر از نام حضرت زهرا� نداشتیم؛ بنابراین در کنار »اروند« ایشان را در تأللؤ اشک های غریبانه و مظلومانه بسیجی ها 
صـدا زدیـم و ارونـد را بـا »یازهـرا �« کنتـرل و از آن عبـور کردیـم. در عملیـات کربـالی ۴ وقتـی دشـمن آتـش مسلسـل ها، 
خمپاره ها و توپ های خود را مستانه بر ساحل باز کرد و جوی هایی از خون به »اروند« روانه شد، آن وقت هم همه تدابیر 
کنار اروند ایسـتاده  که عراقی ها در  کار افتاده بود و نامی جز نام حضرت زهرا� بر زبان ها جاری نمی شـد. وقتی هم  از 
کربالی 5 وقتی مضطر شـدیم،  کارگر ما حضرت زهرا�بود. در  بودند و رزمندگان را با تیر می زدند، آن زمان هم سـالح 
نگاهـی بـه آب هـای »بوبیـان« کردیـم؛ آن وقـت هـم سـر خود را بـر دژ گذاشـتیم و عاجزانه حضـرت زهرا�را صـدا کردیم. 
کانال ماهی، وسط میدان مین دیدم . وقتی شما مادرها  من قدرت و محبت مادری حضرت زهرا�را در هور، غرب 

پا می زدند، من حضرت زهرا� را دیدم. نبودید و فرزندان تان در خون دسـت و
وقتی دشمن در کنار نیل به حضرت موسی� نزدیک می شد و او با یک چشم خود »نیل« و با چشم دیگرش سپاه 
کوه های  کربالی 5، اروند و  ک فرعون را می دید، خدا »نیل« را برای او شـکافت؛ حضرت فاطمه�هم در هور،  ترسـنا

کرد.« سرد و سخت کردستان، ]برای رزمندگان ما[ مادری 

بوسیدن کف پای مادر
سـردار سـلیمانی در حالی که اشـک جاری شـده بر 
ک می کـرد، گفـت: »نمی دانسـتم دیگـر  گونه هایـش را پـا
پاهای خسـته مادرم را نخواهم دید تا فرصت بوسـیدن 

داشته باشم.«
کـه از دنیا  بزرگـوار سـردار حاج قاسـم سـلیمانی  مادر
ز با جمعی از خبرنگاران تصمیم  رفتند، پس از چند رو
گرفتیـم بـرای عـرض تسـلیت بـه روسـتای قنـات ملک 
زی که سردار هم در روستا  یم. با هماهنگی قبلی، رو برو
حضور داشـتند، عازم شـدیم. وقتی رسـیدیم ایشـان را 
دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه می خوانند. 
بعد از سالم و احوالپرسی به ما گفت من به منزل می روم 

شما هم فاتحه بخوانید و بیایید. 
بعـد از قرائـت فاتحـه بـه منـزل پـدری ایشـان رفتیـم. 
برای مان از جایگاه و حرمت مادر صحبت کرد و گفت: 
یم جایی منتشر نکنید. گفت:  این مطلبی را که می گو
همیشه دلم می خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی 
نمی دانم چرا این توفیق نصیبم نمی شد. آخرین بار قبل 
از مرگ مادرم که این جا آمدم، باالخره سعادت پیدا کردم 
و کف پای مادرم را بوسیدم. با خودم فکر می کردم حتمًا 

رده شد.  رفتنی ام که خدا توفیق داد و این حاجتم برآو
سردار در حالی که اشک جاری شده بر گونه هایش 
گفـت: نمی دانسـتم دیگـر ایـن پاهـای  ک می کـرد،  را پـا
خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم.
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صنعت انسان سازی 

گـر بخواهیـم منصفانـه قضـاوت بکنیـم، میـزان  امـا ا
گرفت و محور  که در انقالب ما صورت  کادرسازی 
این کادرسازی دفاع مقدس بود، واقعًا کار شگفتی 
کرد و در سـطوح  کار شـگفتی  کرد. امام  که امام  بود 
ز  ز کشور و دیرو گون بخش اعظمی از مدیران امرو گونا
کشور در همین کارخانه ساخته شدند، تولید شدند، 
رش داده شـدند. همین عزیزانی  متولد شـدند و پرو
کـه این جـا نشسـته اند، همـه تولیـد همیـن صنعـت 
مهم انسـان سـازی امام هسـتند؛ چه در روحانیت، 
کـردن و  چـه در غیـر روحانیـت. عامـل آخـر منطبـق 
منطقی کردن توانمندی ها و هدف بود، که این هم 
در همه ی سـطوح کشـور ما وجود دارد و فراوان اسـت.

55 مردی میانه ی میدان
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امنیت   بخش 
جنوب  شرق

جنگ تحمیلی تمام شده اما مبارزه هنوز تمام نشده 
آسوده  آن که زن و بچه ایرانی شب  است؛ هنوز برای 
آسوده در خیابان ها و کوچه و  در خانه بخوابد و روز 
بازار قدم بزند، باید برای امنیت کار کرد. حاج قاسم که 
حاال در جنوب شرق ایران چهره ای شناخته  شده است.
می خواهد امنیت مردم را در داخل ایجاد کند. اشرار 
جنوب شرق ایران از نام او می ترسند و او اعالم کرده 
است که نمی گذارد آن منطقه جوالنگاه اشرار باشد...

امنیت بخش جنوب  شرق



جنـگ تحمیلـی کـه تمـام شـد؛ حاج قاسـم مـرد امنیت 
کرد تا بتواند مردم جنوب شـرق  داخلی شـد. او تالشـش را 
ایران را به یک آرامش کامل برساند. نخستین اقدام گسترده ی 
سردار قاسم سلیمانی در مبارزه با اشرار جنوب شرق کشور 
انسداد مرزهای شرقی به طول هزار کیلومتر بود؛ اقدامی که 
در سال های هفتاد و هفتاد و یک انجام پذیرفت و راه های 
یادی  رفـت و آمـد آسـان اشـرار بـه کشـور را محدود و تـا حد ز
ر مرزی را محقق کرد. حفر صدها کیلومتر  کنترل بر عبور و مرو
کریـز و اسـتقرار نیروهـای زرهـی در ایـن منطقـه  کانـال و خا
یکی از اقدامات خاص در راسـتای انسـداد مرزها به شـمار 
زگار دفاع  می رود. ایجاد خط پدافندی، مشابه آن چه در رو
مقـدس رخ داد، بـا تکیـه بـر تـوان مردمـی مناطـق مختلـف 
که سردار سلیمانی  کارهایی بود  جنوب شرق یکی دیگر از 

در این منطقه به ثمر رسـاند.
عملیات آزادسازی ۱۰۰ اسیر از چنگال اشرار مخل امنیت 
ک افغانستان منتقل شده بودند، در حالی توسط  که به خا
سـردار سـلیمانی  در سـال هفتـاد و یـک مدیریـت شـد، کـه 
خـود راسـًا در عملیـات شـرکت داشـت و بـا عملیات در دو 
کسـتان و افغانسـتان، توانسـت ضمـن محاصـره ی  کشـور پا
اشرار، با فشارهای خارج و داخل حلقه ی محاصره مقابله 

برخورد با ریشه ها 
مالطفت با شاخه ها

و موجبات آزادی اسـرا را فراهمکند.
کسازی کوهستان  های اطراف  سال هفتاد و دو، سال پا
شـهر زاهـدان بـود که بـا موفقیت و تحت مدیریت مسـتقیم 
سـردار سـلیمانی صـورت پذیرفـت تـا یکـی از نقـاط مهـم و 
اسـتراتژیک فعالیـت اشـرار در ایـن منطقـه از سیسـتان و 

کسـازی شـود. بلوچسـتان برای همیشـه پا
کسازی جنوب خراسان و خارج شدن منطقه از دست  پا
یژه ی سردار سلیمانی در شرق کشور  اشرار از دیگر اقدامات و

بود که امنیت را به این منطقه بازگرداند. 
بـودن بخشـدار نصـرت آباد  در سـال هفتـاد و دو پـس از ر
و چهل نفر از اهالی توسط اشرار و به شهادت رساندن این 
گسـترده  کشـور  افـراد، سـایه ی سـهمگین ناامنـی در شـرق 
کسـازی  شـد و همین امر موجب شـد تا سـردار سـلیمانی پا
اطـراف اسـتان کرمـان را در سـال های هفتـاد و سـه و هفتاد 
کار خـود قـرار بدهـد و در ایـن راسـتا بـه  و چهـار در دسـتور 

موفقیـت دسـت  یابد.
رتین در سال هفتاد و چهار، به منظور  عملیات بزرگ آو
گروه هـای مهـم اشـرار در منطقـه ای بـه  کسـازی و حـذف  پا
گرد  کیلومتـر مربـع از ایرانشـهر تـا بشـا وسـعت بیـش از هـزار 

صـورت پذیرفـت و یـک مـاه کامـل بـه طـول انجامید.

اول ریشه ها را زد
حـاج قاسـم مطمئـن بـود اشـراری که در منطقـه جنوب 
یشـه در بیرون  شـرق ایـران موجـب ناامنـی مردم شـده اند، ر
از ایـران دارنـد؛ لـذا پیش از اینکه در داخل اقدامی انجامی 
دهد، ابتدا عملیات هایی برای بیرون از ایران تعریف کرد. 
او مثل تمام این سال هایی که با کمک نیروهای بومی در هر 
کرد، در جنوب شـرق ایران نیز با نیروهای  جا فعالیت می 
یشـه های اشـرار را خشـک  کسـتانی ر بومی افغانسـتانی و پا
که حاال  کرد و به پشـتوانه آن با قدرت به سـراغ اشـراری آمد 

از اقتدار او در منطقه می ترسـیدند.
او ابتدا به سراغ خلع سالح رفت. خلع سالح گسترده 
در منطقه ی شـرق و جنوب شـرق کشـور در حالی صورت 
پذیرفت که ده  ها هزار قبضه سـالح از سـطح منطقه جمع 
ری و همین امر موجب بازگشت امنیت به میان مردم شد. آو
اقدامـات  جملـه  از  اشـرار  تامیـن  سـال ها  ایـن  در 
کـه سـردار سـلیمانی آن را بـه منظـور  هوشـمندانه  ای بـود 
کارهـای شـرارت بـار  کـه از  بازگردانـدن امنیـت بـه اشـراری 
کـرد. بیش  دسـت برداشـته و پشـیمان شـده بودنـد، عملی  
از هـزار نفـر از سـرکردگان اشـرار در سـال های هفتـاد و سـه و 
هفتاد و چهار مشمول تامین شدند. حمایت سردار از این 
افراد، مد نظر داشتن خانواده های این افراد و نیز تالش برای 
ر مجوز سیصد حلقه  رزی در منطقه  و صدو احیای کشاو
چاه برای رفع نیاز مردم به آب در منطقه، از جمله کارهای 

صـورت گرفتـه در ایـن راسـتا بوده اسـت.
 انجام عملیات های مختلف در شـهرهای سـیرجان، 
یـر بـم، جیرفـت و... باعـث شـد مـردم اسـتان کرمـان نیـز  کو
طعم خوش امنیت را بچشـند و این همه، مرهون تالش و 

تدبیر سـردار سـلیمانی بود.
یستن مردم  بازگشت آرامش به منطقه نیاز به در کنار هم ز
و طوایف داشت. یکی از کارهایی که حاج قاسم شخصا به 
انجام می رساند، صحبت با طوایف و گروه های مختلف 
برای رضایت گرفتن از اشرار پشیمان شده و عدم خونریزی 
در صورت آزادی آن ها بود. این کار حاج قاسم ضمن مطیع 

کردن اشرار، آرامش منطقه را نیز تضمین کرده بود.
در نهایـت، جلوگیـری از نفـوذ اندیشـه های سـلفی و 
وابسـته بـه وهابیـت و سـعودی در شـرق کشـور بـا مرکزیـت 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و سـد راه انتقال مواد مخدر 
پایی،  از شرق ایران به سوی مرزهای غربی و کشورهای ارو
ردهای دیگـر مبـارزه ی سـردار سـلیمانی با اشـرار و  دسـت آو
فعالیت هـای امنیتـی او در شـرق و جنوب شـرق کشـور بـه 
یادی برای وی به همراه داشت  که تجارب ز شمار می رود 
و همین تجارب ارزنده ی او در انجام جنگ های نامنظم و 
اشراف بر کلیه ی شئون جاری در مناطق تحت عملیات، 
از جمله شئون فرهنگی، سیاسی، عقیدتی و بومی، موجب 
شد تا چندی بعد از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی 

نیروی قدس سـپاه منصوب شود.

حاج قاسم چگونه امنیت  جنوب شرق ایران را تأمین کرد
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گفت:  فرمانده سـپاه انصارالرضا� خراسـان جنوبی 
یـادی برای  سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی خدمات ز
مردم انجام داد؛ از جمله امنیت را در جنوب و شرق کشور 
برقرار کرد. زمانی اشرار منطقه جنوب را ناامن کرده بودند تا 
جایی که در جاده بیرجند - قاین چند نفر از مردم را گرفته 
بودند و در محور بیرجند به زاهدان هم شب کسی جرات 
تردد را نداشـت، اما سـردار سـلیمانی این محور را بعد از ۶ 

یادی به مردم داشت. کرد چون عالقه ز ماه امن 
کـه مـردم از اشـرار می ترسـیدند، او  گفـت: آن موقـع  وی 
از مـرز تایبـاد تـا زابـل و زاهدان به دیدن مردم رفت و به همه 

قـول داد کـه امنیـت را برقـرار خواهد کرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا� خراسان جنوبی بیان کرد: 
حضـور سـپهبد قاسـم سـلیمانی در جبهه هـای مختلـف 
کرمـان و سیسـتان و  پررنـگ بـود و سـپاه را در اسـتان های 
بلوچسـتان تشـکیل داد. ایـن شـهید بزرگـوار در عملیـات 
کـه اولیـن عملیـات بعـد از عملیـات ثامـن  بـزرگ بسـتان 
ئمـه� بـود حضـور داشـت و در عملیـات فتح المبین  اال

تیـپ را تشـکیل داد.
سـردار قاسـمی گفت: این سـردار رشید اسـالم چند بار 
که قرار بود  به بیرجند آمد و سـال 7۸ در یکی از جلسـات 
در کرمـان برگـزار شـود، از مـا خواسـت بـه همـراه خانـواده در 
همایش حضور یابیم و با آن که همان زمان فرزند او که نوزاد 
پسر بود، فوت کرده بود، اما از همه خانواده های پاسداران به 
گرمی پذیرایی  گرمی استقبال و از همه ما در منزل خود به 

کرد لذا فردی مهمان نواز بود.
وی افـزود: منطقـه غیرقابـل عبـور در شـهداد کرمان )راه 
ارتباطی خراسان جنوبی و کرمان( وجود دارد که هیچ کس 
نمی توانست از آن عبور کند، اما این منطقه مورد عبور اشرار 
و قاچاقچیـان بـود و سـردار سـلیمانی از نیروهـای خراسـان 

نیروهای خود دستور دهد تا وارد عملیات شوند اما همیشه 
خودش در منطقه و میدان بود و این بهترین خاطرات را از 

او برای مـان رقـم می زند.
وی بیان کرد: یکی از خاطرات شیرین ما در کنار سردار 
یر کرمان  یر بیرجند و کو سلیمانی در منطقه عملیاتی بین کو
یر منطقه ای برای حضور  شـکل گرفـت و کوه های بلنـد کو
اشرار و قاچاقچیان بود که من و سردار نظری به همراه چند 
نفر دیگر خود را به منطقه رساندیم اما قبل از ما حاج قاسم 
یر حواسش به نیروها  در منطقه حضور یافته و در گرمای کو

حتی غذای آنان بود.
یادی در منطقـه بود اظهار  وی بـا بیـان ایـن کـه گرمـای ز
یر رفتیم که آمریکایی ها  کرد: به منطقه ای در گدازه های کو

روی نقشه نوشته بودند منطقه غیرقابل عبور است.
سـردار قاسـمی ادامه داد: سـردار حاج قاسـم سـلیمانی 
تنها متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیست بلکه 
متعلق به همه جهان است و همه 

ما از رفتن او داغدار شدیم.

امنیت جنوب شرق ایران
مدیون حاج قاسم است

از جمله فرماندهانی که در پاكسـازی جنوب شـرق کشـور از اشـرار با حاج قاسـم سـلیمانی کار 
می کرد، سـردار علی قاسـمی، فرمانده سـپاه انصارالرضا ؟ع؟ خراسـان جنوبی اسـت. وی خاطراتی 

نیـز از آن روزهـا دارد کـه در ایـن گفت وگوی کوتـاه می خوانیم.

کسـازی منطقه را داشـت که ما و بقیه دوسـتان  تقاضای پا
ز بعـد حـاج  آمـاده شـدیم و خـود را بـه شـهداد رسـاندیم و رو

قاسـم هم خود را به منطقه رسـاند.
گفـت: از بیسـیم اشـرار  فرمانـده سـپاه انصارالرضـا� 
می شنیدیم می گفتند از کوچه عبور می کنیم. دهانه ای 

ز  بـود کـه بـه آن کوچـه مـی گفتنـد. مجهـز رفتیـم و یک رو
و نیـم در راه بودیـم. منطقـه پـر از آب شـور بود. سـردار 

ر نمـی کرد ما رسـیدیم. اسـفندماه  سـلیمانی بـاو
بـود امـا هـوا گـرم بـود. سـردار سـلیمانی بـرای ما 

رد. آب سـرد و غـذا آو
وی اظهار داشت: با آنکه از آن مسیر اشرار 
عبـور می کردنـد، امـا سـران اشـرار نبودنـد بلکه 
کولبرانـی محتـاج نان شـب بودند و آن منطقه 
گـرم بود، سـردار سـلیمانی هنگامی که  بسـیار 

ز اشرار را دید، این  منطقه را رصد کرد و حال و رو
یم  ز وارد مبـارزه شـو گـر بـا آن هـا امـرو کـه ا را فهمیـد 

یـادی می دهیـم بنابراین دسـتور داد آن  تلفـات ز
کـه تعـدادی از نیروهـا  یم  ز وارد حملـه نشـو رو

موضـع گرفتنـد کـه مـا خـود را برای شـهادت 
کرده ایـم، امـا حـاج قاسـم در برابـر ایـن  آمـاده 
سـخنان گفـت مـن یـک تـار مـوی شـما را با 
صد نفر از این قاچاقچیان عوض نمی کنم 

و عجلـه نکنید.
فرمانـده سـپاه انصاالرضا� خراسـان 

جنوبی گفت: حضور سپهبد سلیمانی 
در عملیات هـا حـال همـه نیروهـا را 

خـوب می کـرد و قـوت قلبـی بـرای 
همـه مـا بود، او فرمانده ای بود که 

ر بایسـتد و به  می توانسـت از دو

سردار علی قاسمی، فرمانده سپاه انصارالرضا ؟ع؟ خراسان جنوبی 
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کـه سـردار سـلیمانی، فرمانـده لشـکر ۴۱ ثـاراهلل  سـال 7۱ 
کرمـان و فرمانـده سـپاه قـدس نیـروی زمینـی زاهـدان  سـپاه 
یت یافتم که به عنوان فرمانده گردان المهدی  بودند، مأمور
از لشکر پنج نصر و تیپ انصارالرضا� انجام وظیفه کنم. 
کـه ایشـان بنـده را می دیـد مـرا در آغـوش می گرفـت و  هـر بـار 

گرمـی می کردیم. احوالپرسـی 

رفتار حاج  قاسم با زیردستان دوستانه بود
این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به خصوصیات فردی 
سـردار شـهید سـلیمانی عنوان داشـت: ایشـان فردی بسـیار 
کـه برخوردشـان بـا  کـی بودنـد  مهربـان، باصفـا، فروتـن و خا
یردسـت، رفتـار یـک فرمانـده نبـود، بلکـه رفاقتـی  نیروهـای ز
و دوسـتانه بـود و همیـن رفتـار را در سیسـتان و بلوچسـتان با 

مـردم منطقه داشـت.

یک خاطره درس آموز از »حاج   قاسم«
پردل به بیان خاطره ای از حاج قاسـم پرداخت و گفت: 
ز قـرار بـود ایشـان از پایگاهی که مـن در آن جا فرمانده  یـک رو
بودم، بازدید کنند، به رسم تمام مراسم هایی که یک فرمانده 

به بازدید می آید تمام نیروها را در محوطه به خط کرده بودیم 
پتـر حامـل ایشـان بـه زمین نشسـت و به اسـتقبال  کـه هلی کو

ایشان رفتیم.
کی بود و پس از فرود بالگرد  وی بـا بیـان اینکـه منطقه خا
یـادی بـه هوا بلند شـد، ادامه داد: پس از فرود بالگرد  ک ز خـا
چند دقیقه ای منتظر پیاده شـدن سـردار بودیم که در کمال 
تعجـب ایشـان نیامدنـد، به همیـن دلیل از خلبان پرسـیدم 

که سـردار کجا هستند.
خلبان در جواب سؤالم پاسخ داد که سردار از درب دیگر 
پتر رفته و چون ایشان را در محوطه ندیده و در آن جا  هلی کو
نیـز جـز یک آشـپزخانه مـکان دیگری نبود، بـه آن جا رفتم که 
دیدم روی نیمکت چوبی، با یک لباس معمولی نشسته و 

رده بود. آشپز هم برایشان چای آو

نمی خواستم باعث اذیت نیروها شوم
پـردل بـا بیـان اینکـه وقتـی دلیـل عـدم حضـور ایشـان در 
کرد:  یا شـدم پاسـخ جالبی دادند، اضافه  جمع نیروها را جو
ر ید  به ایشـان گفتم که  نیروها به خط هسـتند، تشـریف بیاو
امـا گفتنـد دوبـاره ایـن کار را نکنید، چراکه مـن عمدًا از این 

در عملیات 
از همه 
جلوتر بود

محمدعلی پردل 
هم رزم حاج قاسم در مبارزه با 
اشرار جنوب شرق:

»محمدعلی پردل«، پاسدار بازنشسته ای است که حدود 3 سال همکار و هم رزم سردار شهید 
سپهبد سلیمانی، در منطقه سیستان و بلوچستان در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان جنوب شرق 
بوده است و با تشویق حاج قاسم کارآفرین شد. او حاج قاسم را مهربان، باصفا و خاكی توصیف 
می کند و این ها را ویژگی هایی می داند که با آن حاج قاسم با مردم جنوب شرق مواجه می شد و 
آن ها را قانع می کرد که در جهت پاكسازی منطقه از اشرار و قاچاقچیان همراهی کنند. گفت وگوی 

زیر بخش هایی از خاطرات پردل از حاج قاسم است.
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سـمت آمـدم تـا باعث اذیت نیروها نشـوم.
وی با اشـاره به هوش و ذکاوت نظامی سـردار سـلیمانی 
بیان داشت: زمانی که در سیستان و بلوچستان بودیم، اشرار 
گرفتند  گروگان  گلوگاه را  ۸5 نفر از نیروهای نظامی پاسـگاه 
کـه آنجـا هـوش نظامـی سـردار بـدون اینکـه قطـره ای خـون از 

کسـی بریزد، باعث آزادی این افراد شـد.

روایت ذکاوت نظامی »حاج  قاسم«
این رزمنده بازنشسته ادامه داد: سردار جلسه ای را تشکیل 
داده  و بـا تعقیـب نیروهـا متوجه شـدند اشـرار آن هـا را به یک 
کستان و ایران منتقل  شهرک یا رباط بین مرز افغانستان، پا
کردنـد کـه منطقـه خودمختـاری بـود و مجاهدیـن افغانـی در 

آنجا مستقر بودند.
پردل با بیان اینکه اشـرار قصد داشـتند نیروهای ما را به 
افغانستان منتقل کنند، اضافه کرد: سردار خواستند که سران 
قبایل افغان را دعوت کنیم تا با آن ها صحبت کنند، سردار 
به سران قبایل گفته بودند زن و بچه شما در شهرک هستند 
و ما نمی خواهیم دخالت کنیم، لذا یا کمک کنید که اشرار 

را بگیریم و یا آن ها را قانع کنید نیروهای ما را برگردانند .
وی افزود: سـران قبایل وقت خواسـته بودند که صحبت 
کنند و سردسته اشرار نیز 2۴ ساعت وقت خواسته بود، اما 

گفته بود فقط تا غروب فرصت دارند. سردار نپذیرفت و 
ایـن رزمنـده بازنشسـته در ادامـه خاطره خود از این ماجرا 
کـه از برجـک نگهبانـی بـا  عنـوان داشـت: زمانـی نگذشـت 
بیـن دیدیـم کـه نیروهای گروگان گرفته شـده در یک خط  ر دو
رأس جغرافیایـی بـه خـط شـده و بـه سـمت پایـگاه آمدنـد، 
البتـه سـردار هـم سـر قولـش بـه آن هـا مانـد و بـا گروگان گیرهـا 

برخـوردی نکرد.
وی درباره این مواجهه حاج قاسـم با مردم جنوب شـرق 
گفت: عمده کارهایی که حاج قاسم در حفظ امنیت منطقه 
انجام داد ناظر به همکاری و همفکری با بومیان منطقه بود؛ 
با مهربانی، با اقناع آن ها و با همراهی آن ها کار را جلو می برد.

پردل با بیان اینکه سردار در بازدیدی که از مرزهای شرقی 
ز  کـرد: آن رو داشـت بـه منطقـه شـاهرخت هـم آمـد، اضافـه 
ز درگذشـت پـدر سـردار احمدی که  هم زمـان شـده بـود بـا رو

برای عرض تسلیت به همراه سردار سلیمانی به منزل آن ها 
رفتیـم و شـب در شـاهرخت ماندیـم، سـردار در جمـع مـردم 
کردند  یادی  شاهرخت سخنرانی داشت و مردم استقبال ز

کیلومتری شـاهرخت هم آمده بودند. که از سـه  به طوری 

با تشویق »حاج قاسم« کارآفرین شدم
کـه  پاسـداری اش  از  بعـد  فعالیـت  وی در خصـوص 
کارآفرینی اقتصادی و اشتغال زایی است گفت: کاشت پسته 
یتی با سردار سلیمانی داشتم که ایشان  هم داستان دارد، مأمور
گر این منطقه  یرکوه آمدند و در آن جا به من گفتند، ا به منطقه ز
در دسـت مـا کرمانی هـا بـود تمامًا پسـته می کاشـتیم و همین 
موضوع انگیزه شد تا در آن جا پسته بکارم و هم اکنون توسط 
یر کشت پسته است. مردم بیش از 7۰ هکتار در بارنجگان ز
کـه در روسـتا بمانیـم و  وی افـزود: بـه ایـن خرسـندیم 
تولیدکننـده باشـیم، نـه اینکـه شهرنشـین و مصرف کننـده 
یم، البته هم اکنون مزرعه روسـتای بارنجگان را به یکی  شـو
کردم و پروانه بهره برداری مزرعه در ۱۰  از اهالی روستا واگذار 
رش شترمرغ با هزار و 75 قطعه  کیلومتری حاجی آباد برای پرو

کـردم. یافـت و راه انـدازی  را در

شهادت اجر زحمات »حاج قاسم« بود
وی افزود: کمتر از شهادت برای سردار سلیمانی حیف 
بـود و قطعـًا اجـر ایـن همـه زحمـات جـز شـهادت چیـزی 

نمی توانسـت باشـد.
ایـن رزمنـده دفـاع مقـدس عنوان داشـت: مـن هم صبح 
جمعه وقتی خبر شهادت ایشان را شنیدم ناراحت و شوکه 

شدم.

خاورمیانه دیگر جای امنی برای آمریکا نخواهد بود
پـردل بـا بیـان اینکه شـهادت سـردار باعـث اتحادآفرینی 
ز هم شـهادت سـردار مثـل زمانی که  خواهـد بـود، افـزود: امرو
ایشـان بـا حیـات خـود در جبهـه بودنـد، مـردم عـراق را علیـه 
آمریـکا منسـجم می کنـد و آمریـکا بایـد بدانـد دیگـر عـراق و 

رمیانـه جـای امنـی برایـش نخواهـد بـود. منطقـه خاو
یادی هستند  آمریکا بداند در ایران قاسم سلیمانی های ز

که با مشـخص شـدن جانشـین ایشـان »سـردار قاآنی« نیز که 
یکی از پاسداران نمونه هستند، این موضوع آشکارتر شد.

سردار قاآنی  سال ها در کنار »حاج قاسم« بوده است
این همرزم سـردار گفت: »سـردار قاآنی« جانشـین سـردار 
سـلیمانی، در تمام این سـال ها کنار سـردار سـلیمانی بودند 
گـر نامـی از ایشـان نشـنیدیم چون خودشـان راضـی نبودند  و ا

کـه در جامعه مطرح شـوند.
وی در رابطه با سردار قاآنی به بیان خاطره ای پرداخت و 
گفت: سـردار قاآنی چنان اخالص و سـادگی داشـتند که به 
خاطر دارم در یکی از جلساتی که در زاهدان داشتیم و تا شب 
ادامه داشت، به دلیل نبود امکانات برای خواب شب را در 
سوله ای بودیم که بعد از شام، همکاران به شوخی می گفتند 
سرداران چه شدند و به کجا رفتند؟ البته من می دانستم که 
کنار کفش ها خوابیده  آن ها هنوز جلسه دارند، چون دم در 
بـودم نیمه شـب از برخـورد چیـزی به پایم بیدار شـدم، سـردار 
که  که تنها یک پتو برداشته بود و پشت در خوابید  قاآنی بود 

این رفتار ایشان برای همکاران درس بزرگی بود.
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 اقتدار حقیقی 

ز در جمهـوری اسـالمی امنیـت و اقتـداِر دیـن  امـرو
برای همه ی سطوح مردم مسئله ی اساسی و مهمی 
کسـی در ایـران، حتـی در خـارج از  اسـت. نیسـت 
ز را  ایـران کـه ایـن اقتـدار حقیقـی و عمیـق ایران امـرو
پـاس نـدارد. الحمـدهلل ایـن اتفـاق مهمـی اسـت کـه 
ره ی رهبـری مقـام معظـم رهبری اتفـاق افتاده  در دو
کارهـای حکیمانـه و عمیـق ایشـان و  و حقیقتـًا از 
تصمیمـات بـه موقـع و مراقبـت از تصمیمـات نظام 

گـون اسـت. گونا در سـطوح 

از آبروی خود برای مردم هزینه می کرد...
چنـد سـال پیـش کـه اشـرار مسـلح در میـان تپه هـا و کوه های سیسـتان و 
یادی از سـربازان نیـروی انتظامی را  بلوچسـتان کمیـن کـرده بودنـد و تعداد ز
بـه دام انداختنـد و بـه عنـوان گـروگان بـه کویتـه افغانسـتان بردنـد، ایشـان با 
کرد و تمامی  سـرعت با هلیکوپتر خود را به آن جا رسـاند و آن ها را محاصره 
سـربازان نیـروی انتظامـی را سـالم تحویـل گرفـت و به کشـور برگرداند و تمام 
این کارها را ظرف دو سه روز انجام داد و منتظر مجوز و ساز و کارهای قانونی 
گواری می افتاد. با این که  گر وقت را از دست می داد اتفاقات نا نماند؛ چون ا
می دانسـت بدون مجوز برایش دردسـر درسـت می شـود، ولی  به منظور حفظ جان  سـربازان  مظلوم  اقدام می کند  و 
کردند و مورد بازخواسـت قرار دادند  همه دردسـرهای آن را هم به جان دل می خرد،  لذا  بعد از آن ماجرا او را احضار 

 ایشـان از آبروی خود برای مردم هزینه می کرد.
ً
حقیقتا

حجت االسالم و المسلمین عسکری، امام جمعه محترم شهرستان رفسنجان 
از دوستان و همکاران قدیمی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مأموریتی با سردار سلیمانی 
داشتم که ایشان به 

منطقه زیرکوه آمدند و در آن جا 
به من گفتند، اگر این منطقه در 

 پسته 
ً
دست ما کرمانی ها بود تماما

می کاشتیم و همین موضوع 
انگیزه شد تا در آن جا پسته بکارم 

و هم اکنون توسط مردم بیش از 70 
هکتار در بارنجگان زیر کشت پسته 

است 
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روایت شنیده نشده؛ شوکه شدن سردار 
سلیمانی از دستور رهبر انقالب

ماجرای دستور رهبری 
برای آزادی یکی از اشرار

»ما یکی از اشـرار بزرگ سیسـتان و بلوچسـتان را که سـال ها به دنبال او بودیم 
یـادی  و هـم در مسـاله قاچـاق مـواد مخـدر خیلـی فعالیـت می کـرد و هـم تعـداد ز
کره  از بچه هـای مـا را شـهید کـرده بـود بـا روش هـای پیچیـده اطالعاتی بـرای مذا
کردیم  رود آن ها به آن جا او را دستگیر  کردیم به منطقه خاصی و پس از و دعوت 

و بـه زنـدان انداختیـم. خیلی خوشـحال بودیم. 
در جلسه ای که خدمت رهبر انقالب رسیده بودیم من این مساله را مطرح و 
شرح ماوقع را به ایشان گفتم و منتظر عکس العمل مثبت و خوشحالی ایشان بودم.

رهبری بالفاصله فرمودند: همین االن زنگ بزن آزادش کنند. من بدون چون 
یاد پرسـیدم آقا چرا؟ من اصال متوجه  و چـرا زنـگ زدم، امـا بالفاصلـه با تعجب ز
نمی شـوم چـرا بایـد ایـن کار را می کـردم؟ چرا دسـتور دادیـد آزادش کنیم؟رهبری 
یی دعوتش کردیم؟ بعد از این جمله خشکم زد. البته ایشان  گفتند: مگر نمی گو
فرمودند: حتما دستگیرش کنید. ما هم در یک عملیات سخت دیگر دستگیرش 
کردیم. مرام شیعه این است که کسی را که دعوت می کنی و مهمان توست حتی 

گر قاتل پدرت باشد، حق نداری آزار بدهی.« ا

گفتگویی از یکی از اشرار سیستان و 
بلوچستان که توسط حاج قاسم آزاد شد 

بعد از آزادی توسط حاج 
قاسم کاسب شدم!

آن موقع ها در یکی از این گروه های اشرار و قاچاقچی بودم. وضع مالی خانواده ام خوب 
نبود، کار هم نبود، من هم اشتباه کردم و عضو یکی از این گروهک ها شدم. کارشان قاچاق 
مواد مخدر بود و ما به عنوان محافظ کاروان حامل قاچاق کار می کردیم. یک کالش به دست 

ز می گذراندیم. داشتیم و صورت های مان پوشیده بود و در این جاده های بیابانی شب و رو
کار بودم یکی دو بار به کمین سپاه و نیروی انتظامی  در ان یکی دو سال که من در این 
گر هم شـدم به کسی  و مرزبانی خورده بودیم، اما خداروشـکر من دسـت به اسـلحه نشـدم، ا
تیرانـدازی نکـردم، هـم می ترسـیدم و هـم نمی خواسـتم کسـی تیـر بخـورد. در یکـی از همین 

کمین ها اما تسـلیم شدیم. 
ره افتاده است تا با  یک سـالی در زندان بودم تا اینکه شـنیدم حاج قاسـم سـلیمانی دو
گر این اشرار کم  قبایل و طوایف صحبت کند و گروه های مختلف را مجاب می کند که ا
کرد  که دوباره به خالف نیفتند. بعد هم تالش  ید  رشان را بگیر خطر آزاد شدند، شما دو
گرفت. که خیلی وسط خالف نبودیم را  یادی از ما –از جمله خودم-  و عفو یک تعداد ز

کـه آزاد شـدم ابتـدا روی اینکـه در فضای عمومی حاضر شـوم را نداشـتم. اما  از زنـدان 
رم را  کـرده بود سـراغم آمدنـد، دو کـه حـاج قاسـم بـا آن هـا صحبـت  همیـن بـزرگان طوایـف 
که  کردن؛ االن خیلی سال است  کار  کردم به  گرفتند، یک مغازه ای راه انداختم و شروع 
گذاشـته و بـه لطـف حـاج قاسـم مـن سـرم در کار خودم هسـت و یـک شـغل آبرومندانه ای 

دارم و زندگـی می کنم.

  تیزبین

یـک روز فـردی بـه خـط آمـده بـود و احـوال حـاج قاسـم را می پرسـید. اتفاقـًا حـاج قاسـم در خـط بـود. او را نـزد حاج قاسـم بـرده بودند. حاجی به او شـک کـرده و از 
کـه از نیروهـای نفـوذی دشـمن اسـت. این فرد به دسـت خود  کـرده و متوجـه شـدند  کـرده و تهدیـدش  او کارت شناسـایی خواسـته بودنـد. بعـد او را سـوار ماشـین 

حاج قاسـم اسـیر شد. 
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مجاهد خستگی ناپذیر
بعضی ها می گویند او محصول نماز شب بود، بعضی ها می گویند یک عمر مجاهدت او را 
به این مقام رسانده بود، بعضی ها تقوا و اعتقادش را مالک می گیرند، بعضی ها می گویند 
او مرد اشک بود؛ بعضی ها هم می گویند او یک مخلص به تمام معنا بود. اما در واقع حاج 
قاسم همه ی اینهایی بود که هر کسی از دریچه ای به آن می نگریست، او مرد با تقوای 
مخلصی بود که نماز شب هایش و اشک هایش در مناجات ها و روضه خوانی ها و لقمه 
حالل پدر و مادرش و اعتقادش به والیت، او را به این جایگاه رسانده بود که نه فقط یک 
مرد جنگی که یک عارف خداشناس شده بود.  حاج قاسم را در البه الی صحبت دوستان و 
یارانش می توان جست وجو کرد اگرچه شاید این دریا را نتوان به این سادگی ها شناخت. 
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کل سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی با بیان  فرمانده 
اینکـه سـردار قاسـم سـلیمانی خون بهـای آرامـش یـک 
ملـت بـود، گفـت: وقتـی سـلیمانی وارد میـدان جنـگ با 
صهیونیست ها شد، فلسطینی ها با سنگ می جنگیدند، 
او کاری کرد که امروز غزه، کران باختری و شمال فلسطین 
میـدان فوران آتش علیه صهیونیست هاسـت و اسـرائیل 

را حبس کرده اسـت.
سردار سرلشکر حسین سالمی در مراسم اربعین شهید 
حاج قاسم سلیمانی که در مصلی امام خمینی )ره( برگزار 
یبای سردار  شد، اظهار داشت: چهل روز است رخسار ز
بـزرگ و تکـرار نشـدنی جبهـه مقاومـت اسـالمی سـپهبد 
شهید سلیمانی و دیگر شهدای همراهشان را ندیده ایم، 
اما با رخسار معنوی و سیمای ملکوتی و حضور آسمانی. 

آنان در این چهل روز زندگی کردیم.
وی ادامـه داد: دسـتیابی بـه شـخصیت ایـن مجاهـد 
بی نظیـر بـرای مـا امـکان پذیـر نیسـت. شـهید سـلیمانی 
قلبها را تسخیر و چشم ها را اشک آلود کرده است؛ جهان 
را با بعثت و برانگیختگی جدیدی روبرو ساخته است.

سردار سالمی گفت: ستایش و تکریم ابعاد عظیم این 
شـخصیت بـزرگ فقـط با کلمات الهـی قرآن امکان پذیر 
است. حاج قاسم محصول نماز شب بود. سلیمانی در 
مقابل دشمنان مانند کوه استوار بود و صالبت صخره ها 

را در مقابل دشمنان به نمایش می گذاشت. زره او پشت 
نداشت و هیچ وقت به دشمن پشت نمی کرد.

کیـد کرد : خـدا به او مقام محمود  فرمانـده کل سـپاه تا
بخشـید، او بارقـه ای از جلـوه محمـود را در وجـود خـود 

جلـوه گـر سـاخته بود. 
ـٌد  سـردار سـالمی ادامـه داد: او مصـداق آیـه "ُمَحَمّ
اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم" 
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کـوه اسـتوار بـود،  بـود، قاسـم در مقابـل دشـمن ها ماننـد 
گـر کوه هـا بجنبنـد، نبایـد  از امیرمومنـان آموختـه بـود کـه ا
بجنبد و در مقابل دشمن گام هایش استوار بود و زره اش 
کرد، اما برای  پشـت نداشـت و به دشـمن پرپشـت نمی 
مومنـان، در مقابـل پـدر و مـادر و مـردم جـای جـای دنیـا 
کـی، خاضـع و بـال محبتش بـرای آنها باز بود. رئوف،خا

وی با بیان اینکه خدا را دوست می داشت و خداوند 
او را دوست می داشت و در راه خدا جهاد می کرد، گفت: 
41 سـال لبـاس جهـاد را از تـن بـه در نکـرد. همیشـه در 
هجـرت بـود و می دانسـت هجـرت روح جهـاد اسـت؛ او 
گر مکتب شهادت و جهاد بود. در زمانی که دشمنان  احیا
می گفتند "از وین تا برلین از شرق تا غرب کاری می کنیم 
که همه جوانان شلوار جین و کفش های نایک بپوشند، 

بر پیشانی جوانان پیشانی بند جهاد و شهادت بست.

سرلشـکر سـالمی با بیان اینکه حاج قاسـم نه پشـت 
گفـت : بیابان هـا او را  میزنشـین  و نـه خانـه نشـین بـود، 
دره  و  هندوکـش  می شـناختند.  خیابان هـا  از  بیشـتر 
پنجشیر و بامیان در افغانستان او را بهتر از افغانستانی ها 

می شـناختند.

وی ادامـه داد: هرجـا مظلومـی بـود، قاسـم و سـپاهش 
آنجـا بودنـد و مـی جنگیدنـد و سـپر بـالی امـت بودنـد و 
ماننـد مالـک اشـتر همـواره بـه خیمه دشـمن نزدیک بود.
فرمانده کل سـپاه گفت: تکه کالم قاسـم این بود که 
 یـک کلمـه نبـود، بلکـه 

ً
»فـدای شـما بشـوم«، ایـن صرفـا

گاه و  حـرف دل او بـود تـا بـرای مـردم فـدا شـود. او تکیـه 

سخنان سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
در مراسم اربعین شهید حاج قاسم سلیمانی

راز نماز شب 

یـن پیامک های  در آخر
یزش به دختر  دختـر عز

من در نزدیکی های شـهادت این 
بود که بابا 20 روز اسـت نیامده، 

دلم برای او تنگ شـده دعا 
کنید، برگردد
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دلنشـین بـود؛ او رخسـاره میدانـی ولی فقیـه بـود و جـز بـه 
اوامر رهبر عظیم الشأن مان به چیز دیگری نمی اندیشید.

سرلشـکر سـالمی بـا بیـان اینکـه هـر آنچه اجـرا می کرد 
دقیقـا همانـی بـود که رهبرمـان فرموده بود، عنـوان کرد: او 
دلداده حضرت فاطمه بود و برای خود عالمی داشت که 

ما را یارای شـناخت دنیای روحانی او نیسـت.
وی گفـت: در آخریـن پیامک هـای دختـر عزیـزش بـه 
که بابا 20 روز  دختر من در نزدیکی های شهادت این بود 
است نیامده، دلم برای او تنگ شده دعا کنید، برگردد.

سرلشـکر سـالمی اظهـار داشـت: هـر وداع قاسـم بـرای 
خانواده اش آخرین وداع به نظر می رسید و همیشه دلهره 
بازگشت وی را داشتند و این سخت ترین نوع زندگیست.

فرمانده سپاه با بیان اینکه قاسم سلیمانی خون بهای 
کـرد: وقتـی او وارد میـدان  آرامـش یـک ملـت بـود، عنـوان 
جنگ با صهیونیست ها شد، فلسطینی ها با سنگ می 
کـرد کـه امـروز غـزه، کرانـه باختری و  جنگیدنـد، او کاری 
شمال فلسطین میدان فوران آتش علیه صهیونیست ها 
یکه دور خود دیوار کشـیدند، حاج قاسم  اسـت؛ به طور

اسـرائیل را حبس کرده بود.
سردار سالمی ادامه داد: او در میدان جنگ لبنان برابر 
صهیونیست ها مستقیما در میدان حضور داشت، زندگی 
در خطـر، هنـر او بـود. او در مدیترانه ایسـتاد تا مسـلمانان 

در خطر قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه او سیاست آمریکایی ها برای ایجاد 
کید کرد: حاج  خاور میانه جدید را به شکست کشاند، تا
گر صهیونیست ها بیخ  قاسـم آنقدر قدرت سـاخت که ا
مرزشـان کمی گوش شـنوا داشـته باشند، زبان ایرانی ها، 

کستانی ها را خواهند شنید. حجازی ها، لبنانی ها و پا
کل سـپاه بـا اشـاره بـه سـخنان یـک مقـام  فرمانـده 
صهیونیسـت دربـاره اینکـه بـا آمریکایی هـا بـرای زدن 
یه و عـراق تقسـیم کار کرده ایـم، گفـت:  ایرانی هـا در سـور
بـه آنهـا می گوییـم کـه اشـتباه مـی کنید مثل همیشـه، به 
کالم با عمل همراه است دست از  شما می گوییم و این 

پـا خطـا کنیـد هـر دوی شـما را مـی زنیـم.
کید کرد: بارها به آنها گفته ایم روی  سرلشکر سالمی تا
آمریکا حساب نکنید، آنها یا دیر می رسند یا نمی رسند، 
یا  گـر می خواهیـد حسـابی اینگونه باز کنیـد حتما به در ا

که آنجا نقطه نهایی سکونت شماست. نگاه کنید چرا
کید بر اینکه "شـهید  فرمانده کل سـپاه پاسـداران با تا
سـلیمانی" زنده تـر از قاسـم سـلیمانی و بـرای دشـمن 
ک تر از گذشته است، گفت: "حاج قاسم" دشمن  خطرنا
کـرده بـود و مـرد تغییـر میـدان موازنـه در  را آواره و سـرگردان 

اوج نابرابـری بود.
سـالمی، حـاج قاسـم را یـک مکتـب، راه و سـتاره ای 
درخشان در سپهر افتخارات انقالب اسالمی توصیف و 
خاطرنشان کرد: سردارشهید قاسم سلیمانی انتقام خود 
را قبـل از شـهادت چندیـن بـار از دشـمن گرفتـه بـود؛ این 
یخ،  فرمانده مجاهد کسی بود که برای نخستین بار در تار
جبهه وسیعی را در بالد اسالمی علیه دشمنان گشوده بود 
یم غاصب صهیونیستی را فرسوده کرده بود. و آمریکا و رژ
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 جمعیت مهم نیست

مـا نبایـد مجالـس امـام حسـین علیه السـالم را تابـع 
برند کنیم. مجلس امام حسین علیه السالم مجلس 
حضـرت زهـرا سـالم اهلل علیها بـر مبنای یـک ارادت 
شـکل می گیـرد؛ حـاال جمعیـت هرچـی می خواهـد 
کـه یـک  بیایـد. آن بانـی می خواهـد بـه عنـوان ایـن 
ابـراز ارادت کـرده باشـد، ایـن جلسـه را شـکل بدهد. 
حـاال جمعیـت بشـود ده هـزار نفـر، بشـود ده نفـر، در 
اخالص و در قبول آن در پیشگاه ائمه تأثیری ندارد 
عـدد جمعیت. لـذا باید به این موضوعات، به اداره 
گون به  مجالس، به مجلس گردانی و در مسائل گونا

کنیم. آن توجـه 
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در سوگ 
سرو سرخ
یادداشت حجت االسالم علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس

سـاعت چهار و نیم صبح جمعه سـیزدهم دی ۱۳۹۸ تلفن منزل زنگ خورد و خبر 
کردم. خبر مثل پتکی بر فرقم فرود  یافت  شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی را در
آمد. ناله ام بلند شد. بی درنگ به سمت نیروی قدس راه افتادم. در طول مسیر مانند 
یختم.یکراسـت بـه اتـاق سـردار رفتـم جـای خالـی او را که دیدم بیشـتر  بـاران اشـک ر
ز در انتظار آمدنش بودم، لحظه شماری می کردم بیاید  من به بهانه ای  سوختم. هر رو
به فرماندهی بروم و رفیقم را ببینم. از دیدنش لذت می بردم. بارها این را به او گفتم. 
حتی در سال ۱۳۹۱ به سردار گفتم من حاضرم فدای تو بشوم و قبل از تو شهید گردم. 
کـه هـم عاشـقش بـودم و هـم می دانسـتم امام مـان خامنـه ای عزیـز در  رازش ایـن بـود 

که قاسم بماند تا آقایمان نسوزد. نبودش می سوزد و من عاشق سرنوشتی بودم 
یم بر باد رفته بود. من بودم و جای خالی حاج قاسم عزیز. رفاقتمان ۳۸ سال استمرار داشت و حاال شاید عمیق  اکنون آرزو
ز او فرمانده تیپ ثاراهلل بود.  تر شده بود. نخستین دیدارمان قبل از عملیات بیت المقدس بود. در اردوگاه حمیدیه. آن رو

ز عشقش به دلم نشست. جوان رعنا و الغر اندام کرمانی، محبوب همه بچه های تیپ و بسیجیان کرمان بود. از همان رو
در پایان سال ۱۳۶۰ در جبهه سرپل ذهاب بودم. با شروع علمیات فتح المبین به تهران آمدم و از طریق سپاه منطقه ده 
به اهواز اعزام شدم. در پادگان گلف اهواز بچه های  تیپ ثاراهلل را دیدم و به آن تیپ گره خوردم. در هر عملیاتی به تیپ و 
ردین ۱۳۶5 دیگر لشکری شدم. شدم معاون تبلیغات حاج قاسم. من کجا و حاج  بعدها به لشکر ثاراهلل می آمدم. از اول فرو
ک، شجاع، با تدبیر، اهل خضوع و خشوع در برابر بسیجیان، اهل تهجد و راز و نیاز و نماز  قاسم کجا؟! مردی نترس، بی با
ز و زاهد شـب. مرد سـخن. حرف هایش یک لشـکر  شـب. اهل تضرع و سـوز و اشـک و مناجات. اهل تالوت قرآن. شـیر رو
بلکه کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان را تکان می داد. این سه استان پشتیبان لشکر ۴۱ ثاراهلل بودند و حاج قاسم 
پدر بسـیجیان و رزمندگان هر سـه اسـتان بود. نزدیک هفت سـال در ثاراهلل پدری کرد. تمام سـعی او در عملیات ها حفظ 
یر نظر داشت. بر  جان رزمندگان بود. برای حفظ جان آنان با کسی شوخی نداشت. همه جا حضور داشت. همه چیز را ز
همه جا نظارت داشت. رزمنده ثاراهلل می بایست در بحبوحه عملیات غذای گرم بخورد، میوه بخورد. در اوج عملیات و 
یر آتش سنگین دشمن به او نوشابه خنک برسد. شربت آبلیمو بنوشد با گالب ناب قمصر کاشان معطر شود تا خستگی  ز

یر مجموعه اش می خواست تا بسیجی ها راحت بجنگند. عملیات از جانش بیرون رود. حاج قاسم همه اینها را از ز
یا بود. برخی او را  یـر آتش بر پیشـانی بچه های جنگ بوسـه می زد. با آنها صفا می کـرد. بی ر پـدر ثاراللهی هـا تـوی خـط و ز

نمی شـناختند. مثل یک بسـیجی با آنها محشـور بود.
پس از هر عملیات به چادر گردان ها سر می زد و در فراق شهدای لشکرش می گریست. اشکهایش دیدنی بود. ناله های 

رد. در فراق فرماندهان گردان ها و تیپ ها و معاونت های لشکر اشک همه را در می آو

سـخن  برایشـان  و  می کـرد  جمـع  را  لشـکر  بچه هـای 
می گفت. حرفهایش از دل بر می خاست و بر دل می نشست. 
یختنـد.  از اول سـخنرانی اش تـا آخـر رزمنـدگان اشـک می ر
حرف هایش حرف های الهی بود. برای همین بچه ها خیلی 
دوستش داشتند. وقتی وارد حسینیه لشکر می شد بچه ها 
ردند. اصال این کارها  روی دست او را تا پشت تریبون می آو
را دوسـت نداشـت. از نام   و شـهرت تنفر داشـت. دوسـت 
ز کند. ز را شب و شب را رو یر چتر گمنامی رو داشت در ز
پس از هر عملیاتی که به کرمان می رفت به خانه شهدا 
سر می زد. پدر و مادر شهدا را تکریم می کرد. برای بچه های 
شـهدا پـدری می کـرد. بچه هـای شـهدای جنگ بـه او عمو 
می گفتنـد. بـر گونـه بچه هـای شـهدا بوسـه می زد و برایشـان 
هدیـه می بـرد. این کارش تا لحظه شـهادت ادامه داشـت. 
ماشااهلل حاال همه بچه های شهدا عروس و داماد شده اند و 
او همچنان به بچه ها در تماس بود. با بچه ها بچه بود و در 

ک. جنگ با صدامیان مرِد مرِد مرِد، نترس و بی با
برای آزاد سازی مهران در سال ۱۳۶5 به فرمانده قرارگاه 
یزنـد. آنـان  کـه خـوب اشـک می ر گـردان دارم  گفـت مـن دو 

یـزان را آزاد کنند. می تواننـد تپه هـای قالو
یـت بچه هـا مهم بود. قـدرت را در ارتباط با  برایـش معنو
خـدا می دیـد و خـودش سـخت به این ارتباط دلبسـته بود. 
ارتباطش با اهل بیت علیهم السالم مثال زدنی بود. با شروع 
مداحی در عزای اولیای الهی، صدای گریه اش بلند می شد 
ز آخر همین گونه بود. یخت. حاج قاسم تا رو و اشک می ر

کـه نرگـس و  زهایـی  کـرد و تـا آن رو بعـد از آنکـه ازدواج 
حسـین چنـد سـاله بودنـد در یـک اتـاق در هتـل فجـر اهـواز 
کـه در  ثـاراهلل  زندگـی می کـرد. سـاده و بی آالیـش، فرمانـده 
جنگ جدی و مصمم و بی تعارف بود در بعد از عملیات 
فرماندهـان لشـکر را بـه میهمانـی دعـوت می کـرد و خودش 
آشپز می شد. بچه ها با خانواده می آمدند و او مانند رفیقی 
شفیق از همه پذیرایی می نمود. با همه نشست و برخاست 
داشت. گاهی در جمع کسی او را نمی شناخت خودش را 
که فرمانده می گفتی  پشت سر دیگران پنهان می کرد. به او 

بر می آشفت.
آنقدر با او صمیمی بودم و دوستش داشتم که در بعضی 
ز  بـر روی ماشـین لندکـرو کـه  یـی را  از عملیات هـا بلندگو
کـرده بودیـم تـا در عملیـات نوحـه و سـرود و مـارش  نصـب 
کنـار سـنگر فرماندهـی می بردیـم و  کنیـم بـه  جنـگ پخـش 

نوحـه قاسـم را برایـش می گذاشـتیم.
یبایی بود. چقدر از دیدنش لذت می بردم.  ران ز چقدر دو
زهـا هـم یـک قاب طالیی در قلبم برایش درسـت کرده  آن رو
بودم. دوست داشتنی بود. زمانی دوست داشتنی تر می شد که 
یت و اعتقادات بچه ها وقت می گذارد.  می دیدیم برای معنو
کـه دربـاره جنگهـای صـدر  کتاب هایـی را  همـه نوشـته ها و 
اسـالم تهیه می کردیم می خواند و تایید می کرد. دسـتور داد 
ره های  در قم مکانی را مهیا کنیم تا بچه های لشکر برای دو
عقیدتـی بـه آنجـا برونـد و بـا بـزرگان حـوزه و علمـای اخـالق 

کنند. حشر و نشر 
یباتـر  ز ز ز بـه رو کـرد، رو حـاج قاسـم بـر همیـن پایـه رشـد 
یبایـی اش را در فـاو و شـلمچه و مهـران و مـاووت  می شـد. ز
زهای پایانی جنگ که صدامیان دوباره  و حلبچه دیدم. رو
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 اگر سپاه تضعیف شد 
چیزی باقی نمی ماند

کنـد. نبایـد مـا در  کسـی سـپاه را تضعیـف  نبایـد 
گون سپاه را مورد حمله قرار بدهیم؛  صورت های گونا
نباید تداعی حرف های دوره های گذشته را بکنیم. 
سـپاه امروز سـینه اش سپر اسـت برای خون دادن در 
راه ایـن مـردم. چه باالی شـهر، چه پایین شـهر، فرقی 
نمی کند. ما باید حساس باشیم برادرها. این مسائل 
را به موضوعات سیاسی نچسبانیم و نگاه نکنیم با 
دید سیاسی این موضوعات را؛ اگر ما مجاهد هستیم، 
اگر ما عزت ایران را می خواهیم، حاال هر کجا هستیم 
غیر از این جمع، ما می خواهیم این کشور عزیز باشد؛ 
باید به این اصول توجه بکنیم. اگر این اصول تضعیف 

شد، چیزی باقی نمی ماند. 

 در سـال 1۳76 فرمانده 
نیروی قدس شـد. در 
افغانسـتان حماسه آفرید. 

بارها تا نزدیک شـهادت رفت. 
یکبار در فـرودگاه طالبان به 

زمین نشسـت. زود متوجه شد 
خلبان اشـتباه گرفته است. 
هواپیما با سـرعت از زمین 

برخاسـت. اما حاج قاسم خم به 
ابرو نیـاورد ترس را محاصره کرده 

بود. عاشـق شهادت از مرگ 
خ اسـتقبال می کرد سر

مجاهد خستگی ناپذیر

در سـال ۱۳75 تصمیـم گرفـت کنگـره شـهدای لشـکر 
رد.  آو کار  پـای  را  نمایـد. همـه  پـا  بر کرمـان  در  را  ثـاراهلل 
یسـندگان حـوزه هنـری را برای نـگارش کتاب خاطرات  نو
فرماندهـان لشـکرش بـه کرمـان برد و کاری کارسـتان کرد. 
کشـید. بـرای نخسـتین  شـهدای لشـکر را از غربـت بیـرون 
بـار در کشـور مـوزه جنـگ سـاخت. حاال دیگر حاج قاسـم 
شـده بـود حـاج قاسـم هنرمنـد جبهـه فرهنگـی. بـا همـان 
گسترش امنیت  ران جنگ نیز در تالش برای  صالبت دو

ایـران و ایرانـی بود.
 در سال ۱۳7۶ فرمانده نیروی قدس شد. در افغانستان 
یـد. بارهـا تـا نزدیـک شـهادت رفـت. یکبـار در  حماسـه آفر
فـرودگاه طالبـان بـه زمین نشسـت. زود متوجه شـد خلبان 
اشتباه گرفته است. هواپیما با سرعت از زمین برخاست. 
رد، ترس را محاصره کرده بود،  اما حاج قاسم خم به ابرو نیاو

عاشق شهادت از مرگ سرخ استقبال می کرد.
ز در لبنـان مانـد. پا به پای  زه چهـل رو در جنـگ ۳۳ رو
ران آن جنگ  سید حسن نصراهلل سوخت و ساخت. از دو
کـه منجـر بـه شکسـت  رد  وحـدت دو جبهـه ای را بیـرون آو

اسـرائیل در لبنان و غزه شـد.
از  تمـام وجـود  بـا  یـد.  رز هـر مظلومـی عشـق می و بـه 
بـه عـزت فلسـطین و فلسـطینی  آنـان حمایـت می کـرد و 
کرانـه باختـری بـه  می اندیشـید. بـا همـت او سـنگ غـزه و 
یـم غاصـب  کـرد. پلـکان تصاعـدی، رژ موشـک صعـود 
کـرد و حـاج قسـم منتظـر مانـد تا  صهیونیسـتی را عصبانـی 

دشـمن از عصبانیـت بمیـرد.
یه بـاز شـد او سراسـیمه پا در  وقتـی پـای داعـش بـه سـور
رکاب شـد تـا حـرم عمـه سـادات آسـیب نبینـد. از خروش 
ینبیـون پـا بـه عرصـه  یـون و فاطمیـون و ز انقالبـی او حیدر

وجـود نهادنـد و دفـاع وطنـی را رقـم زدنـد.
یباتر از خروشـش  در دفاع از حرم جغرافیا نشـناخت و ز
زها حاج قاسم  ران جنگ هشت ساله مثل همان رو در دو
فرمانده میدان در جلوتر از همه بود. آنگاه که عراق عرصه 
یست ها شد حاج قاسمی که در جلسات  ر تاخت و تاز ترو

بـه روی جـاده اهواز-خرمشـهر آمدنـد مثـل یـک رزمنـده 
ز می جنگیـد، پـا بـه پـای رزمنـدگان پیش  بسـیجی شـبانه رو
اسـرای لشـکر  اسـارت  و  می رفـت. جراحـت مجروحـان 
جانـش را می گرفـت. خشـم و سـوزش را بـرای خدا بود. همه 
گـر عصبانـی هم می شـد کسـی از  می دانسـتند بـرای همیـن ا
که  دستش ناراحت نبود. حب و بغضش الهی بود. جنگ 
تمام شد به فرماندهان درجه سرتیپی دادند. حاج قاسم شد 
سـردار سـرتیپ پاسـدار حـاج قاسـم سـلیمانی. امـا او همان 
قاسم ماند. رتبه های دنیایی در نگاه وی اهمیتی نداشت 
ز  از سـال ۱۳۶7 تـا سـال ۱۳۹۸ بـا همیـن روحیـه ماند. آن رو
یه و عراق امام خامنه ای  هم که پس از غلبه بر داعش در سور
کسـی مطلـع نشـود.  کـه  کـرد  مـدال ذوالفقـار را دادنـد شـرط 

می خواسـت بـاز هـم گمنـام بماند.
کرد.  پس از جنگ ارتباطش را با بچه های جنگ حفظ 
ر هم جمع می شـدند و حاج قاسـم پدری  سـالی چند بار دو
می کرد. حاال دیگر بچه های جنگ هم جناحی شده بودند 
گر  که بچه جنگ بچه جنگ اسـت ا و برای او مهم این بود 

کشور نبود. اینها نبودند 
حاج قاسم محور بچه های جنگ بود. حتی در هرمزگان و 
یند  سیستان و بلوچستان. هنوز هم بچه های جنگ مرید او
و حاج قاسم هر چه می گفت می پذیرفتند. حاج قاسم شهره 
بود. فرمانده سپاه کرمان و فرمانده قرارگاه شرق، امنیت را به 
جنوب شرق کشور برگرداند. بلوچ ها خاطره خوشی از او 
یشـه کن سـازی مواد مخدر در کشور برای  دارند. برای ر
قاچاقچیـان کارآفرینـی کـرد. جیرفـت کرمـان نمایـی از 
همت او را شاهد بود. فکرش بکر بود و با تدبیر پیش 
می رفـت. حـاال او در سـپاه زبانـزد شـده بـود ولـی او 

همچنان قاسم زمان جنگ بود.
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  حاج قاسم مداحی می کند

کیپ ها  حـاج قاسـم بـا همشـهری های خودشـان خیلـی خودمانـی بودنـد. یـک شـب تاسـوعا در قنـات ملـک بودیـم و قرار بـود به کرمـان برگردیم. همـه آماده شـدیم. ا
جابـه جـا شـدند و مـا هـم قـرار بـود در ماشـین پشـت سـر حـاج قاسـم حرکـت کنیـم. حـاج قاسـم به مسـجد رفتـه بودند و مـا هر چه انتظـار کشـیدیم، ایشـان نیامدند. به 
داخـل مسـجد رفتیـم. دیدیـم حـاج قاسـم وسـط مسـجد ایسـتاده اند و بـا صدایـی زیبـا نوحـه ای را از حفـظ در وصـف قاسـم بـن حسـن می خواننـد و جوانـان هـم سـینه 

می زننـد. مـا هـم از فرصـت اسـتفاده کردیـم و در کنـار بقیـه افـراد حاضـر در مسـجد ایسـتادیم و عـزاداری کردیم. 

در سفرها خواب نداشت. 
گاهی در 24 ساعت یک 
ساعت هم نمی خوابید. مدیر 
جهادی جبهه مقاومت عشق 

کار شبانه روزی را از میان، ناله ها 
و گریه های نیمه شبش در آورده 
بود؛ یا در جلسه بود یا در میدان 
جنگ. یا در راز و نیاز و مناجات و 
ذکر بود یا در حال عبادت و نماز 
شب و نافله و یا در حال تالوت 

قرآن و تدبر در قرآن

روضه ثاراهلل برای ثاراهلل یک صورت اشک می شد بار سفر 
کربـال و نجـف رسـاند. در ایـن زمـان او  بسـت و خـود را بـه 
یه آوازه جهان  یه بـود. عزتـش در سـور اسـطوره فتـح در سـور
کـرد. او  رودش بـه عـراق مـردم آن دیـار را آرام  شـده بـود و و
رد. حـاال مـرد  بـه عـراق رفـت تـا حشدالشـعبی را بـه دنیـا آو
جنـگ ایـران شـده بـود. مـرد میـدان مقاومـت. حماسـه ها 
ید و عامل پیوندی عمیق میان ملت ایران و عراق شد. آفر

دیگـر خـواب نداشـت. دائـم در تـردد بیـن ایـران و عـراق 
یه بـود. بـرای فلسـطینی ها می سـوخت. مظلومیـت  و سـور
یمنی ها آتشش می زد و برای انتقام گرفتن از دشمنان مردم 

بحرین لحظه شـماری می کرد.
گاهـی در 2۴ سـاعت یـک  در سـفرها خـواب نداشـت. 
ساعت هم نمی خوابید. مدیر جهادی جبهه مقاومت، عشق 
زی را از میـان ناله هـا و گریه هـای نیمـه شـبش  کار شـبانه رو
رده بود. یا در جلسه بود یا در میدان جنگ. یا در راز و  در آو
نیـاز و مناجـات و ذکـر بـود یـا در حال عبادت و نماز شـب و 

نافلـه و یـا در حـال تالوت قرآن و تدبر در قرآن.
آشنای جبهه مقاومت در میان این سوز و شور و عشق 
در سـخنرانی اش مثـل نـور بر قلب هـا می تابید. اهل موعظه 
بود. درس اخالق می گفت و درس اخالق می خواند. دائم 
ز شاهد بودیم. در حال مطالعه بود. رشد معنوی اش را هر رو
کـه مثـل مالـک می گفـت و  بـود  او دیگـر سرلشـکری 
می سـوخت و در دفـاع از حـرم و حریـم اولیاءالهـی در راه 
تر او در امام خمینی ذوب  والیت فقیه جانبازی می کرد. باال
یخـت. شـده بـود و همـان سـوز را پـای امـام خامنـه ای می ر
بارها می گفت من در ایران و لبنان و افغانستان و عراق 
یادی حشر و نشر دارم واهلل تمام علمای  یه با علمای ز و سور
شیعه را از نزدیک می شناسم، اما به خدا قسم سرآمد همه 

آنان امام خامنه ای است.
بـا موالیـش عشـق بـازی می کـرد. امامـش نیـز تـوان فـراق 
حـاج قاسـم را نداشـت. همـان سـوختن بـرای موالیـش را در 
ز برای  فراق شهدا هم می دیدی. از سال های جنگ تا امرو
یخـت. بـرای شـهدای  فرماندهـان لشـکر ثـاراهلل اشـک می ر
ز عشـقش بـه بچه هـای  ز بـه رو مدافـع حـرم می سـوخت. رو

شـهدا بیشـتر می شـد و بـا آنـان غـم تنهایی نداشـت.
دوست داشت فرزندان شهدا عمو صدایش بزنند و حاال 
یید و برایشان پدری  عمو مثل پدر، یتیمان شهیدان را می بو
می کرد. بارها دیدم بچه های شهدا و حاج قاسم بابایشان، 
عشـق می کردنـد و اوج ایـن عشـق را آنجـا دیـدم  کـه شـب تا 
یـر سـرمای کرمـان در کنـار گلزار شـهدا ماندند تا  صبـح در ز

یشان را ببینند. برای آخرین بار عمو
ز چهارشـنبه ۱۸ دی مـاه ۹۸  حـاج قاسـم در صبـح رو
ک شـهید حسـین  در گلزار شـهدای کرمان در جوار تربت پا
کنـار  کـه او همچنـان در  یوسـف الهـی دفـن شـد امـا دیـدم 

فرزندان شهدا ایستاده است. چه اینکه پدران همان ها یک 
لحظه از نگاه حاج قاسم پنهان نشده اند. اتاق کارش و اتاق 
پذیرایی خانه اش و حسینیه اش در کرمان و خانه پدری اش 
یر شهدای  در قنات ملک رابر کرمان همیشه نور گرفته از تصو

یه و عراق و لبنان بود. جنگ و سور
زهایی که حاج  ز که فرمانده تیپ ثاراهلل بود تا آن رو آن رو
یه و لبنان و فلسـطین شـد  قاسـم، حاج قاسـم عراق و سـور
و زن و مـرد ایرانـی از دیدنـش لـذت می بردنـد، حـاج قاسـم، 
کـه در  ـری از ایـل سـلیمانی 

ُ
حـاج قاسـم قنـات ملـک بـود. ل

زهای پایانی عمرش نوشت من به لر بودنم افتخار می کنم. رو
یا و مخلص و متواضع.  یست بود و بی تکبر و بی ر ساده ز
ید و ایرانی نیز در  رز هرگـز خـودی ندیـد. به یک ایران عشـق و

فراقش یک دنیا سوز و اشک شد.
حاج قاسم مثل ملت ایران همیشه از والیت می گفت و 
می سرود. »آدم ها می آیند و می روند. قاسم سلیمانی می رود 
قاسـم سـلیمانی دیگـری مـی رود. احـزاب و جریان هـا اصـل 
نیستند. اصول را توجه کنیم. اصل اساسی نگاه دارنده این 
نظام ولی فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناطق است. با 
جانمان، با خونمان در همه آحادمان از آن دفاع می کنیم«. 
یبا و جهان بینی الهی حاج قاسم بود که آمریکا  همین نگاه ز
و اسـرائیل تهدیدش می کردند. حاج قاسـم به جای ترس در 
یخ اول مهرماه ۹7 بر همه آن اباطیل خط بطالن کشـید  تار
و نوشـت »ان شـاءاهلل خداوند شـهادت را به دسـت بدترین 

دشمنان دینش نصیب من کند.«
وی بـرای چنیـن لحظـه ای بی تـاب بـود. هرگـز بـه دنبـال 
کسب قدرت نبود. نام و نشان را نمی خواست. پول برایش 

یاسـت برایش بی مفهوم بود. ارزشـی نداشـت. ر

کـه یـک شـهروند عـادی در سـال ۱۳۹۶ از او  ز  آن رو
یاسـت جمهـوری شـود در پاسـخش  کاندیـدای ر خواسـت 
کشـور آنقـدر شـخصیت های مهـم  نوشـت »الحمـداهلل در 
کـه نیـازی نیسـت  گمنـام و بـا نامـی وجـود دارد  و ارزشـمند 

کنـد.« سـربازی پسـت سـربازی خـود را رهـا 
حاال این سرباز والیت وصیت نامه اش را نوشت و در آن 
رد خداونـدا ای عزیـز مـن! جسـم مـن در حال علیل شـدن  آو
است چگونه ممکن کسی که چهل سال بر درت ایستاده آن 
را نپذیری؟! خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته 
از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی 

مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.
یخ پنجشنبه ۹۸.۱۰.۱2 این خواسته اجابت شده  در تار
ز نوشـت خداوندا عاشـق  بـود کـه حـاج قاسـم در پایان آن رو
کـه موسـی را ناتـوان از ایسـتاندن و  دیدارتـم. همـان دیـداری 

کیزه بپذیر. نفـس کشـیدن کرد. خداوندا مـرا پا
ز جمعـه ۹۸.۱۰.۱۳  و درسـت در سـاعت های اولیـه رو
موشـک های آمریکایـی بـه دسـتور پلیدتریـن و کثیف ترین 
رئیس کاخ سفید بدنش را نشانه رفتند و حاج قاسم در میان 

آتش سـوخت و به آرزوی دیرینه اش رسـید.
حاال حاج قاسـم می رفت تا به آرزوی بعدی هم برسـد. 
که برایش نوشـت من جای قبرم را در مزار شـهدای  یی  آرزو
کرده ام. قبر من سـاده باشـد مثل دوسـتان  کرمان مشـخص 
یسـید نـه  کلمـه »سـرباز قاسـم سـلیمانی« بنو شـهیدم بـر آن 

عبارت های عنـوان دار.
او عنـوان نخواسـت و شـد حـاج قاسـمی که یـک ایران و 
عراق برایش به صحنه آمدند و شهر به شهر او را تشییع کردند. 
یخت. یمن  یه برایش اشک ر لبنان هم برایش سوخت. سور
کستان در نبودش فریاد زدند. در شهادتش گریست. هند و پا
کـه یـک جبهـه  کـه بـود  راسـتی حـاج قاسـم سـلیمانی 
یختند. امام خامنه ای در کنار  مقاومت برایش اشک ماتم ر
جنازه اش یکپارچه سـوز شـد. در سـخنرانی ها از عظمتش 
زهـای تشـییع او را یـوم اهلل نامیـد.  ز شـهادت و رو گفـت و رو
که فریاد  نبود آن شـهید عزیز یک دنیا خشـم شـد. خشـمی 
انتقام را بر گلوی هر ایرانی رقم زد و دیدیم که همه آن فریادها 

موشـک شـد و در عین االسـد فرود آمد.
حاال دیگر شهید قاسم سلیمانی از حاج قاسم سلیمانی 
ک تر شده بود. همه چشم ها به سمت و  برای دشمن ترسنا
یی می نگریست که بعد از حاج قاسم چه اتفاقی خواهد  سو
افتاد؟ ایران یکپارچه شده بود، عراق یکپارچه فریاد بیرون 
رفتن آمریکا از کشورش را سر می داد. جبهه مقاومت فریاد 
مـی زد آمریـکا از منطقـه باید خارج شـود. اتفاقی که به یقین 
کمه بین المللی  رقم خواهد خورد و ترامپ را به صحنه محا
که  خواهد برد. این اتفاق اما آغاز یک حرکت بزرگی اسـت 

سرانجامش به نابودی اسرائیل ختم خواهد شد.
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 مثل صوت قرآن 

در این عالم، صوتی که روزانه من می شنیدم و مأنوس 
با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد 
و بزرگترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، صدای 
فرزندان شهدا بود که بعضًا روزانه با آن مأنوس بودم؛ 
صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را 

در وجودشان احساس می کردم.

بعد از مراسم تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی با دوسوال 
کـه چـرا ایـن بدرقـه  اصلـی مواجهیـم. سـوال اول ایـن اسـت 
یخی از سردار سلیمانی صورت گرفت و سوال دوم اینکه  تار
این بدرقه چه آثار و تبعات و دستاوردهای  کوتاه مدت و بلند 
مدتی در داخل و خارج از کشـور  داشـته و خواهد داشـت؟ 
سوال اول را به گونه ای دیگر نیز می شود پرسید: آیا این تشییع 
عادی بود؟ برای اینکه عادی نبودن این تشییع را به خوبی 
درک کنیم باید ابتدا به وضعیت داخلی کشور و همچنین به 
وضعیت منطقه و جهان پیش از وقوع این حادثه توجه کرد. 
مراسم تشییع شهید سلیمانی از دو جهت بی نظیر بود. اول 
از نظر تعداد جمعیت حاضر در مراسم تشییع که البته نمی 
توان آنها را محدود به حاضران در تشییع پیکر محدود کرد. 
در بسیاری از شهرها و روستاها مردم برای بزرگداشت سردار 
به خیابان ها آمدند و مراسم یادبود برای ایشان برگزار کردند.از 
طرفی دیگر پس از تشییع پیکر نیز مردم به شکل خودجوش 
برای ایشـان مراسـم متعددی برگزار کردند. بسـیاری از مردم 
یر می شد. حالت بکایی که در مردم  بدون بهانه اشکشان سراز
بود با جریان عادی و امر روزمره، از تاثیرات خرق عادت حاج 
قاسم است. این پدیده را به لحاظ روشی نمی توان صرفا با 
دید آبژکتیو تحلیل کرد. این امور قدری نیز سابژکتیو است. 

یکـی دیگـر از مسـائل تامـل برانگیـز، حضـور مـردم از قشـرها و 
یـادی را در  سـلیقه های مختلـف بـود. مـا بافـت جمعیـت ز
یادی شرکت کرده بودیم.  کشور دیده ایم و در تشییع پیکرهای ز
شاید یکی از عوامل اولیه ای که می توان بیان کرد این است 
که سردار به »نماد غرور ملی ایرانیان« تبدیل شده بود. اینکه 
چـرا ایـن واکنـش عمومی صورت گرفته اسـت، مـا را متوجه 
مسئله ای اخالقی می کند. اینکه نباید در رقابت با انسانها و 
افراد مختلف غرور آنها شکسته شود. چه در رقابتهای فردی 
یژه وقتی با یک ملت  با یک نفر و چه در رقابت جمعی. به و
رقابت می شود. چرا که انتهای آستانه تحمل انسانها غرور 
یژه غرور ملی در جامعه  آنها است و شکسته شدن غرور به و

ای، موجب آزاد شدن ظرفیت های تازه در آنها می شود.
یخ نشان داده که وقتی غرور ملی یک ملت دست کاری  تار
می شود گویی از الیه های پنهان آن ملت ظرفیت هایی آزاد 
می شـود و نقـش ایفـا مـی کنـد. قتل گریبایدوف که مسـئول   استاد دانشگاه

 محمدباقر خرمشاد

سـفارت روسـیه در ایـران در زمـان پذیـرش شکسـت ایـران 
گلسـتان و ترکمچـای بـه  از روسـها و تحمیـل دو قطعنامـه 
یخی شکستن غرور ملی ایرانیان  ایران بود، یکی از مصادیق تار
بود. در آن شـرایط دشـمن تصور می کرد، ایرانیان در موضع 
ضعف اند و قادر به واکنش نیستند ولی اقدامات گریبایدوف 
باعـث تحریـک غـرور ملـی ایرانیـان می شـود و منجـر بـه قتل 
وی می شـود. در شـرایط امروز، ترور سـردار سـلیمانی توسط 
آمریکایی ها  قطعا یک اشتباه محاسباتی بود. آمریکایی ها به 
دلیل غرور کاذب و خود برتر بینی که دارند اشتباه محاسباتی 
کردند و با ترور سردار سلیمانی به غرور ملی ایرانیان شلیک 
کـه ایرانیـان از فشـارهای  مسـتقیم کردند.ایـن در حالـی بـود 
ناجوانمردانه آمریکایی ها عاصی بودند و این ترور باعث شد 
که ملت ایران به شـکل تمام عیار قیام کنند. این پاسـخ به 
سـوالی اسـت کـه مطرح کـردم؛ جمعیـت ایران فـارغ از رنگ 
سیاسـی و قـوم و قبیلـه مختلـف به این نماد ملی دل بسـته 
بودند. شـهادت سـردار سـلیمانی همه آن عقده هایی که از 
کرد  فشارهای آمریکایی به مردم وارد شده بود به یکباره آزاد 
کمیت گله می کردند که  و حتی آن دسته از مردمی که به حا
چرا نابسـامانی در کشـور وجود دارد نیز ترور سـردار سـلیمانی 
را تاب نیاوردند. به همین جهت وقتی سردار سلیمانی ترور 

شد، ملت به پا خاست.
در کنار این ها یکی دیگر از علل به پاخاستن مردم و حضور 
و مشـارکت انبوه  این بود که سـردار سـلیمانی اسـتاد تمام  و 
مـراِد کامـل مفهومـی دانسـت که من از آن بـه عرفان جهادی 
یاد می کنم. عرفان جهادی در پایه، با عرفان سنتی مشترک 
کیـد دارد  اسـت یعنـی بـر ترک معصیـت و انجـام واجبات تأ
اما دو نقطه افتراق نیز با آن دارد. در عرفان جهادی رسـیدن 
به مقامات عالیه از طریق معامله هسـتی خود با معبود رخ 
می دهـد، در حالی کـه در عرفان کالسـیک صرفًا شـاید توان 
این معامله رخ دهد و به مرحله ظهور نرسد. عرفان جهادی، 
ره صد ساله را یک شبه رفتن است. عرفان جهادی با عرفان 
حسینی و عرفان فاطمی ارتباط دارد، یعنی جوان جهادی از 
طریق امام حسین� و حضرت فاطمه� به حق متصل 
می شود.جوان واجد عرفان جهادی در دوران جوانی بصیرتی 
پیدا می کند که در ادامه عمر در همان مسیر حرکت می کند. 
این موضوع در وصیت حاج قاسم نیز مشهود است که گفت 
من را در کنار آن طلبه 2۱ ساله که هم رزم دوران دفاع مقدس 

من بود، دفن کنید. 

حاج قاسم
نماد 
غرور ملی 
ایرانیان
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گفت وگو با حاج محمود خالقی
 دوست دیرین حاج قاسم سلیمانی

خوب اشک می ریخت!
گفت: تو باید کار کفن و دفن من را انجام دهی
 گفتم: الهی بالگردانت شوم؛ این را نگو. مرا اذیت نکن.

سـردار  شـهادت  نخسـت  روزهـای 
سـلیمانی، وقتـی از انجام مراسـم تدفین 

به وسیله »حاج محمود خالقی« صحبت به 
میـان آمـد؛ بعضـی متعجـب شـده و شـاید از 
خود پرسـیده باشـند؛ »او کیسـت و چرا او؟« 
این اسم برای خیلی ها ناآشنا بود. اما نه برای 
بچه هـای لشـکر ثـاراهلل و دوسـتان نزدیـک و 
خانـواده حـاج قاسـم و نـه بـرای مـردم کرمـان 
کـه حـدود 22 سـال بـا برنامـه قرآنـی »مائـده 
آسـمانی«اش در رادیـو مانـوس بودنـد. او 
همـان رفیـق گرمابه و گلسـتان اما محجوب 
حـاج قاسـم بـود کـه در مجامـع و محافـل 
کمتـر بـه چشـم می آمد و می کوشـید از زاویه 
دوربین ها، دیده نشود. عنوان و مسئولیت 
دولتی نداشت؛ سردار نبود؛ به قول خودش 
یـک طلبـه بـود در گوشـه ای از حـوزه علمیـه 
خـاص  خـودش  هـم  امـا،  قاسـم  قم.حـاج 
بـود؛ هـم مـرد شـکار آدم های خـاص. افکار و 
عالیق مشـترک، همچون مغناطیسـی قوی 
در دوران دفاع مقدس، بین این دو، کششی 
ناگسستنی ایجاد کرد. می دانستیم شهادت 
، همچون طوفان، دنیایش را دگرگون  سردار
کرده؛ دلش را عمیقا شکسته و در غم خود 
غرقش کرده اسـت. با این حال به سـراغش 
رفتیم. می دانسـتیم ناگفته هایی هست که 
شـاید هنوز زمان بیانش نرسـیده باشـد. ما 
بـه هـر چیـزی کـه می توانسـت دربـاره سـردار 
بـه مـا بدهـد؛ قانـع بودیـم. حتـی اگـر توصیف 
صحنه هایی بود که خودمان هم شاهدش 
بودیـم. حـاج محموِد حاج قاسـم، خـوب او را 
می شـناخت. شناختی عمیق به اندازه همه 
دوران مجاهدت سردار در میدان جهاد اكبر و 
مبارزه قهرمانانه با هوای نفس. رابطه برادری 
دین مدارانه در طول 28 سال، کار خودش را 
کـرده و عواطـف پاک، سرشـار و مومنانه بین 
آن دو را تا حد اعال پرورانده بود. باالخره ما هم 
در حرفه خود ترفندهایی داریم و از همین راه 
موفق شدیم در سفر زیارتی مشهد مقدس و 
در جوار مرقد نورانی امام رئوف )علیه السالم( 
سرگفت وگو را با حاج محمود خالقی باز کنیم 
تا روزه سکوتش را با یاد سردار شهید افطار 
کند.

گفت وگو: مسلم علی مهدی

70



ـم
سـ

 قا
اج

س ح
در

ای 
پ

 فرماندهان جبهه فرهنگی 

شـما فرماندهـان جبهـه فرهنگـی هسـتید. فرمانـده 
احساسـات، فرمانـده اداره احساسـات، فرمانـده 
ارتش هـای مهمـی در یـک مقاطـع مهمـی. خـب 
فرمانـده اولیـن خصوصیتش این اسـت کـه خودش 
بـه آن چیـزی کـه می گویـد اهل عمل باشـد. چرا یک 
فرمانده موفق می شود، یک فرمانده موفق نمی شود؟ 
چون فرمانده ای موفق می شود که خوب به آن عمل 
خودش فکر کرده باشد و به آن اعتقاد داشته باشد و 
خودش اهل عمل به آن باشد. این خیلی مهم است 
و اهمیت دارد؛ لذا اصاًل بوی عرفان و معرفت را باید 
از اخالقیات و از مداحین بعد از علما استشمام کرد. 

این باید وجود داشـته باشـد.

معموال در گلزار تنها 
بودیم. کنار مزار شهید 

محمدحسین یوسف الهی 
می نشست؛ با صدای بلندگریه 
می کرد. در دعا و مناجات، فریاد 
می زد. همان وقت  می گفت: اگر 

من شهید شدم؛  اینجا دفنم 
کنید؛ یعنی همین جایی که 
االن هست. بعضی وقت ها 

، می رفتیم مسجد  بعد از گلزار
قائم کرمان؛ هیئت شهدای 
بیت اهلل الحرام، برای شرکت 

در برنامه دعای ابوحمزه. حاج 
قاسم گریه می کرد؛ چون اهل 

مجاهد خستگی ناپذیرمناجات بود

بحث را از آشنایی شما با حاج قاسم شروع کنیم؛ 
کی این دوستی بین تان شکل گرفت؟

کرمانی هـا از همـان اول یـک   آقـای سـلیمانی بـرای مـا 
یی که همه  یزماتیـک بود؛ یـک الگو یـژه و کار شـخصیت و
دوسـتش داشـتند. خاطـرم هسـت سـال ۶۳ وقتـی شـهید 
ین الدیـن در قـم تشـییع می شـد؛ حسـم ایـن بـود کـه حـاج  ز
قاسم برای تشییع او می آید. منتظر بودم وقتی آمد؛  به منزل 

دعوتـش کنـم تـا خانه ام متبرک شـود.
سـال های ابتدای دفاع مقدس، هر بار از یک لشـکر به 
جبهه می رفتم. اولین بار که جدی وارد لشکر ثاراهلل و جمع 
کرمانـی شـدم؛ زمسـتان سـال ۶۴  رزمنـدگان همشـهری و 
بـود. اولیـن برخـورد مـا هم پیش از عملیات والفجر هشـت 
اتفاق افتاد. یادم هست قبل از عملیات، شهید مغفوری 
کـه دسـتخط خوبـی داشـت؛ روی یـک قایـق نشسـته بود و 
از آنجـا روی دیـواره یـک قایـق دیگـر؛ اسـم ها را می نوشـت. 
هر دو قایق به خاطر تالطم امواج، مدام تکان می خوردند.

کـرد.  حـاج قاسـم از آنجـا رد می شـد. ایسـتاد و احوالپرسـی 
گفـت »آقـای مغفوری، حالت چطـوره؟ چه کار می کنی؟ 
وضعیـت چطـوره؟« آقـای مغفـوری جـواب داد: »خیلـی 
که نوشـتن در آن وضعیت و با  سـخته«. منظورش این بود 
وجود حرکت قایق دشوارست. حاج قاسم گفت: »بله آقای 
مغفوری! جنگ است؛ سختی هم دارد«. این اولین باری 
بود که حاج قاسـم را از نزدیک دیده و صدایش را شـنیدم.  
سـال ۶5، پیـش از عملیـات کربـالی چهـار، بـا مرحـوم 
کـه عارفـی بـزرگ بـود و  کمـال موسـوی  آیـت اهلل آقاسـید 
شـخصیتی معنـوی داشـت؛ حـدود یـک هفتـه در لشـکر 
ثاراهلل بودیم. ایشـان بین کرمانی ها شـناخته شـده بود. بین 
یژه ای وجود داشت  حاج قاسم و آقاسید کمال، یک عالقه و
و برای همین، در طول اقامت ایشان، چندین نوبت در اتاق 

فرماندهـی حاج قاسـم بـا هم بودیم.
بعـد از بازگردانـدن مرحـوم آقاسـیدکمال بـه قـم؛ بـه مـن 
سپردند. فردا که می خواهی به اهواز برگردی؛ سری به منزل 
مابزن؛ با شما کار دارم. من هم صبح رفتم. ایشان سه تا حرز 
دادنـد و گفتنـد: »ایـن مـال خـودت؛ ایـن را هم بـده به آقای 
سلیمانی« حرز سوم را هم دادند برای یکی دیگر از برادران. 
می دانم شـهید سـلیمانی همیشـه و تا مدت ها؛ حرزی که 

کمال داده بودند را به همراه داشت. آقاسید 
در جریان عملیات کربالی چهار، برادرم محمد شهید 
شد. ترکش راکت، سر و دستش را برده بود و من نگران حال 
مادرم بودم که چطور با چنین خبر و صحنه ای مواجه شود. 
با آقاسید کمال تماس گرفتم و گفتم: دعا کنید مادرم بتواند 
تحمـل کنـد. ایشـان فـورا پرسـیدند »از آقـای سـلیمانی چه 
خبر؟ سـالمت هسـتند؟« آنجا فهمیدم که آقاسید کمال 
در حـاج قاسـم یـک چیـزی دیده اسـت. از همان سـال ها، 
دیگر ارتباطم با او عمیق شـد و البته آقا سـید کمال هم در 

این ارتباط به شدت موثر بودند.

پس آشنایی و رفاقت شما با سردار سابقه ای سی 
و چهار ساله دارد. داستان برادری و عقد اخوت 

شما با حاج قاسم چیست؟
سـردار شـهید  زمان جنگ به عنوان زائر به حج مشـّرف 
شده و از حدود سال  ۶۳ یا ۶۴ به عنوان حاج  قاسم معروف 
بود. ما سال 7۱ به عنوان بازرس کاروان ها، باهم حج بودیم. 
البتـه کاروان هـای حـوزه کاری ما از هم جدا بود؛ اما من در 
مدینه برنامه ام را طوری تنظیم کرده بودم که آخرشب ، بعد 
یم  از اتمـام کار می رفتـم پیـش ایشـان تا نیمه شـب با هم برو
گـر می خواسـتیم یـک  مسـجدالنبی صلـی اهلل علیـه و آلـه. ا
یم؛ جمعیت  ساعت قبل از اذان صبح به حرم مشّرف شو
کـم می شـد و  نمی توانسـتیم در محـدوده روضـه  خیلـی مترا
منوره جا پیدا کنیم. بنابراین زمانی می رفتیم که تقریبا کسی 
پشت درهای مسجد نبود. کم کم حجاج می آمدند؛ تا یک 
یادی جمع می شد. همین  ساعت قبل از اذان، جمعیت ز
کـه در را بـاز می کردنـد؛ دیگر فرصت نمی شـد هیچ آدابی را 
مراعات کنیم. چون حضور در روضه منوره برایمان مغتنم 
یدیم تا جایی برای نماز در آنجا پیدا کنیم.  بود؛ واقعا می دو
همان سال وقتی مکه مشّرف شدیم؛ در مسجدالحرام عقد 

اخوت بستیم و برادر شدیم.

کرمان برگشتید؛ درست  شما همان سال از قم به 
است؟

بلـه، چندمـاه بعـد از ایـام حـج، بـرای فعالیـت در حوزه 
علمیـه خواهـران، مدرسـه فاطمیـه فعلی، به کرمـان آمدم.

یاد شد.  آنجا ارتباط و رفت و آمدمان با حاج قاسم خیلی ز
تقریبا هفته ای یکی دو بار همدیگر را می دیدیم. یک روضه 
هفتگی منزلشـان  داشـتند که شـرکت می کردم. ایشان هم 
گاهی به مدرسه فاطمیه می آمد. خیلی وقت ها می خواست 
بـروم لشـکر؛ بـرای بچه هـا صحبت کنم. گاهی سـحرهای 
ماه مبارک رمضان، می رفتیم گلزار شهدا. اهل گریه بودن، 

یکی از خصوصیات حاج قاسم بود.

در گلزار شهدا کجا می نشست؟
معموال در گلزار تنها بودیم. کنار مزار شهید محمدحسین 
یوسـف الهی می نشسـت؛ بـا صـدای بلندگریـه می کـرد. در 
گـر  یـاد مـی زد. همـان وقـت  می گفـت: ا دعـا و مناجـات، فر
مـن شـهید شـدم؛  اینجـا دفنـم کنیـد؛ یعنـی همیـن جایی 
گلـزار، می رفتیـم  کـه االن هسـت. بعضـی وقت هـا بعـد از 
مسـجد قائم کرمان؛ هیئت شهدای بیت اهلل الحرام، برای 
گریه می کرد؛  شرکت در برنامه دعای ابوحمزه. حاج قاسم 
چون اهل مناجات بود؛ اهل توسل بود و بخشی از گریه اش 
هـم بـه جهـت فـراق دوسـتان شـهیدش بـود. در این مـوارد، 

چشـمانش همیشه تر بود.  

اشاره کردید به تمایل سردار برای دفن در کنار شهید 
یوسف الهی. اولین باری که بحث کفن و دفن حاج 

قاسم به وسیله شما پیش آمد کی بود؟
نـام  بـه  داشـتیم  روحانـی  مشـترک  دوسـت  یـک  مـا 
کرمان.  ایشان هم با  حمیدحسنی سعدی؛ فرمانده سپاه 
آقاسـید کمال موسـوی شـیرازی مأنوس بود. سـال ۸2 این 
دوسـت را از دسـت دادیـم. موقـع تدفیـن او، حـاج قاسـم به 
گـر بـرای مـن اتفاقـی افتاد؛ کفـن و دفن  مـن گفـت: فالنـی! ا
مـرا تـو بایـد انجـام بدهـی. گفـت و رد شـد و مـن هم مسـئله 

را جـدی نگرفتـم.  
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  قبل از اذان بیدار بود

گـر زمان هایـی می رسـید کـه جـای خواب مـان بـا حـاج قاسـم در یـک مـکان بـود و ایشـان احتمال می دادنـد که بیدار نشـوند، قبل از خـواب صدای نافله شب شـان به  ا
گـوش می رسـید. ولـی همیشـه نیـم سـاعت تـا چهـل و پنـج دقیقـه قبـل از اذان بیـدار می شـدند و نماز شب شـان را می خواندند و هیچ گاه نماز شب شـان ترک نمی شـد. 

گـر شـده هفته ای دو سـه بار نافلـه شـب تان را بخوانید، تا برایتان ملکه شـود. کـه ا همیشـه بـه می گفتنـد 

تماس گرفت و گفت 
»دارم می آیم قم تا جمعی 

از آقایان مراجع را ببینم«. گویا 
چندماه پیش از آن، آیت اهلل 
، به  جوادی آملی در یک دیدار

آقای رحیم صفوی گفته بودند: 
»آقای صفوی، من دلم برای حاج 

قاسم تنگ شده و می خواهم 
او را ببینم«. آقا رحیم هم پیغام 
آیت اهلل جوادی را به حاج قاسم 

رسانده و سردار بنا داشت بیاید 
 دیدار ایشان که از قضا خیلی هم 
به آیت اهلل جوادی عالقه داشت.

حدود پنج، شش سال پیش، یکی از عالمان برجسته 
زرند، آقای سید احمد جعفری به رحمت خدا رفت و من 
کار کفن و دفن ایشـان مشـارکت مسـتقیم داشـتم. بعد  در 
از مدتـی، حـاج قاسـم مـرا دیـد و گفـت: »شـنیدم کار آقـای 
جعفری را تو انجام دادی. کفن و دفن مرا هم تو باید انجام 
بدهـی«. از اینکـه حـرف مـرگ و دفنـش را پیـش می کشـید 
ناراحـت شـدم. امـا چیـزی نگفتـم؛ تـا اینکـه سـال ۹۶، پدر 
ایشـان مرحـوم شـد. رفتـه بـودم روستایشـان، قنـات ملـک. 
جلوی مسجد ایستاده بودیم و مردم می آمدند و می رفتند. 
کـه ببیـن، مـن دوبـاره دارم بـه تـو  کـرد  آنجـا دوبـاره سـفارش 
یم... .تکرار این سفارش؛ برایم سنگین تمام می شد؛  می گو
قلبم را می شکست. مخصوصا که مراسم ختم پدرش بود. 
قدری گریه کردم و گفتم: این حرف ها را نزنید. اصرار کرد: 

یـم؛ تو بایـد مرا کفن و دفن کنی! نـه مـن دارم می گو
کشید؛ دو سه ماه بعد از  که موضوع را پیش   آخرین بار 
گفت »دارم می آیم قم تا  گرفت و  وفات پدرش بود. تماس 
یا چندماه پیش از آن،  جمعی از آقایان مراجع را ببینم«. گو
آیت اهلل جوادی آملی در یک دیدار، به آقای رحیم صفوی 
گفته بودند: »آقای صفوی، من دلم برای حاج قاسم تنگ 
شـده و می خواهم او را ببینم«. آقا رحیم هم پیغام آیت اهلل 
جوادی را به حاج قاسـم رسـانده و سـردار بنا داشـت بیاید 
 دیدار ایشان که از قضا خیلی هم به آیت اهلل جوادی عالقه 
داشـت. یادم هسـت در همان سـفر، بعضی دیگر از آقایان 
مراجع مثل آیات عظام نوری همدانی، سـبحانی و مکارم 

کرد. را هم مالقات 
بعد از دیدار مراجع و سرزدن به منزل چند شهید، شب 
جایی مهمان شدیم. میزبان و همسرش، هر دو فرزند شهید 
که بعضی  بودند. آن شـب در خلوت، پارچه ای به من داد 
دعاهـا مثـل جوشـن کبیر روی آن نوشـته شـده بـود. گفت: 
آقایان علما با امضای این پارچه، ایمان مرا تایید کرده و بر 

آن شهادت داده اند. تو هم این را امضا  کن. 
منقلب شدم. برایم سنگین بود که باید پارچه کفن او را 
زی در بین ما نباشد؛  امضا کنم. تصور اینکه حاج قاسم رو
خیلی برایم سخت بود. اول خودداری کردم؛ با گریه گفتم: 
گردانت شوم؛ این را نگو. مرا اذیت نکن«. ولی او  »الهی بال
دسـت بردار نبود و در نهایت، امضا کردم. دوسـت داشـتم 
یسم »اللهم انا نشهد انه قد  در کنار امضا، این جمله را بنو
اقـام الجهـاد فـی غیبه ولیک و حجتـک ارواحنا فداه«. اما 

دستم توان همراهی نداشت.
 بـه نظـر بنـده در زمـان غیبـت امـام عصـر ارواحنـا فـداه، 
کـّم و کیـف، در اقامـه و  کسـی بـه انـدازه حـاج قاسـم از نظـر 
سرپا نگه داشتن َعلم جهاد در راه خدا تالش نکرده است.

چهل سال در تکاپو بود و به عبارتی پوتین از پایش در نیامد. 
آن هـم بـا کشـیدن بـار مسـئولیت های سـنگین فرماندهـی 
لشـکر ثـاراهلل، فرماندهـی ارشـد منطقه جنوب شـرق کشـور 

و فرماندهـی نیـروی قـدس سـپاه. معتقـدم حداقـل یکـی از 
مهم ترین نقش های زندگی حاج قاسم؛ اقامه جهاد در زمان 

غیبـت امـام عصرارواحنا له الفدا بود.
کـه نمـاز  گفـت: انگشـتری دارم  بعـد از امضـای مـن 
شب هایم را با آن خوانده ام. آن هم در کفنم گذاشته شود.

یم مسجد  آن شب بعد از مهمانی، بنا داشتیم با هم برو
جمکران. وقت خداحافظی، به چند نفری که آنجا بودند؛ 
یم که  گفت: من در وصیت نامه نوشته ام؛ به شما هم می گو

وّصی من، آقای خالقی است.
 البتـه منظورشـان از وّصـی، فقـط انجـام امـور مربـوط به 
کفـن و دفـن بـود کـه بعـد از شـهادت دیدیـم در وصیت نامه 
هم اشـاره کرده اند؛ وگرنه تا جایی که بنده می دانم؛ ایشـان 
گر  برای پیگیری هر کاری، فرد یا افرادی را تعیین کرده اند. ا
هـم فـردی را بـه عنـوان وّصی مطلـق انتخاب کرده باشـند؛ 

قطعا آن فرد بنده نیسـتم.

گر بنا باشد از روحیات و اخالق حاج قاسم دو  ا
سه نکته بگویید؟

یژگی حاج قاسـم، اخالصش بود. در    شـاید مهم ترین و
گریه بود.  خلوص به درجه اعالء رسیده بود. اهل تضرع و 
مـرد جهـاد بـود. اهل دعا و نماز و عبادت بود. در مقام یک 
یا، متواضع و بی ادعا بود.  مسئول ارشد نظام، مردمدار، بی ر
بـه عنـوان کسـی کـه بیـش از سـه دهـه از نزدیـک با حاج 
قاسـم بـوده؛ بایـد اقرار کنم توصیفات رهبـر حکیم انقالب 
در باره ایشان؛ بعد از شهادت، همه دقیق، مطابق با واقع 
ر از مبالغه بود. چه مطالبی که در پیامشان فرمودند  و به دو
یـا در سـخنرانی بـرای مردم قم و چـه در خطبه نماز جمعه. 
حاالت ایشـان در نماز و بیان بعضی از عبارت ها و دعاها 
هـم کـه خـود حکایـت دیگری اسـت از قـدر زر، زرگر بداند؛ 

قـدر گوهر، گوهری! 

آخرین دیدارتان کی بود؟
ز قبل از شهادتش، دلگیر بودم و دلتنگ.  پنج، شش رو
دلـم هـوای دیـدن کسـی از جنس حاج قاسـم را داشـت که 
حس می کردم بعد از ارتحال آقاسیدکمال، بادیدنش خاطرم 
آرام می گرفـت. عالقه منـدی ام بـه او، بـه تعبیری»ُیـدرک و 
الُیوصـف« اسـت. نـه می شـود مقـدارش را شـرح داد و نـه 
یـاد بـا  می تـوان توصیفـش کـرد. معمـوال مراعـات می کـردم ز
منزل او تماس نگیرم؛ چون می دانستم فرصت کمی برای 
خانواده اش دارد و نمی خواستم مزاحمتی ایجاد شود. با این 
گـر تمـاس می گرفتم؛ خوشـحالی اش را کامال درک  وجـود، ا
کـه همـان  می کـردم. ضمنـا  جسـته وگریختـه شـنیده بـودم 
زها، بعضی کارهایشـان راحت و روان انجام نمی شـود.  رو
ردم. زنگ زدم و بعد از احوالپرسی، گفتم:  باالخره طاقت نیاو
برو  بـزرگان مـا وقتـی کـه با مسـائل الینحل و دشـوار علمی رو
ردند به حرم حضرت فاطمه معصومه  می شدند؛ پناه می آو
سالم اهلل علیها؛ دو رکعت نماز می خواندند و مشکلشان 
را حـل می کردنـد. جـواب داد کـه بله، من فـردا دارم می آیم. 
آنجـا دو رکعـت نماز هـم می خوانم و همدیگر را می بینیم. 

حوالی غروب یک شنبه هشتم دی، حسین پورجعفری، 
این همراه همیشگی حاج قاسم؛ تماس گرفت و گفت: ما 
یم حرم. انتظار  می آییم دم در منزل شما تا با هم برای نماز برو
یـارت، برگردیم منزل برای پذیرایی و  داشـتم بعـد از نمـاز و ز
گفتگو. اما حاج قاسم در مسیرحرم گفت: فرصت ندارم و 
یارت، باید برگردم تهران. پذیرفتم. می دانستم  بعد از نماز و ز
یـد کار دارم؛ دیگـر نبایـد اصـرار بکنم. همیشـه  وقتـی می گو
ر  سعی می کردم مراعات کنم و چیزی نخواهم که او معذو
گر شما  گفتم: ا گفتن« برایش سخت بود.  باشد؛ چون »نه 
ید؛ من فرصت همراهی شما تا  فرصت توقف در قم را ندار
تهران را دارم. جواب داد: ما همینجا کنار اتوبان می ایستیم؛ 
گر شما وقت داشتی؛  تو هرچه می خواهی حرف بزن. گفتم: ا
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معنای تهاجم فرهنگی ]همین[ است که بچههای 
ما چنین شخصیتهایی]شهدا[ را نشناسند. جوانان 
باید چنین شخصیتهایی را برای خودشان الگو کنند. 
این یك الگوی ارزشـمند و مجّسـم در عمر ماسـت؛ 
این را باید همه بشناسـند و به همه شناسـانده شـود 
کـه ایشـان از یـک خانـواده ی محترمـی بـود و بعد هم 
برادرش شهید شد. آن شهید بزرگوار دانشجو که توی 

سنگر کمین ایستاد« 

مجاهد خستگی ناپذیر

خـوب می رفتیـم منـزل می نشسـتیم؛ نـه اینجـا تـوی جـاده. 
رضایـت داد و رفتیـم. در مسـیر تهـران یـک بحـث علمـی 
داشـتیم؛ سـردار از خاطـرات گذشـته گفـت و بـا چند تن از 
دوستان نزدیکش، تلفنی صحبت کرد.آن شب، بچه های 
محافـظ حضـور نداشـتند. ماشـین دومی هـم در کار نبود. 
داخل سواری به جز راننده، شهید حسین پورجعفری بود با 
من و حاج قاسم. حسین، خیلی عزیز بود. دنیایی نجابت 
و ادب و محبـت داشـت. بـا یـک لبخنـد همیشـگی روی 
لبش. به اوگفتم: حسین! من خیلی غبطه ات را می خورم؛ 
تو همیشه همراه حاجی هستی. حاج قاسم خندید و گفت: 
فالنی! تو فقط خوشی های من را با حسین دیده ای. این2۰ 
سـال دارد مـرا تحمـل می کنـد؛ تندی هـا، عصبانیت هـا و 
ناراحتی های مرا با او ندیده ای و حاال حالت خوب و خوش 
مـا را می بینـی و غبطه می خوری. حسـین هـم می خندید. 
جوابش لبخند بود. رفتیم تا جلوی منزلشان. همانجا برای 
آخرین بار خداحافظی کردیم. آن شب حاج قاسم خیلی با 
ردم و همان شب  نشاط و سرزنده بود؛ طوری که طاقت نیاو

این نکته را به تعدادی از نزدیکان خودم و ایشان گفتم. 

وقتی خبر را شنیدید  چه احساسی داشتید؟
یـش    در قطعیـت شـهادت او و اینکـه عاقبـت بـه آرزو
می رسد؛ واقعا هیچ تردیدی نداشتم؛ فقط از دست دادنش 
همیشـه برایـم غیرقابـل تصـور بـود. صبـح جمعه کـه خبر را 
شـنیدم، دنیـا برایـم طـور دیگـری شـد. منقلـب بـودم. بـا دو 
سه تا از بچه های شهدای نزدیک به حاجی، رفتیم تهران. 
در مسـیر راه، یکی از دوسـتان تماس گرفت و شـروع کرد به 
روضـه خوانـدن. تلفـن را گذاشـتم روی بلندگـو. همـه گریه 
کید می کرد که من می دانم االن  می کردیم. همان دوست تا
کـه  یـم  وضـع و حـال روحـی تـو چطـور اسـت. خواسـتم بگو
یـه کنیـد؛  گر هـم خـودت هـم دیگـران، هـر وقـت خواسـتید 
که امام رضا�  کنید. همانطور  امام حسین� را بهانه 

سـفارش فرموده اند.

برای مراسم غسل و کفن و دفن  رفتید؟

در این باره از دوستان پرس و جو کردم. گفتند دوستان 
کارها را انجام می دهند. شـنیدیم که  سـپاه در عراق دارند 
در نجـف اشـرف بـر پیکـر او نمـاز خوانده  انـد. خوانـدن نماز 
یعنـی اینکـه غسـل و کفـن کـه مقدمـه نماز هسـتند؛ انجام 
شـده.   توصیه شـهید برای غسـل و کفن و دفن بود که این 
دو را مطمئن شدم. مسئله ی تدفین مانده بود. من جریان 
وصیـت حـاج قاسـم را بـرای دوسـتان و خانـواده اش مطـرح 
کردم. برادرزاده ایشان، بخش خصوصی وصیت نامه، ناظر 

بـه ایـن مطلب را برایم خواند.

شما  که  بود  هم  دیگری  مسئله  یا  نگرانی  دل 
پیگیرش باشید؟

بله، سه چهار سال پیش، حاج قاسم در منزلش، قرآنی 
را بـه مـن نشـان داد و گفـت: این قـرآن را با دقت می خوانم و 
یسم. از آنجا که  هر نکته ای که از آن برداشت می کنم؛ می نو
معموال بزرگان علمی یکی دو نفر یا جمعی را می گذارند که 
یه ای بر کل  آثار مکتوب آنها را قبل از نشر ببینند تا وحدت رو
کم باشد؛ مترصد بودم از همان اول این مطلب  مجموعه حا
ری کنم؛ اما نشد. بعدها هم زمینه ای پیش  را به ایشان یادآو
نیامـد. حتـی آن شـبی کـه با هـم به تهـران می رفتیم؛ من دو 
سـه بـار، جمالتـی را در ذهنـم آمـاده  کـردم کـه به ایشـان این 
یـم؛ امـا نمی دانـم چـرا برایـم سـخت بـود. بعد  مطلـب را بگو
از شـهادت ایشـان، تنهـا موردی که احسـاس کـردم بین ما 
مانده؛ همین مسئله مالحظه یادداشت ها و برداشت های 
قرآنـی ایشـان بـود. خوشـبختانه دیـدم در وصیت نامه به آن 
پرداختـه و سـفارش کـرده  ایـن کار تکمیـل شـود. این دقت 
نظرحاج قاسم را می رساند که یک وقت نوشته هایش بدون 

بررسی منتشر نشود.

رسیدیم به مراسم تدفین
    دوشـنبه شـب، وقتی مراسـم تشییع در تهران به اتمام 
رسید؛ بالفاصله رفتم کرمان. صبح سه شنبه،۱7 دی ماه، 
کامیـون حامـل  فرصتـی دسـت داد تـا چنـد سـاعتی روی 
پیکرهای مطهر ؛ با شـهدا باشـم. برایشـان قرآن تالوت کنم 
یارت صدیقه طاهره�بخوانم. توان  یارت عاشـورا و ز و ز
دل کندن نداشتم. مدتی سر می گذاشتم روی تابوت حاج 
قاسـم؛ می گریسـتم و بـا او درددل می کـردم. دقایقی هم سـر 
برتابـوت حسـین می گذاشـتم و بـه یـاد آخرین همسـفری در 
مسـیر قـم به تهـران، می گفتم: حسـین!حاال بایـد غبطه ات 

را بخورم... .
یاد بود  ز تشییع در کرمان، ازدحام جمعیت به قدری ز   رو
که نگذاشت پیکرها به گلزار شهدا برسند. انگار از زمین آدم 
می جوشید. تصمیم بر این شد که تدفین به تاخیرافتد. نکته 
یزی نشـده  قابـل توجـه، اسـتقرار ده دوازده سـاعته و برنامه ر
بدن مطهر شـهید در محل لشـکر ثاراهلل بود. مقر فرماندهی 
حاج قاسـم که شـهید عزیز سـال ها از همانجا لشـکر ثاراهلل 
را هدایـت می کـرد. بـا جمعـی از دوسـتان صحبـت کردیم. 
یم برای  قرار شد بعد از اقامه نماز صبح در محل لشکر؛ برو
تدفیـن. بـه آنهـا گفتم: مـن برنمی گردم محل لشـکر و بعد از 

نماز صبح، مستقیم می روم گلزار. 
 تقریبـا نیـم سـاعتی از اذان صبـح گذشـته بـود و مـن در 

مسیر بودم که یکی از آقایان تماس گرفت و پرسید: کجایی؟ 
اینجـا منتظـر تـو هسـتند. ظاهـرا برنامه تغییر کـرده بود و من 
یادی  مطلع نبودم. با اضطراب و توسل می رفتم. جمعیت ز
ایستاده بودند و عبور از حلقه های انسانی و حفاظتی اطراف 
قبر، کار ساده ای نبود؛ ولی چون از طریق بلندگوها چند بار 
فراخوان شده بودم؛ به محض معرفی، همکاری می کردند. 
باالخـره بـا هـر زحمتـی بـود؛ خودم را رسـاندم. تابـوت را نگه 
داشـته بودنـد، وقتـی رسـیدم حـدود ۴5 دقیقـه بعـد از اذان 
صبـح بـود. در تابـوت را بـاز کردنـد؛ جنـازه بـه ظاهـر، کامـل 
بـود. بـه همـان قـد و قـواره یـک انسـان معمولـی. طـوری بود 
کـه از روی کفـن؛ ماننـد بـدن سـالم بـه نظـر برسـد. همسـر و 
فرزندان شـهید و بعضی مسـئوالن حضور داشـتند. عبای 
اهدایی مقام معظم رهبری را کف قبر پهن کرده بودند. بنده 
بـا کمـک آقـای قالیبـاف جنـازه را در قبـر گذاشـتیم. عالوه 
بر پارچه امضاشـده وآن انگشـتر، نامه یک فرزند شـهید هم 
در کفن ایشـان گذاشـته شـد. جریان نامه از این قرار اسـت 
که سـال ۹5، حاج قاسـم منزل دختر یک شـهید می روند و 
بـه ایشـان سـر می زننـد. بعـد از دیدار، فرزند شـهید، نامه ای 
یسـد کـه بـا آمـدن شـما، غم  عاطفـی بـه ایـن مضمـون  می نو
۳5 سـاله شـهادت پدر، از دل من خارج شـد. حاج قاسـم 
در جـواب اظهـار محبـت دختـر شـهید، نامـه ای بـرای وی 
کیـد می کنـد: »وصیـت  می کنـم ایـن  یسـد و در آن تا می نو
که ناجی من در آن  کفنم بگذارند و یقین دارم  نوشته را در 
یک خواهد بود.« نمی دانم این وصیت را به چه  تنگنای تار
کسی گفته بود ولی نامه به من داده شد تا در کفن بگذارم.

رده بودند که گذاشتیم    برخی دوستان تربت و آب زمزم آو
و کارهای استحبابی را انجام دادیم. پیش از چیدن لحد، 
دو فرزنـد پسـر و دو بـرادر حـاج قاسـم رفتنـد داخـل قبـر و بـا 
بوسـه بر کفن شـهید، آخرین توشـه خود را از بدن عزیز خود 
گرفتنـد. تقریبـا2۰ دقیقـه  پیـش از طلـوع خورشـید، مراسـم 

تدفین ایشـان تمام شد.
بعـد از مراسـم تدفیـن کمـی از قبـر فاصله گرفتـم. بعد از 
آن بود که انگار تازه به خود آمدم و متوجه شدم چه اتفاقی 
کـی به سـر کـرده ام! به همراهـان گفتم:  افتـاده و مـن چـه خا
گر هم  می خواهم برگردم. حاج قاسم االن تنهاست. حتی ا
تنهـا نباشـد؛ وظیفـه مـن اسـت که کنـارش بمانـم. ماندم و 

حدود دو سـاعتی مشـغول دعا و ذکر بودم.
» قاسم کان مبارکا! فالسالم علیه یوم ولد و یوم استشهد 

و یوم یبعث حیا «
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یـک آیـت الهـی در کرمـان داشـتیم بـه نـام سـید کمـال الدین موسـوی، معروف با آسـید 
کمال؛ که هر کس ایشان را می دید یاد خدا می افتاد. آقا سید کمال استاد اخالق و عرفان 
گردان  بسـیاری از رزمنـدگان کرمانـی بودنـد از جملـه شـهید مهـدی مغفـوری. ایشـان از شـا
برجسـته ی عـارف بـزرگ، آیـت اهلل محمدجـواد انصـاری همدانـی بودنـد، که بزرگانـی مانند 
گردانش بودنـد. وقتی حضـرت امام  شـهید دسـتغیب و مرحـوم دوالبـی و عالمـه تهرانـی شـا
)ره( به نجف تبعید می شوند، آقا سید کمال از راه و بی راه، قاچاقی خودشان را به نجف 
می رساندند و در حلقه نزدیک اطرافیان امام جای می گیرند. آن ایام اجازه نمی دادند کسی 
از ایران به عراق برود، اما آسید کمال با مشقات فراوانی به عراق رفتند و در اصطالح، جزو 
یون امام در نجف شدند. بعد از انقالب هم ارتباط ایشان با امام و حضرت آقا حفظ  حوار
شـد. سـید کمال ارتباط خیلی نزدیکی هم با پسـران حضرت امام داشـتند؛ هم با حاج آقا 
مصطفی و هم با حاج احمد آقا. وقتی ایشـان در سـال ۶۶ از دنیا رفتند، حاج احمد آقای 

خمینی گفته بودند: با فوت سـید کمال، من یتیم شـدم!
ر بر امام را طلبه ها  آن عکس امام خمینی در مدرسـه فیضیه سـال ۴2 را دیده اید که دو
گرفته اند؟ همان عکسی که حضرت آقا دقیقًا پشت سر امام هستند. در آن عکس، روحانی 
کمال  گرفته، آقا سـید  که جلوی آقای خامنه ای و شانه به شـانه حضرت امام قرار  سـیدی 
اسـت. همیـن عکـس هـم نشـان می دهـد کـه رابطـه امـام خمینـی و ایشـان چقـدر قدیمی و 
یـد از این به بعد را پـای صحبت های حضرت آقا رهبر معظم  صمیمـی بـوده اسـت. بگذار
انقالب دام ظله و خاطراتشان از آقا سید کمال در دیدار با خانواده آقا سید کمال موسوی 

که: یخ ۱۳75/۳/2۸ بنشینیم. حضرت آقا می فرمایند  با معظم له در تار
» ما به ایشان خیلی اخالص داشتیم؛ خداوند درجات مرحوم »آقا سید کمال« را عالی 
کند. سال های متمادی با آن مرحوم مانوس و محشور بودیم. من از سال 1335 یا 1336 با 
مرحوم آقا سید کمال رفیق شدم. ایشان مشهد آمده بودند و هنوز محاسنشان هم درست در 
کم سن و سالی،  نیامده بود. البته ایشان چند سال از من بزرگ تر بودند. لکن بنده با وجود 
طلبه ای معمم بودم. فکر می کنم بنده در آن موقع مکاسب و کفایه و از این قبیل می خواندم. 
خیلی کم سـال بودم و شـاید شـانزده سـال سـن داشـتم. کفایه و مکاسـب می خواندم و مثل 
اینکـه مّدتـی بـود درس خـارج را هـم شـروع کـرده بودم. آقا سـید کمال آن وقت جوان بیسـت 
سـاله و شـاید هم بیسـت و دو، سـه سال های بودند. ایشان با یکی از آقازاده های شیرازی به 

مشهد آمده بودند و من برای دیدنشان به مدرسه خیرات خان رفتم.
ارتبـاط مـا بـا آن آقـازاده شـیرازی در حـد سـالم و علیـک بـود، امـا بـا آقـا سـید کمـال رفیـق 
صمیمـی شـدیم. بعـد از آن دیـدار، دیگـر ایشـان به سـراغ مـا آمدند و رفاقـت صمیمی گرمی 

بیـن مـا پیـدا شـد کـه سـی و چند سـال طول کشـید.
دو، سـه سـال از رفاقتمـان گذشـته بـود کـه یـک روز هنـگام عصـر در اتـاق خـودم- واقع در 
که هنوز از مشـهد به قم نرفته بودم.  مدرسـه نواب- نشسـته بودم. صحبت از زمانی اسـت 
دیدم دلم به شدت گرفته است. با خودم فکر کردم چه کسی اینجا باشد دل من باز می شود؟ 
یکـی یکـی از رفقـا را بـه ذهنـم آوردم. دیـدم نـه، فایده نـدارد. یک وقت به یاد آقا سـید کمال 

گر آقا سـید کمال االن اینجا بود، دلم باز می شـد. افتادم. گفتم ا
ولی آقا سید کمال قم بودند و ما به ایشان دسترسی نداشتیم. با همان حالت دل  گرفتگی، 
بیـرون آمـدم و جلـوی اتاقـم به قدم زدن پرداختم. یک وقت دیدم آن طرف مدرسـه، سـیدی 

دم باغچه نشسته اند! گفتم عجب! مثل اینکه آقا سید کمال است!
باورم نمی آمدم، گفتم بروم نزدیک تر ببینم چه کسـی ا سـت؟ یک دفعه دیدم بله؛ خود 
آقا سید کمال آنجا نشسته اند! گفتم »آقا سید کمال! شمایید؟« گفت »بله«. گفتم »ای 
یـر سـقف ایـن آسـمان، همـه موجـودات بشـری را در نظـرم آوردم و دیدم فقط شـما  بابـا! مـن ز

  توصیه به نماز شب

گـر دنیـا و آخـرت را میخواهیـد، نماز شـب تان را  در سـخت ترین موقعیـت هـم نمـاز شـب می خوانـد. بـه اطرافیـان توصیـه می کـرد از نمـاز شـب غافـل نشـوند. میگفـت: ا
گـر پیامبـر بـه معـراج رفـت، به خاطـر همین نماز شـب خوانـدن بود. تـرک نکنیـد؛ ا

درباره آیت اهلل سید کمال الدین موسوی 
که حاج قاسم سلیمانی عرفان را پای درسش آموخت

پای درس عرفان
 سیدکمال
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باید اینجا باشـید تا دلم باز شـود. و حاال شـما اینجایید!«
بـرای خـودم منکشـف شـد کـه آن حالـت مـن، بـه خاطر 
حضور آقا سید کمال در آن محیط بوده است. واقعًا این طور 
کمـال را  کـه حـاال مـن خواسـته باشـم و خـدا آقـا سـید  نبـود 
احضار کرده باشد. تالطم روحی من و آن حالت دل گرفتگی، 
ایضًا به فکر آقا سید کمال افتادن، به این خاطر بود که ایشان 
آنجـا حضـور داشـتند و امـواج وجودشـان، مـا را همین طـور 

منقلب می کرد!
غرض اینکه چنین علقه ای با ایشـان داشـتیم. علی ای 
حـال، در سـال های 41، 42 بـود کـه ایشـان بـه کرمـان رفتنـد 
و در آنجـا ازدواج کردنـد و چنـد سـال آنجـا اقامـت گزیدنـد. 
گفتـم »بـه  یـک روز می خواسـتم بـه زاهـدان بـروم. بـا خـودم 
کرمـان کـه رسـیدم بـه خاطـر آقـا سـید کمـال، چنـد روز آنجـا 
می مانـم« همیـن طـور هـم شـد. یعنی در کرمان بـه خاطر آقا 
کردم. با هم خیلی مانوس  سـید کمال توقف چند روزه ای 
بودیـم؛ خیلـی! در آن ایـام، یک وقت بـا خودم فکر می کردم 
گـر نخواهـم در قـم بمانـم، کجـا می مانم؟« بـه این نتیجه  »ا
کرمان؛ آن  گر نشـد،  کن تهران خواهم شـد و ا می رسـیدم سـا
هم به خاطر آقا سید کمال! اصاًل به فکر مشهد نمی افتادم 

کن شـوم. که بخواهم آنجا سـا
خداوند درجاتشان را عالی کند. ایشان سال های متمادی 
مقیـم نجـف بودنـد و مـن از دیدارشـان محـروم مانـده بـودم. 
مربوط به سال های قبل از انقالب است که ما هم در مشهد 
کن بودیم. پس از پیروزی انقالب هم فرصت دیدار ایشان  سا
دست نداده بود و ما سرگرم و مشغول امور بودیم. تا اینکه یک 
گهان دیدم آقا سـید کمال  روز در دفتر امام نشسـته بودم، نا
کننده[ بود.  وارد شـدند. برای من خیلی مفاجئه ]غافل گیر 
ایشان آمدند و همین طور که ما نشسته بودیم، عبور کردند و 
رفتند گوشه ای نشستند. گفتم »آقا سید کمال؛ شمایی؟« 

و این بیت را - که به نظرم از کلیم کاشانی ست- خواندم:
»بیگانه وار می گذری از دیار چشم/ ای نور دیده! حب 

وطن در دل تو نیست؟«
غرض؛ ایشان از جا برخاستند، جلو آمدند ودیده بوسی 
گفتـم از حـاال بـه  کردیـم. مـن آن زمـان رئیس جمهـور بـودم. 
کنیـم. ایشـان هـم  یـارت  بعـد، دیگـر بایـد شـما را مرتـب ز
گاهی هفته ای  که  گفتند هر طور شما مایل باشید. این بود 
یک بار، سه هفته ای یک بار- دیگر بیشتر از سه هفته فاصله 
نمی شد- هم دیگر را می دیدیم. به ایشان گفته بودم به دلیل 
گرفتاری هـای بسـیار، فرصـت نخواهـد شـد بـا شـما تمـاس 
ید، تماس بگیرید و ما را از  بگیرم. شما فراغت بیشتری دار
این گرفتاری ها بیرون بکشید. لذا هر وقت مجال بود، ایشان 
با دفتر ما تماس می گرفتند و بعد به اینجا تشریف می آوردند.

سـال 66 ایشـان فوت شـدند. فوتشـان را هم آقای حاج 
احمد آقا به من خبر داد. عصر یک روز در دفتر نشسته بودم 
کـه ایشـان تلفـن کـرد و گفت »آقا سـید کمـال از قم به تهران 
می آمده- همین طور آرام آرام می خواسـت خبر بدهد، چون 

مجاهد خستگی ناپذیر

و بـه طـرف در اتـاق رفتنـد. معمواًل ما ایشـان را تا دم در اتاق 
بدرقه می کردیم و تشریف می بردند. همین طور که می رفتند، 
که من خیلی  گفتند »حادثه ای برای ما اتفاق افتاده اسـت 
ناراحتم! خیلی ناراحتم!« دو مرتبه گفتند خیلی ناراحتم!

ما وحشت زده شدیم و فکر کردیم شاید برای فرزندانشان، 
دخترهایشان، یا نوه هایشان حادثه ای اتفاق افتاده است. ولی 
حاج احمد آقا برگشت و گفت: »خبر فوت آقا سید کمال را 
که ناراحتی امام،  تازه به امام داده ایم.« آن وقت معلوم شـد 
به خاطر فوت ایشان است. من تا آن موقع نمی دانستم امام 
که بگویند برای ما  به ایشان این قدر عالقه دارند؛ تا حدی 
حادثه ای اتفاق افتاده که من خیلی ناراحتم! خیلی ناراحتم!
از آن بهشـتی های حقیقـی و بی شـک و شـبهه، یکـی 
مرحـوم آقـا سـید کمالنـد. خـدا درجاتشـان را عالـی کنـد.« 1
کمـال بـرای مـا  شـخصیت روحانـی و عرفانـی آقـا سـید 
معبری را باز می کند تا بخشی از حقیقت عظمت وجودی 
مجاهدان و رزمندگان را حق برایمان کشف شود. حجت 
گردان ایشان با ذکر خاطره ای از ایشان ما  االسالم خالقی از شا
را به این حقیقت نورانی دعوت می کنند. آقا سید کمال به 
همراه آقای خالقی در جبهه، به روستایی می روند که محل 
استقرار گردان ۴۰۸ - گردان غواص لشکر ۴۱ ثاراهلل- بوده 
ر ایشان را می گیرند و آقا  است. آنجا رزمنده ها مثل پرانه دو
سید کمال برای آنها کلی صحبت می کنند. چند ساعت 
کمـال عـزم برگشـت بـه اردوگاه لشـکر را  بعـد، وقتـی سـید 
می کنند، رزمنده های غواص به او اصرار می کنند که شب 
را پیش آنها بماند؛ اما سید قبول نمی کند. اصرار غواص ها 
یاد می شود که رنگ و بوی التماس و زاری به خود  آن قدر ز
می گیـرد؛ امـا بازهم آقا سـید کمـال قبول نمی کند و با آقای 

خالقی بازمی گردد.
که  آقای خالقی خیلی از آ سـید کمال تعجب می کند 
چـرا خواهـش رزمنده هـا را قبول نکرد. در بین راه از ایشـان، 

یند: حکمت نماندن را که سـوال می کند، سـید می گو
»نورانیتی در این بچه ها بود، که واقعًا خجالت کشیدم 
پیششان بمانم. اینها یک پارچه نور بودند و هر کدامشان که 
برگردند، ستاره ای می شوند و شهرشان را نورانی می کنند.«

۱. بر گرفته از کتاب کریمانه؛ روایت حضور مقام معظم رهبری 
در منازل شهدای کرمان، سال ۱۳۸۴

مرحوم آقا سید کمال 
و امام گهگاه با هم 

خلوت می کردند و جلسات دو 
نفری داشتند. خیلی پنهان نزد 
امام می رفتند. دو نفری پهلوی 

هم می نشستند و صحبت 
می کردند. برداشت من این 

است که امام از ایشان استفاده 
معنوی می کردند. آقا سید 

کمال، زیاد هم اهل حرف زدن 
نبودند. اغلب اوقات سکوت 

می کردند و گاهی کلمه ای بر زبان 
می آوردند. با امام که جلسات 

دو نفری داشتند، امام از حضور 
ایشان بهره روحی و معنوی 

می برند.

می دانسـت کـه مـن چقـدر بـه آقـا سـید کمـال عالقه مندم- 
که  کرده اسـت«. پرسـیدم »طوری  که ماشینشـان تصادف 

نشـده؟« گفت »چرا!«
غرض؛ از فوت ایشان خبر داد و من خیلی منقلب شدم.
ایـن نکتـه را هـم بـد نیسـت بـرای خانـم و بـرای آقایـان 
بگوییم، بشنوند. حدود چهار پنج شب بعد از فوت مرحوم 
کمال  کمال، خدمت امام بودیم. مرحوم آقا سـید  آقا سـید 
و امـام گهـگاه بـا هـم خلـوت می کردنـد و جلسـات دو نفری 
داشـتند. از ایـن موضـوع، فقـط من با خبر بـودم و هیچ کس 
دیگر نمی دانست. خیلی پنهان نزد امام می رفتند. دو نفری 
پهلوی هم می نشستند و صحبت می کردند. برداشت من 
ایـن اسـت کـه امـام از ایشـان اسـتفاده معنـوی می کردند. آقا 
یاد هم اهل حرف زدن نبودند. اغلب اوقات  سید کمال، ز
سکوت می کردند و گاهی کلمه ای بر زبان می آوردند. با امام 
کـه جلسـات دو نفـری داشـتند، این طور حـدس می زدم که 

امـام از حضور ایشـان بهـره روحی و معنوی می برند.
غرض خدمت امام بودیم و جلسه روسای سه قوه بود. 
امام گاهی در جلسـات روسـای سـه قوه حضور می یافتند و 
تقریبًا نیم ساعتی می نشستند. ولی آن شب، هفت هشت 
دقیقه بیشـتر ننشسـتند و زود جلسـه را ترک کردند. وقتی از 
جـا برخاسـتند تـا برونـد، رفقا گفتند »چطور شـد کـه آقا زود 
برخاستند!؟«. ایشان گفتند »دیگر حال ندارم. ناراحتم!« 
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 چرا می جنگیم؟ 

کـه مـا نتوانسـتیم، یـک بخشـی  کاری مـا اسـت  کـم 
از سیاسـت هایمان را بـه عنـوان یـک موضوع علمی 
یـم. چـرا مـا در  بـه همـه آحـاد جامعه مـان جـا بینداز
یه دفـاع می کنیم؟  یه می جنگیـم؟ چرا در سـور سـور
یه یـک مسـئله انقالبـی اسـت، یـک مسـئله  سـور
مذهبـی اسـت. یعنی ما چـون یک جمعیت علوی 
در آن جاسـت - اقلیت علوی اسـت- به این دلیل 
یم دفاع  یـم از آن دفـاع می کنیـم. بـه این دلیـل دار دار
کـه یـک شـخصی را محتـرم می دانیـم، یـا  می کنیـم 
جزء منافع خودمان می دانیم، یا فقط به دلیل اینکه 

یم. نزاعـی دار
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عاطفه جعفری 

 بایـد دوبـاره »بـه نـام پـدر« را آغاز می کـرد. باید 
دوبـاره همـان داسـتان ها و روضه هـا را تکـرار 1

می کرد اما این بار فرق داشت. خیلی خیلی 
سخت تر بود. دلش آرام و قرار ندارد. از همان اذان صبح که 
خبر را شنیده است، دلش می خواست همان لحظه بعد از 
شـنیدن خبـر می مـرد. نـه کاش قبل از شـنیدن خبـر می مرد. 
غـم سـنگین اسـت. بـرای همـه سـنگین اسـت و بـرای او و 
خانواده اش شاید سنگین تر. نمی دانست باید جواب بچه ها 
را چطور بدهد. برای همین تلویزیون را از کار انداخته بود تا 
متوجه نشوند. تلفن را هم جواب نمی داد. می دانست که اگر 
»محمدحسـین« متوجـه بشـود نمی تواند هیچ جـوره او را 
آرام کند. می خواست ماجرا را کم کم به آنها بگوید. وارد 
اتاق شان شد و گفت می خوام براتون داستان بخونم. 
محمدحسین مشتاق خودش را به او رساند و سرش 
کـرد: »یـه روزی یـه  گذاشـت و شـروع  را روی پایـش 
کـه عاشـق بچه هـاش بـود نـه فقـط  بابایـی بـود 
بچه هـای خـودش. عاشـق بچه هـای وطنـش. 
کـه می جنگیـد تـا  بـرای همیـن سـال ها بـود 
بچه ها آروم بخوابن. اما دشمن ها همش به 
کـه از بیـن ببرنـش. امـا  دنبـال ایـن بـودن 
نمی تونسـتن بـرای همیـن دنبـال یـه 
نقشه ای می گشتن که بتونن از راه دور 
و یا یه جوری غافلگیرش کنن و کاری 
ز  کنن که دیگه نباشـه. اونا همین امرو
صبح زود وقتی ما خواب بودیم تونستن 
کارو بکنـن.« اشـک هاش از روی  ایـن 
صورتـش بـه صـورت محمدحسـین 
یخـت و بچه هـا هـم همـراه بـا او  می ر
از  محمدحسـین  می کردنـد.  گریـه 
جایـش بلنـد شـد و بـه سـمت قـاب 
عکس هـای روی دیـوار رفت. دسـتش را 
به چهره خندان حاج قاسم و به قول خودش 
بابا قاسـم کشـید و با همان چهره اشـکآلود و 
گفـت:  ناراحـت بـه سـمتم برگشـت و 

»یعنی من دیگه بابا ندارم؟«

به نام پدر
چند روایت معتبر از عشق 
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 از زمانی که چشم شان را باز کرده اند، پدرشان 
را ندیده انـد امـا حـاج قاسـم را بـه عنـوان پـدر 2

شـناخته اند و هـر جایـی کـه بودنـد و هر کاری 
کـه انجـام می دادنـد بـا نظـر و نـگاه همیـن پـدر بـود. پـدری که 
شاید همیشه کنارشان نبود اما همین که بود و نفس می کشید 
برایشـان کافی بود تا بدانند پدرشـان هسـت و می توانند به او 
تکیه کنند. پدری که نه فقط برای آنها برای همه مردم قهرمان 
بود و آنها افتخار می کردند که پدرشان یک قهرمان است. به 
بـرای  کـه محکـم اسـت و سـال ها اسـت می جنگنـد  او 
آرامش شـان. همسـر یکـی از مدافعـان حـرم تعریـف می کرد از 
عالقـه فرزنـدان شـهدا بـه حـاج قاسـم و می گفـت: »همـه 
می دانستند به محض اینکه حاج قاسم سلیمانی وارد جلسه 
شـود نظـم برنامـه بـه هـم می خـورد. همیشـه فرزنـدان خانـواده 
یدند کنارش می نشستند انگار هر کدام پدرشان  شهدا می دو
را مالقات کرده باشند. چنان مهربانی داشت که بچه هایی 
که تا آن لحظه آرام نشسته بودند دیگر حرف بزرگ ترها را گوش 
نمی کردند و سر جایشان نبودند. آن بار هم همین اتفاق افتاد. 
با اینکه سردار سلیمانی از انتهای سالن وارد شدند و به آرامی 
در یکی از صندلی ها نشسـتند تا نظم جلسـه به هم نخورد؛ 
امـا یکـی از بچه هـا او را دیـد و بـا فریاد همـان کودك که »حاج 
قاسـم سـالم«، تمام سـالن غرق سـالم و صلوات شـد. دیگر 
هیچ شخصی حرف های سخنران را نمی شنید. اوضاع که 
کـه پشـت  کـرد  ایـن طـور شـد سـخنران از سـردار درخواسـت 
تریبـون تشـریف ببرنـد. بچه هـا مهلـت نمی دادنـد، دوسـت 
داشتند که با او حرف بزنند عکس بیاندازند و گپ و گفت 
داشته باشند. راستش برای همه خانواده ها عادت شده بود 
که این طور با سردار جلسه داشته باشند بدون هیچ تشریفاتی، 
کنند.  سردار بیشتر مراسم دیدار  فقط حرف بزنند و درد دل 
بـا خانـواده شـهدا را در روزهـای جشـن برگـزار می کـرد تـا دل 
بچه های شـهدای مدافع حرم شـاد شـود. همه این را خوب 
می دانسـتند. اصـاًل هـر وقـت مراسـم والدت بـود بچه های ما 
که والدت  کنار حاج قاسم باشند. حاال  دوست داشتند در 
ینب شده بود انگار دل همسران و فرزندان شهید  حضرت ز
گواهی می داد که مراسم دیدار نزدیك است اما نمی دانستیم 
کـه قـرار اسـت اینجـا جمع شـویم و عزای نبـودش را بگیریم و 
با هم بنشینیم تا شاید کمی دلمان آرام شود. حاال باید برای 
فرزندانمـان دوبـاره از پـدر بگوییـم. ایـن بـار نالـه ای پرسـوزتر از 

قبل ... به نام پدری که دیگر نیست تا محرم اسرار باشد.«

 همـه دلخوشـی بچه هـا بـه همیـن دیدارهای 
کوتاه بود. مادری تعریف می کرد از پسرش که 3

همیشه برای این محافل آماده می شد لباس 
رزمی که داشت می پوشید و می گفت:»من امشب می خواهم 
حاجی را ببینم؛ باید آماده باشـم.« روایتی هم دارد از آخرین 
دیـداری کـه با حاجی داشـتند و می گویـد: »در همان آخرین 
دیدار، پسرم حسین، کنار حاج قاسم نشست و من و دخترم 
یـش. حسـین لبـاس رزم پوشـیده بـود درسـت  ینـب روبـه رو ز
شبیه لباس پدرش. از حسین پرسید پسر کدام شهید هستی؟ 
حسین جواب داد شهید »سعید انصاری«. حاج قاسم کمی 
در صورت حسـین مکث کرد و گفت: »چقدر شـبیه پدرت 
سـعید هسـتی!« پیشـانی حسـین را بوسـید و گفت: »پدرت 
خیلـی باهـوش و بـاذکاوت بـود.« بازهـم پیشـانی حسـین را 
بوسید. حسین خیلی خیلی خوشحال بود. بعد از آن دیدار 
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 جمعیت بدون حیات 

جامعـه ی بـدون ایثار، یک جامعه ی بـدون حیات و 
حرارت است. جامعه ای که در آن ایثار وجود نداشته 
باشد، در آن نورانیت و روشنایی وجود ندارد. ایثار فقط 
در سطوح جان دادن و جان باختن نیست، بلکه ایثار 
گونش معنا پیدا  در همه سطوح جامعه در ابعاد گونا
می کند و ارزش پیدا می کند و به یک جامعه معنا و 

مفهوم حقیقی و اصالت می بخشد.

مجاهد خستگی ناپذیر

همش برای همه تکرار می کرد که من بابام رو دیدم. بابا سعید 
همیشـه بـه مـن می گفـت کـه حاج قاسـم پدر همه ما اسـت. 
من هم پدر را دیدم. مثل بابا سعید مهربان بود. همه بچه ها 
الیـی  بابـا صدایـش می کردنـد. حـاال بایـد دوبـاره برایشـان ال

الیی »به نام پدر ...« بخوانند. ال

 از شب قبل که مادر گفته بود می روند تا شاید 
سـردار را ببینند، از شـدت هیجان نخوابیده 4

بـود. بارهـا از مـادر پرسـیده بـود سـاعت چنـد 
می رسـیم؟ میشـه برم بغل سـردار؟ میشـه دستش رو بگیرم؟ 
همه سـوالت را بدون وقفه می پرسـید و مادر جوابی نداشـت 
که پسرش با دیدن سردار کمی آرام شود.  و فقط دعا می کرد 
از آن دلتنگی هـای هـر روزه خبـری نباشـد. تـا رسـیدند موقـع 
نماز بود. همه قامت بستند  و محمدحسین خیلی آرام همان 
گهان  جا بازی می کرد و می چرخید. در همان چرخیدن ها نا
نگاهـش در یـک چهـره آشـنا قفـل شـد. پـدر... باالخره پـدر را 
ید تا بگوید او را باالخره دید.  دیده بود. سریع به سمت مادر دو
دقیقا شبیه عکس هایش بود. برگشت تا به مادر بگوید اما تا 
گل کنار جانماز را دید چیز دیگری در چهره اش شکل گرفت. 
ید و تا رسید به پدر. داشت نماز میخواند  گل را برداشت و دو
گل را با یک لبخند به سمتش گرفت و وقتی پدر گل را گرفت 

خوشحال شد و برگشت. 
گل دیگری دید اما این گل با بغلی فرق داشت. برگ هایش 
کمی پالسیده شده بود برای همین برگ هایش را کند و دوباره 
برگشت پیش پدر. این بار داشت قنوت می خواند برگ های 
گل را باال گرفت و پدر دستش را به دستش رساند و گل ها را 
ید  گرفت. حاال دیگر خوشحال بود. تا نماز تمام شد دوباره دو
یش  تا به پدر برسـد این بار در آغوشـش جای گرفت و به آرزو
رسـیده بـود. پـدر او را بغـل کـرده بـود. حاال تکیه گاه داشـت. 

تکیه گاهی به نام پدر ....«

ز  به همراه پسرش تنها  یادش می آمد که آن رو
بودنـد. هیـچ کس نبود. حتی فامیل هایشـان 5

نیامده بودند. دلش برای خودشان می سوخت 
اما بیشتر دلش برای فرزندش در آشوب بود. چقدر برای او از 
پدر گفته بود که روزی می آید و دور هم جمع می شوند و حاال 
دو نفری و تنها اینجا با عزیزشان که در تابوت است نشسته اند 
گریه بود که صدای پسرش را  و هیچ کسی نیست. در حال 
شنید که می گفت: مامان من مطمئنم که حاج قاسم نمی ذاره 
ما تنها باشیم. خودش به به بابا گفته بود که همیشه حواسش 
به ما هست. از االن هم من مرد خونه ام مثل بابا لباس می پوشم 
تـا حـاج قاسـم بیـاد و باهاش برم برای جنـگ. « این حرف ها 

را که شنید دل آشوب شده برای پسرش آرام گرفت. 
کـه رد فضـای مجـازی دیـده بـود.  امـا حـاال بـا خبـری 
نمی دانسـت چطـور پسـرش را آرام کنـد؟ چه بگویـد به او که 
هر روز صبح از خواب بیدار می شود و لباس رزمش را می پوشد 
و به قول خودش تمرین جنگ رفتن می کند بگوید دوباره پدر 
رفتـه اسـت. ایـن بـار چطور غم رفتن پـدر را آرام کند؟ این بار 

بـه نـام پدر را چگونه بـرای فرزندش بگوید ...

چند هفته ای می شد که زنگ نزده بود، فاطمه 
بی تـاب بـود، حاجی حداقل دو هفته ای یک 6

بـار تمـاس می گرفـت و بـا فاطمـه صحبـت 

می کرد، احوال پرسی با حاج قاسم برایش عین گپ و گفت 
یه می جنگید،  بـا پـدرش بود، همان لحظه هایی که در سـور
ردنـد، فردایـش حـاج قاسـم آمـده بـود و  جنـازه پـدرش را کـه آو
گذاشـته بـودش روی پـای خـودش و با هم گریه کـرده بودند، 
گریـه می کـرد، حاجـی اشـک هایش را پـاک می کـرد،  فاطمـه 
کوچکـش  گریـه می کـرد و فاطمـه بـا دسـت های  حاجـی 
اشک های حاج را پاک می کرد. حاج قاسم آنجا قول داده بود 
کـه جـای پـدرش باشـد، واقعـا هـم بـود، زنـگ مـی زد، احـوال 
فاطمه را می پرسید، از درسش سوال می کرد و بچه ام با ذوق 
و شوق تعریف می کرد. چند وقت بود زنگ نزده بود و فاطمه 
ز زنـگ زد. »سـالم فاطمـه جـان  ناراحـت بـود. یکبـاره یـک رو
خوبـی؟ قربـان تـو بـرم، مـن شـماره تـو رو گـم کرده بـودم. زنگ 
نـزدم، تـو عزیـز منـی، من انتقـام بابات رو گرفتم، مـن کارام رو 
کنم میام پیشـت، یک بوسـی به من بده عزیزم« دختر  تموم 
شهید بافنده ذوق کرده بود که دوباره حاج قاسم با او صحبت 
می کرد اما حاال که خبر شهادت حاج قاسم را می شنید دیگر 

گریه هایش پایان نداشت.

 بـرای زهـرا دوبـاره انـگار رفتـن پدر تکرار شـده 
اسـت. همـان درد و فراقـی که در زمان جنگ 7

کشـده بـود برایـش تکرار شـد. می خواسـت به 
خانه حاج قاسـم برود. دلش می خواسـت اما برایش سـخت 
بود. یاد خاطره هایی می افتاد که حاج قاسم از پدرش )محمود 
کاوه( روایـت می کـرد. بـرای زهـرا دختـر شـهید محمـود کاوه، 
کـه ۳۳ سـال پیـش در  همـان فرمانـده ارشـد دفاع مقـدس 
ارتفاعـات 25۱۹ حـاج عمران شـهید شـده، شـهادت سـردار 
سلیمانی غم بزرگی است که حاال حاال ها سبک نمی شود. 
باالخـره خـودش را راضـی می کند تا به خانه سـردار برود. حاال 
در این خانه که برای همه فرزندان شهدا، خانه امید بود باید 
ینـب بنشـیند و بـا او همـدردی کنـد از نبـودن پـدر.  بـروی ز رو
می گویـد: » نـگاه همه ما به ایشـان یک نـگاه بزرگ تری بود... 
در ایـن سـال ها بار هـا خیلـی از دوسـتانم، خیلـی از هـم 
طیفی های من به ایشان مراجعه می کردند و کمک می گرفتند، 
راهنمایی می خواسـتند و سـردار هم با روی گشـاده و آغوش 
باز با همه برخورد می کرد. پشت همه بچه شهید ها به ایشان 
گـرم بـود و االن نبودشـان واقعـا غـم بزرگی اسـت.« بـرای زهرا و 
خیلی از بچه هایی که پدرانشان را در جنگ از دست دادند، 
که بوی پدر را برایشان  حاج قاسم پدر بود. تنها و تنها کسی 
رد. با هر بار دیدنش انگار شارژ می شدند و برای کارهایی  می آو
که می خواستند انجام بدهند مصمم تر. اما حاال دوباره یتیم 

شده اند. دوباره باید »به نام پدر« را بخوانند ...
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رویای شیرین شب های من!

یادداشتی از  محبوبه بلباسی
همسر شهید مدافع حرم

حاج محمدبلباسی 
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 دختر ما 

مـن اصـاًل قبـول نـدارم در بیـن بچـه حـزب اللهی هـا 
بگوییم این آدم با آن شکل و...]از ما نیست[ همان 
دختر کم حجاب؛ دختر من اسـت؛ دختر ما و شـما 
است. نه دختر خاص من و شما، اما ]دختر[ جامعه ی 
ما است؛ دختر ما است و ما باید به او توجه بکنیم .

مجاهد خستگی ناپذیر

شاید در چند سال گذشته بیشترین تصویری که از حاج 
قاسـم سـلیمانی در رسـانه ها چرخیـده، مواجهـه او بـا فرزندان 
شهدای مدافع حرم است، فرزندانی که حاج قاسم را پدر خود 
می دانسـتند و آغـوش گرفتن هـا و گریه هایی که بند نمی آمد. 
یر به قلم »محبوبه بلباسی« همسر شهید بلباسی  یادداشت ز

کرده است:  است که حاج قاسم برای سه فرزندش پدری 
ایـن جهـان پـر اسـت از سـاعت ها و ثانیه هـای وهـم آلـود؛ 
ساعت ها و ثانیه هایی که تو فقط در آن معلقی و هیچ اراده ای 
در آن نـداری! بعضـی از سـاعت ها و دقیقه هـا و ثانیه هـا از آن 
زمان هـای لعنتـی اسـت؛ سرسـخت و بی رحـم! بـه در و دیـوار 
هم بزنی نمی توانی درستش کنی؛ دلتنگ میشوی و احساس 
غربت میکنی بی آنکه دلیلش را بدانی. می خواهی بمیری ولی 
یر لب با خودت  یر میشود ز گاه اشکت سراز نمیمیری! ناخودآ

میگویی "خدا به خیر کنه"!
شـب را بـا تمـام کابوس هایش به صبح رسـاندم موقع نماز 
ینب با نق و نق بیدار شد بغلش کردم و خواباندمش!  صبح ز
صبح جمعه بود دلم برای زمزمه های این الحسن و این الحسین 
تنگ شده بود، بعد از مدت ها نشستم سر دعا خواندن؛ رسیدم 
به "این الطالب بدم المقتول بکربال؟" هی از اول خواندم دوباره 

خواندم سه بار خواندم "این الطالب بدم المقتول بکربال..."
کلمه هـا را خـوب ببینـم، مـدام ایـن  اشـک نمی گذاشـت 
عبارت ها را تکرار کردم؛ "آقا پس کی میخای بیای انتقام مادرت 
ینب و  و بگیری انتقام شهدای کربال رو بگیری انتقام بابای ز
ینب بیدار شد چشم هایش را می مالید و شروع  بگیری.."دوباره ز
یخته بود  کـرد بـه گریـه کردن؛ موهایش ژولیـده روی صورتش ر
عروسکش را توی بغلش فشار میداد؛ روی پاهایم خواباندمش 
گرام پستی  و تکانش میدادم سراغ گوشی ام رفتم؛ توی اینستا
نظرم را جلب کرد؛ »انا هلل و انا الیه راجعون« کپشن اش چقدر 
آشـنا بـود، »ای بـرادر عـرب کـه تو به دنبال منـی و من به دنبال 

تو. اگر مرا شهید کنی شفاعتت می کنم.«
یعنـی چـه؟ دلـم نمی خواهـد ادامـه ی متـن را بخوانم. دلم 
میخواهد گوشی را کنار بگذارم و تا ظهر بخوابم اصال انگار که 
چیزی ندیدم و چیزی نشده؛ اما تماس های مکرر و پیام های 
مـداوم... یـک بـار هـم قبـال از همیـن فضـای مجـازی بیرحـم 
کـه انسـان  زخـم خـورده بـودم؛ اصـال بی رحمانـه تریـن حالتـی 
میتواند یک خبری را بشنود... روضه هم که میخوانند اول با 
گریز سراغ مقتل میروند؛ نه اینکه مستقیم بروند بر سر  اشاره و 

یم... گـودال... بگذر
تلویزیون را که  روشن  کردم حسن بیدار شده بود، شبکه خبر 
از اصابت موشک  آمریکایی به ماشین حاج قاسم و  ابومهدی  

می گفـت! سـوالهای ممتـد حسـن و سـکوت مطلـق مـن... 
نشسـتیم و نشسـتیم و تماشـا کردیـم، حرفـی نبـود، پیکرهـای 
اربا اربا و مردمانی که بازهم کینه ی علی را داشتند! به خودم 
آمدم یقه ای از اشـک خیس شـده... همه از انتقامی سـخت 
صحبت می کردند؛ یاد دعای ندبه ی صبحم افتادم؛ دو روز 

گذشـت و شاید نگذشت!
اصال راستش را بخواهی بعد از مصیبت زمان نمیگذارد، 
همان زمان لعنتی که خود را کوک می کند برای تیک نخوردن... 
زمسـتان سـال قبـل بود کـه حاجی بـرای دیدار بـا خانواده های 
ینب  شهدا به مازندران آمده بود و من مثل همیشه جامانده! ز
تب داشـت و من نتوانسـتم بروم، خب مادر بودم مثل االن! با 
حاجی حرف میزنم عکسش را میبینم و حرف می زنم نمیدانم 
چقدر باید بگذرد تا از حسرت ندیدنت کم شود؛ حاال هم مادر 
ینب  هستم؛ بچه ها امتحان دارند هوا سرد سرد سرد است؛ ز
هنوز کوچک است؛ این بار هم جامانده ام و نمیتوانم بدرقه ات 
کنم؛ شب را با همین حال گذراندم نفهمیدم کی خوابم برد. 
بعـد نمـاز صبـح بـه گوشـی ام پیـام آمد مریم بود همسـر شـهید 
حاجی زاده، »محبوب میخوایم االن راه بیفتیم بریم تهران خونه 
حاجی زود آماده شو!« شوکه شده بودم؛ مثل برق از جا پریدم 
آماده شـدم بچه ها را سـر و سـامان دادم و گذاشـتم بمانند که 
ینب را هم گذاشتم بماند... صبح به خانه ی عمویشان بروند، ز
راهـی تهـران شـدیم، بـا مریـم و همسـر و پسـر شـهید والیـی، 
جاده ی هراز یخبندان بود آرام آرام برف می امد؛ روی شیشـه 
ی بخار کرده با انگشـتانم شـعر مینوشـتم  »من خود به چشـم  
خویشتن...« مریم خیره به گوشی اش بود گفت محبوب این 
و ببین؛ یک دست نوشته بود؛ »دختر عزیز و خوبم! همانطور 
کـه شـهید تـو را انتخاب کرد امیدوارم خـدا هم در عرش اعلی 

انتخابت کنـد؛ دخترم  دعایم کن!«
گفتم  دختر عجب چیزی؛ گفت حاجی بچه ها رو بغل کرد 

و گفت من بچه های شـهدایی که شـهید شـدن )مکث کرد 
و گفت( نه ما باعث شهادتشون شدیم و که میبینم شرمنده 
میشـم؛ مـن و حـالل کنیـن! مریم گفـت و بغض هـر دوتایمان 
ترکیـد؛ نـه داغمان کم میشـد نه بغض شکسـته ای سـبکمان 
میکرد؛ پسر شهید والیی انگشترش را از دستش در آورد و گفت 
من که رفتم پیش حاجی بدون اینکه حرفی بزنم خود حاجی 
انگشترش و داد به من! دانه دانه خاطراتشان را مرور میکردند 

و میان تمامی این خاطره ها من نبودم!
یم... بگذر

باالخـره رسـیدیم؛ خانـه ای قدیمـی و وسـایلی قدیمی تر اما 
روح انگیز!در و دیواری که پر از عکس های شـهدا بود؛ همسـر 
حاجـی کـه آرام نشسـته بـود و خروشـش درونـی بـود؛ وقتـی دور 
خانـم حاجـی جمـع شـدیم و اشـک هایمان را دید مـدام قربان 
صدقه مان رفت؛  گفت" اگر حاجی براتون کم کاری کرد بر من 
ببخشید!"  انگار زن و شوهر از یک روح بلند مشترک برخوردار 
بودنـد و مـن نمیدانـم کـدام کـم کاری بـود؟ مـردی کـه از وقتی 
نبودیم برای ما جنگید و وقتی بودیم همرزم همسراهایمان بود 
و وقتـی آنهـا رفتنـد نـوِر امیـد مـا و پدر بچه هایمـان! و کدام کم 
ینب دختر  کاری که مرهم بود و مانند خیلی ها زخم نبود... ز
حاجـی وارد اتـاق شـد و مـا را در آغـوش گرفت و گفت " خودم 
نوکر بچه هاتون هستم پدرم اگه نیست، من هستم!" با خودم 
گفتم؛ کاش پیکرت این طور نامرتب نبود تا همسرش بعد از 

سـال ها یک دل سـیر تو را تماشا کند.
ید ولی سوز عجیبی  از آنجا که بیرون آمدیم دیگر برف نمیبار
داشت. مریم و بقیه برای تشییع حاجی تهران می مانند اما من 
باید برگردم؛ سـوار ماشـین می شـوم و به سمت شمال حرکت 
میکنم؛ حاال اما آرامم و میدانم که این خود حاجی بود که مرا 
بـه خانـه اش دعـوت کـرد؛ دفتر و خـودکارم را بر میـدارم؛ این بار 
دارم برای تو می نویسم .. »تو را خدا خیلی وقت پیش انتخاب 
کرده بود؛ جای تو در عرش خیلی وقت پیش مشخص شده بود 
حاج قاسم! پای تو مدت ها قبل وسط رمل های داغ جبهه های 
جنوب از زمین کنده شده بود؛ سال ها بعد مدام در سعی بودی، 
چه فرقی میکند بین سعی صفا و مروه یا شام و عراق؟! گویی 
این خواهر و برادر تو را به هم تعارف می کردند که روح مطهرت 
از دمشـق پـر بکشـد یـا عـراق؛ انگار خـود خاتون تـو را بدرقه کرد 
و حسـین بـه اسـتقبالت آمـد و در آغوشـت گرفـت و زمانی که 

شعله ور بودی صدای غریب مادر از گوشه ای بلند شد...«
یم.. بگذر

یا شدی در خواب شیرین تمام دخترکان این منطقه... تو رو
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از شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بسـیار گفته اند و بسـیار 
یژگیهای آن رادمرد عاجز است.  شنیده ایم ولی زبان از بیان و
در این فرصت و در تالش برای شناخت اسطوره مقاومت و 
اندیشه های ماندگارش به بیان چند نکته بسنده می کنیم.

باورمندی
زمند 1  سپهبد شهید به راه خود و نهایت پیرو

ر داشت. »یقین« همانگونه  آن به شدت باو
که شرط اجابت دعاست. اما شرط موفقیت در یک حرکت 
بزرگ سیاسی و اجتماعی نیز هست. حاج قاسم سلیمانی 
ر داشت و با  که برگزیده بود به شدت باو به درستی راهی 
کامل به حرکت  یقین به»و العاقبه للمتقین« با اطمینان 

در می آمد و پیش می رفت .

 تفکیک منطقی حوزه ها از یکدیگر
مختلـف 2 حوزه هـای  کـه  می دانیـم  نیـک 

سیاسی، از شرایط کامال متفاوتی برخوردارند. 
که در حوزه  کند اینگونه نیست  آنچه در یک حوزه صدق 
دیگر نیز قابل تطبیق باشد. حاج قاسم سلیمانی با شناخت 
کـه در آنهـا بـه نبـرد بـا دشـمن مشـغول  دقیـق از حوزه هایـی 
بـود، بخوبـی تفـاوت شـرایط در این حوزه هـا را درک می کرد 
و از هرگونه تعصب و یکسـان اندیشـی و ارائه نسـخه واحد 
ر بود .لذا دوستان وی در عراق الزاما  برای همه دردها به دو
یه و لبنان نمی اندیشیدند. او  مانند دیگر دوستانش در سور
گاه بود نگاه یک عراقی با توجه به شرایط آن کشور،  بخوبی آ
یه یکسان  نمی تواند با نگرش دیگر دوست او در لبنان و سور
باشـد. حوزه هـا را از یکدیگـر تفکیک می کرد و نسـخه های 

متفاوتی برای هر یک از جوامع مورد نظر ارائه می کرد .

اولویت بندی
خـالق، 3 ذهـن  بـا  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 

یـش توانسـت مسـایل  جوشـنده و زاینـده خو
کنـد و انـرژی خـود   یت بنـدی  را بـا توجـه بـه اهمیتشـان اولو
را بسـته بـه اهمیـت هـر حـوزه بـه کار گیـرد، تـا از هـدر رفتـن 

کنـد.  انـرژی پیشـگیری 

  در سخت ترین شرایط روزه شان را می گرفت

گرمـای تابسـتان روزه می گرفـت. آیـت  کـه بنـده در خدمـت ایشـان بـودم، می دیـدم روزهـا در چهلـه  مـن 15 روز در سنگرشـان و در نـزد ایشـان بـودم. در ایـن 15 روزی 
کـه بـه شـهر و دیارشـان برگشـتند روزه ی قضـا را بـه جـا آورنـد، ولـی حـاج  کـه در جبهـه هسـتند می تواننـد روزه نگیرنـد و زمانـی  کـرده بودنـد کسـانی  اهلل مشـکینی اعـالم 

قاسـم روزه هایـش را می گرفـت. 

فاطمه محمدی سیجانی

چند نکته از هزاران
شناخت دقیق از دشمن

او شـناخت بسـیار دقیقـی از دشـمن خـود 4
داشـت. بـه شـعارهای ظاهـری ایشـان توجه 
نمی کرد بلکه رفتار خود را با ماهیت دشمن تنظیم می کرد 
کارانه  یا و نه سخنان آنان که می تواند در بسیاری از مواقع ر

کند . و منافقانـه ظاهر سـازی 

افـزون بـر اهداف نهایی، حاج قاسـم بخوبی 5 مرحله بندی کردن مبارزه
می دانسـت کـه در هـر مرحلـه بایـد بخشـی از 
اهـداف را محقق سـازد، لـذا در مقاطع مختلف با تعریف 
زی را بـرای متحدانـش در  هدف هـای مرحلـه ای، پیـرو
دسـترس قـرار مـی داد. ایـن امـر توانسـت روحیـه جهـاد را بـه 
طـور فزاینـده ای در میـان متحـدان و دوسـتانش نهادینـه و 

زی نهایـی را قطعـی  کنـد . رسـیدن بـه پیـرو

 فلسطین
شالوده اندیشه سیاسی حاج قاسم سلیمانی 6

»فلسطین« و تالش برای آزادی آن بود. حاج 
قاسم نیک می دانست که محور اصلی مبارزه حق و باطل 
فلسـطین اسـت کـه حـق و باطـل در هـم نیامیخته اسـت و 
حق جبهه ای روشن و آشکار دارد و باطل بر همگان آشکار 
یی بود و هیچگاه اجازه  است. فلسطین برای او نماد حق جو
نـداد مشـغول شـدن بـه دیگر جبهه هـا او را از این هدف واال 
بـاز بـدارد و در شـرایط بسـیار دشـوار منطقه هیچـگاه اجازه 
نـداد برخـی اشـتباهات که از گروهها ی فلسـطینی سـر زده 
بـود، توجـه جـدی به نماد مقاومت یعنی فلسـطین، تحت 

تاثیر قرار گیرد. 

 وحدت مسلمانان
حاج قاسم گرچه برای اعتالی کلمه شیعه 7

یافته بود  در نبردی بی امان بود. اما بخوبی در
یت شیعه جز از طریق وحدت اسالمی میسر نیست.  که تقو
لذا فلسـطین را به عنوان نماد وحدت مسـلمانان در صدر 
یت های خود نشـانده بود و در این مسـیر می کوشـید تا  اولو
مسلمانان مخلص را در روند مبارزه علیه استکبار متحد 

سازد.

 و باالخـره حـاج قاسـم در تعییـن اسـترانژی 
مبارزان خود بسیار دقیق جدی و مستحکم 8

گرفتـن  پیـش  در  و  اجـرا  مقـام  در  امـا  بـود 
کتیک،  از نرمش الزم برخوردار بود،  تا راه برای دستیابی  تا
به آن اهداف واال مهیاشود. او شهید شد تا راه مبارزه حق 

و باطل توفنده رو به پیش باشد .
یادش همیشه گرامی و راهش همیشه زنده خواهد بود .

حاج قاسم بخوبی 
می دانست که در هر 

مرحله باید بخشی از اهداف 
را محقق سازد، لذا در مقاطع 
مختلف با تعریف هدف های 

مرحله ای، پیروزی را برای 
متحدانش در دسترس قرار 

می داد. این امر توانست روحیه 
جهاد را به طور فزاینده ای در 
میان متحدان و دوستانش 
نهادینه و رسیدن به پیروزی 

نهایی را قطعی کند.
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آشـنایی عمـوم مـردم بـا سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی 
بیشـتر به چند سـال اخیر و مجاهدت و رشـادت های او 
در مبارزه با داعش مربوط می شود اما یکی از ویژگی های 
خاص زندگی حاج قاسم 40 سال مجاهدت او و آن هم 

به طور پیوسـته در سـربازی برای اسالم است.
حاج قاسـم سـلیمانی در همه 40 سـال عمر انقالب 
اسالمی در لباس مجاهدت در راه این انقالب و نظام بود 
که بعد از مجاهدت  و آن هم به طور پیوسـته، به طوری 
یت هـای  در 8 سـال دفاع مقـدس، مسـؤولیت ها و مأمور
کـه خنثـی  کننـده ای را عهـده دار شـد  خطیـر و تعییـن 
کردن توطئه های اشرار در جنوب شرق کشور و بعد از آن 

فرماندهـی سـپاه قـدس از مهم تریـن آنها بود.
امـا ویژگـی برجسـته تـر سـردار سـلیمانی این بـود که با 
شـهادت او نه تنها دفتر 40 سـال مجاهدتش بسـته نشد 
کـه فصـل جدیـدی از خدمت او بـه انقالب و جمهوری 

اسـالمی و مردم ایران آغاز شـد.
همـه  و  قاسـم  حـاج  زندگـی  همـه  بـه  هرچنـد 
مجاهدت هـای او بایـد غبطـه خـورد، امـا آنچـه بیـش تـر 
جـای غبطـه خـوردن دارد خدمتـی بـود کـه او بـه انقالب 
کرد. و جمهوری اسـالمی و مردم ایران بعد از شـهادتش 
پیونـد  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  سـردار  شـهادت 
گسسـتنی مردم و نظام اسـالمی را به قدری مستحکم  نا
کـرد کـه تأثیـرش از سـال ها فعالیت هـای فرهنگی فعاالن 
حـوزه فرهنـگ آن هـم فعـاالن صـادق و دلسـوز ایـن حـوزه 

بیشـتر بـود.

بـه دسـت دشـمن  شـهید شـدن سـردار سـلیمانی 
اصلـی یعنـی توسـط خـود آمریـکا و بـه دسـتور مسـتقیم 
گـر  رئیس جمهـور آمریـکا ایـن خـود غبطـه خـوردن دارد. ا
حاج قاسم سلیمانی مثال در جنگ با داعش و به دست 
خود داعش شـهید می شـد -هرچند داعشـی ها نیز خود 
دسـت سـاخته آمریـکا و سـربازان رئیس جمهـور آمریـکا 
بودنـد- امـا بـاز هم وضعیت فرق می کرد و تأثیر شـهادت 

او بـه ایـن میـزان نبود.
یم صهیونیستی  گر سـردار سـلیمانی توسـط رژ حتی ا
هـم شـهید می شـد بـاز متفـاوت بـود و تأثیـر اجتماعـی و 
کـه او توسـط دشـمن  روشـنگرانه آن بـه ایـن انـدازه نبـود 
اصلـی و بـه دسـتور رئیس جمهـور جنایتکارتریـن دولـت 

دنیا شـهید شـود. 
که هر جنایتی در منطقه و حتی در  ده ها سـال اسـت 
بسـیاری از نقـاط دنیـا اتفـاق می افتـد پشـت پـرده اصلی 
یـم  آن آمریـکا اسـت کـه داعـش هـم یکـی از آنهـا بـود و رژ
صهیونیستی نیز سگ نگهبان آمریکا محسوب می شود 
اما اینکه آمریکا رسما جنایتی که مرتکب شده است را 
فریـاد بزنـد و مسـؤولیت آن را علنـا بپذیـرد، ایـن از معدود 
دفعاتی بود که آن هم در جریان شهادت سردار سلیمانی 
اتفاق افتاد و این یکی دیگر از مسائلی است که شهادت 

سـردار اسالم را متمایز می کند.
آمریکا نمی خواهد جنایت هایش را رسمی انجام دهد 
و رسما هم آنها را اعالم کند اما جایگاه سردار سلیمانی و 
تاثیرگذاری او به حدی بود که مقامات آمریکا را وادار به 

مجاهد خستگی ناپذیر

علی اكبر عباسی

شهادتی  بی نظیر

این کار کرد و آنها را وادار کرد تا چهره واقعی خود را نشان 
دهنـد و ایـن بـه راسـتی بیانگـر عظمت سـردار سـلیمانی 
اسـت و ایـن همانـا خدمـت کم نظیر سـردار سـلیمانی به 

اسالم و انقالب است.
ایـن عظمـت حـاج قاسـم سـلیمانی بـود کـه کار را بـه 
جایی رساند که رئیس جمهور آمریکا مجبور شد با دستور 
ترور او، واقعیت دولت جنایتکار آمریکا را واضح تر از هر 

زمانی به جهانیان و ملت های منطقه نشان دهد.
از  برخـی  و  آمریـکا  رسـانه های  و  سـازمان ها  گـر  ا
سفارت خانه های کاغذی و مجازی آمریکا در کشورهای 
کردنـد تـا از واقعیـت جنایتـکار  منطقـه سـال ها تـالش 
آمریکا، چهره ای دیگر به مردم ارائه دهند و شیطان بزرگ را 
بزک کنند، عظمت و اخالص سردار سلیمانی کاری کرد 
که رئیس جمهور آمریکا چاره ای نداشت جز اینکه خود 

رأسـا ایـن طراحـی چند ده سـاله را بـه هم بزند. 
سردار سلیمانی با شهادتش هم کار حسینی کرد هم 
کرد چون همچون موالیش امام  کار حسینی  ینبی،  کار ز
یبنی کرد  حسین علیه السالم مظلومانه اربا اربا شد و کار ز
چون با شهادتش کاخ ظلم آمریکا و امریکاپرستان را رسوا 
کرد. نقش شهادت سردار سلیمانی در رسوایی آمریکا و در 
شناساندن چهره پلید دولت ایاالت متحده از خدمات 
بزرگ سـردار سـلیمانی به انقالب و جمهوری اسـالمی و 
مـردم ایـران و فراتـر از آن مـردم منطقـه بـود که تا ده ها سـال 
دیگر در مناسبات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کشور 

و منطقه نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
شـهادت سـردار سـلیمانی از نظر موقعیت زمانی نیز، 
معنـادار و تأثیرگـذار بـود، اینکـه حاج قاسـم بعـد از پایان 
ک  داعـش و بعـد از آنکـه بـا اقتـدار بینـی داعـش را بـه خا
مالیـد، بـه شـهادت رسـید بـاز تأثیرگذارتـر بـود نسـبت به 
گـر او قبـل از پایـان داعـش و قبـل از اینکـه  اینکـه مثـال ا
کار ناتمـام خـود را بـه پایـان برسـاند شـهید می شـد و ایـن 
نیـز لطـف دیگـری از جانـب خـدای متعـال بـه ایـن بنـده 

بااخالصـش بـود.
این در حالی اسـت که شـهید شـدن سردار سلیمانی 
در فـرودگاه و نـه در میـدان جنـگ رو در رو و در فـرودگاه و 

نـه مثـال در منزل نیز اهمیت خاصی داشـت. 
نه تنها شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی، بلکه 
کـه در آن شـربت  مختصـات شـهادت او و موقعیتـی 
شهادت نوشید نیز اجر چهار دهه مجاهدت و اخالص 

مثـال زدنـی او بود.
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خاطرات صادق خرازی 
از حاج قاسم سلیمانی

سربازش 
بودم

۵ دقیقه  و 7۵ سال
کـه  در آخریـن دیدارمـان می گفـت »ایـن موقع هـا هـر جـا 
مـی روم؛ پهبادهـا باالی سـرم هسـتند.« هم من می دانسـتم 
کـه او شـهید می شـود و هـم خـودش می دانسـت که شـهید 
کـه همیشـه در  می شـود. و می توانـم ایـن را قسـم بخـورم 
جستجوی شهادت بود. آخرین دیداری که ما با هم داشتیم 
ز قبل از شهادتش بود. در کنار یک عالم بزرگ فرزانه که  ۴ رو
در فقاهت و فلسفه و تقوا و زهد باال بود بودیم. به آن عالم 
گفت سـحرگاه با خدای خود نجوا می کردم و در مناجات 
بـه صـورت کفرآمیـز گفتـم »خـدا یـا از عمـر مـن 5 سـال بگیر 
و بـه ایـن عالـم بـده« مـن نمی خواهـم اسـم آن عالـم را ببرم و 
آن عالـم یـک پوزخنـدی زد و گفت »75 سـال اسـت برای 
مکتـب اهـل بیت کتاب نوشـتم تحقیق کردم رسـاله های 
مختلـف مسـتدرکات فقهـی و اصولـی را جمـع کردم بیش 
کتاب و رساله علمی و فقهی و فلسفی و  از صد و 5۰-۴۰ 
کردم،  گرد تربیت  اصولی و تفسـیری را نوشـتم، صدها شـا
همـه اینهـا فـدای 5 دقیقه قاسـم سـلیمانی و مناجات او و 
حضورش در محضر خدا و خدمتی که به خدا و خلق کرد، 
همه زندگی خودم را حاضرم به تو بدم برای 5 دقیقه اش، تو 
5 سال زندگی ات را می خواهی برای من بدی، این اتفاقات 

آن هفته آخر زندگی این انسـان اسـت.«

گفتم فرمانده تویی
کار ملـت را راه بینـدازد،  کـه  تـالش می کـرد 
بـرای اینکـه بتوانـد آسـیب های اجتماعی را کم 
کند همه تالشش را می کرد. دو سه هفته قبل از 
شهادتش با من تماسی گرفت گفت فالن کس 
در زنـدان اسـت و گرفتـار اسـت و ایـن کارش در 
رابطـه بـا خارج از کشـور توی یکی از کشـورهای 
پایی است، نه به قاسم مربوط بود نه به  مهم ارو
مـن مربـوط بـود؛ گفـت وظیفـه تـو ایـن اسـت که 
بایـد بـروی ایـن کار را انجـام بدهی؛ وقتی قاسـم 
با من محکم صحبت می کرد می گفتم که چشم 
فرمانده چشم رئیس. بهش گفتم چشم فرمانده 
می روم این کار را دنبال می کنم، چهارشنبه بود، 
جمعـه بـه مـن زنـگ زد گفـت کجایـی گفتم که 
دارم فکر می کنم چگونه بروم؛ گفت من فکر کردم 
کار را تمـام کـردی؛ گفتـم به مـن واگذار کردی یا 
خودت دستور می دهی من چشم بسته بروم جلو 
گفـت نـه بـه تـو واگذار کـردم گفتـم به مـن واگذار 
گر  کردی بگذار من این موضوع را بپزم و برم جلو ا
به من به عنوان فرمانده دسـتور می دهی همین 
االن لباسم را می پوشم می روم گفت نه به تجربه 

کردم.  خودت واگذار 

سلیمانی و نجات سلیمانیه
یـد سـاعت 7 بعـد ازظهر زنگ  بارزانـی می گو
کیلیومتری ما  زدم به قاسـم گفتم داعشـی ها ۱۰ 
کیلومتـری سـلیمانیه هسـتند چـه  هسـتند ۱۰ 
کـن تـا صبـح بعـد از  گفـت مقاومـت  کنـم؟  کار 
گفتـم مـن نمی توانـم تـا  اذان مـن می رسـم آنجـا 
صبح گفت من که نمی توانم بیایم تا صبح بهت 
کاخـت ننشـین بـزن  کـن در  یـم مقاومـت  می گو
بیرون می گفت نزدیک 7 صبح بود قاسم و 5۰-

۶۰ تا از فرماندهان ارشد نظامی ایران وارد شدند 
رق برگشت و منطقه تغییر  تا ساعت ۱۱ صبح و
کرد من رفتم آن منطقه را دیدم بعضی جاهایی 
که داعش آمده بود روی دیوارها هم نوشته بودند 
و حتـی آمـده بودنـد. 7-۸ کیلومتـری در دروازه 
شهر سلیمانیه پشت کاخ همین بارزی ها این ها 
کرد  شعار نوشته بودند یعنی برادران و خواهران 
مـا را تجهیـز می کـرد بـرادران و خواهـران عـرب ما 
را تجهیز می کرد. شیعه را سنی را همه را برایش 
شیعه و سنی معنی نداشت او برایش فضیلت 

انسـان معنی داشت.

  نماز جماعت

دوسـت داشـتیم وقتی حاج قاسـم هسـت، نماز را پشـت سـرش بخوانیم، اما کمتر اتفاق می افتاد که حاجی جلو بایسـتد و امام جماعت شـود. هر زمان که از 
گر میدید یکی از نیروها مشغول نماز خواندن است، همانجا می ایستاد و به او اقتدا می کرد. صفوف نماز جماعت از همان جا شکل میگرفت. راه می رسید، ا
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مجاهد خستگی ناپذیر

ماجرای ظرف غذایی که همسر 
حاج قاسم برایش فرستاده بود

قابلمه
پربرکت

در این سال ها اینقدر گرفتار بودند که گاهی اوقات می شد 
یت در خارج از کشور می آمدند تهران  که سردار از حوزه مامور
گزارشی را به شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری 
می دادند و از همان جا برمی گشتند فرودگاه و سوار می شدند 
و می رفتند خب این حجم از مشغله ی ایشان با همه توجهی 
که به خانواده محترم شان داشتند باعث می شد که خانواده 
خیلی وقت ها محروم باشند از دیدن سردار سلیمانی همسر 
محترمـه ایشـان گاهـی اوقـات کـه مطلـع می شـدند کـه مثـال 
سردار امروز هستند در محل کار اگر غذایی درست می کردند 
سـعی می کردنـد بـرای سـردار هـم بفرسـتند چـون معلـوم نبود 
بعد از جلسـه سـردار دمشـق اسـت عراق اسـت لبنان اسـت 
یا در تهران می ماند و آخر شب ممکن است برسد خانه اش 
هـم بـرود یـک وقتـی مـا جلسـه داشـتیم 5-۶ نفر بودیـم بعد از 
کرد ناهار برایمان آوردند ناهاری  نماز جلسـه مان ادامه پیدا 
که به طور طبیعی در سیسـتم اداری خودشـان یک نوع غذا 
می آوردنـد بعـد دیـدم که مسـؤول دفترشـان آمدنـد گفتند که 

یک ظرف غذایی را گذاشتند جلویشان به سردار گفتند که 
سردار حاج خانم تان این را فرستاده سردار سلیمانی نگاه کرد 
یژه کرمانی بود برای منی  من چون کرمانی نیستم یک غذای و
کـه غـذای کرمانـی را نمی شناسـم ظاهـرش یـک چیزی مثل 
یژه  همیـن کشـک و بادمجان ما بود ولـی فوق العاده غذای و
و خوشمزه ای بود سردار سلیمانی پا شدند ما ۴-5 نفری که 
بودیم با قاشـق برای همه ما داخل ظرف هایمان سـرو کردند 
ایـن را، 5۰ درصـد دیگـرش مانـد دیـدم کـه مسـؤول دفترش را 
صـدا زد گفـت ایـن آقایـی کـه پذیرایی می کند بگـو بیاید این 
آقـا آمـد بـه مسـؤول دفتـرش گفت کـه از نگهبان جلـوی در تا 
خود شـما چند نفرید سـریع رفت شـمرد آمد گفت ۱2 نفریم 
عددش هم یادم است نگهبان جلوی در ساختمان ایشان 
یـک سـرباز معمولـی بود رئیس دفترش یک سـردار بود گفت 
ید رفتند برایش پیاله آوردند  که چندتا ظرف چندتا پیاله بیار
به همین تعداد ۱2تا ما همه داشتیم غذایمان را می خوردیم 
سـردار مشـغول شـد بـا ایـن ظرفهـا تمـام آن غذا را تقسـیم کرد 
بین این ۱2تا ظرف کوچک و به آن آقایی که پذیرایی می کرد 
گفت که این را می بری از سرباز جلوی در گرفته تا سردار فالنی 
که اسـمش را نبرم االن ایشـان این غذا را به شـان بدهید بعد 
من دیدم که من بغل دستش سمت راستش نشسته بودم 
در جلسـه دیدم که خود ایشـان یک لقمه نان سـنگک 
هم بود برداشـت در حدی که فقط قدری این غذا 
مالیده شد به لقمه اش بیشتر از این دیگر در ظرف 
نمانـده بـود در همیـن حد برای خـودش ماند و 
خورد من خجالت کشـیدم سـریع آن ظرفی 
کـه بـرای من گذاشـته بود بهـش دادم گفتم 
ایـن را بـردار بـا هـم گفـت نه شـما بـا آرامش 
غذایت را بخور مطمئن باش خانم من این 
را که فرستاده اینجا برای من یک ذره دیگر 
نگه داشته در یخچال هر وقت بروم خانه 
می خورم یعنی سهم سردار از این غذایی 
کـه همسـرش فرسـتاده بـود در همیـن حـد 
بـود و بـا ایـن لطافـت ایشـان در دفتر کارش 
در محیط آدم هایی که بودند افرادی که 
پیرامونش بودند برخورد می کردند. 
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1-همیشه در ذهنم او را وسط 
شهدا می دیدم

بعد از دفاع مقدس در حوزه سازندگی مسؤولیت داشتم؛ 
فکـر می کنـم سـال 72 بـود سـفری بـه کرمـان رفتـم دوسـتان 
زی من  یـاد بودنـد دو رو مشـترک کرمانـی مـا بـا حـاج قاسـم ز
کرمان بودم، یک عزیزی ناهار دعوت کرد، حاج قاسم آمدند 
آنجـا مـا شـاید ۳ سـاعتی با هـم بودیم خیلی صحبت شـد 
و چقـدر مـن غبطـه خوردم چـرا زودتر این آشـنایی برای من 
حاصل نشـده از آن موقع یعنی االن می شـود 2۶ سـال قبل 
ارتباط ما با حاج قاسم در مسؤولیت های مختلف که بنده 

داشتم ادامه داشت تا این اواخر.
چندبـاری در دفتـر ایشـان جلسـه داشـتیم. در اتاقـش 
پشـت سـر حـاج قاسـم یک طاقچـه ای اسـت، در واقع یک 
نمایشگاه و قاب شهدا است حاج احمد کاظمی و شهدای 
لشـکر ثاراهلل، حاج قاسـم وقتی می نشسـت قشـنگ وسـط 
قاب ها قرار می گرفت، من همانجا همه اش فکرم مشغول 
بود ببین خدا این شـهید بهشـتی درسـت افتاده وسـط این 
کـه مـن هـم آن طرفـم مـن  یـد  قـاب شـهدا می خواسـت بگو
گر شـماها  االن با شـهدا هسـتم. روی زمین دارم راه می روم ا
درسـت بفهمیـد بـرای همیـن صحبت هـای حـاج قاسـم 
همیشه خیلی دلنشین خیلی ساده خیلی با نفوذ بود چون 
با خلوص داشت صحبت می کرد و یک سادگی و روانی و 

محبـت در صحبت حاج قاسـم بود.

2- وسعت سپاه سلیمانی
زرا   شاید ۱۰ سال قبل بود آخر دولت دهم بود جمعی از و
آمدند اینجا و یک جلسه ای بود بعضی فرماندهان سپاه از 
جمله حاج قاسم هم بودند، جلسه بحث های برون مرزی 
هم مطرح شد که از دولت کمک می خواستند، حاج قاسم 
با یکی سـرداران بزرگواری بحث شـان شـد؛ خیلی بگومگو 
شـد خیلـی تنـد شـد، دلیلـش ایـن بـود کـه آن بنـده خـدا در 
یه بـا چنـد نفـر همـکاری کـرده بودنـد اما حاج  لبنـان و سـور
قاسـم نظـرش ایـن نبـود می گفـت نـه شـما بایـد بـا این هایی 
یم همکاری کنید. جلسـه که تمام شـد، این  که من می گو
برادرمان برگشـت گفت حاج قاسـم بده دسـتت را ببوسم، 
ید. حاج قاسم گفت  فدایت بشوم شما از من ناراحت نشو
نه نمی خواهد دسـت من را ببوسـی ولی این چیزی که من 
یم تو برو با اینها کار کن! ما که جدا شدیم، آن برادرمان  می گو
ید آخر من  آمد گفت »مهندس فتاح ببین حاج قاسم می گو
کنم اصال این ها آدمهای خیلی درسـتی  کار  کی ها  بروم با 

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان:

لشکر حاج قاسم 
خیلی وسییع تر  از 
نگاه های ما بود!

کشاورزی می کنم کار رها شوم  گر از    ا

در ایـام عیـد نـوروز، یـک بـار بـه همـراه ایشـان بـه روسـتای قنـات ملـک رفتیـم. ایشـان ما را به زادگاه شـان کـه در نزدیکی روسـتا بود، بردنـد و به ما گفتند: مـا این جا در 
گـر روزی برسـد کـه آقـا بـه مـن اجـازه دهنـد کـه از پسـت خـود کنـار بیایـم، حتمًا به روسـتای  چـادر زندگـی می کردیـم و فاصلـه این جـا تـا روسـتا را پیـاده طـی می کردیـم. ا
قنـات ملـک بر می گـردم و دوبـاره کار پـدرم را انجـام می دهـم. پـدرم کشـاورز بـود و تمـام ایـن بوته هـا را با دسـتان خودش کاشـته اسـت. دوسـت دارم برگـردم و یک کار 

درآمـدزا از همیـن بیابـان کـه کسـی بـرای آن ارزشـی قائـل نیسـت بـرای جوانان ایـن محله و روسـتا مهیا کنم. 

»پرویز فتاح« رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از جمله مدیرانی است که در موقعیت های 
مختلف با حاج قاسم همکاری داشته، در دوره مسؤولیت های سازندگی، چه در دوره وزارت نیرو 
و چه در دوره های اخیر که مسؤولیت های خدماتی اجتماعی را بر عهده داشته است. پرویز فتاح 

از آشنایی خود با حاج قاسم و تهمکاری هایش با ایشان سخن می گوید. 
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 حفظ قرآن عظمت شیعه 

حاال یک کشـور شـیعی اگر ۱۰ میلیون، ۱5 میلیون، 
کمتـر یـا بیشـتر حافـظ قـرآن داشـته باشـد، ایـن چـه 
عظمتی ایجاد می کند. ما باید به عنوان یک تعصب، 
یک هدف بزرگ، یک هدف انقالبی، ]عمل کنیم[ 
امروز این نشان گذاری مقام معظم رهبری فقط یک 
چهارچوب دینی ندارد، یک وظیفه ی انقالبی دارد و 
یباست اگر این مسئولین ما، مدیران ما و کسانی  چه ز
که جایگاه های ما را کسـب می کنند، این ها حافظ 

قرآن باشند؛ این ها قاری قرآن باشند.

مجاهد خستگی ناپذیر

نیسـتند در خارج کشـور اصال به ما نمی خورند، با ذهن ما 
درست می گفت، چون من هم آنها را می شناختم، اما آنقدر 
روح حاج قاسم باال بود و ذهنش وسیع بود، با یک افرادی 
کار  کار می کـرد و آنهـا بـرای حـاج قاسـم  کشـور  در خـارج از 
می کردند که ما واقعا در ایران با این روحیاتی که مخصوصا 
کار نمی کننـد؛  نیروهـای حـزب اللهـی دارنـد عمـرا بـا اینهـا 
سـپاه سـلیمانی دامنه اش خیلی وسـیع بود. فقط این نبود 
کار کند  با نیروهای حزب اللهی و ارزشی و مدافعین حرم 
کـه البتـه حسـاب اصلـی اش روی این ها بود ولـی واقعا من 
یم حاج قاسم توانست خیلی ها  می خواهم با قاطعیت بگو

کند. را در دنیا به سپاه خودش جذب 

۳-یکی برای همه
حاج قاسم دلش واقعا برای همه مردم بود. جبهه بندی 
نمی کرد، واقعا فراتر از مرزهای گروه های سیاسی عمل کرد 
کرد در ایران و  و  عمال نشـان داد حاج قاسـم فراقومی عمل 
در منطقه آن مقدار که ایشان به خواهران و برادران عزیز کرد 
ما رسید به ایزدی ها رسید به اهل سنت رسید به افغانی ها 
رسـید بـه همـه مسـاوی هـم رسـید. حـاج قاسـم بـرای همـه 
بـود، فقـط بـرای یـک ملیـت و مذهـب نبـود، محبت حاج 
قاسم برای همه اقشار در ایران و همه اقوام و همه مذاهب 
واقعا یکسـان تقسـیم شـد و فقط محدود به ایران هم نبود، 
در همه این کشورهای منطقه برای همه دلسوزی داشت.

4- حقوق عقب افتاده فاطمیون
 مـن بنیـاد تعـاون ]سـپاه[ بـودم، رفتـه بودم وضـو بگیرم و 
نمـاز بخوانـم، بنـده خدایـی آمـد گفـت مهنـدس زود تمـام 
کن بیا باال گفتم چیه؟ گفت حاج قاسم آمده اتاق تو دارد 
نماز می خواند. من زود جمع کردم رفتم دیدم حاجی آمده. 
یه  حاجـی بـا یـک ناراحتـی بـه مـا گفـت که ایـن ماه در سـور
پولـی نـدارم حقـوق فاطمیـون را بدهـم؛ یعنـی کار به جایی 
می رسد حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش را نمی تواند 
رده ام، برادارن  بدهد، می گفت من شرمنده ام من این ها را آو
عزیز افغانی ما هسـتند تازه چه حقوقی می داد، حقوقشـان 
کـم بـود، آن را نتوانسـته بـود بدهـد و دسـت نیـاز بـه  خیلـی 

سـمت امثال ماها دراز می کرد.

۵-باالتر از هیئت های دیپلماتیک
یه گفتند مالقات با  یتی با هم رفتیم سور ما یک مامور
آقای بشـار اسـد یک جمعی بودیم از ایران از دولت وقت 
کنـم بودنـد حـاج قاسـم جـدا از مـا بایـد می رفـت  هـم فکـر 
بخاطر مسـائل حراسـتی و حفاظتی، من چون آقای بشـار 
بـار دیـده بـودم شـخصا رفتـه بـودم  اسـد را قبـال چندیـن 
مالقات و یا با بعضی از مسـؤولین، ما را می شـناخت، از 
کاخ ایشـان اسـت ما بیرون آمدیم  که طبقه دوم  آسانسـور 
ما دیدیم آقای بشـار اسـد ایسـتاده آنجا؛ قبال هم من رفته 
کشـور  بودم با آقای معاون اول بعضی از مسـؤوالن نظام و 
آقای بشار اسد تا پای آسانسور نمی آمد چون طوالنی بود 
مسـیر، دم در اتاقـش منتظـر می شـد دیدم آنقدر ایسـتاد تا 

حاج قاسـم آمد ما فهمیدیم به احترام حاج قاسـم اسـت 
یم  کردیم خواستیم برو نه برای ماها، بعد که خداحافظی 
تا پای آسانسـور آمد تا حاج قاسـم نرفت آقای بشـار اسـد 

برنگشت.
گفتنـد  یبایـی هـم بـود در دمشـق  یـک جایـی، جـای ز
کردیم حاج قاسـم  یـم آنجـا ما باز جدا رفتیم فکر  ناهـار برو
نمی آیـد رفتیـم آنجـا دیدیـم غیـر از آقـای بشـار اسـد همـه 
زرای ایشـان همه  یر ایشـان خیلی از و ز هسـتند نخسـت و
منتظر شدند دست به غذا نزدند گفتند حاج قاسم می آید 
زن حاج قاسـم  کردند، یعنی و حاج قاسـم آمد بعد شـروع 
فراتر از مسؤولیت هیات مرسوم واقعا دولتی و جاری بود.
آقـای جـالل  در عـراق هـم مـا دوسـت مشـترک مـان 
طالبانـی خـب رئیس جمهـور بـود، خیلـی بـه مـا محبـت 
داشـت خیلـی هـم حـاج قاسـم را دوسـت داشـت؛ دیگـر 
یر شـدیم آقای جـالل طالبانی  ز زگار اینطـوری شـد ما و رو
شد رئیس جمهور من رفتم ایشان را ببینم دو نفر داشتیم 
باهم صحبت می کردیم خیلی هم با ما رفیق بود شوخی 
می کرد چون زمان جنگ من منزل آقای طالبانی مدت ها 
یک بودند  بـودم خیلـی در منـزل ایشـان در عراق، یـک چر
که  ایشـان باالخره مبارزه می کردند، به من برگشـت گفت 
که شـما نشسـتی چند وقت پیش  ک فتاح همین جا  »کا
حاج قاسم همینجا بود اشاره کرد همینجا که تو نشستی، 
داشـتیم صحبـت می کردیـم منشـی مـن آمد در گوش من 
یـک چیـزی گفـت، حـاج قاسـم گفـت چیـه مـام جالل؟ 
یکا  ید رئیس جمهور آمر که ایشـان دارد می گو گفتم  بهش 
کنـم حاج قاسـم گفت  پشـت خـط اسـت، مـن صحبـت 
یکا،  کـن، اوبامـا بـود آن موقـع رئیس جمهـور آمر صحبـت 
گـر می خواهیـد مـن بروم  وصـل کردنـد حـاج قاسـم گفـت ا
گوشـی را برداشـتم و سـالم  گفتـم نـه شـما بنشـین  بیـرون 
بـه شـوخی بهـش  یـکا  آمر بـا رئیس جمهـور  کـردم  علیـک 
گفتـم  گفـت نـه  بـروی مـن اسـت؟  کـی رو گفتـم می دانـی 
ژنـرال  گفـت  اوبامـا  تلفـن  حـاج قاسـم سـلیمانی، پشـت 
سلیمانی؟ گفتم بله.« مرحوم آقای طالبانی تعبیرش این 
کـردم از لحن صـدای اوباما  یـد: »مـن احسـاس  بـود می گو
کبر این  به احترام و هیبت حاج قاسم ایشان ایستاد« اهلل ا
که در همه دل ها رفت نفوذ  حاج قاسـم این ملت اسـت 
کـرد قیامتـی بـه پا کرد انقالبـی در دلها ایجاد کرد ملت ما 

کـرد مـا را بـا عـراق متحدتر کرد.  را متحـد 

آنقدر روح حاج قاسم 
باال بود و ذهنش وسیع 

ج از  بود، با یک افرادی در خار
کشور کار می کرد و آنها برای 

حاج قاسم کار می کردند که ما 
واقعا در ایران با این روحیاتی 
که مخصوصا نیروهای حزب 
اللهی دارند عمرا با اینها کار 
نمی کنند؛ سپاه سلیمانی 
دامنه اش خیلی وسیع بود
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گاهی از پدرش قرض می کرد...
زندگـی ایشـان سـاده بـود بـا اینکـه بسـیاری از ایـام را در 
کشـور و خطرنـاك بـود امـا حـق  یت هـای خـارج از  مامور
یـت نمی گرفـت و گاهی خصوصی به من می گفت  مامور
حقـوق مـن کفـاف زندگی مرا نمی کنـد و زمانی که پدرش 

گاهـی از پـدرش قـرض می کـرد. زنـده بـود 
 آخرین باری که پیش من خمس اموالش را محاسبه کرد، 

مبلغ سه میلیون تومان شد که آن را پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین عسکری امام جمعه محترم شهرستان رفسنجان 
از دوستان و همکاران قدیمی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
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او یک ایده تثبیت شده داشت، یک عقیده مستحکم، عقیده ای که از عقالنیت انقالبی 
، سیاست همراه با تقوا، استراتژی ثابت در  منبعث بود و در آن شجاعت همراه با تدبیر
کنار تاكتیک های منعطف را دارا بود. حاج قاسم در ساختار نظامی و راهبردی یک نخبه 
بی بدیل بود و در عین حال در سیاست ورزی یک فرد کارکشته، او هیچگاه پوتین از پا 
درنیاورد اما در دیپلماسی جلوتر و دقیق تر از بسیاری دیپلمات های ایران بود. همه ی 

این منظومه فکری حاج قاسم را می شود در »مقاومت مدبرانه« خالصه کرد.
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گریه می کرد ...    فرمانده پاسگاه 

کـه پیـاده شـد، بـا تـک تـک سـربازها دسـت داد. بعـد هـم  یـک روز بـا حـاج قاسـم بـه سرکشـی مناطـق مـرزی رفتیـم. یـک برجکـی بـود بـه نـام برجـک نادرشـاه. آن جـا 
گوشه ای  کنار این ها و از غذایشان خورد. فرمانده آن پاسگاه نیروی انتظامی، یک  کنار برجک،  گفت: بروید غذایتان را بیاورید. رفتند غذایشان را آوردند. نشست 
نشسـت و شـروع کـرد بـه گریـه کـردن. مـن رفتـم پیشـش و گفتـم کسـی چیـزی گفتـه؟ اتفاقـی افتـاده؟ گفت: نه، گریـه ام به حـال خودم اسـت. فرمانده قـرارگاه قدس 
کنتـرل می کنـد؛ اصـاَل  گردن شـان را نـگاه می کنـد، غذایشـان را  بـا درجـه سـرتیپ تمـام می آیـد بـا ایـن بچه هـا ایـن طـور غـذا می خـورد، لباس هایشـان را نـگاه می کنـد، 

انـگار نـه انـگار که فرمانده اسـت.

یژگی شهید سلیمانی؟!  القاب و درجات برازنده اوست. ولی سخن در باره کدام و
یسـم و  ر یژگی هـای ایـن قهرمـان مبارزه با ترو چـرا کـه تبییـن تمـام توانمندی هـا و و
چهره بین المللی مقاومت نه در توان این قلم است و نه در این مجال، ممکن!

یسم. »عقالنیت« از برجسته ترین  میخواهم در باره »مقاومت مدبرانه« او بنو
یژگی است که انسانی  یژگی های انسان مومن است و اصال برخورداری از این و و
یبا  یژگی است که ز ری یا همان مقاومت هم با چنین و را با ایمان می کند! تاب آو
گـر بـا »عقالنیـت« و »تدبیـر« توام نباشـد نه قابل  ری ا و اثربخـش می شـود. تـاب آو

تداوم است و نه موثر و مفید.
کـه سـردار سـلیمانی آن را  بهتریـن دلیـل بـرای اثبـات مدبرانـه بـودن مقاومتـی 
راهبری میدانی می کرد. اوال »استمرار این مقاومت است« و ثانیا »نتایج حاصل 
از آن«. حاج قاسـم حدود بیسـت سـال فرماندهی نیروی قدس سـپاه پاسـداران 
یه و  انقالب اسـالمی را بر عهده داشـت و از افغانسـتان تا عراق و از لبنان تا سـور
یمن و حتی فراتر از این منطقه را به میدان شکسـت سیاسـت های اسـتکباری 

یم صهیونیسـتی تبدیل کرده بود. دولتمـردان آمریـکا و رژ
ری بـا چنیـن آثار شـگفت انگیزی در این مـدت طوالنی  مگـر مـی شـود تـاب آو
کـه البتـه هـم قبـل از او آغـاز شـده بـود و هـم پـس از او ادامـه خواهـد یافـت  بـدون 

عقالنیـت و تدبیـر ادامـه داشـته باشـد؟
بـرای فهـم مقاومـت مدبرانـه سـردار سـلیمانی چـه دلیلـی محکمتـر از ایـن که 
کرده-کـه ایـن رقـم  کنـد هفـت تریلیـون دالر سـرمایه گذاری  دشـمن اعتـراف مـی 
ران خـود ترامـپ بـاز هـم افزایـش یافتـه اسـت- و نتیجـه ای نگرفته اسـت؟ در دو
و برای درک مقاومت عقالنی و توام با تدبیر حاج قاسم عزیز ما چه نشانه ای 
از این واضح تر که دشمن نتوانست او را در میدان رزم شکست دهد و سرانجام 

ر کرد؟ ناجوانمرادنه و بزدالنه او را شبانه ترو
یشـه  آمیختگـی مقاومـت بـا عقالنیـت و تدبیـر در مکتـب حـاج قاسـم یـک ر
یژگی  یشه این مقاومت مدبرانه »اطاعت از حکیم« بود و و یژگی. ر داشت و یک و
آن، توجه به شاخصی که همین حکیم سالها پیش برای عقالنیت تعیین کرده 

بـود یعنـی توام کردن »واقع بینی« با »آرمانگرایی«.
یشـه مقاومت عقالنی و توام با تدبیر سـردار سـلیمانی همین  برای شـناخت ر
جملـه او در اولیـن و آخریـن مصاحبـه اش در طـول بیسـت سـال گذشـته کافـی 
که در محضر آقا بودم نتیجه تقوا را که حکمت می شود در  است. »در 2۰ سالی 
آقا بطور کامل دیدم. در هر چیزی که ایشان شبهه می کنند مطمئن می شوم که 
که یقین می کنند مطمئن می شـوم  در انتهای آن شـبهه در می آید و بر هر چیزی 
یژگـی عقالنیت را در  مقصـود بـه دسـت می آید.《)نشـریه مسـیر-ص۱۳۳( و و

مقاومت 
مدبرانه

راز فتح الفتوح  
فرمانده

ری« در برابر فشارها، تهدیدات و انواع توطئه ها بخصوص وقتی این فشارها و تهدیدات  »تاب آو
یر باشد کار ساده ای نیست. انسان های معمولی  ر و تزو و توطئه ها از سوی صاحبان زر و زو

در چنین صحنه هایی یا مرعوب می شوند یا مایوس و یا به نوعی تطمیع!
آنچه در میدان های سخت و دشوار انسان ها را مقاوم و استوار نگاه میدارد در یک کلمه 
» ایمـان« حقیقـی و از بـن دنـدان اسـت. ایمـان حقیقـی اسـت کـه »خـوف« و »حـزن« را از دل 

ر می کنـد و شـجاعت و دلیـری را و امیـد را جایگزین آن می نماید. مومـن دو
این قلم ضعیف با بیانی الکن می خواهد در رثای مقاومت قهرمانی قلم فرسایی کند که 
ید. شخصیتی که  دل ده ها میلیون ایرانی و صدها هزار نفر غیرایرانی دلشان با شهادت او لرز
حکیم انقالب اسالمی او را از برجسته ترین تربیت شدگان مکتب امام خمینی)ره( دانستند 

یژه بکار بردند. و بزرگانی در ایران و کشورهای دیگر در توصیف او تعابیری و
آری! سـخن در باره شـهید سـردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی است؛ همان شخصیتی 
ز »شـهید« پیش و بیش از همه  که تا پیش از شـهادتش حاج قاسـم صدایش می کردیم و امرو

 معاون دفتر حفظ و نشر آثار
 مقام معظم رهبری

 مهدی فضائلی
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نفوذ مقاومت در منطقه 

کـه پیـدا شـده  ره حقیقتـًا ایـن توسـعه ای  در ایـن دو
اسـت، توسـعه نظامـی نیسـت، توسـعه پـر هزینـه 
کمتریـن هزینـه  لشکرکشـی نیسـت. اصـاًل ایـران بـا 
ز  کـه امـرو کجـا  کـرده اسـت. در هـر  توسـعه پیـدا 
ینـد ایـران منطقـه را بلعیـده،  دشـمنان مان می گو
ایـران عـراق را بلعیـده، ایران منطقه را بلعیده، ایران 
یای سـرخ توسـعه پیدا کرده  یـای مدیترانـه تا در تـا در
اسـت، همـه اش درسـت اسـت. امـا آن ها بـر مبنای 
ینـد. بـرای اشـاعه یـک  کذبـی ایـن مطلـب را می گو
کردن اذعان عمومی  مسـئله دیگری، برای مشـوش 
مسلمان ها، به عنوان این که ایران می خواهد تبدیل 
کند مذاهب مختلف را به مذهب شیعه. در واقع در 
گون این ترس را کاشتند، ولی واقعیت  جاهای گونا
ایـن مطلب، این نیسـت؛ بـه دلیل این که جمهوری 
یعنـی  برخـوردار اسـت.  قـوی  از منطـق  اسـالمی 
یژگی یا از دو موضوع بهره ی  جمهوری اسالمی از دو و
خیلی خوب برده است؛ یکی از خطای دشمنانش، 
دوم از منطق و حکمت باالی خودش. البته استفاده 
از خطای دشمن یک درایت فوق العاده می خواهد. 
منطق و حکمت هم مسـاله ی بسـیار مهمی اسـت 

کـه این جـا عمومش بـر می گردد بـه رهبری.
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یه و... و  رفتـار و تصمیماتـش در عـراق و لبنـان و سـور
گر عقالنیت  حتی داخل کشـور می توان مشـاهده کرد. ا
و تدبیر نبود چگونه امکان داشت عراق از حلقوم آمریکا 
یه از دست  بیرون کشیده شود؟ بدون تدبیر، نجات سور
گروه های تکفیری چگونه ممکن بود؟ و بدون عقالنیت 
توام با شجاعت نابودی داعش مگر ممکن بود؟ به این 
فهرسـت اضافـه کنیـد برخی تحـوالت دیگـر از جمله در 
گـر مقاومت نبود  افغانسـتان، یمـن و لبنـان را و اساسـا« ا
گیـری »جبهـه مقاومـت« بـا  و مدبرانـه هـم نبـود، شـکل 
ردهایی چگونـه امـکان  چنیـن وسـعتی و چنیـن دسـتاو

پذیر می شد؟
از جمله رفتارها و خصلت هایی که هم نشانه مقاومت 
کننده و افزاینده آن، حضور  یت  مدبرانه است و هم تقو
میدانـی این سـردار آسـمانی در تمامـی صحنه های مهم 
است. حاج قاسم ما که دیگران او را ژنرال سلیمانی می 
ران دفاع مقدس  خواندند از سرآمدان نسل فرماندهان دو
بود.و این نسل از فرماندهان همواره فرمانشان »بیایید« بود 
ید«! یعنی همواره خود در پیشانی لشکر و در خط  نه »برو

مقدم بودند و نه در قرارگاه های پشت جبهه.
این حضور میدانی هم موجب اشرافکامل او به واقعیت ها 
 می شد و هم دل رزمندگان را قرص تر و محکم تر می کرد.

یژگی های رفتاری،  عالوه بر همه این شـواهد آشـکار و و
شـهادت حکیـم انقـالب حضـرت آیت اهلل خامنـه ای بر 
مقاومـت مدبرانـه شـهید سـردار سـلیمانی دلیـل محکـم 
کـه حسـن ختـام ایـن یادداشـت را بـه آن  دیگـری اسـت 

اختصـاص می دهـم.

اّواًل شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر 
بـود؛ ِصـرف شـجاعت نبـود؛ بعضی هـا شـجاعت 
کار بـردن ایـن  دارنـد اّمـا تدبیـر و عقـل الزم بـرای بـه 
شجاعت را ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند اّما اهل 
کار را ندارنـد.  اقـدام و عمـل نیسـتند، دل و جگـر 
یِز ما هم دل و جگر داشت -به دهان  این شهید عز
خطر میرفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث 
ایـن روزهـا، ]بلکـه[ در دوران دفـاع مقـّدس هـم در 
ی بود؛ خودش  فرماندهـی لشـکر ثـارالل همیـن جور
و لشـکرش- هـم بـا تدبیـر بـود؛ فکـر میکـرد، تدبیـر 
میکرد، منطق داشت برای کارهایش. این شجاعت 
و تدبیـِر توأمـان، فقـط در میـدان نظامـی هـم نبـود، 
در میدان سیاسـت هم همین جور بود؛ بنده بارها 
کـه در عرصـه ی سیاسـی فّعالنـد ایـن  بـه دوسـتانی 
را ]میدیـدم[.  او  کارهـای  را،  او  را میگفتـم؛ رفتـار 
در عرصـه ی سیاسـت هـم، هـم شـجاع بـود، هم با 
تدبیـر بـود؛ سـخنش اثرگـذار بـود، قانع کننـده بـود، 
تأثیر گـذار بـود. از همـه ی اینهـا باالتـر، اخـالص او 
بود؛ با اخالص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر 
یا و مانند  را بـرای خـدا خـرج میکرد؛ اهل تظاهـر و ر

اینهـا نبود.

 98/۱0/۱9 در دیدار مردم قم

بـرای فهم مقاومت 
مدبرانه سـردار سلیمانی 

چـه دلیلـی محکمتر از این که 
دشـمن اعتراف می کند هفت 

تریلیون دالر سـرمایه گذاری 
کرده-کـه این رقم در دوران 
خـود ترامپ باز هم افزایش 

یافتـه اسـت- و نتیجه ای نگرفته 
است؟

و بـرای درک مقاومت عقالنی و 
یز ما  تـوام با تدبیر حاج قاسـم عز
چه نشـانه ای از این واضح تر که 

دشـمن نتوانست او را در میدان 
رزم شکسـت دهد و سرانجام 

ناجوانمرادنـه و بزدالنه او را 
کرد؟ شبانه ترور 
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حاج قاسم سلیمانی اگرچه یک شخص است اما در حقیقت باید او را نمود عینی یک 
یـزه کـرده و حاج قاسـم در  گفتمـان دانسـت، گفتمانـی کـه رهبـری معظـم انقـالب آن را تئور
کارآمدی این گفتمان را به جامعه ایران و حتی منطقه غرب آسیا نشان داده است.  عمل 
گیرد و به بسـط و تحلیل  آنچه بیش از همه درباره حاج قاسـم باید مورد توجه اهل نظر قرار 
آن پرداخته شـود، گفتمانی اسـت که حاج قاسـم سـلیمانی حامل و عامل به آن بود و با آن 

کرده بود. کسب  موفقیت های بسیاری را 
گفتمـان »مقاومـت مدبرانـه« کـه رهبـری نیز در تعبیر خود از ایشـان به کار می برند، نقطه 
که در استراتژی )مقاومت( ثابت  گفتمانی  گیرد.  که باید مورد حالجی قرار  اتکایی است 
کـه بـر پایـه آن می تـوان بـه امنیـت  گفتمانـی  کتیـک منعطـف )تدبیرگرایانـه( اسـت.  و در تا

منطقـه ای رسـید و ایـن چیـزی اسـت کـه بزرگترین تهدیـد برای آمریکا به حسـاب می آید.

آمریکا توجیه حضور خود در منطقه را چه می داند؟
در سـال های پـس از جنـگ جهانـی دوم آمریـکا تمام دکترین سـلطه ی خود را مبتنی بر 
کرده است. در واقع  مسؤولیت برقراری امنیت در سراسر جهان و مناطق مختلف استوار 
توجیـه سـلطه آمریـکا مبتنـی بـر همین امنیت بسـط یافته اسـت و توانسـته همـه جهان را با 
ری و قطعی اسـت. این توجیه در سـطحی  ر و رسـانه اقنـاع کنـد کـه حضـور آمریـکا ضـرو زو

زهـا نیـز جـدی  کالن نظامـی و تجاو کشـته ها، بودجه هـای  کـه تمـام  گرفتـه اسـت  صـورت 
گرفته نمی شود و حضور آمریکا امری مشروع و اجتناب ناپذیر در دنیا شناخته شده است.

یر سوال می رود؟ توجیه حضور آمریکا در عراق چگونه ز
در سـال های اخیـر اتفـاق بسـیار مهـم و اسـتراتژیکی رخ می دهد. حاج قاسـم سـلیمانی 
راهبرد و گفتمان بدیل آمریکا را ارائه و موفقیت آن را در عمل به اثبات می رساند. نیروهای 
سـپاه قـدس بـا هزینه هـای بسـیار کـم، بدون کشـتار و غـارت مردم آن مناطـق و بدون طمع 
سـلطه بـر آنهـا، کشـورهای منطقـه را از شـر داعـش می رهاننـد. ایـن حضور منطقه ای سـپاه 
قدس در حالی صورت می گیرد که ایران درگیر هیچ جنگ تمام عیاری نمی شود و تلفیقی 
کم اسـت. این راهبرد خاص به ایران اسـالمی و عقالنیت  از جنگ و صلح در منطقه حا

خاص و منحصر به فردیسـت که ایشـان مبدع آن اسـت. 
آنچه حاج قاسم سلیمانی توانسته کسب کند و در منطقه نیز بسط دهد، دستیابی به 
دانش و راهبرد خاص در ایجاد ثبات و امنیت منطقه به کمک نیروهای بومی و با کمترین 
هزینه اسـت؛ چنانچه در افغانسـتان با نیروهای مجاهد افغانسـتانی )احمد شـاه مسـعود 
یه با ارتش این کشـور و نیـروی مردمی، در عراق  و یارانـش(، در لبنـان بـا حـزب اهلل، در سـور
کند و تا در مرحله  با ارتش و حشـد الشـعبی توانسـت پایه های امنیت را در کشـورها ثابت 

بعد برنامه های پیشـرفت در ابعاد مختلف حاصل آید.

تفاوت های امنیت در گفتمان مقاومت مدبرانه
با امنیت از بیرون آمریکایی

تجربه این دو دهه فعالیت حاج قاسم سلیمانی در منطقه و همچنین حضور آمریکایی ها 
کنترل  در منطقه نشـان داده اسـت که؛ مدل آمریکا در ایجاد امنیت ضمن اینکه از بیرون 
می شـود، بسـیار شـکننده اسـت چنانچه آمریکایی ها در هر منطقه ای که به بهانه امنیت 
حضور داشته اند تلفات و خسارت های آن مناطق بیشتر از پیش شده است. این مدل در 
عین حال برای کشورهای میزبان بسیار پرهزینه بوده است، هم هزینه مادی، هم از دست 
که به این کشورها تحمیل شده است. این را  رفتن منابع ملی و هم هزینه های انسانی ای 
رود آمریکا در هر منطقه بر اساس منفعت طلبی این کشور نیز می باشد  باید توجه کرد که و
که به عنوان نمونه می توان دستیابی به نفت در غرب آسیا و یا فروش تسلیحات نظامی به 
کشورهای منطقه را دو کالن منفعت آمریکایی ها دانست و نقطه نهایی این مدل را سلطه 
گـری آمریـکا در کشـورهای منطقـه باید دانسـت. اما در مقابل امنیـت در گفتمان مقاومت 
مدبرانـه، درون زا اسـت و پایـه اصلـی آن را نیروهـای داخلـی کشـورها تشـکیل می دهنـد؛ بـه 
کم هزینه تر است، نه  کشور است پایدارتر و  کنترلش دست نیروهای همان  واسطه اینکه 
تنها به آن کشور و مردمانش بلکه به همسایگان و دیگر کشورهای منطقه نیز منفعت رسان 

است و دست اخر اینکه به ایجاد نظام سلطه گری کمک نمی کند.
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بیرونیمد درون زا/ بومی

شکننده پایدار

پرهزینه کم هزینه

منفعت طلب منفعت رسان

ایجاد سلطه بیرونی بدون ایجاد سلطه

کامیون سوار می شد    پشت 

کـه سـتون پنجـم عـراق متوجـه نشـود. حتـی بچه هـا بـا هـم شـوخی می کردنـد و سـنگ های کوچـک بـه  کـه مـا را 60-70 کیلومتـر بـا کامیون هـا جابه جـا کردنـد  وقتـی 
کـه ایـن سـنگ ها در گوشـه کمپرسـی جمـع می شـد. حـاج قاسـم بـا اینکـه فرمانـده تیـپ بـود، بـا سـایر نیروها پشـت کامیون سـوار می شـد.  طـرف هـم پرتـاب می کردنـد 

که سـوار ماشـین استیشـن شـود. دوسـت نداشـت در لندکروزر جدا از بچه ها سـوار شـود. دوسـت نداشـت 

حاج قاسم
نمود عینی
مقاومت
مدبرانه

وحید ناطقی

شهید سلیمانی چگونه با پیوند دیپلماسی و مقاومت
ضامن امنیت منطقه شد 
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در سال های 
اخیر هاشمی، خاتمی 

و روحانی توسط کسانی چون 
ظریف توانسته اند نشان دهند 

که عقالنیت و کارآمدی، صرفا 
با »سازش« معنا دارد و باید 

به دنبال سازش مدبرانه و کم 
هزینه بود. از سوی دیگر تالش 
کرده اند با مثال های کشورهای 

مختلف نشان دهند چالش 
اساسا عقالنی نیست و دوره 

موشک و قدرت نظامی گذشته 
است. تئوری مقام معظم 

رهبری اما بر چالش مدبرانه یا 
همان مقاومت مدبرانه طراحی 

شده است و چه در مناسبات 
سیاست داخلی، چه سیاست 

خارجی و چه در ابعاد امنیت 
ملی و منطقه ای نشان داده که 

مقاومت مدبرانه نتیجه بهتری از 
سازش ولو غیرمدبرانه دارد.

سرباز جمهور

دستیابی به این دانش بنیادین توسط حاج قاسم منجر به از بین رفتن توجیه حضور منطقه ای آمریکا می شود. در واقع 
بـه صـورت عملـی سـلطه آمریـکا نـه تنها به چالش کشـیده می شـود بلکه این سـلطه رو بـه افول و زوال قـرار گرفته و دکترین 
که بدانیم صنعت جنگ  سلطه ی آمریکا در منطه از اساس از هم می پاشد. اهمیت این ماجرا وقتی برجسته تر می شود 
در آمریـکا خصوصـی اسـت و کمپانی هـا تولیـد تسـلیحات جنگی منفعت اصلی جنگ را می برنـد. این کمپانی ها بخش 
عمده اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند و دو جریان اصلی سیاسی امریکا، وابستگی تمام به این صنایع دارند. رسانه های 

آمریکایی هم در خدمت این صنایع قرار دارند و از این رو در هرجنگ وظیفه توجیه حضور آمریکا را فراهم می کنند.
در نتیجـه بـا نابـودی راهبـرد امنیتـی آمریـکا و مطـرح شـدن گفتمـان حـاج قاسـم کـه کـم هزینـه، بـدون سـلطه و موفـق در 
عمل است، اقتصاد کالن آمریکا به خطر جدی می افتد. درواقع حاج قاسم تهدیدی ذاتی برای سلطه امریکاست و بنابه 
پاشـیده چون تمام اراده اش در جهان به بن بسـت خورده اسـت و سیاسـت هایش  ز آمریکا فرو تعبیر سـردار سـلیمانی امرو

به شکسـت خورده است.

گفتمان های پیش رو کدام هستند؟
درواقـع حـاج قاسـم تئـوری مقـام معظـم رهبـری را محقـق و تثبیـت می کند. تئوری مقـام معظم رهبری مبتنـی بر دوگانه 
»سـازش« و »چالش« اسـت. در سـال های اخیر هاشـمی، خاتمی و روحانی توسـط کسـانی چون ظریف توانسـته اند نشـان 
کم هزینه بود. از سوی دیگر  کارآمدی، صرفا با »سازش« معنا دارد و باید به دنبال سازش مدبرانه و  که عقالنیت و  دهند 
ره موشک و قدرت نظامی  تالش کرده اند با مثال های کشورهای مختلف نشان دهند چالش اساسا عقالنی نیست و دو
گذشـته اسـت. تئـوری مقـام معظـم رهبـری امـا بـر چالـش مدبرانـه یـا همـان مقاومـت مدبرانـه طراحـی شـده اسـت و چـه در 
که مقاومت مدبرانه  مناسبات سیاست داخلی، چه سیاست خارجی و چه در ابعاد امنیت ملی و منطقه ای نشان داده 

نتیجه بهتری از سـازش ولـو غیرمدبرانه دارد.

گی دارد: چالش و سازش چند ویژ

سازش چالش
هزینه قطعی دارد هزینه غیر قطعی دارد

هزینه تمام عیار و اساسی دارد  هزینه تمام عیار و اساسی نیست 
ً
لزوما

لزوما ثمره ندارد
یاثمره آن بسیار کم است

 ثمره جدی
ً
قطعا

و اساسی دارد

در واقع عقالنیت و گفتمان مدنظر رهبری دقیقا خالف جریان هاشمی و روحانی است. این عقالنیت توسط حاج قاسم 
که به علت  گفتمان رهبری پذیرفته اسـت  به صورت اجرایی موفقیت خود را به اثبات رسـانده اسـت.  حاج قاسـم طبق 
گروه های تکفیری و... چالش به صورت همیشگی در منطقه وجود دارد.   ساختار جهان سلطه، حضور گسترده امریکا، 
کره« و  گر به سـمت »مذا یرا ا کرد. ز کره فرار  کرد. پس نمی شـود از چالش به مذا کشـورهای غربی را ایجاد خواهند  آمریکا و 
یافت می کند که کشـور در حالت ضعف  یـان برجـام طـرف غربی به صورت مداوم این پیام را در یـم ماننـد جر »انفعـال« برو
است و توانایی مدیریت چالش را ندارد. در نتیجه فشار بیشتر در قالب تحریم، درگیری منطقه ای وحتی جنگ به کشورها 
تحمیل می شـود. لذا روش حاج قاسـم مدیریت چالش در راسـتای از بین بردن تهدیدهای دائمی مانند داعش و حضور 
کارآمدی خود را ثابت کرده اسـت.  درواقع حاج قاسـم توانسـت تدبیر در  سـلطه امریکاسـت. این روش در سـال های اخیر 
مدیریت چالش را به نمایش بگذارد. همچنین سـردار سـلیمانی توانسـت نشـان دهد که سـازش کشور را به سمت انهدام 
امنیت و یا به ضعیف شدن پاسداران امنیت کشور می کشاند. از این رو »امریکا« به دنبال از بین بردن این گفتمان است 
و جریان های داخلی سـازش در ادامه فعالیت های آمریکایی نقش ایفا می کنند.  »جریان داخلی« نیز در این مسـیر نقش 
ر حاج  یـان پیـام قـرار گرفتـن ایـران در موضع ضعـف را به آمریکا مخابره کرده اسـت و هزینـه ترو جـدی ایفـا می کنـد. ایـن جر

کاهش داده اند.  قاسم را 

ر حـاج قاسـم سـلیمانی کـه منجر به بمبـاران موشـکی پایگاه مهـم آمریکایی )عین االسـد( در  در ایـن مقـام پاسـخ بـه تـرو
عـراق شـد، بـه جهـت ایـن بـود کـه جنگـی صـورت نگیرد. انتقـام بازدارندگـی از جنگ بود نه بـاال بردن شـرایط جنگی! باید 

بدانیـم کـه هرچـه بیشـتر ضعـف نشـان دهیم و سـازش کنیـم، هزینه بیشـتری می دهیم.پ
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می آید، سرمایه ای که آورده آن را باید در میان روابط اجتماعی 
و سیاسـی آینـده جسـت وجو کـرد. »نماد« شـهید سـلیمانی 
کـه رهبـری از آن به عنـوان »مکتـب سـلیمانی«  یـا آنچنـان 
یـاد کردنـد مهم تریـن وجـه و پدیـده ای اسـت که آن شـهید را 
می تواند به عنوان حقیقتی زنده در فضای معادالت سیاسی، 
اجتماعی و نظامی ما حفظ کند. سوژه ای که قادر به احیای 
»روح جمعی« در جامعه ای با شکاف های فعال بوده است؛ 
قهرمانـی کـه »حافظـه جمعـی« مـردم منطقـه را که سرشـار از 
خاطرات شکست بود با تصویر پیروزی آشنا کرد، یک نیروی 
نظامی که با شکستن »کلیشه های تثبیت شده« از تصویر 
نظامیان، فرم و الگویی معاصر را برای نسلی جدید از جبهه 
مبارزان اسالمی مهیا کرد، مردی که مردمش او را نمادی از 
حافظ امنیت مرزی خود می دانند و در همان حال در چهره و 
قامتی دیگر نشانی از عبور از مناسبات دولت- ملت مدرن 
را می توان در او یافت که قهرمان یک »امت دینی« نیز شمرده 
می شـود. همـه اینهـا در کنـار همدیگر هر ذهنی را به سـمت 
کـه »نمـاد« شـهید سـلیمانی  ایـن سـوال حیاتـی می کشـاند 
حامل چه مفاهیم و عامل چه حرکت هایی می تواند باشد.

قهرمان ملی امت
بی راه نخواهد بود اگر یکی از مهم ترین چالش های نظری 
کـه آن را در سـطح اقنـاع  حـال حاضـر جمهـوری اسـالمی 
اجتماعی نیز با مشکالتی مواجه ساخته است قرائت موجود 
گرایانـه یـا  از موقعیـت ایـران بـر مبنـای ناسیونالیسـمی ملـی 
یگری اصلی در مناسبات جهان اسالم می باشد، تعارضی  باز
که نخستین بار خود را در قرائت »ایران بر اسالم« یا »اسالم 

جستاری درباره وحدتی که قاسم سلیمانی  در 
کثرت جامعه ایرانی ایجاد کرد؛

ما و حاج قـــــــــاسم
را سـپر شـما و ملت ایران و خاک ایران و اسـالم نموده اند«، 
از همین منظر می توان »نماد سلیمانی« را ظرفیتی نظری در 
خوانش جدید از گفتمان مقاومت دانست که قادر به همراه 
ساختن طبقات میانی جامعه که تمایالت ناسیونالیستی اش 
استیال بیشتری یافته می باشد. هم سرنوشتی توامان مفاهیم 
در گفتمان مقاومتی که شـهید سـلیمانی جلودار آن اسـت 
می توانـد تکثـر خوانش های سیاسـی را پیـش از تضاد تبدیل 

بـه وحدتی ملی کند.

شکست حصر ارزشها
کـه می شـود اثـرات  دیگـر جنبـه مهـم در نمـاد سـلیمانی 
آن را در نوع مواجهه آحاد اجتماع با این سردار شهید دید، 
انحصارزدایـی او از ارزش هـای مـورد اجمـاع اسـت. شـهید 
سلیمانی چه به حسب بینش شخصی و چه بر اثر جایگاه 
کمیت به شمار می رفت  نظامی اش همواره فردی حامی حا
ردهای بزرگی نیز دست یافته است اما هیچگاه  که به دستاو
ردها را  موقعیت و موفقیت او باعث نشـد دایره این دسـتاو
زی را حاصـل  گروهـی خـاص محـدود شـمرده و پیـرو بـرای 
مقاومت بخشی از اجتماع بداند. شهید سلیمانی درست 
یستی  ر یشه کن کردن گروه های تکفیری ترو در زمانی برای ر
یه شـد کـه نـه تنهـا تصوری صحیـح از خطر بالقوه  وارد سـور
آنها برای کشورمان وجود نداشت که در سطحی فراتر حتی 
بخشـی از چهره هـای سیاسـی مطـرح نیـز بـه ایـن اقدامـات 

برای ایران« امام خمینی)ره( و مرحوم مهدی بازرگان عیان 
ساخت. در چنین فضایی شاید بتوان یکی از برجسته ترین 
نمادهای به جا مانده از شهید سلیمانی را پیدا کرد. او پیش 
از هرچیـز بـا عبـور از چالشـی نظـری کـه مقاومـت منطقـه ای 
کـرد  را در مقابـل ناسیونالیسـم ایرانـی تعبیـر می کـرد، سـعی 
نمـادی از تعریـف ایـن دو در عرض یکدیگر باشـد. او نشـان 
داد سرنوشـت ایـران و مقاومـت دو پدیـده منفـک از یکدیگر 
نیست، نه ایران قوی در سایه دست کشیدن از مقاومت به 
دست می آید و نه محور مقاومت می تواند با ایرانی ضعیف 

بـه حرکت خود ادامه دهد.
شـهید سـلیمانی در بخشـی از وصیتنامـه خـود پـس از 
آنکـه ایـران بعنـوان واقعیتـی قـرارداری در بسـتر جغرافیایی را 
کـه مفهومـی فراملـی دارد  بـه »قـرارگاه حسـین بـن علـی)ع(« 
توصیف می کند سـعی خود را بر یگانگی بخشـی این دو در 
چارچـوب آینـده ای مشـترک معطـوف می سـازد و می گویـد: 
کـه اّول اسـالم را بـه  »مهمتریـن هنـر خمینـی عزیـز ایـن بـود 
پشـتوانه ایـران آورد و سـپس ایـران را در خدمـت اسـالم قـرار 
کـم  گـر روح اسـالمی بـر ایـن ملـت حا گـر اسـالم نبـود و ا داد. ا
یـد؛  کشـور را می در گـرگ درنـده ای ایـن  نبـود، صـدام چـون 
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، اما هنر امام 
این بود که اسالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّرم، صفر و 
فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. انقالب هایی در انقالب 
کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود  ایجاد 

 »شـهید قاسـم سـلیمانی« بـه مراتـب از »حاج قاسـم 
سلیمانی« قوی تر و موثرتر خواهد بود. این جمله را از جهاتی 
می توان یکی از نخسـتین واکنش های عمومی به شـهادت 
کـه در روزهـای بعـد از  سـردار سـلیمانی دانسـت، سـخنی 
تشـییع باشـکوه او نیز بارها از سـوی اشـخاص مختلفی که 
هرکس به ظن خود به این واقعه می نگریسـت به زبان آورده 
شـد. تشـییع میلیونی شهید سلیمانی در کاظمین، عراق، 
نجف، اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان به گونه ای عجیب 
در جایـگاه یـک »وداع و غـم عمومـی« تبدیـل بـه نسـخه ای 
یخ ایران و منطقه  بی بدیل در میان واکنش های اجتماعی تار
شـد؛ وداعـی کـه در سـطح داخلـی جامعـه ای را کـه در طول 
سـال های اخیـر بـه انحـای مختلـف دارای بافـت و هویـت 
گرفته  متکثری شده و این تکثر نیز بارها رنگ تضاد به خود 
بـود بـه کـف خیابان ها کشـاند تا »هم روایتی« آنها نسـبت به 
سوژه و واقعه واحد روح جمعی شان را زنده کند و متقابل آن 
در سـطح خارجـی آنچنـان که ژنـرال »بری مک کافری« نقل 
یـر ایـن وداع باشـکوه »ترامـپ را تـا حد  می کنـد نمایـش تصاو
مرگ ترساند« و نشان این ترس را بیش از هر زمانی می شد در 
سـخنرانی عقب نشـینی او پس از حمله موشکی جمهوری 

اسـالمی به پایگاه عین االسـد مشـاهده کرد.
یـف و گذشـته از میـراث بـه جا مانـده از  بـا همـه ایـن تعار
شـهید سـلیمانی در مناسـبات ملی و منطقه ای ما، او حاال 
تنهـا »سـرمایه ای نمادیـن« برای جغرافیای ایران به حسـاب 

صادق فرامزی
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امام سنگ را به موشک
تبدیل کرد 

فلسـطین بـا سـنگ دفـاع می کرد، امام آمد سـنگ را 
کرد به موشـک. امام آمد این جسـارت را داد  تبدیل 
یو. برخالف  به آن موشکی که اولین بار خورد به تالو
همه ی جنگ هایی که بین اعراب و اسراییل بود، این 
موشک عربی نبود، موشک مصر نبود، موشک اردن 
ره ی عثمانی نبود، امام  نبود، موشک ترکیه مدعی دو
ارتقا داد در ُبعد مکتب. همه ی عالم اسالمی مدیون 
گر  امام هسـتند؛ همه ی عالم اسـالم. خدا می داند ا
امام این انقالب را و این نظام را بر پا نکرده بود، این 
نزول الهی به وقوع نپیوسته بود، وضع جهان اسالم 
چـه وضعـی داشـت؛ کمـا این کـه هنـوز پـاره ای از آن 

دارای چنین وضعی است.

سرباز جمهور

ما و حاج قـــــــــاسم
کنایـه می زدنـد. او بـا شـناخت عمیـق خـود بـه مبـارزه بـا  او 
داعش پرداخت و زمانی که این گروه را شکست داد فضای 
اجتماعی نسبت به اهمیت مبارزه با داعش عوض شده بود 
گروهی  زی را محدود به هیچ قشر و  اما او شیرینی این پیرو
نکـرد؛ او بـا شـریک دانسـتن کسـانی که زمانی به خـود او نیز 
یر  کنایـه ایـن آینده بینـی را می زدنـد حتی مخالفانـش را نیز ز
یک پرچم و در کنار همراهانش جمع کرد. از همین رو زمانی 
کـه شـهادت او بسـتر یـک غـم ملی را فراهم کـرد نام هایی در 
یـر آن پرچـم جمـع شـدند کـه هیچـگاه امکان جمع شـدن  ز
یر یک سقف نیز متصور نبوده است و این ظرفیت  آنها در ز
اجماع سـازی عجیـب را می تـوان از مهم تریـن سـرمایه های 

نمادین شـهید سلیمانی برشمرد.

ترمیم حافظه جمعی
ر عمومی یک جامعه به موقعیت فعلی خود و آینده ای  باو
که می تواند متصور باشد را می توان به سوخت یک اتومبیل 
تمثیل کرد، به گونه ای که مجهزترین امکانان سخت افزاری 
رعمومی  یـک کشـور نیـز بـدون نـرم افـزاری که شـامل یـک باو
کردن مسیر در هیچ زمینی نخواهد  موفق باشد قادر به طی 
بود. حافظه جمعی ایرانیان از این منظر نسبت میان »خود« 
و »دگری« را به اشکال متضاد و متکثری ترسیم کرده است، 
گرایانـه روح ایرانـی را روحـی  یی خوانش هـای باسـتان  از سـو
کـه بعلـت آمیختـه شـدن بـا  ز قلمـداد می کنـد  همـواره پیـرو

کشـیده شـده اسـت و در سـوی دیگـر  روح دینـی بـه التقـاط 
نیـز خوانش هـای مـدرن با تعریف بدون پیـش زمینه ایران در 
قرون اخیر و عقب ماندگی اش از دگری غرب به دنبال ایرانی 
زدایی از روح جمعی ایرانیان می رود. در چنین فضایی پیش 

از هرچیز اشاره به دو نکته حیاتی می باشد:
گـروه فـارغ از اختالفاتشـان خاطـره در دسترسـی از  هـردو 

موفقیـت »مـا ایرانـی« در برابـر »دگـری بیگانـه« نمی یابـد.
هر دو گروه در زمینه ارائه برون دادی نرم افزاری برای نجات 

ایران شکست خورده اند.
با این اوصاف »نماد سلیمانی« را می توان نمادی ترمیم 
بخش در زمینه حافظه جمعی ایرانیان دانست، الگوی موفق 
جنگ هشت ساله در یک مقاومت ملی برای حفظ تمامیت 
گسـتره ای بزرگ  کشـور با »نماد سـلیمانی« خود را در  ارضی 
گـزاره تعیین  بـه نمایـش گذاشـت، به گونه ای تثبیت شـدن 
کنندگی ایران در معادالت حال حاضر جهانی مثال نقضی 
بـر تجربه هـای معاصـری بـود کـه در حافظـه جمعـی ایرانیـان 
ردن ادبیات عمومی به اغراق هایی  ثبت شـده اسـت. رو آو
کنـش نظامـی شـهید سـلیمانی)حضور در نمـاز  در زمینـه 
رود به الیه آخر امنیتی کاخ سـفید  جمعـه ابوبکـر بغـدادی، و
یر  و...( هرچند در نگاه اول نشان از نوعی عوام زدگی در تصو
اجتماعـی شـهید سـلیمانی دارد امـا در سـطحی دیگـر ایـن 
ر عمومی نسـبت به  رایـی بـه او نمـاد و نمودی از باو نـگاه ماو
»تمایـز« او بـا سـایر الگوهـای تثبیت شـده در ذهن و حافظه 

جمعی ایرانیان اسـت.

ما و میراث سلیمانی
کوتـاه بـه برخـی از ظرفیت هـای  مـوارد فـوق اشـاره ای 
اجتماعـی شـهید سـلیمانی و نمـادی کـه او می تواند جلوه 
کید فراوانی بر وجود  گرش باشـد بود، در عرصه تبلیغات تا
»سـلیمانی ها« می شـود اما واقعیت آن اسـت که نماد تنها 
می تواند محصول یک استثنا خاص باشد، مرام سلیمانی 
هرقدر که زنده و زنده تر شود نمی توان منکر آن بود که »نماد« 
ماهیتی منحصر به فرد دارد. عدم شناخت صحیح »نماد 
سلیمانی« و آنچه برای جامعه این شهید را نسبت به سایر 
ک ترین  هـم قطارانـش جایگاهـی متمایـز می بخشـد خطرنا
امـکان حـال حاضـر ماسـت. تقلیـل »نمـاد سـلیمانی« بـه 
تعریـف مطلـوب یـک ذائقـه سیاسـی و اجتماعـی یا تالش 
بـرای برجسته سـازی تنهـا یـک ُبعـد او می توانـد روایتـی 
استانداردشـده و محـدود از شـهید سـلیمانی ارائـه دهـد 
کـه فاقـد ظرفیـت اجماع سـازی باشـد. »نمـاد سـلیمانی« 
یر  منظومه ای را به اذهان متبادر می کند که در آن تمامی تصو
اجتماعی ساخته شده از او نمایندگی شود، نادیده گرفتن 
یر شهید  تمامی این ابعاد تنها به شکاف میان نماد و تصو
سـلیمانی منتهـی می شـود کـه تجربـه چنین امـری پیرامون 
بسیاری از چهره های مورد اجماع در کشورمان وجود دارد.
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حاج قاسم
پشتیبان دییپلماسی
ایران بود

گفت وگو با دکتر علی اکبر والیتی 
مشاور بین الملل رهبر انقالب

  او جزو استراتژیست های
 بزرگ قرن اخیر است

گفت وگو: میکائیل دیانی
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 »دکتر علی اكبر والیتی« مشاور بین الملل 
خارجـه  امـور  اسـبق  وزیـر  و  انقـالب  رهبـر 
کشورمان از جمله کسانی است که بواسطه 
فعالیت های دیپلماتیک منطقه ای ارتباطی 
مسـتمر بـا »حاج قاسـم سـلیمانی« داشـت. 
ارتباطـی نظامی- دیپلماتیک کـه از طریق آن 
گفتمان »مقاومت مدبرانه« را جلو می بردند. 
علی اكبر والیتی از این گفتمان و از اقدامات 
حـاج قاسـم سـلیمانی در این حـوزه صحبت 

می کند.

سرباز جمهور

گر موافق باشید، بحث را از آشنایی  آقای دکتر ا
شما و ایشان شروع کنیم؟

تا قبل از اینکه ایشان مسؤول قدس بشود بنده آشنایی 
با ایشان نداشتم و همزمان که ایشان مسؤولیت قدس را به 
زارت امور خارجه  گرفتند بنده به لحاظ شـغلی از و عهده 
بـه دفتـر مقـام معظـم رهبـری آمـدم و لذا در جریـان کارهای 
ایشـان بـودم، علـی الخصـوص کـه بعضـی جلسـات هم با 
کـه در جاهـای مختلـف  هـم داشـتیم یـا در جلسـاتی بـوده 
فراهم شده ما مشترکا شرکت کردیم. تا حدودی که یک آدم 
سیاسی می تواند متوجه شود که چه آثار سیاسی کار ایشان 
داشته چه اقدامات سیاسی کرده یا چه اقداماتی کرده که 
بخش سیاسی اش مثال چگونه بوده بنده اطالع نسبی دارم.
ایشـان یـک فـرد بـا خاسـتگاه نظامـی انقالبـی بـود و 
حضـورش هـم در سـپاه از زمـان جنـگ آغـاز شـد. آنجـا که 
کی از این است که  گزارش ها حا بنده آشنایی نداشتم اما 
توانمندی های خوبی که از خودش نشان داد و درایت باالیی 
که با توجه به این سابقه و دالیل توسط  داشت. دالیلی بود 
مقام معظم رهبری برای فرماندهی سپاه قدس انتخاب شد. 
قدس قبل از ایشان تشکیل شده بود فرماندهان دیگری هم 
زارت خارجه بودم و با فرماندهان  داشت -آن زمان من در و
قدس همکاری مستمر داشتیم- آنها هم زحمت کشیدند 
ولی کفایت حاج قاسم در حوزه های سیاسی، اجتماعی، 
امنیتـی و علـی الخصـوص در حـوزه دیپلماسـی و روابـط 
بین الملل باعث شد نهاد مقاومت و تفکر مقاومت در زمان 

ایشان شکل بگیرد و به بلوغ برسد.
مسـئله مقاومـت کـه توسـط ایشـان فرماندهـی می شـد، 
یـک امـر مسـتحبی در انقـالب مـا نیسـت یـک امـر اساسـی 

اسـت هـم بـرای دفـاع از ایران، هـم برای دفـاع از آرمان های 
کشـوری در دنیـا قـدرت بیشـتری  جمهـوری اسـالمی! هـر 
دارد بخشـی از ایـن قـدرت قابل مالحظه اش مربوط اسـت 
بـه همکاری هـای منطقه ای یا همکاری های بین المللی، 
ز حـدود 2۰۰   کشـور   هسـت و  کـه امـرو یعنـی در ایـن دنیایـی 
کشـورها اقتـدار بیشـتری دارنـد آن هایـی  این کـه بعضـی از 
کـه اشـتراک  کشـورهای همسـایه خودشـان  کـه بـا  هسـتند 
نظر بیشتری دارند اتحاد برقرار می کنند و به یکدیگر کمک 
می کنند و بخشی از اقتدار بین المللی مربوط به این است.

معنا  اینجا  بخشی اش  مدبرانه  مقاومت  این 
می شود؟

بله، شما بر آرمان ها و اعتقادات، مثال استقالل کشورها 
و ملت ها پافشاری و مقاومت داری اما مدبرانه این مقاومت 
را اعمال و اعالم می کنید! تدبیر چیسـت؟ اینکه متحدان 
منطقه ای که در همسایگی تان هستند را در درجه اول بتوانی 
بیشتر و در مرحله بعد در سطِح ارتباط، عمیق تر بکنی! یک 
ز، حتما بدون کمک  کشور در دنیای پرتالطم و پیچیده امرو
کشورهای دیگر نمی تواند، آن اقتداری که الزم است را داشته 
باشد و در مناسبات بین المللی شرکت بکند و طبیعی ترین 
متحدین هر کشوری هم همسایگان آن هستند؛ چون هم از 
باب جغفرافیایی و هم اشتراکات فرهنگی در کشورهایی که 

همسایه هستند نزدیکی بیشتر ایجاد می شود.
یم سیزده تا از  ما کشور اسالمی هستیم ۱5 تا همسایه دار
آنها اسالمی هستند؛ هیچ کدام از کشورهای اسالمی این 
شـانس را ندارند که با ۱۳ کشـور اسـالمی همسـایه باشـند. 
کمتر کشـوری در دنیا پیدا می شـود که این تعداد همسـایه 
داشـته باشـد. ایـن هـم تهدیـد اسـت و هـم فرصـت اسـت؛ 
ز یک همسایه سر بلند  بی عرضه باشیم می شود تهدید؛ هر رو
رد، با تدبیر باشیم با همسایه ها از  می کند یک بال سر ما می آو
موضع اقتدار و حقوق برابر و احترام متقابل همکاری داشته 
باشیم می شود یک فرصت استثنایی! االن همکاری های 
منطقه ای مختلفی با دیدگاه ها و آرمان ها و چارچوب های 
کشـور آسـیای  مختلفـی وجـود دارد مثـال »آ. س.آن« از ده 
یژگی »آ. س.آن«اش این اسـت  جنوب شـرقی، مهم ترین و
کـه همسـایه هـم هسـتند و اال هـر کـدام دین هـای متفاوتـی 
دارنـد، آرمان هـای سیاسـی متفاوتـی دارنـد ولـی فقـط بعـد 
جغرافیایـی موجـب شـده »آ. س.آن« درسـت شـود عیـن 

پاست.  همین درباره اتحادیه ارو
نزدیک ترین کشورها به ما کسانی هستند که به لحاظ 
جغرافیایـی بـه مـا نزدیـک هسـتند و بـه لحـاظ اعتقـادی و 
کتور همسایگی  گر به این فا فرهنگی با ما مشترکات دارند ا
کتور هم سـنگری در حوزه انقالبی و اسـتقالل خواهی و  فا
عزت خواهی برای اسالم و مسلمین باشد؛ آن وقت می شود 
یه  یـک مصداقـی مثـل جبهـه مقاومـت، مـا و عـراق و سـور
کشـورهای  و لبنـان و فلسـطین و یمـن و افغانسـتان و... 
یم دیدگاه های مشترک  مسلمان هستیم فرهنگ مشترک دار
یـم و لـذا  یـم دیدگاه هـای آرمانـی و انقالبـی مشـترک دار دار
کنـار هـم بـه مسـاعدت یکدیگـر پرداختیـم. حـاج قاسـم بـا 
همین مقاومت مدبرانه با همین منطق مستحکم در حوزه 
دیپلماسی توانست است از این فرصت منطقه ای حداکثر 

گر  اسـتفاده را بکنـد؛ تـا جایی که همـه اقرار دارند به اینکه ا
رود نمی کـرد دمشـق و بعـد بغـداد توسـط داعشـی ها  ایـران و

سـقوط کرده بود.
گر هر  مـا علـت کمـک کـردن مـان این بـوده کـه باالخـره ا
بالیـی سـر همسـایه هایمان بیایـد انعکاسـش روی مـا هـم 
خواهد بود؛ مضافا به اینکه نمی توانیم با یک کشوری متحد 
کمکش نکنیم؛ آن وقت آن زمانی  گرفتاری ها  باشیم و در 
که ما هم مشکل پیدا می کنیم آنها به ما کمک می کنند. در 
یه از ابتدا تا انتها با ما بود حتی از  جنگ ایران و عراق، سور
زمره و کالن گذشت. ترانزیت نفت عراق  یک نفع مادی رو
یای مدیترانه می رفت که به فرمان  از طریق یک لوله ای به در
مرحوم حافظ اسد برای کمک به ایران این لوله را بستند و از 
یک حق ترانزیت فوق العاده ای خودشان را محروم کردند. 
مرحوم سردار سلیمانی شناخت بسیار خوبی طی این 
یه و لبنان و فلسطین و یمن  مدت از کشورهای عراق و سور
و افغانستان پیدا کرد و سعی کرد که نقاط اشتراک را افزایش 
بدهد و نقاط افتراق را کم کند. او مردی جنگده بود، هیچ 
رد، اما دوست و دشمن اقرار دارند  گاه پوتین از پایش در نیاو
تر از آنکه یک نظامی باشد، یک دیپلمات برجسته  که او باال
لش  که پیش از آنکه جنگی در بگیرد با قدرت استدال بود 
کار را جلو می برد و البته همه منطقه غرب آسیا اقرار دارند 
گر مشکلی داشتند او با جان و دل کمک می کرد  به اینکه ا
یژگی را هیچ یک  که مشکالت برطرف شود. یک همچین و
یخ  از رجـال نظامـی و سیاسـی کشـورهای منطقـه مـا در تار

معاصر انجام نداده اند. 
یـه دومیـن  کنیـد در زمـان صفو گذشـته مثـال فـرض  در 
رکانـی همایـون بـود کـه یـک شورشـی بـه او حمله  پادشـاه او
کرد و دهلی را از همایون گرفت، همایون به ایران پناهنده 
شد و زمان شاه طهماسب صفوی با ۱2 هزار نیرو برگشت 
و تـاج و تختـش را پـس گرفـت و به این ترتیب یک اتحادی 
بیـن ایـران و هندوسـتان آن زمـان برقـرار شـد. عیـن همیـن 
اتفاق زمان نادرشـاه در مسـقط افتاد، عده ای از نجدی ها 
کـرد بـه  گرفتنـد نادرشـاه کمـک  آمدنـد در عمـان مسـقط را 
اینکـه پادشـاهی و حکومـت مسـقطی ها برگـردد در مقابـل 
نجدی هـا. پـس ایـن کمـک بـه همسـایگان یک امـر مهمی 
یخ ما بوده و جزء نقاط مثبت ما هم بوده در گذشته.  در تار

کار البته مثل امروز نبوده... وسعت 
یم اصال قابل مقایسه نیست،  ز دار  نه با سطحی که امرو

حاج قاسم ابعاد فعالیت های ما را تغییر داده است.
این اتحاد قبل از هر چیز آرمانی است؛ یعنی اسالم عامل 
یخ مشـترک و بدون  وحدت ماسـت، فرهنگ مشـترک، تار
اینکـه بـه اسـالم تکیـه کنیـم اصـال ایـن نزدیکـی و اشـتراک 

موضـع و اتحاد پایدار نخواهد بود.

گر بخواهیم شاخص های حاج قاسم را  خب ا
گفتمان مقاومت مدبرانه را جلو می برد؛  که این 

بشماریم....
نخسـت شـناخت دقیـق ایشـان از وضعیـت موجـود 
یه و عراق  کشورهایی که مورد بحث هستند، بود. تا آدم سور
را نشناسد؛ نمی تواند آنجا کمک شان بکند. باید مشکالت 
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ایشان یک استراتژیست 
بود. ایشان را مقایسه 

می کنند با »مارشال رومل« 
سردار آلمانی که در شمال آفریقا 

بود. او که در مقابلش مارشال 
مونت گومری بود آدم فوق 

العاده ای بود به لحاظ استراتژی 
جنگی مثال در صحرای العلمین 
بین مصر و لیبی ایشان مواجه 

شده بود با نیروهای متفقین 
به فرماندهی مونت گومر 

انگلیسی، تمام صحرا را پر از 
تانک کرد یعنی من این همه نیرو 

دارم؛ بعد معلوم شد تانک ها 
چوبی است

گذاشت و خوابید کفش هایش را زیر سرش    

گرفتیـم. حـاج قاسـم دوروز بعـد بـا شـیرینی بـه آن جـا  در منطقـه ی مـرزی بیـن اردن و سـوریه، پایـگاه آمریکایی هـا قـرار داشـت. مـا آن را بـدون خون ریـزی از داعـش 
کاتوشـا منطقه را زدند. همه ی  کرده، با 80 تا  کردند. تکفیری ها متوجه حضور حاج قاسـم شـده بودند و غافل از این که حاج قاسـم آن جا را ترک  آمدند و از ما تقدیر 
بچه هـا بـه نحـوی مجـروح شـدند. مـن هـم از ناحیـه پـا زخمـی شـدم کـه هنوز هم ترکش هـا مهمان یکـی از پاهایم اسـت. از خدا می خواسـتم که اصاًل پا نداشـتم، ولی 
حـاج قاسـم بـود، یـا کال، مـن نبـودم، ولـی حـاج قاسـم بـود. حـاج قاسـم فرمانده ی نظامی بود، که سـاده زیسـتی اش مثال زدنی اسـت. یک شـب وقت خـواب، منتظر 

بـودم حـاج قاسـم جـای خـواب پهـن کنـد و راحـت بخوابـد، ولـی او کفش هایـش را در آورد، زیر سرگذاشـت و به خـواب رفت.

و امکانات شان را ببینیم باید امکانات آنها را بسیج کنیم و 
کنیم به اینکه بتوانند بایسـتند. کمک 

کـه دارد درسـت  یتـی  بعـد عـزم راسـخ بـرای اینکـه مامور
عمل شـود و از خودش مایه بگذارد. ایشـان فرمانده ای نبود 
کنـد خـودش می رفـت  کـه در تهـران بنشـیند دسـتور صـادر 
میدان جنگ خط، اول جبهه چنین چیزی کمیاب است 
یـخ جنگ هـا کـه فرمانـده اصلـی خـودش بـرود در متن  در تار

میـدان و خـط مقـدم جبهه باشـد. 
و بعـد هـم هـم درایـت داشـت؛ هـم سیاسـت را خـوب 
می شـناخت و هم می دانسـت کجا باید چه اقدامی انجام 
دهـد. رفتـار خـارج از چهارچـوب عقالنیـت از ایشـان دیـده 
نمی شـد. با بعضی از سیاسـتمداران منطقه مثل خود آقای 
یر  ز بشار اسد، مثل آقای نبیه بری در لبنان، آقایان نخست و
سـابق و الحق عراق، مسـؤوالن رده باالی کشـورهای لبنان و 
یه و عـراق و فلسـطین یـک همـکاری نزدیـک در زمینـه  سـور
سیاسـی دیپلماتیـک داشـت و در عیـن حـال صمیمیـت و 
رفاقت بین آنها ایجاد می شد. خب ایشان در عین حال یک 
استراتژیسـت بـود. او جزو استراتژیسـت های بـزرگ قرن اخیر 
اسـت. ایشـان را مقایسـه می کنند با »مارشـال رومل« سـردار 
آلمانـی کـه در شـمال آفریقـا بـود. او کـه در مقابلـش مارشـال 
گومری بود آدم فوق العاده ای بود به لحاظ استراتژی  مونت 
جنگـی مثـال در صحـرای العلمیـن بیـن مصر و لیبی ایشـان 
مواجه شده بود با نیروهای متفقین به فرماندهی مونت گومر 
کرد یعنی من این همه  انگلیسـی، تمام صحرا را پر از تانک 
یری  نیرو دارم، بعد معلوم شـد تانک ها چوبی اسـت. تصاو
کـه از بـاال برمـی دارنـد فکـر می کننـد اینها تانک هـای آلمانی 
کرد که معروف اسـت،  کارهای شـگرفی  اسـت. به هر حال 
مرحوم شـهید سـلیمانی را غربی با مارشـال رومل آلمانی در 
جنـگ دوم جهانـی مقایسـه می کننـد. او یـک استراتژیسـت 
بـود مـن از بعضـی عراقی هـا، لبنانی هـا و سـوری ها شـنیدم 
که خیلی این ها مایوس بودند در اینکه یک دشمن سخت 
می آید بخشی از زمین های آنها را اشغال می کرد، حتی این 
داعشـی ها و النصره ای ها در دمشـق تا چندصدمتری دفتر 
آقای بشار اسد آمدند. در این شرایط مرحوم آقای سلیمانی 
می رفت و کمک می کرد و این ها را عقب می راند. تا اشغال 

یه چند قدم بیشـتر فاصله نداشـتند. پایتخت سـور

این گفتمان مقاومت مدبرانه که ما می گوییم در 
فضای دیپلماسی مورد توجه به شاخص هایی 
که آقا می گویند عزت حکمت مصلحت در اینجا 

چگونه تعریف می شود؟

کـه در شـأن  کـه مـا طـوری عمـل کنیـم  عـزت ایـن اسـت 
ایرانـی و در شـان یـک کشـور اسـالمی اسـت و در شـان یـک 
کـه پرچمـدار عرصـه مقاومـت اسـالمی اسـت  کشـور پیشـرو 
باشد و بنده شاهد بودم که گاهی می شد که بعضی از افراد 
رده باالی برخی از کشورهای طرف مقابل ایشان طوری رفتار 
ل و یا تحت تأثیر هیمنه ای  می کرد که طرف یا از روی استدال
که سردار داشت و استحکام رای که داشت قرار می گرفت؛ 
حتی کشورهایی که اسم نمی برم ولی معروفند به قدرت های 
درجه اول دنیا، ایشان با آنها طوری احتجاج می کرد که آنها 
ز حادثه که مساله ی مهمی که پیش  ناچار می شدند. در رو
می آمد که ممکن است منجر بشود به یک ضربه سنگین به 
مقاومت هم از خودش مایه می گذاشـت و هم طرف مقابل 
کـه او تشـخیص می دهـد  کـه آنهـا در طریقـی  را وادار می کـرد 
کاری بکنند و این نمونه ها را ما در همه جا داشتیم؛ هم در 

دمشق و هم در عراق. 

حکمت و مصلحت در تدبیر می شد؟
بلـه، حکمـت و مصلحـت می شـود تدبیـر و مصلحـت، 
یه موقعـی که  اینکـه مـا مثـال االن فـرض بفرماییـد کـه در سـور
یه  می خواهیـم کاری انجـام دهیـم بایـد مالحظه دولت سـور
کـه حداقـل  و حساسـیت هایش را ببینیـم و مراقبـت بکنیـم 
یه در جهت اهداف مشترک  خسارت با عملی که دولت سور
انجـام می دهـد داشـته باشـیم. اینکـه در مبـارزه اصـل و فـرع 
بکنیـم، راهبردمـان را فرامـوش نکنیـم! اینکـه در مناسـبات 
منطقـه ای و بین المللـی بـا نـگاه جنـاح بندی هـای سیاسـی 
داخلی نگاه نکنیم! اینکه در داخل به مسائل فراتر از جناح های 
سیاسی نگاه کنیم و در همه چیز منافع ملی را ببینیم، اینها 
همـان تدبیـری اسـت کـه الزمـه مقاومت مدبرانه اسـت. یک 
نمونه بسیار ارزشمند تدبیر ایشان نجات کرکوک بود، نیروهای 
بیـل بـه  کـردی مشـترک بـه نیروهـای سـلیمانیه طالبانـی و ار
کردسـتان   کـه مـا بـرای  گفتنـد  رهبـری بارزانـی این هـا آمدنـد 
اختیـارات بیشـتری می خواهیـم و مـرز ما هم کرکوک اسـت، 
ایشان به جای اینکه با اینها با زبان تفنگ حرف بزند، خب 
کنند دیگر، یعنی نه لزوما  اینها می خواسـتند عراق را تجزیه 
همه کردها ولی باالخره برخی از عوامل و خناسان آمریکایی 
و اسرائیلی که بودند که وسوسه می کردند وگرنه خود کردهای 
عراق واقعا با مرحوم سلیمانی روابط بسیار نزدیکی داشتند. 
می خواسـتند تجزیـه کننـد و ایـن یعنـی یـک امتیـاز بـزرگ بـه 
داعشی ها! ایشان خودش راه افتاد رفت به سلیمانیه،رهبران 
گروه طالبانی را قانع کرد به اینکه مصلحت نیست در مقابل 
ل  بغداد موضع بگیرید، 25 هزار نیرو اینها داشتند با استدال
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این فتنه قبل از آن در عراق آغاز شد و بعد در بحث 
حرکت اسالمی که در کشورهای غربی اتفاق افتاد، 
کردنـد توسـعه بدهنـد آن را تـا ایـران نتوانـد از  سـعی 
این فضا اسـتفاده بکند. سـعی کردند این را توسـعه 
بدهنـد و درگیـری و فتنـه ی مذهبـی ایجـاد بکننـد. 
گونی را که اتفاق  خب شما دیدید برنامه های را گونا
گـر بخواهیـم نـگاه کنیـم بـه نتایـج ایـن  ز، ا افتـاد امـرو
حوادث، می بینیم این حوادث هم مسئله ی فتنه ی 
کرده اسـت. در عالم سـنی، هیچ  مذهبی را خنثی 
عالـم سـنی وجـود [ندارد که تردید داشـته باشـد این 
چیزی که اتفاق افتاد، یک فتنه است ]و شک کند[ 
در فتنه بودنش. حاال این که این فتنه منشأش کجا 
بود، ممکن است در منشأ آن قدری تفاوت دیدگاه 
وجود داشته باشد. اما در فتنه بودنش اتفاق نظر وجود 
دارد. همه اتفاق نظر دارند که این فتنه بود و یک فتنه 
هست و اتفاقًا در عالم سنی بیش از عالم شیعه آن 
اسمی که برای این فتنه گذاشته اند، خوارج است. 
یعنی خود عالم سنی اقرارش بر این که این موضوع، 
موضوعی شبیه خوارج است در صدر اسالم، اصرار 
جدی دارند و درست هم هست. یعنی در تعصبات 
کـه بـه نـام اسـالم شمشـیر بـر روی  کورکورانـه در ایـن 
اسـالم کشـیددن، در درون اسـالم ایجـاد تفرقـه و در 
درون جهان اسـالم ایجاد تفرقه کردند، دقیقًا شـبیه 

حادثه خوارج است.

دیپلماسی و کار نظامی 
مکمل هم هستند و 
هرجا دیپلماسی کم می آورد 
ع می شود، هر جا  جنگ شرو

دیپلماسی نارسایی پیدا می کند 
راه حل جنگ خودش را نشان 
می دهد، پس تا آنجا که میسر 

هست آدم باید اهدافش را 
پیش بدون درگیری نظامی 

ببرد، این می شود مهم ترین 
قسمت دیپلماسی. اگر پشتوانه 

دیپلماسی قدرت نظامی 
نباشد حرف آدم نفوذ ندارد و 

برای حرف هایش اعتباری قائل 
نیستند

مرحوم سلیمانی از کرکوک عقب می نشستند بارزانی هم دید 
به تنهایی نمی تواند، عقب نشست و قضیه تجزیه عراق حل 
شد و خون هم از بینی یک نفر بیرون نیامد. این می شود تدبیر. 
کسـی مثل بیسـمارک در آلمان برجسـته ترین چهره سیاسـی 
برد دیپلماسی قوی  یخ آلمان است ایشان هم هنرش در کار تار
بـود ولـی جنگی راه نیانداخت. جنگ جدی راه نیانداخت 
یخ آلمان  قلمرو نفوذ بیسمارک بسیار وسیع بود. خب در تار
یر خارجه آلمان  مدبرترین آدم ایشان است. یک وقت من با وز
مالقـات داشـتم مجسـمه بیسـمارک روی میـزش بـود، به هر 
حـال افتخـار آلمانی هاسـت بـه خاطر اینکه با تدبیـر آلمان را 
به اوج قدرت رسـاند. آقای شـهید سـلیمانی هم در بسیاری 
کار به نظامی  کار را با تدبیر حل می کرد قبل از اینکه  از موارد 
بکشد، پس هم مدبر بود هم سیاست مدار بود، اولویت بندی 
زش  داشـت کارش مثـال جنـگ ۳۳ روزه شـاید حـدود ۳۰ رو
را در کنار لبنانی ها و حزب اهلل بود همه کارهای دیگر تحت 
الشـعاع قـرار گرفتـه بود؛ پا بـه پای مرحوم عماد مغنیه بود و با 
زه را اداره  سید حسن با هم مشورت می کردند و جبهه ۳۳ رو
می کردند آن زمان دیگر فکر جای دیگر نبود فقط تمرکزش روی 

کار لبنان بود و موفق شد.

33 روزه دقیقا مثال خوبی هست که ما نسبت 
فعالیت های نظامی مستشاری جمهوری اسالمی 
را و فعالیت های دیپلماسی جمهوری اسالمی را 

در مساله مقاومت بدانیم ببینیم...
و  هـم هسـتند  نظامـی مکمـل  کار  و  دیپلماسـی  بلـه 
رد جنگ شـروع می شـود، هر جا  هرجـا دیپلماسـی کـم می آو
دیپلماسـی نارسـایی پیـدا می کند راه حـل جنگ خودش را 
نشان می دهد، پس تا آنجا که میسر هست آدم باید اهدافش 
را بـدون درگیـری نظامـی پیـش ببـرد، این می شـود مهـم ترین 
گر پشتوانه دیپلماسـی قدرت نظامی  قسـمت دیپلماسـی. ا
نباشـد حـرف آدم نفـوذ نـدارد و بـرای حرف هایـش اعتبـاری 
کـه  قائـل نیسـتند چـون طـرف می بینـد ایـن تـوان ایـن را دارد 
کند از تلفات  کار نظامی بکند و به خاطر اینکه پیشـگیری 

طرفیـن دارد بـا تدبیـر کار می کنـد و ایـن موثر اسـت.

که قدرت موشکی ما  این همان بحثی است 
جلوبرنده قدرت دیپلماسی ماست...

ییـم نزنیـد!  کـه می گو زی  همینطـور اسـت، یعنـی آن رو
ید، باید نشـان  ید، یکی بزنید ده تا می خور گر بزنید می خور ا
دهیم که می توانیم. بعد از جنگ جهانی دوم تابه حال کسی 
بـه آمریـکا حملـه نکـرده بـود، چـه رسـد بـه اینکـه حملـه کنـد 
و آمریـکا پاسـخ ندهـد؛ نخسـتین بـاری کـه هیمنـه آمریـکا را 
ایران شکست از آن موقع به بعد یک نقطه عطف جدیدی 
یخ معاصر ایران هست که جز در عصر ۱۳۰ سال اولیه  در تار
یه در ایران بعد از اسـالم سـابقه ندارد. چنین اقتداری  صفو
کـه ایـران در بیـن سـال های ۹۰7 تـا ۱۰۳۸ که ۱۳۱ سـال طول 

کشـید در عصـر صفـوی آن زمـان شـاه عبـاس صفـوی ایـران 
ز جهان بود انگلیس، روسیه  یکی از چند قدرت بزرگ آن رو
و هلنـد و عثمانـی و گورکانیـان هنـد و ایـران، ایـران قطعا جز 
قدرت هـای درجـه یـک آن زمـان بـود بعد از آنها بـه نزول افتاد 
تا زمان جمهوری اسالمی ایران. از آن زمان تا االن ۴۰۰ سال 
ز ایـران نبوده ظـرف این ۴۰۰  گذشـته هیـچ گاه بـه اقتـدار امرو

سـال بعد از سـال ۱۰۳۸ هجری.

گفتمان مقاومت  این فعالیت های مقاومت و 
مدبرانه حاال به یک نتیجه ای رسیده و داعش 
قطع شده، حاال ما یک جاده ای داریم از تهران 
گفتمان  تا الذقیه، این چه فرصت هایی را برای 

مقاومت ایجاد می کند؟
هـر اتحادیـه منطقـه ای حتمـا بایـد ارتبـاط شـان ارتبـاط 
فیزیکی در کنار ارتباط معنوی و روحی باشد که این ارتباط 
یم  یه و فلسطین و از الذقیه رد شو زمینی بین ما و عراق و سور
یـم غزه یک ارتباط اسـتراتژیکی  یـم بیـروت و از بیـروت برو برو
اسـت که کمک می کند اهداف ما سـریعتر پیش برود برای 

ایجاد انسـجام بیشـتر در مسائل منطقه ای.

 ممنون که وقت گذاشتید.
سالمت باشید.
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طبیعـت یـک عنصـر یـا فرمانـده نظامـی سـتیز بی محابـا بـا 
کتیک هـا و فنـون  دشـمن اسـت. در میـدان نبـرد، گاهـی تا
رت متوقف  نظامی عمل به حکم قانون و شرع را بنا به ضرو
می کنـد و بـر اخـالق نیـز ترجیـح می یابـد، تـا نبـرد بـا قـدرت 
زی بر دشمن تحقق یابد. در هنگامه کارزار،  پیش رود و پیرو
جنگ تمام عیار یک اصل است. قاسم سلیمانی از زمانی 
که در سال های پیش از انقالب، تنها کارمند سازمان آب 
کرمـان بـود کـه یک تنـه، بـه دعوت امـام راحل بـه اعتصاب 
پیوسـت، هـم پیـروی از والیـت  و هـم سـتیز بـا دشـمن را تـا 

کارنامـه خود دارد.  پایـان عمر در 
زهـای  رو نخسـتین  در  پاسـداران  سـپاه  بـه  پیوسـتن 
گردان  کردستان، فرماندهی  کرمان، نبرد در  تشکیل آن در 
ران  و تیپ و لشـکر خط شـکن ۱۴ ثاراهلل، رشـادت های دو
دفاع مقدس، مبارزه بی امان با اشـرار مسـلح و قاچاقجیان 
و پاسداری از مرزهای شرق کشور و شرف ملت و سرانجام 
فرماندهـی رزمنـدگان بـدون مـرز نیروی قـدس و بیش از 22 
سال نبرد بی وقفه در گستره ای وسیع از افغانستان تا لبنان 
و پشتیبانی مستضعفان در مبارزه علیه استکبار، همگی 
تجسـم کامـل نبـرد بـا دشـمن اسـت. همـه جـا، سـلیمانی، 
گاهانـه و بـا  مسـتقیم و رودررو و بی محابـا و در عیـن حـال آ
یخ سـاز بـا دشـمن داشـت و به  یخـی و تار برنامـه، نبـردی تار

اعتـراف دشـمن، فرماندهـی بی نظیر بود. 
چنین نبردی گسترده در زمان و مکان، عالوه بر استراتژی 

تر از نبوغ، در همه اینها شهره است. یکی از اصول  حدی باال
سـنتی در جنـگ، خـودداری از نبـرد در دو یـا چنـد جبهـه 
کارنامه سلیمانی  یم،  که بگو است. به خود اجازه می دهم 
در نبـرد هم زمـان در چنـد جبهه، آن هـم با فرماندهی واحد 
و حضور مسـتقیم خودش، آن هم با شـرایط تصمیم گیری 
مستقیم که پیش تر از آن سخن رفت، یک معجزه استثنایی 

یـخ نظامی گری جهان اسـت.  در تار
از سـوی دیگـر، از اصـول دنیای سیاسـت، تـالش برای 
کاهـش دشـمنان و جـذب مخالفـان و رقبـای بالقـوه و 
حتی بالفعل به سـوی جبهه خودی یا دسـت کم، بی طرف 
نگه داشتن آنان است. اقتضای "دعوت" در مفهوم دینی نیز 
همین است. تالیف قلوب، دعوت به خدا با موعظه و پند 
نیکو، جدال احسن، مدارا با دیگران و حتی پیمان هدنه و 
صلح و مانند آنکه در فقه سیاسی و اجتماعی اسالم اندک 
نیست، گواهی بر این مدعاست. می توان گفت که مبانی 
تولی و تبری از مهم ترین ابزارها در شناخت و تعریف دشمن 
و مرزبنـدی میـان مـا و اوسـت. سـلیمانی چنـان که بیش تر 
خواهد آمد، در این تعریف و تحدید دشمن، نه تنها در عالم 
راهبرد، که در حوزه معرفت شناختی نیز فوق العاده است. 
به دیگر سخن، باید توان معرفت شناختی او را هم بر سایر 
مزایایـی کـه پیش تـر گفتـه آمـد افـزود و روشـن اسـت که این 
سـاحت، هنوز نازل تر از سـاحت عرفانی و معنوی اوسـت 

رود به آن را ندارد.  که همچو منی اساسا توان و

  ناهار ما همین غذای محلی است

دو سـه نفر از دوسـتان هم همراه مان بودند که یکی از آن ها اولین بار بود همراه حاج قاسـم سـفر می کرد. حاج قاسـم ابتدای سـفر به من گفتند چند قرص نان همراه 
که حاج قاسـم  کردند  گفتند: نزدیک رسـتوران نگه دار. یکی از دوسـتان فکر  کازرون، نزدیک یک رسـتوران بین راهی به راننده  خود بردار. بعد از شـیراز، نرسـیده به 
می خواهنـد بـه رسـتوران برونـد، کـه یک دفعـه حـاج قاسـم بـه مـا گفتنـد زیرانـداز رو بیاریـد و پهـن کنیـد. بـه من هـم گفتند نان هـا را بیاور. خودشـان هم مشـک پنیر و 
گفتند مگه به رسـتوران نمی رویم؟ حاج  کرده بودند برای رفتن به رسـتوران ایسـتاده ایم، به حاج قاسـم  که فکر  گردوی محلی را آوردند و نشسـتند. همان دوسـتی 

گه دوسـت داشـته باشـید، می توانید بروید و در رسـتوران غذا بخورید. که ناهار ما همین غذای محلی اسـت؛ شـما ا قاسـم فرمودند 

تقسیم مردم به خودی و غیرخودی 
در تعامالت او جاییی نداشت

کتیـک و امـور لجسـتیک، نیازمنـد دشمن شناسـی  و تا
اسـت. دشمن شناسـی از عناصر مهم بصیرت، نه تنها در 
عرصـه نظامـی کـه در حیات سیاسـی یک کشـور و همواره 
یژه امام حاضر بوده اسـت.  کیـد امامین انقالب، بو مـورد تا
دشمن شناسـی از نخسـتین الزامات یک فرمانده نظامی، 
یـژه فرماندهـی ماننـد سـلیمانی اسـت کـه در نبـرد خود با  بو
دشـمن، بنـا به اقتضـای ماهیـت نبـرد، خـود نقـش شـورای 
عالـی امنیـت ملـی و سـتاد فرماندهی کل نیروهای مسـلح 
و سـازوکارهای سیاسـت گذاری و تصمیم سـازی عالـی در 
یر  حوزه های سیاسـی، نظامـی و دیپلماتیـک را مسـتقیما ز
نظر رهبری و فرماندهی کل قوا عهده دار بوده است. نمونه 
بارز آن زمانی اسـت که سـلیمانی، به دنبال برخی گله ها، 
تفکیـک سیاسـت از میـدان را در رونـد حمایـت از دولت و 
یست های تکفیری و سپردن  ر ملت عراق در جنگ علیه ترو
میدان به وی و وانهادن امور سیاسی را از مقام معظم رهبری 
تقاضا کرد، ایشان رای به چنین تمایزی ندادند. چنین نقش 
یـخ، مگر می تواند، بی شـناخت و تعریف  بی نظیـری در تار
یسـنده این  دقیقی از دشـمن تحقق یابد؟ بن مایه تالش نو
مقال، جست وجوی نحوه تعریف دشمن از نگاه سلیمانی 

وشـیوه مواجهه با اوست.
آنچـه یـک فرمانده نظامـی درعرصه نبرد نیاز دارد، طرح 
بـر راهبـرد و رهبـری رزمنـدگان و طراحـی  و نقشـه مبتنـی 
کتیک هـا در لحظـه، در عرصـه اجراسـت. سـلیمانی بـه  تا
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تقسیم مردمان به خودی 
و غیر خودی در تعامالت 
او  جایی نداشت، مگر در جایی 

که کسی آشکارا در جهت منافع 
دشمن گام برمی داشت. حتی 

در این عرصه، هم جانب احتیاط 
را نگه می داشت و هم اگر به 

یقین می رسید، شخص را هدف 
نمی گرفت، بلکه راه و شیوه را 
مورد نقد و نبرد قرار می داد و 

درنگ و  رودربایستی را هم البته 
جایز نمی شمرد 

سرباز جمهور

کـه از قضـا، از مهم تریـن  یژگی هـای سـلیمانی  از دیگـر و
ابزارهای دشمن شناسـی و تحدید جبهه دشـمنان و نحوه 
یکرد و توانمندی  بی نظیر  مواجهه با آنان است، دوگانه ی رو
کـره از یک سـو و عـدم دخالـت در  او در دیپلماسـی  و مذا
کشـورها، بلکـه عـدم مواجهـه بـا  سیاسـت و امـور داخلـی 
سیاسیون و دولتمردان از سوی دیگر است، هر یک به فراخور 

حال و به اقتضای شـرایط. 
نمونه بارز این دوگانه، و نه دوگانگی، نحوه تعامل او با دو 
عرصه متفاوت در عراق و لبنان است. در عراق، سلیمانی 
با همه جناح ها و سیاسیون، عرب و کرد و ترکمن، شیعه و 
سنی و مسیحی و ...، اسالم گرا و لیبرال، دولتمردان و مردان 
مقاومت، طرفدار و مخالف ایران، ارتباط مستقیم و مستمر 
داشـته و به گفتـه شـیخ جـالل الدیـن صغیر امـام جماعت 
یخی براثا و نماینده سـابق پارلمان و رهبر سـرایا  مسـجد تار
العقیده، حتی آنان که مخالفت با ایران را سرلوحه مواضع 
علنی خود قرار داده اند، در خفا برای مالقات با سلیمانی 
صف می کشیده اند. در مقابل، سلیمانی در لبنان، به گفته 
سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی و شخصیت 
دوم حزب اهلل، در سفرهای مکرر و حتی اقامت های طوالنی 
زه رخ داد،  خود در لبنان، مانند آنچه در طول جنگ ۳۳ رو
جـز بـا رهبـران حـزب اهلل و مقاومـت، بـا هیچ مقام سیاسـی 

دیدار نمی کرده است.
کننـده ای  کـره  همیـن سـلیمانی، در هنـگام نیـاز، مذا
بی ماننـد اسـت. رونـد اجالس هـای بـن و بغـداد و نقـش 
که در  رم  گاهان پوشـیده نیسـت. به یاد می آو ماندگار او بر آ
سال ۱۳۸5، یعنی دست کم بیش از 5 سال پیش از شروع 
یه و نقش ماندگار سـلیمانی در فرونشاندن آن،  بحران سـور
یـر خارجـه وقت ایران، پس از سـفر بـه لبنان در  ز وقتـی کـه و
خـالل ۴۸ سـاعت آتش بـس اعـالم شـده در میانـه جنـگ 
زه و بررسی های میدانی و مذاکرات با همه  زمند ۳۳ رو پیرو
یه بـرای مالقـات رئیس جمهور  طرف هـای ذیربـط، به سـور
بشار اسد رفت و گزارشی ارائه داد و مواردی را برای مساعدت 
یه مطرح کرد، از بشار اسد  کشور حامی مقاومت یعنی سور
پاسخ شنید که همه اینها مربوط به سردار سلیمانی است! 
کـره بـا پوتیـن یـا  یخ سـاز  او بـه مسـکو و مذا داسـتان سـفر تار
نقـش بی بدیـل او و تماس هـای مسـتمر  وی   و محمدجـواد 
ظریف با همه مردان اردوغان در تالش مخالفان برای کودتا 
یا آخرین سفر بشار اسد به تهران از نمونه های دیگر است. 
بعد دیگری را هم بیفزایم که می تواند به دشمن شناسی 
کنـد. بـه رغـم اشـتراکات فـراوان  کمـک  از نـگاه سـلیمانی 
سلیمانی و سید مقاومت جناب نصراهلل، که هر دو از یک 
مکتبند، اما در نحوه تعامل این دو با عربستان و بعضی دیگر 
از کشـورهای خلیج فارس ،تفاوتی ملحوظ دیده می شـود. 
نپرداختن سلیمانی به این عرصه می تواند ناشی از اهتمام 
یت هـای مهم تـر میدانـی باشـد و این کـه در زمانه  او بـه مامور
کارزار سـال های اخیـر در منطقـه،  نقـد سیاسـتهای ایـن 
یت های سلیمانی نبوده است، در حالی  کشورها جزء اولو
کـه نصـراهلل در سـال های اخیـر کمتـر سـخنرانی و موضعـی 
داشته که در آن به عربستان نپرداخته باشد. این هم چه بسا 
ناشی از نگاه سیاسی نصراهلل نسبت به این نکته باشد که 
عربسـتان منشـأ یـا حامـی همـه بحران ها در منطقه اسـت، 

نگاهی که عالوه بر رنج های سـید از شـرایط داخلی لبنان 
کـه برآمـده از سیاسـت های عربسـتان اسـت، حملـه بـه آن 
یت هـای او قـرار داده اسـت، در حالـی کـه بـه رغم  را در اولو
وحـدت میـدان نبـرد و سرنوشـت، سـلیمانی آن را در صدر 

یت های خود نمی دیده اسـت.  اولو
رت، به این مهم  سـردار سـلیمانی، مگر در هنگام ضرو
نمی پرداخت. چه بسا، در میانه کارزارهای متعدد و متنوع، 
رعایت تمرکز و تکیه بر اصل و نپرداختن به فروع باعث چنین 
یکـردی بـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد، بـرای سـلیمانی،  رو
اصل، مواجهه با دشمن در میدان نبرد بوده است و مواجهه 
سیاسـی، حتـی بـا حامیـان خصـم میدانـی اش در حاشـیه 

قرار می گرفته است.
از دیگـر نمونه هـا، نـگاه سـلیمانی بـه مسـایل داخـل 
کشـور اسـت. پـس از مصالـح عالـی اسـالم و نیـز مکتـب 
یـد و در  رز اهل بیت�کـه بسـیار بـه آن و آنـان عشـق می و
کارسـتان؛  کنـد،  کاری بـرای ایـن عشـق خـود  پـی آن بـود، 
کمیت ملی و تمامیت ارضی  انقالب و والیت و کشور و حا
و منافـع امنیـت ملـی بـرای او اصل بود و مابقـی همه فروع؛ 
یاسـت جمهوری  تا آنجا که حتی پیشـنهاد نامزدی برای ر

را هـم رد می کنـد. 
تقسـیم مردمـان بـه خـودی و غیر خـودی در تعامـالت او  
جایی نداشـت، مگر در جایی که کسـی آشـکارا در جهت 
منافـع دشـمن گام برمی داشـت. حتـی در ایـن عرصـه، هم 
گر به یقین می رسید،  جانب احتیاط را نگه می داشت و هم ا
شـخص را هدف نمی گرفت، بلکه راه و شـیوه را مورد نقد 
و نبـرد قـرار مـی داد و درنـگ و  رودربایسـتی را هـم البته جایز 

نمی شـمرد. به نمونه هایی چند می پردازم.
گروهـی از بدخواهـان یـا نادانـان، مایلنـد  کـه  در جایـی 
خوزستان را منطقه ای بحران زده و در تعارض با نظام قلمداد 
کنند، اما دیدیم که حضور بی تکلف سلیمانی در هنگام 
سـیل در آن منطقه، چه حماسـه ای را پس از شـهادت وی 

کرده  رقم زد و  منطقه ای که دشـمن روی آن سـرمایه گذاری 
بـود، چـه سـیلی محکمـی بـه دشـمن زد. مهربانـی بـا مـردم 

نجیـب، صـف آنان را از دشـمن جدا می کند. 
تعامـل بـا عناصـر سیاسـی که مـورد نقد یا حتـی طرد، از 
گرفته بودند، از نمونه های دیگر است.  ناحیه دوستان قرار 
کـه او بـرای بازگشـت  همـه نزدیـکان سـلیمانی می داننـد 
مرحوم هاشـمی رفسـنجانی به شرایط پیشین تالش وافری 
داشت. پس از شهادتش، سید عطاء اهلل مهاجرانی نوشت 
یـارت بانـوی کربـال بـه  یـش بـرای سـفر بـه دمشـق و ز کـه آرزو
کـه او  دسـت و دسـتور سـلیمانی تحقـق یافـت، در حالـی 
کشـور اسـت.  سال هاسـت، ناچـار بـه اقامـت در خـارج از 
اظهـارات اخیـر سـید محمـود دعایـی به نقـل از اسـحاق 
جهانگیـری دربـاره وعـده سـلیمانی در شـب عزیمـت بـه 
آخرین سفرش مبنی بر اینکه » ایشان تالش کند که روابط 
بین دوسـتان تلطیف شـود، به خصوص طیف مورد حصر 
که ایشان هم پذیرفت و گفت که من وقتی از سفر برگشتم 
یی  سعی می کنم که دنبال کنم« از دیگر نمونه هاست که گو
تقدیر سرنوشت دیگری رقم زده بود. سابقه دوستی بی مانند 
کاظمـی و نـوع نـگاه متفـاوت آن دو بـه پـاره ای  او بـا شـهید 
از مسـایل داخلـی یـا بعضـی مواضـع او در قبـال سیاسـت 
برجـام و ... او را بـا همـه ارج   و قـدرش در معرض  خارجـی  و
نقد هرچند غیر منصفانه بعضی دوستان قرار داد، تا آنجا 

کـه او را از جنـاح چـپ قلمـداد کردند!
نمونه هایی از این دسـت بسـیار اسـت. مهم نیست که 
ایـن سیاسـت و اقدامـات عملـی او چه سـرانجامی یافت. 
یکردی در منش سیاسـی سـلیمانی  مهم تر از آن، چنین رو
کـه بـر  یـات والیـت امـر  کامـال بـا منو کـه از نـگاه مـن،  اسـت 
کار  کار و جفا یه بسیاری از ما، به جای سران خطا خالف رو
جنبش سبز، دشمن را در خارج از مرزها جست وجو کردند، 
یم صهیونیستی و نه عربستان را دشمن خواندند و مقوله  رژ
کید قرار  جذب حد اکثری و دفع حد اقلی را همواره مورد تا

دادند، هماهنگ است. 
یـه را سـلیمانی در مناسـبات درون  گروه های  همیـن رو
عراقـی تـا بدانجـا پیـش می بـرد کـه وقتی احـدی از اعضای 
مجلـس اعـالی پیـش از انشـعاب جریـان حکمـت، در 
اعتـراض بـه سیاسـت های سـید عمـار حکیـم، از شـرکت 
در جلسـات مجلـس خـودداری می کنـد، خـود شـخصا بـه 
منزل او در بغداد می رود و می ایستد تا او را با خود به محل 
برگزاری جلسه ببرد و برود، هرچند که سرانجام تالش وی 
کام ماند.  بـرای حفـظ وحـدت مجلـس، با خروج حکیم نـا
یه را سید حسن نصراهلل در عرصه سیاست داخلی  همین رو
لبنـان دارد و ذکـر همـه جزئیـات آن مجالی دیگر می طلبد. 
سلیمانی در نگاه به دشمن، به قول ما حقوق خوانده ها، 
تفسـیری مضیـق داشـت و تـا سـرحد مهربانـی بی کـران 
یکرد پای می فشـرد، اما پس از تحدید  معهـودش، بـر این رو
دقیق دشمن، در برابر تهدیدات او، نبردی موسع و بی امان 
زی هـای مکـرر  و بی پایـان داشـت. پایـان نبردهـای او پیرو
جبهـه مقاومـت و سـرانجام، شـهادت و "پـس از شـهادت" 

یخـی او بود.   تار
محمد رسول الل 

و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم.
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امیر عبدالهیان، مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسالمی:

حاج قاسم یک دییپلمات 
قوی و حرفه ای بود

همـه می داننـد کـه در منطقـه غـرب آسـیا 
آفریقـا پیونـد عملکـردی دسـتگاه  و شـاخ 
دیپلماسـی و نظامی ایران بسـیار زیاد است 
و در این بین ارتباط »حاج قاسم سلیمانی« به 
عنوان مسؤول اصلی حوزه نظامی منطقه ای 
با چهره های دیپلماسی منطقه حایز اهمیت 
است. دکتر »امیر عبداللهیان« معاون عربی 
و آفریقای سابق وزارت امور خارجه و مدیرکل 
بین الملل ریاسـت مجلس شورای اسالمی 
یکی از چهره هایی است که ارتباطی تنگاتنگ 
بـا حـاج قاسـم داشـته اسـت. از تعامـالت در 
موضـوع سـوریه و ضـد داعـش تـا مذاكـرات 
آسـتانه را بـا حـاج قاسـم پیشـبرده اسـت و 
می تواند درباره گفتمان »مقاومت مدبرانه« 
حرف هـای خوبـی بـرای مخاطبیـن ما داشـته 

باشد.

گفت وگو:  هادی نعمت اللهی
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سرباز جمهور

از آشنایی خودتان با سردار سلیمانی بگویید
ز از در سـاختمان شـماره  بیش از 2۰ سـال پیش، یک رو
زارت خارجه داشتم خارج می شدم که سردار سلیمانی  یک و
وارد شـدند، ایشـان مـن را در برخـی از برنامه هـای تحلیلـی 
صداوسـیما دیده بودند. نخسـتین برخورد سـردار با من این 
بود گفت »امیرعبداللهیان شما هستید؟« گفتم »آره« با من 
یقم کرد گفت »تحلیل های  معانقه کرد خیلی صمیمانه تشو
یزیون دیده ام این تحلیل ها را ادامه بده؛  خوبت را من از تلو
یم  کمک کننده هست؛ حاال یک قراری با همدیگر می گذار
و همدیگـر را می بینیـم«. آن موقـع مـن معـاون سـتاد عـراق و 
زارت امور خارجه بودم؛ سردار  یا معاون اداره سیاسی اول و
سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس بـود اصـال اختـالف فـاز و 
یاد بود اما این ارتباطات ما در  اختالف سطح مان خیلی ز

کرد. جلسات ادامه پیدا 
کـه شـخصا  کارهایـی را داشـت  گاهـی اوقـات سـردار 
پیگیـری می کـرد؛ بـا وجـود آنکـه می توانسـت دسـتور بدهـد 
و کارهـا انجـام بشـود. بعضـی از کارهـا ممکـن بـود ظاهرش 
خیلی کارهای کوچکی بود مثال مجوز یک پرواز که روالش 
زارت امور خارجه 2۴ ساعت طول می کشد، وقتی انجام  در و
یـر نبود که  ز نمی شـد، خـودش زنـگ مـی زد؛ اهـل گالیـه به و
یـد سیسـتم شـما مجـوز پـرواز را صـادر نکرده، مسـتقیم  بگو
تمـاس می گرفـت بـا من می گفـت که فالنی ایـن مجوز پرواز 
مـا را نداده انـد، یـک سـاعت دیگر این پرواز باید انجام شـود 
تـا ایـن سـطح در پیگیری هـا خیلـی مقیـد بودنـد. یکـی دو 
کـه داشـت؛  بـار سـردار سـلیمانی بـرای پیگیـری موضوعـی 
زارت  خـودش بالفاصلـه بعـد از جلسـه شـورای امنیت بـه و
که آقای سـلیمانی آمده و  خارجه می آمد؛ به من می گفتند 
زارت  گر می آمد و می خواهد شما را ببیند. آقای سلیمانی ا
یر خارجه را می دید حتی یک بار من به ایشان  ز خارجه باید و
یر وقت امور خارجه دلخور  ز گفتم که سردار ممکن است و
بشـود شـما آمدید در اتاق من خوب اسـت که ایشـان را هم 
ببینیـد. می آمـد بـاال احوالپرسـی می کـرد یـک چایـی هـم بـا 
ایشان می خورد و دوباره بقیه کاری که می خواستند دنبال 

کننـد را ادامـه می دادند. .

ویژگی های سردار سلیمانی از دید شما چه بود؟
بـدون اغـراق می خواهـم عـرض بکنـم اوال در بعد نظامی 
یـک ژنـرال بـه تمـام معنـا بـود. ایـن را نمی خواهـم بـر مبنـای 
کـه طرف هـای  یـم؛ ایـن نگاهـی اسـت  تحلیـل خـودم بگو
ران جنگ  خارجی به  سـردار سـلیمانی داشـتند. چه در دو
یـت و تضمین امنیت مرزهای  ران تقو تحمیلـی، چـه در دو
یم جعلی اسرائیل که  ران مبارزه با رژ شرقی کشور، چه در دو
آرزوی توسعه سرزمین های اشغالی را از نیل تا فرات داشتند 
رن دیوارهای بتنی  ز در دو و بـا فعالیت هـای سـلیمانی امـرو
۱۰-۱2 متری در سرزمین های اشغالی محبوس شدند؛ چه 
در مبارزه با داعش؛ هر کدام از این موفقیت های بزرگی که 
سردار و البته تیمی از همکارانش در مجموعه سپاه و ارتش 
یت های  در بخش های امنیتی کشور برای پیگیری این مامور
مهـم دنبـال می کردند ایشـان را کم نظیـر و به جرأت می توان 

گفت بی نظیر کرده اسـت.

ایشان را نماد گفتمان مقاومت مدبرانه می دانند، 
درباره این نقش ایشان صحبت کنید.

حاج قاسم همیشه فرصت این را داشتند که با ژنرال های 
همتای غیرایرانی خودشان کار بکنند؛ نه اینکه صرفا جلسه 
تشـریفاتی و پروتکلی داشـته باشـند؛ این فعالیت ها نتیجه 
همیـن تفکـر مقاومـت مدبرانه ایشـان بود. ایشـان عالی رتبه 
ردنـد؛ از  تریـن ژنرال هـای روسـی را پـای جنـگ بـا داعـش آو
نیروی هوایی روسیه کمک گرفت و با همین منطق مقاومت 
مدبرانـه یـک توافـق راهبـردی بیـن تهـران و مسـکو بـه نتیجـه 
رسید، بخشی از آنچه که به نتیجه رسید نتیجه همکاری 
سردار سلیمانی با آنها در اتاق عملیات مشترک در دمشق 
کشـورها از افغانسـتان  بود. در همین عرصه ایشـان با سـایر 
گرفته تا عراق، با منطق مقاومت مدبرانه جبهه تشکیل داد.

گفتمان نیازمند شناخت عرصه بین الملل  این 
به معنای غیرنظامی آن نیز است.

یژگی های ایشـان شـناخت شـان از عرصه  اتفاقا یکی از و
بین الملل بود. هر وقت از سردار سلیمانی می خواستید راجع 
به یک تحولی مثال درباره لبنان بپرسید؛ سردار سلیمانی از 
سطح بین المللی شروع می کرد تحلیل ارائه می داد؛ تحلیل 
مبتنی بر دیتا و اطالعات دقیق؛ بعد این را می آورد تعمیمش 
می داد روی منطقه؛ بعد می گفت حاال در این نگاه بین المللی 
و منطقـه ای لبنـان در ایـن تحـول کجـای این تحـوالت بزرگ 
یژگی هـای بـارز سـردار  بین المللـی قـرار دارد؟ لـذا یکـی از و
سلیمانی در عرصه نظامی این بود که سردار سلیمانی سردار 
صرفا ایرانی نبود؛ یک ژنرال بین المللی بود با برند بین المللی 
یـد اینگونـه بگویم من  بـرای جمهـوری اسـالمی ایـران! بگذار
چه در دورانی که در وزارت خارجه مسؤولیت های مختلف 
داشـتم؛ چـه دورانـی کـه بخـش پارلمان هسـتم؛ هیئت های 
خارجی که با من مالقات می کنند؛ همیشه یکی از آرزوهایشان 
ایـن بـود کـه »می توانیم ما ژنرال سـلیمانی را ببینیم« به خاطر 
کـه در  کـه از ایشـان شـنیده بودنـد و بازخوردهایـی  یفـی  تعار
گزارشـاتی که در سـطح منطقه ای راجع به شخصیت سردار 
سلیمانی منتشر می شد خیلی برایشان مهم بود که ولو شده 

مثال دقایقی ژنرال سلیمانی را ببینند.

یـکا موگرینـی«  مـن در آخریـن مالقاتـی کـه بـا خانـم »فدر
داشـتم، خانـم موگرینـی هـم به ایـن حرف اعتراف داشـت. 
پایی هـا بایـد قـدردان  کـه شـما ارو گفتـم  بـه خانـم موگرینـی 
جمهوری اسالمی ایران باشید؛ اگر جمهوری اسالمی ایران 
گـر رشـادت مدافعان حرم جمهوری اسـالمی ایران و  نبـود؛ ا
متحدینش و رشادت های مردم منطقه نبود نیروهای مسلح 
یه، چه لبنان؛ شـما  منطقـه مـا نبـود، چه در عراق؛ چه سـور
یس و بروکسل  یتان در پار فراموش نکنید ایستگاه های مترو
پایـی امنیـت نداشـت.  کشـورهای مختلـف ارو و لنـدن و 
کنسـرت هایی کـه برگـزار می کردیـد توسـط داعش بـه انفجار 
ز جمهـوری اسـالمی ایـران  کشـیده می شـد امـا امـرو و آتـش 
هزینـه داد؛ متحدیـن جمهوری اسـالمی ایران هزینه دادند 
پـا شـده و  در ایـن رابطـه ولـی امنیتـش نصیـب شـما در ارو
امنیتـش در سـطح جهانـی نصیـب همـه شـد و ایـن یکـی 
کـه سـردار سـلیمانی انجـام داد. بعـد  از کارهـای بزرگـی بـود 
پایـی که  یـژه هیـات ارو از شـهادت ایشـان هـم مـن بـا هـر به و
کـه بعضـی از  گفتـم  کـردم و  گالیـه  مالقـات داشـتم ازشـان 
شماهایی که حمله موشکی ۱۳ موشک بالستیک نقطه زن 
ایرانی به پایگاه عین استراتژیک و بزرگترین پایگاه آمریکایی 
ر سردار  کردید ولی ترو در عراق پایگاه عین االسد را محکوم 
سـلیمانی را محکـوم نکردیـد! یادتـان باشـد بـا ایـن سـکوت 
کـه هـر  یـد خودتـان صـادر می کنیـد  تـان یـک مجـوزی را دار
کس؛ هر کس را که بخواهد می تواند مورد هدف قرار بدهد. 
واقعـا بـرای طرف هـای خارجـی دیـدن سـردار سـلیمانی 
خیلی مهم بود؛ در هنگام بیداری اسالمی، من یک سفر به 
مصر داشتم و توافقاتی بین ما و مصری ها شکل گرفته بود. 
مـردم مصـر خیلـی بـه آزادی فلسـطین و قدس حـس دارند و 
از این منظر اینکه در جمهوری اسالمی ایران در عالی ترین 
سطح یعنی مقام معظم رهبری در ایران و به تعبیر آنها امام 
کنار  که »ما در  خامنه ای به صراحت می آید اعالم می کند 
مقاومت مردم فلسطین و لبنان ایستادیم و ازشان حمایت 
کردیم« لذا از این منظر مردم مصر اصال یک عالقه خاصی 
بـه جمهـوری اسـالمی ایـران دارنـد. ایـن هیـات مصـری کـه 
آمدنـد ایـران و توافقاتـی انجـام شـد؛ رئیس هیئـت این ها به 
یم می خواهیم ژنرال  من گفت که ما یک خواهش از شما دار
گفتم من  سلیمانی را ولو برای 5 دقیقه ببینیم؛ من بهشان 
یت هیات شما و ژنرال سلیمانی نمی بینم  نسبتی بین مامور
یتش ارتباط مستقیمی  و اصال ژنرال سلیمانی موضوع مامور
با مصر ندارد؛ ایشان در موضوعات دیگری مسؤولیت دارند؛ 
که ژنرال سـلیمانی را  گفتند ولی برای ما خیلی مهم اسـت 
که  گفتند  ببینیم. من زنگ زدم به سردار سلیمانی، سردار 
»اگر جمع بندی شما این است که الزم است با من مالقات 
کنند من یک وقتی را به شان می دهم« یک وقتی داده شد 
که سردار سلیمانی حضور داشت، سردار  رفتیم در محلی 
رودی اتاق مالقات منتظر بودند به  سلیمانی در جلوی در و
طـور طبیعـی مـن آنهـا را به ترتیب مقام معرفی و هدایتشـان 
کردم وارد مالقات با سردار سلیمانی شدند بعد از احوالپرسی 
فرامـوش نمی کنـم سـردار قاآنـی هـم در محل بودند به سـردار 
ید سردار سلیمانی  سلیمانی گفتند که یک تلفن فوری دار
گر می شـود دو دقیقه با این ها بنشـینید تا من  گفت فالنی ا
تلفن را جواب بدهم و بیایم وقتی من آمدم با این ها نشستم 
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کمتر از یک دقیقه که گذشت مسؤول هیات شان برگشت 
به من گفت که سردار سلیمانی نیامدند هنوز؟ بهش گفتم 
سـردار سـلیمانی همـان آقایـی بـود که جلـوی در من معرفی 
کردم و با شما احوالپرسی کرد این ها اصال تعجب کردند اول 
کردند که من سرشان را کاله گذاشتم یعنی فقط برای  فکر 
رده ام  اینکه یک صحنه سازی کرده باشم این ها را یک جا آو
گفتـم ایشـان ژنـرال سـلیمانی  کـردم و  یـک فـردی را معرفـی 
است بعد که سردار سلیمانی آمد نشست و حرف ها و نگاه 
سردار سلیمانی را دیدند تازه متوجه شدند نه جای درستی 
آمدنـد و بعـد کـه مالقات تمام شـد ما داشـتیم می آمدیم به 
گفتند فالنی ما تصورمان از سردار سلیمانی یک ژنرال  من 
یخ زندگی سیاسـی مان یک  بداخالق اخمو اصال ما در تار
که هیچ  ژنرال عالی رتبه در این طراز معروفیت بین المللی 
در طراز داخلی ندیده بودیم که اینقدر متواضع باشد و وقتی 

صحبت می کند اینقدر عمیق و راهبردی صحبت کند.

کار  و  نگاه  به  نیاز  مدبرانه  مقاومت  این  خب 
دیپلماسی دارد، شما این را در سردار سلیمانی 

می دیدید؟
ایـن را مـن بـه عنـوان یـک دیپلمات خیلـی کوچک و کم 
تجربـه می گویـم حداقـل می توانـم بگویـم مـن در امـور نظامـی 
گـر هیـچ تخصصـی نـدارم در دیپلماتیـک حداقـل مفاهیـم  ا
دیپلماتیک و الفبای دیپلماتیک را می فهمم، با همین فهم 
اندکم بگویم سـردار سـلیمانی بعد دیگر شـخصیتی اش این 
بـود کـه واقعـا یک دیپلمات قوی و حرفه ای بود. ببینید یک 
وقت هست شما فرمانده یک لشکری هستید مثال در دوران 
جنگ در ایران نیروهایت همه معلوم هسـتند؛ نهایتش این 
کرمانی و  کرد و بلوچ و  که از استان های مختلف لر و  است 
یم همه  اصفهانـی و همـه آمده انـد ولی همه حـول یک محور
اهل ایرانیم؛ کار کردن با یک جمع ایرانی خیلی مهم هست 
کار پیچیـده ای نیسـت ولـی اینکـه شـما بتوانیـد  امـا خیلـی 
کار  بـا افـراد بـا تابعیت هـای مختلـف بـا روحیـات مختلـف 
بکنیـد خیلـی مهـم اسـت. سـردار سـلیمانی یـک دیپلمـات 
یـده بـود، دیپلماتـی بـود کـه می دانسـت بـا هـر کسـی بایـد  ورز
بـا چـه زبانـی و بـا چـه ادبیاتـی گفت وگـو بکند. گاهـی اوقات 
گاهـی اوقـات مخاطبـش سیاسـی  مخاطبـش نظامـی بـود، 
بـود، گاهـی اوقـات مخاطبـش دیپلمات هـا بودنـد؛ مثال من 
کرد؛ یک  که در عراق موصل سقوط  فراموش نمی کنم وقتی 
کم شـد. به سـرعت بخش  کی حا وضعیـت خیلـی وحشـتنا
مهمـی حداقـل یـک سـوم جغرافیـای سیاسـی عـراق توسـط 
داعش سقوط کرد تا چند کیلومتری بغداد داعش رسید. من 
فراموش نمی کنم شاید چند روز بعد از سقوط موصل در یک 
یابان شمخانی ما رفتیم به عراق با  یاست امیر در هیئتی به ر
هرکدام از مقامات عراق که صحبت می کردیم نگرانی های 
خیلـی جـدی داشـتند تا رسـیدیم به کربال و نجـف در کربال 
که می گویند داعش  و نجف دیدیم همه نگران این هستند 
تـا ۳5 کیلومتـری یـا ۴۰ کیلومتری کربال آمده از آن طرف هم 
در اسـتان دیاله نزدیک مرزهای ما هم داشـتند می آمدند که 
استان های غربی ما را تحت تأثیر حضور خودشان قرار بدهند 
در این رابطه مستحضرید حضرت آیت اهلل سیستانی فتوایی را 
یسم چند میلیون نفر در کمتر  صادر کردند برای جهاد علیه ترور

از 72 ساعت ثبت نام کرده بودند برای این کار و این ها نیاز به 
آموزش و سازماندهی داشتند. بخشی از توان را عراق داشت 
بخشـی را بایـد جمهـوری اسـالمی ایـران بـا مدیریـت سـردار 
سلیمانی این کار را انجام می دادند. یادم هست آن موقع یکی 
از نکاتی که سـردار سـلیمانی در یکی از جلسـات می گفت؛ 
از روحیـات عراقی هـا تعریف می کـرد، می گفت در مذاکره با 
این ها و برای آماده کردنشان برای مبارزه با داعش باید حوصله 
کرد، این خیلی نکته ظریفی است، درست است حضرت 
آیت اهلل سیستانی  فتوا دادند و این ها همه آمدند پای کار مردم 
عراق هم باالخره می خواهند اقدام بکنند در راستای تکلیف 
شرعی دینی و ملی شان در این رابطه اما اگر می خواهید این ها 
را سامان بدهیم اوال از خود عراقی باید استفاده کنیم ثانیا باید 
یم و آماده  حوصله کنیم در اینکه این ها را همه را یکدل بیاور
بکنیم برای اقدامی که می خواهند در داخل آن کشور انجام 
بدهند. این فهم و این درک از وضعیت جامعه شـناختی در 
عـراق از روحیـات و روان شناسـی مـردم در عـراق؛ حـاال شـما 
از سـردار سـلیمانی این را راجع به روس ها می پرسـیدید یک 
تعریف دیگری داشت، راجع به افغانستانی ها می پرسیدید 
یک تعریف دیگری داشت، راجع به لبنانی ها و فلسطینی ها 
می پرسـیدید تعریف دیگری داشـت و متناسـب با هر یک از 
این تعریف ها با مقامات سیاسی این کشورها سردار خودش 
مذاکره می کرد، ببین این گونه نبود گاهی اوقات من بعضی 
گفتـم سـردار سـلیمانی یـک دیپلمـات برجسـته بـود،  جاهـا 
بعضی ها به من می گویند آیا این درست است ولی چرا ژنرال 
سلیمانی مذاکره می کرد، چرا سردار سلیمانی مذاکره می کرد 
مگر مذاکره را وزارت خارجه نباید انجام دهد؛ اوال بله مذاکره 
را دستگاه دیپلماسی کشور انجام می داد اما سردار سلیمانی 
در یک جایگاهی قرار داشـت که باید در همه هماهنگی ها 
در عالـی تریـن سـطوح خـود ایشـان هـم وارد می شـدند، خـود 
ایشان هم گفت وگو می کردند برای طرف مقابل هم مهم بود 
یـک کسـی کـه آمـده و می خواهـد یـک عملیات مهمـی را در 
کشورش مشورت بدهد کمک بکند حرکت بکند، خود آن 
زارت امور خارجه و دیپلمات ها یک  فرد نقش مهمی دارد، و
بخـش گفت وگـوی بـا دیپلمات هـا را دارنـد یـک بخش دیگر 
ایـن اسـت کـه مـا بایـد راه را باز کنیم دسـتگاه های دیگر باید 
بیاینـد مثـال وزارت بازرگانـی مـا بخواهـد بـرود یـک قـراردادی 
ببندد من وزارت خارجه ای که نمی روم راجع به جزئیات آن 
قرارداد مذاکره کنم من زمینه را فراهم می کنم دست این ها را 
می گذارم در دست یکدیگر دو وزارت بازرگانی دو کشور باید 
بنشینند تخصصی با هم مذاکره کنند توافق امضا کنند نهایتا 
یک نسخه آن را هم برای پیگیری و اجرا بفرستند به دستگاه 
دیپلماسی و بخش های ذیربط خودش! سردار سلیمانی واقعا 
در مذاکره یک دیپلمات حرفه ای بودند؛ ببینید ما وقتی که 
یه قرار شد نیروی هوایی ارتش روسیه هم برای مبارزه  در سور
یه  با داعش بپیوندد به تالش های ارتش و نیروهای مسلح سور
و به تالش های جمهوری اسـالمی ایران سـطحی از این کار 
را طبعا باید سوری ها انجام می دادند اما یک بخشی از این 
کردن  کار را جمهوری اسالمی ایران باید انجام می داد. قانع 
یک کشوری مثل روسیه که سابقه امپراطوری اتحاد جماهیر 
شـوروی را دارد اوال باید یک منافعی را برای خودش ببیند تا 
کـره  بیایـد وسـط صحنـه و خـودش را درگیـر کنـد ثانیـا در مذا

در عالـی تریـن سـطوح وقتـی نظامی ها را می خواهـی بیاوری 
پای یک جنگ شوخی نیست، می خواهند بیایند پای یک 
یه آدم شان و فرمانده شان کشته می شود در آن  جنگ در سور
جنگ باید شما خیلی مذاکره کننده قهاری باشی که بتوانی 
یـک کشـوری در ایـن سـطح را قانـع بکنـی کـه به نفـع امنیت 
یه و بپیوندید به  ملـی شماسـت کـه شـما هـم بیاییـد در سـور
یه تشـکیل شـده، آن  یسـم در سـور ایـن ائتالفـی کـه علیه ترور
هم در یک شرایط خیلی پیچیده جهانی که حدود ۸۱ کشور 
یه قرار دارنـد و این ها از داعش و  در مقابـل حرکـت مـا در سـور
یسـت ها بـا سـالح بـا پـول بـا امکانـات بـا رسـانه حمایت  ترور
یه  می کنند و هدف شان هم این است که همه چیز در سور
فـرو بریـزد. لـذا از ُبعـد مذاکره سـردار سـلیمانی واقعا کم نظیر 
بود در مذاکرات حسـاس و مهم و نه صرفا مذاکره نظامی ما 
در سـال ۱۳۸۶ پس سـال بعد از اشـغال عراق توسـط آمریکا 
آمریکایی هـا دیدنـد یـک معضـل جـدی همچنـان در عـراق 
وجود دارد و آن هم اینکه امنیت سربازان آمریکایی در عراق 
به مخاطره افتاده خب آنها یک تصور دیگری داشتند آمدند 
بـرای نفـت عـراق آمدنـد بـرای اهـداف دیگری اسـمش را هم 
گذاشـتند دموکراسی سـازی در عـراق؛ آمریکایی ها به جایی 
رسیدند که دوستان عراقی ما از کانال های مختلف از ایران 
درخواسـت کردنـد کـه گفت وگویـی بین ایران و آمریکا بر سـر 
امنیـت عـراق شـکل بگیـرد در نهایت مقام معظـم رهبری به 
درخواست های مکرر دوستان عراقی موافقت کردند که ایران و 
آمریکا با حضور طرف عراقی و نه به صورت دو طرفه گفت وگو 
بکنند در بغداد در آن تیم مذاکره کننده یک بخش تیم مربوط 
بـه نیـروی قـدس می شـد کـه آقـای قمی که سـفیر وقـت ما در 
کـره  بودند در آنجـا  یک بخش هاییش  آنجـا بودنـد طـرف مذا
مباحث امنیتی داشت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
یک بخش هاییش به وزارت امور خارجه برمی گشت که بنده 
کـرات اما جالب اسـت  و یکـی از همـکاران بودیـم. در آن مذا
بدانیـد آن زمـان فرامـوش نمی کنـم سـردار سـلیمانی فرمانـده 
یجانی دبیر شورای عالی  نیروی قدس بودند و  آقای دکتر الر
امنیت ملی بودند. ما به طور مشترک جلساتی را با این افراد با 
این دو بزرگوار داشتیم؛ در آن جلسات سردار سلیمانی مسؤول 
مستقیم و در واقع هدایت پرونده مذاکره ایران و آمریکا و عراق 
بودند. من دسـت نوشـته های آن موقع را االن دارم شـاید یک 
وقتی جایی منتشـرش بکنم واقعا آنها را من بعد از شـهادت 
رق می زدم اوال برای هر جلسه ما؛ سردار  سردار یک بار دیگر و
سـلیمانی و تیمـش ده ها سـاعت برای هـر گفت وگوی ۴-۳ 
سـاعته مـا و آمریکایی هـا و عراقی هـا ده هـا سـاعت وقـت و 
جلسـه می گذاشـتند تمام ابعاد را باید بررسـی می کردیم تمام 
احتماالتـی کـه ممکـن اسـت طـرف آمریکایی بپرسـد؛ چون 
معتقد بودند که باید منطقی مذاکره کنید دستوراتی بود که 
عینا مقام معظم رهبری داشتند و ایشان هم به دقت مو به مو 
دنبال می کردند، منطقی باید مذاکره بکنید، آداب اسالمی 
را رعایت کنید، آداب دیپلماتیک را رعایت کنید، به لحاظ 
که اصال  کنید  گونه ای مذاکره  برداشت آمریکایی ها باید به 
که  که وقتی  مهم نیسـت نتیجه چی بشـود، مهم این اسـت 
گون؛ وزارت خارجه و  این تیم آمریکایی که االن از سـیا؛ پنتا
بخش هـای مختلـف امنیتـی و سیاسـی شـان حضـور دارند 
هـر کـدام هم باید به سـازمان خودشـان بعـد از هر دور مذاکره 
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ایران خادم است 

آن هـا چـرا ایـن حـرف را می زننـد؟! ایران واقعـًا عراق 
را بلعیـده؟ چـه بلعیدنـی؟! ایـران خـادم هسـت و 
خدمـت بـه مـردم عـراق و ملـت عـراق کـرده در طول 
ز جـان داده اسـت  ره گذشـته. خـودش تـا بـه امـرو دو
کرامـت  بـرای سـربلندی ملـت عـراق، بـرای حفـظ 

آن هـا؛ از ُسـنی تـا شـیعه.

در همه جای دنیا افراد 
کمی وجود دارند که هم 
سیاست مدار خوبی اند و هم 

دیپلمات ورزیده و حرفه ای 
هستند؛ سردار سلیمانی این 

ویژگی را داشت اما عجیب اینجا 
بود که سردار سلیمانی یک ژنرالی 

بود که سیاست مدار خوب و 
دیپلمات حرفه ای و مذاکره کننده 

خوبی بود

بروند گزارش بدهند؛ وقتی گزارش می دهند بگویند ایرانی ها 
با منطق گفت وگو کردند؛ ولو اینکه ما نپذیرفتیم و اینجا برای 
ما قابل قبول نبود که این توافق را مثال در قالب آن مذاکره با 
عـراق بکنیـم. ولی ببینید مذاکره بـا آمریکا علی القاعده اگر 
قرار است یک کسی مسؤولش باشد مثال باید یک دیپلمات 
خیلی برجسـته در راسـش قرار بگیرد اما فرماندهی مذاکره با 
آمریکا مسؤولیت مذاکره با آمریکا در نظام واگذار می شود به 
سـردار سـلیمانی؛ مذاکره با آمریکا درباره عراق که مربوط به 
حوزه کاری سردار بود در این رابطه.و حاال در این گفت وگوها 
همیشـه من دیدم که ایشـان از موضع قدرت و اقتدار مواجه 
می شدند، جوری برخورد می کردند که در همان مواجهه اول 
طـرف مقابـل یـک موضع عقب تری داشـته باشـد، از موضع 
اسـتراتژیک مقاومـت با مسـائل برخورد می کردنـد اما در عین 

حال تدبیر در تصمیم داشتند.

مقاومت مدبرانه چقدر به سیاست نیاز دارد؟ 
سیاست به معنای جناحی البته نه، به معنای 
فهم سیاسی از مسائل و قدرت تحلیل سیاسی... 
قطعـا نیـاز بـه تحلیـل و فهم سیاسـی دارد و خب ایشـان 
واقعا یک سیاست مدار بودند؛ سیاست مداری که مراحل 
رزی را خوب طی کرده بودند. ما دیپلمات ها یک  سیاست و
ییم برخی ممکن اسـت دیپلمات  یم می گو اصطالحی دار
خوبـی باشـند امـا سیاسـت مـدار بـدی باشـند؛ بعضـی 
ممکـن اسـت سیاسـت مدار خوبی باشـند امـا دیپلمات و 
کره کننـده بـدی باشـند، همـه مدل هایش را کسـانی که  مذا
در حـوزه علـوم سیاسـی و روابـط بین الملـل شـخصیت ها 
را می شناسـند، چـه در داخـل کشـور و چـه در بیـرون کشـور 
کننـد در ذهـن شـان امـا اساسـا در همـه  می تواننـد تجسـم 
کـه هـم سیاسـت مـدار  کمـی وجـود دارنـد  جـای دنیـا افـراد 
یده و حرفه ای هستند؛ سردار  رز خوبی اند و هم دیپلمات و
کـه  یژگـی را داشـت امـا عجیـب اینجـا بـود  سـلیمانی ایـن و
که سیاسـت مدار خوب و  سـردار سـلیمانی یک ژنرالی بود 
کره کننده خوبی بودند. واقعا سردار  دیپلمات حرفه ای و مذا
ز سـاختار  کـه امـرو سـلیمانی خیلـی خـوب درک می کردنـد 
سیاسـت بین الملـل چگونـه اسـت جامعـه جهانـی چطـور 
یتی که من  فکر می کند؛ بعد می آمدند می گفتند این مامور
کثـری امنیـت ملـی و منافـع ملـی  دارم – یعنـی تامیـن حدا

جمهـوری اسـالمی- چطـور محقق می شـود؟
کـه در مسـائل منطقـه ای وجـود  مثـال ایـن پیوسـتگی ای 
یه  ز در سور یید که امرو دارد، یعنی اصال شما نمی توانید بگو
۸۱ کشور جمع شده اند یک اتفاق مهمی قرار است بیفتد و 
یه تغییر  یال خب سور یه تغییر کندر قرار نظام سیاسی سور
می کنـد نظامـش چـه ربطـی بـه مـا دارد؟ مـا چـرا مدافعیـن 
یم  یه بجنگنـد؟ مـا چرا بایـد برو حرممـان بایـد برونـد در سـور
یم صهیونیسـتی بایسـتیم؟ خب  پشـت دیوارهـای بتنـی رژ
مـا بیاییـم پشـت مرزهـای خودمـان بایسـتیم شـاید ده هـا بـار 
مـن در جلسـات مختلـف از سـردار سـلیمانی می شـنیدم 
یه داشت  ایشان مخصوصا وقتی که داعش در عراق و سور
می تاخـت و جلـو می رفـت سـردار سـلیمانی همیشـه در 
ز دیگـر زمانـی  کـه »یادمـان باشـد امـرو جلسـات می گفتنـد 
نیست که پشت مرزهای مهران و چذابه بخواهیم از امنیت 

کنیـم مسـائل امنیتـی  ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران دفـاع 
منطقـه کامـال بـه هم پیوسـته اسـت ناامنی در هر بخشـی از 
منطقه بر امنیت ملی ما اثر می گذارد« این پیوستگی را باید 
ز تکلیف ما این نیست که در مرزهای مهران  بفهمیم و امرو
ز خیلـی جلوتر  و چذابـه و شـلمچه از ایـران دفـاع کنیـم امـرو
رمیانـه  یـم و ممکـن اسـت کـه تـا اعمـاق هـم در خاو بایـد برو
الزم باشـد حرکـت کنیـم هرچـه بیشـتر منطقه را امـن بکنیم 
کشـورمان هـم بیشـتر امـن شـده لـذا ایـن پیوسـتگی امنیـت 
یت های بزرگ  منطقـه ای بـا امنیـت ملـی مان یکـی از مامور
کـه سـردار سـلیمانی دنبـال می کردنـد. خیلـی  و مهمـی بـود 
از دیپلمات هـا خیلـی از سیاسـیون نظامی هـا امنیتی هـا 
واقعـا برایشـان هنـوز قابـل هضـم نیسـت کـه چطور ایـران در 
وسـط خون و آتش منطقه توانسـته اینقدر امن بماند این آن 
یتـی اسـت کـه سـردار سـلیمانی و دوسـتانش بخوبـی  مامور
انجـام دادنـد. ببینیـد سـردار سـلیمانی باالخـره ایشـان بایـد 
کـه از بنـده و  از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده می کـرد همانطـور 
زارت خارجـه ما در بخش کوچکی از کارهایش  مجموعـه و
که ما باید کمک می کردیم استفاده می کرد از تمام ظرفیت 
یسـم  ر یربـط نظامـی کشـور برای مقابله با ترو دسـتگاه های ز

بخوبـی ایشـان اسـتفاده می کرد.

یک سوالی درباره سفر حاج قاسم به عراق وجود 
که به دعوت رسمی دولت عراق  دارد، سفری 

بود دلیل این سفر چه بود؟

ز ۱5 بهمـن بـود مـن دعـوت  سـال ۱۳۹7 فکـر می کنـم رو
شده بودم برای اجالسی در بغداد در هتل الرشید بغداد در 
ایـام بهمـن ماه سـال گذشـته من وقتی رفتم بغـداد پنلی که 
تشکیل داده بودند برای آن اجالس راجع به آینده منطقه قرار 
بود بحث بشـود در آن پنل یکی از مقامات ارشـد عربسـتان 
کادمیک از امارات بود یک  سعودی بود یک مقام سیاسی و آ
که بعد از رئیس جمهور  مقام عراقی ما نخسـتین پنل بودیم 
گفتگوهـای مـا تمـام  عـراق بایـد صحبـت می کردیـم وقتـی 
یر  ز شـد، دسـتیار آقای دکتر عادل عبدالمهدی، نخسـت و
عراق به من گفت که این مقام سـعودی می خواهد با شـما 
مالقات کند، آیا مایلید با ایشان مالقات کنید؟ من گفتم 
مانعـی نیسـت مالقـات می کنیم در یکـی از اتاق های هتل 
الرشید بغداد این دوست عراقی ما دستیار آقای دکتر عادل 
عبدالمهدی مقدمات را فراهم کرد من به ایشان گفتم فقط 
خـود شـما هـم حتمـا در مالقات باشـید ایشـان در مالقات 
کـه شـنونده اسـت  کـرد بـه عنـوان فقـط فـردی  حضـور پیـدا 
حضور داشـت حرف هایی زده شـد بین ما و آن مقام ارشـد 
عربستان سعودی؛ گالیه ها در عین حال حرف های مثبتی 
هم هم زدیم هم شنیدیم توافق ما این شد که این گفت وگوها 
در سطوح مناسب دیگری ادامه پیدا کند من وقتی برگشتم 
یـان آن گفتگوهـا قـرار دادم از  ایـران مقامـات کشـور را در جر
جمله آقای دکتر ظریف و سردار سلیمانی را آقای شمخانی 
را و بخش هایی که مرتبط با این موضوع می توانستند باشند 
قرار بر این شد که در سطوح دیگری هم این گفتگوها و این 
گـر سـعودی ها انگیزه ای دارند بـرای اینکه روابط به  پیام هـا ا
حالـت طبیعـی برگـردد و کمک کنند بـه ثبات و امنیت در 
منطقـه ادامـه پیـدا کنـد طبعـا بـه دلیـل اینکه بخـش مهمی 
از گفتگوهای ما به مسـائل منطقه بر می گشـت و به مسـائل 
یت سردار سلیمانی بر می گشت سردار سلیمانی  حوزه مامور
هم درگیر این موضوع بودند بخش دیپلماسی کار خودش را 
انجام می داد در ادامه آن صحبت ها و رفت و آمدها قرار بود 
ز بین آقای دکتر عادل عبدالمهدی و سردار سلیمانی  آن رو
راجـع بـه ایـن مسـاله کـه آن بخشـی کـه مربـوط بـه منطقـه بـر 
می گردد و مطالبی که سعودی به آقای عادل عبدالمهدی 
یی انجام بشـود؛ لذا سـفر سردار  مطرح کرده بودند گفت وگو
یر عراق انجام شده  ز سلیمانی با دعوت شخص نخست و
ترین  یر عراق طبق قانون اساسی باال ز بود. می دانید نخست و
مقام سیاسی و اجرایی و فرمانده کل قوای این کشور هستند. 

ممنون از وقتی که گذاشتید.
سالمت باشید.
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کـه موجـب  عـادت و معاصـرت حجاب هایـی هسـتند 
غفلـت انسـان از توجـه دقیـق و »همـراه بـا تامـل« نسـبت بـه 
برخی پدیده ها می شوند. شناخت نیز به همن دلیل محدود 
که درباره پدیده ای مثل شـهید حاج  و ناقص اسـت. چنان 
گونـه اسـت. در  عمـده گفت وگوهـا و  قاسـم سـلیمانی، ایـن 
گفتارهـای ایـن مجموعـه کـه پیرامـون زندگـی و زمانـه شـهید 
کید جدی ای بـر این موضوع  سـلیمانی گـردآوری شـده نیـز تا

وجـود دارد کـه :»حـاج قاسـم هنوز ناشـناخته اسـت«.
طـرح ایـن گـزاره بـرای مخاطـب عـام، چالش شـناخت را 
بیشـتر خواهـد کـرد! چگونـه می تـوان دربـاره مردمـی کـه بـا آن 
جمعیـت گسـترده و حضـور بی مثـال در تشـییع حاج قاسـم 
شـرکت کردنـد، ایـن مسـاله را مطرح کـرد؟ آنها حاج قاسـم را 
نمی شـناختند؟ اصـال طـرح ایـن گزاره برای کسـی کـه بیرون 
از این مرزهاست و مراسم میلیونی تشییع را تماشا می کند، 
عجیـب بـه نظـر نمی رسـد؟ البته ما منظور خـود را می دانیم. 
منظور ما از ناشناخته ماندن حاج قاسم، دالیل همین حضور 
گونـه  کـه ایـن  کـرد  اسـت. شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی چـه 
موجب برانگیختن روحیه ای مشترک در آحاد مردم شد؟چرا 
طیف های سیاسـی و گروههای مختلف و حتی بخشـی از 
یسیون جمهوری اسالمی در احترام به مقام او کاله از سر  اپوز
برداشتند؟ و چه حالتی در مردم پیش آمد که یک قیام ملی را 
رقم زدند؟ وقتی این سواالت به این شکل مطرح شود، منظور 
ما از »ناشناخته« ماندن حاج قاسم هم دقیقتر فهم می شود! 
 بـه تعـداد روزهـا و سـاعتهای زندگـی حاج قاسـم می توان 
که بعد از شهادتش در ایران  دنبال دلیل برای اتفاقهایی بود 

رخ داد. اما آنچه ما از آن بهره مندیم، این همه نیستند. ما تنها 
بـا بخـش کمـی از گفتار و رفتار این شـهید که جنبه عمومی 
پیدا کرده اسـت، مواجهیم. پس با اسـتناد به همان هاسـت 
کـه می توانیـم دربـاره چرایـی عمومیـت یافتـن حـاج قاسـم در 

فضـای اجتماعی ایران صحبت کنیم.

عاطفه ها و فطرت ها
ران  ینـی در یکـی از گفتارهای خود پیرامون دو شـهید آو
یبا و البته »بسیار فکر شده«ای دارند  دفاع مقدس، تعابیر ز
کـه برخـی از آنهـا عجیـب دلچسـب انـد؛ »آری مـا از ایـن 
موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم«. یکی از تعابیری 
کـه شـاید بشـود دربـاره نسـبت مـا بـا حاج قاسـم مطـرح کرد 
همیـن اسـت. آری، مـا از ایـن موهبـت برخـوردار بودیـم کـه 
انسـان دیدیم. فارغ از همه توصیفات از شـهید سـلیمانی، 
وجه پررنگ انسانی را در ایشان می شود برجسته کرد. ایشان 
کرمـان و  در بخشـی از وصیـت نامـه خـود خطـاب بـه مـردم 
کـه می خواهنـد توصیـه ای دربـاره مسـاله »والیـت«  زمانـی 
داشـته باشـند، از منظـری انسـانی و عاطفـی ایـن موضـوع 
را مطـرح می کننـد: دوسـت دارم کرمـان همیشـه و تـا آخـر بـا 
والیت بماند. این والیت، والیت علی بن ابیطالب است و 
ر آن بگردید. با همه  خیمه او خیمه حسین فاطمه است. دو
شـما هسـتم. میدانید در زندگی به انسـانیت و عاطفه ها و 
کردم. خطاب  فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه 
مـن بـه همـه شـما اسـت که مرا از خـود میدانید، بـرادر خود 

و فرزند خـود میدانید.

اسالم سیاسی سلیمانی
چند سال پیش برخی رسانه ها در تالش بودند با ایجاد 
یـک دوقطبـی در ذهـن مـردم، حـاج قاسـم سـلیمانی را بـه 
یاست جمهوری معرفی کنند.  عنوان کاندیدای انتخابات ر
برخی شبکه های ماهواره ای و حتی سایت های داخلی، به 
بهانه این گمانه زنی دروغ و مغرضانه، حتی »پرونده حضور 
یاست جمهوری« را باز کردند. آنها  نظامیان در انتخابات ر
دانسـته یـا نادانسـته در پازلـی بودنـد کـه دشـمن قطعه هـای 
اولش را چیده بود. »دنیس راس« دیپلمات  آمریکایی این 
زها هم  کرده بود. حاج قاسـم آن رو موضوع را پیشـتر مطرح 
در اوج محبوبیت بود. با این حال از میانه میدان جنگ با 
داعش لحظه ای عقب ننشست. وقتی داشت با تکفیری ها 
می جنگید بیانیه ای صادر کرد تا خیال همه را راحت کند. 
که سرباز است. همین: »حقیر، سرباز صفر والیت  نوشت 
و نظام جمهوری اسـالمی و ملت شـجاع و عزیزتر از جانم 
بوده و ان شاء اهلل با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر 
در همین جایگاه »سربازی« خواهم بود«. حاج قاسم با نامه 
رزان می گیـرد و درس بزرگـی بـه آنهـا  خـود بهانـه را از غـرض و
می دهـد. کسـی کـه جانـش را کـف دسـت گرفتـه و بـه قول 
خـودش »دشـت ها و کوه هـا را بـه دنبـال شـهادت گشـته«، 
ری از دفتـر و  آیـا بـه ایـن مقام هـای دنیایـی می اندیشـد؟ دو
یاسـت، درگیر نشـدن به  کرسـی ر دسـتک و احتراز از میز و 
ز آن را در  دعواهای گروههای سیاسـی چیزی اسـت که برو
وصیت نامه ایشان نیز می بینیم: »در مسائل سیاسی آنجا 
کـه بحـث اسـالم، جمهوری اسـالمی، مقّدسـات و والیت 
فقیه مطرح می شـود، این ها رنگ خدا هسـتند؛ رنگ خدا 

را بر هر رنگی ترجیح دهید«. 
شـاید شـبیه ایـن گـزاره را در پیـام امـام خمینـی پیرامـون 
ری شـهید  کـه امـام بـر دو شـهید چمـران می بینیـم. جایـی 
کیـد دارنـد:  مصطفـی چمـران از هـای و هـوی سیاسـی تا
ک خالص غیر وابسته به دستجات  »چمران عزیز با عقیده پا
و گروه هاى سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را 
در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد. او در حیات با 
نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد 
یست و با  ى ز برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافراز
ى شـهید شـد و به حق رسید. هنر آن است که بی  سـرافراز
 هیاهوهاى سیاسـی و خودنمایی هاى شـیطانی براى خدا 
کند نه هوى ، و این  به جهاد برخیزد و خود را فداى هدف 

هنر مردان خداست.«

جانم فدای ایران
شهید سلیمانی بارها در سخنرانی ها و گفتارهای خود 
»ملت ایران« را ستوده است. در یکی از سخنرانی های خود 
گفته بود: جمهوری اسـالمی ایران سـرداران بزرگی را فدای 
ملـت ایـران، منطقـه و جهـان کرد، البته دیگـران هم تظاهر 

  اهل تشریفات نبود

حـاج قاسـم هیـچ وقـت بـا حالـت تشـریفات جایـی نمی رفتنـد، مگر این که مجبـور بودند. تعـداد نیروهایی که برای حفظ امنیت ایشـان اعالم آمادگی کـرده بودند زیاد 
بودنـد و ایـن، بـا روحیـه ی مردمـی بـودن حـاج قاسـم سـازگار نبـود. بـرای همیـن فقـط بـه 4 نفـر از دوستان شـان اجـازه دادنـد که همراه ایشـان باشـند و بـه بقیه گفتند 

نیـازی نیسـت. رفـت و آمدهـای داخـل شـهر کرمـان را با ماشـین برادر خانم شـان که یک ماشـین سـمند معمولـی بود، انجـام می دادند.

 روزنامه نگار
 محمدرضا کردلو
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ما از این موهبت برخوردار 
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به حمایت از دولت عراق می کنند اما کجا چنین حمایتی 
مانند ملت ایران وجود دارد. در سخنرانی دیگری) 22 بهمن 
کید می کند:  سـال ۹۶ در کرمان( دوباره بر همین مسـأله تا
همه ما از جنس ملت و متعلق به مردم هستیم اما حقیقتا از 
این ملت در وفا، صفا، ایمان و اعتقاد به اصول متحیریم و 
چگونه می توان حق این ملت را ادا کرد. در سخنرانی دیگری 
ید: این جمله  ری می کنـد و می گو جملـه ای از امـام را یـادآو
امام که فرمود »ملت ایران که جانم فدای آنهاست« جمله 

خیلی بزرگی است؛ امام)ره( اهل غلو نبودند. 
موجودیت ایران آنقدر برای این سـردار بزرگ از اهمیت 
برخـوردار بـود کـه پس از حوادث دی مـاه ۹۶، در واکنش به 
آتش زدن پرچم ایران گفت: من وقتی صحنه نابخردانه آن 
نادان در آتش زدن پرچم ایران را دیدم خیلی دلم سـوخت؛ 
یر من را- بلکه  گفتم  ای کاش به جای پرچم من را- نه تصو
مـن را ۱۰ بـار آتـش می زدنـد، چـرا کـه مـا بـرای سـرافرازی ایـن 

پرچم در هر قله ای ۱۰ شـهید داده ایم.
او ملت را عزیزتر از جان خود می خواند. شاهد این تعبیر 
ز و شـب   هایی اسـت کـه او در خـط  و ادعـای صادقانـه، رو
مقدم جهاد با دشمن بعثی و جهاد با تکفیری ها و دفاع از 

جبهه مقاومت، سپری کرده است. 
ایـران در وصیـت نامـه حاج قاسـم نیز پر رنگ و محوری 
اسـت: »برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار 
و سـربلند کـه جـان مـن و امثـال من، هزاران بار فدای شـما 
باد، کما اینکه شما صد ها هزار جان را فدای اسالم و ایران 

کنید.« کردید؛ از اصول مراقبت 
گـزاره ای دیگـر بـه خدمـات متقابـل اسـالم و ایـران  یـا در 
اینگونـه اشـاره می کنـد: »مهمتریـن هنـر خمینـی عزیـز ایـن 
رد و سپس ایران را در  بود که اّول اسالم را به پشتوانه ایران آو
گر روح اسـالمی  گر اسـالم نبود و ا خدمت اسـالم قرار داد. ا
کم نبود، صـدام، چون گـرگ درنده ای این  بـر ایـن ملـت حا
ید؛ آمریکا، چون سـگ هاری همین عمل را  کشـور را می در
رد؛  می کـرد، امـا هنـر امـام ایـن بود که اسـالم را به پشـتوانه آو
عاشـورا و محـّرم، صفـر و فاطمیـه را بـه پشـتوانه ایـن ملـت 
رد. انقالب هایـی در انقـالب ایجـاد کرد. بـه این دلیل در  آو
کار جان خود را سپر شما و ملت ایران و  ره هزاران فدا هر دو
ک ایران و اسالم نموده اند و بزرگترین قدرت های مادی  خا
را ذلیل خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.«

جلوتر از سربازها
ر می کنیم،  وقتی خاطرات فرماندهان و همرزمانش را مرو
یژگی در همه خاطرات وجود دارد، حاج قاسم پشت  یک و
یـد بیاییـد اینجـا، بیاییـد آنجـا، هیچ  بیسـیم بـه همـه می گو
یـد آنجـا! او خـودش  کـه برو کسـی نشـنیده  گاه در بیسـیم 
همیشه جلوتر از سربازها در میدان خطر بوده است؛ همیشه 
پشتش را برای تماشای ستون نیروهایش تماشا کرده نه پیش 
یژگی های جنگ ما که  یش را! خودش می گفت »یکی از و رو
نابرابری ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس 
کالسـیک دنیـا در یـک  اتفـاق افتـاد؛ فـرق مـا بـا ارتش هـای 
گـر بخواهیـم فرق حاج همت متوسـلیان، حاج  کلمـه بـود؛ ا
همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کالسیک 
ارتـش دنیـا را عالوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، 

کلمـه »بیـا و بـرو« بـود؛ یعنـی فرمانـده مـا در صحنـه جنـگ 
می ایسـتادند جلـو و می گفـت: »بیـا« امـا فرمانده کالسـیک 
می ایسـتاد، عقـب و می گفـت: »بـرو«. حـاج قاسـم خـودش 

مصداق بارز این مسـاله بود.

ساختار شکنی در فرهنگ و اجتماع
حاج قاسم فرمانده ای است که صادقانه     ترین مواجهه ها 
که برای سـربازی ماه ها  ز  را با مردم داشـته اسـت؛ چه آن رو
کـه از خط کشـی  های  در خـط مقـدم مانـده و چـه آن وقـت 
کاذب سیاسـی و اجتماعـی میـان مـردم، گلـه کـرده و گفته 
ییم او بی حجاب و این  اسـت: »اینکه در جامعه مدام بگو
باحجاب اسـت یا اصالح طلب و اصولگراسـت، پس چه 
کسی می ماند؟ اینها همه مردم ما هستند«. یا در جایی دیگر 
ید: »من اصال قبول ندارم در بین بچه حزب اللهی ها  می گو
بگیـم ایـن آدم بـا اون شـکل و قیافسـت...! همان دختر کم 
حجاب، دختر منه، دختر ما و شماسـت؛ نه دختر خاص 

من و شـما اما دختر جامعه ما اسـت«. 
حاج قاسم سلیمانی از این مساله نمی هراسد که برخی 
ائمـه جماعـات را مـورد انتقـاد قـرار دهـد کـه چرا حواسشـان 
بـه پیرامونشـان نیسـت. شـهید سـلیمانی در جمـع امامـان 
یـد: مسـجد یـک  جماعـات دربـاره اهمیـت مسـجد می گو
قرارگاه است و تأثیر آن بر کل جامعه است. کسی که نتواند 

گـر  کـرده اسـت. ا کنـد، خطـش سـقوط  سـربازانش را حفـظ 
جوانی از آن مسـجد رفت، خِط آن امام جماعت شکسـته 
و سـقوط کرده اسـت. وقتی یک برادِر خسـته و چند شـغله 
یـد مسـجد  را امـام جماعـت می کنیـد، چطـور از او توقـع دار

کند؟« را حفـظ 

خدا را عاشقانه خواستن
یـم اینطور می خوانیم:  در یکـی از معانی آیه ۹۶ سـوره مر
کارهـای  رده انـد و  ایمـان آو کـه  کسـانی را  خـدای رحمـان 
شایسـته کرده انـد، محبوب همه می گردانـد. بی تردید مهم 
ترین مبنای محبوبیت عمومی شهید حاج قاسم سلیمانی 
یژگی ها و خصوصیت های دیگر  همین است که در کنار و
ایشان قابل ذکر است. ایمان و عمل صالح. از نظر نگارنده؛ 
عرفـان عملـی. مـا وقتـی مناجـات نامـه خواجـه عبـداهلل را 
که عالی ترین نیایش های عارفان را در  می خوانیم یا زمانی 
سده های اخیر مطالعه می کنیم، فارغ از کشف و شهودی 
که می تواند برای خود عارف باشد، اعتباری و لفظی است. 
نـگاه کـردن بـه مکتب حاج قاسـم از ایـن منظر قابل توجه و 
که همان مکتب امام خمینی اسـت  تامل اسـت. مکتبی 
کـه پـس از قرنهـا انسـان معاصـر را متوجـه عرفـان عملـی در 
عالـی تریـن وجـه خـود کـرد. یعنی مـا وقتی با حاج قاسـم به 
عنـوان یـک فرمانـده مهـم و عالـی رتبـه نظامـی مواجهیـم، 
در همـان حیـن بـا یـک عـارف کـه هـر آینـه برای رسـیدن به 
گـر مـا بـا  معبـود و مقصـود در تـالش اسـت هـم مواجهیـم. ا
یـک سیاسـتمدار مواجهیـم همزمان بـا یک معلم در حوزه 
ز این مولفه  تعلیمات اصیل دین نیز مواجهیم. ظهور و برو
را در بخش های ابتدایی وصیت نامه حاج قاسـم بخوبی 
می بینیم. اینکه »شهید« همه افعال خود را برای خدا معنا 
کـه توصیفـش نیـز بـرای امثـال نگارنـده صقیـل و  می کنـد، 
سنگین و دست نیافتنی است، نشانه ای از همان عرفان 
عملی است. ایمان و عمل صالحی که محبت مردم را در 
پی دارد:خداوندا! پاهایم سست است. رمق ندارد. جرأت 
کـه از جهّنـم عبـور می کنـد، نـدارد. من در پل  عبـور از پلـی 
عـادی هـم پاهایـم می لـرزد، وای بـر من و صـراط تو که از مو 
نازک تـر اسـت و از شمشـیر ُبرنـده تـر؛ اما یـک امیدی به من 
ید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات  نو
ِر خانه  پیدا کنم. من با این پا ها در َحَرمت پا گذارده ام و دو
ات چرخیده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین حسین 
و عباسـت آنها را برهنه دواندم و این پا ها را در سـنگر های 
یـدم،  کـردم و در دفـاع از دینـت دو طوالنـی، خمیـده جمـع 
جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم 
یانـدم؛ افتـادم و بلنـد شـدم. امیـد دارم آن جهیدن هـا  گر و 

و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریمها، آنها را ببخشـی.«
ز فراتـر  کـه  حـاج قاسـم امـرو و بـه خاطـر همـه اینهاسـت 
تـر از حرفها و سـخن ها چهره ای  از گروههـا و جناح هـا و باال
بـزرگ و هـم ردیف اسـاطیر و قهرمان هایی اسـت که شـاید 
در داسـتان ها و افسـانه ها نمونه ای شـبیه ایشان پیدا کرد. 
که امیرالمومنین درباره مالک  شاید هم شبیه آن تعبیری 
کـه  کردنـد: آفریـن بـر مالـک! مالـک  اشـتر نخعـی اسـتفاده 
زگار ما  بـود؟! آیـا زنـان، ماننـد مالک را می زایند؟! آیا در رو

چون مالک هسـت؟!

موجودیت ایران آنقدر 
برای این سردار بزرگ از 

اهمیت برخوردار بود که پس از 
حوادث دی ماه 96، در واکنش به 
تش زدن پرچم ایران گفت: من  آ

وقتی صحنه نابخردانه آن نادان در 
تش زدن پرچم ایران را دیدم خیلی  آ
دلم سوخت؛ گفتم  ای کاش به جای 
پرچم من را- نه تصویر من را- بلکه 

تش می زدند، چرا که  من را 10 بار آ
ما برای سرافرازی این پرچم در هر 

قله ای 10 شهید داده ایم
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دوگانه تنش-آرامش و در ادامه دوگانه جنگ-
صلح از تعیین کننده ترین متغیرها در تعامالت 1

کشورهاسـت. تمایـل  جهانـی و بیـن المللـی 
معمـول ملت هـا و کشـورها به سـوی صلـح و آرامش اسـت و 
که بسـان  کمتر دولت-ملتی در اول هزاره سـوم بتوان یافت 
برخـی دولت ملت هـای اوایـل هـزاره دوم، جنگ و تنش را به 
صلـح و آرامـش ترجیـح دهنـد. ترجیـح جنـگ بـر هـر سـبک 
پـا موجب شـد طی دو  دیگـری از پیگیـری منافـع ملـی در ارو
جنگ منطقه ای -که به غلط و با تعبیری برساخته ،جهانی، 
یـخ  کشـتار انسـان در طـول تار نامگـذاری شـد- بزرگتریـن 
به دست آید. این تجربه خسارت بار، مطلق "جنگ گریزی" 
را بـه پارادایمـی رایـج تبدیل کرد و تـرس از جنگ و برافروخته 
شدن آتش آن را به مثابه هراسی مستدام و سهمگین گفتمان 
گفتمان در دوره "جنگ سـرد" تشـدید  کم سـاخت. این  حا
یان تکرار 

َ
شـد و بـه اوج خـود رسـید. واهمه دائما در حـال َغل

جنـگ، حتـی موقعیـت صلحـی بیـن دو ابرقـدرت برآمده از 
ح" معرفی 

َّ
جنگ جهانی دوم را نیز تحت استعاره "صلح ُمسل

می کرد؛ صلحی که گویا فقط صورت ماجراست و در عمق 
ک دو ابرقدرت و اقمار آنها  یی نظامی-اتمی ترسنا یارو آن رو

به کمین نشسته است.
 در چارچوب این روند عمومی و اصلی اما ایاالت 

متحـده آمریـکا داسـتان خاص تـر خـود را هـم 2
داشت. این کشور، به دلیل دور بودن جغرافیایش 
از مناطـق درگیـری در جنـگ جهانـی و مصونیتـی کـه بدیـن 

جهت از تخریب های جنگ داشت و نیز به دلیل موقعیت 
کرد، بیش از هر  که بعد از جنگ جهانی دوم پیدا  مسـلطی 
کشوری جهان ایمن از خطر جنگ تلقی می شد و این تلقی 
بر در  را القاء می کرد. آمریکایی ها -به اسـتثنای نبرد پرل هار
اوخر جنگ جهانی دوم- تقریبا در هیچ یک از جنگ های 
یز و درشتی که در آنها مداخله داشتند، نه در خاک کشور  ر
یایی شان دچار تنش  خود و نه حتی در مرزهای زمینی و در
نظامـی برهـم زننـده آرامـش ملـی خـود نشـدند و به اصطـالح 
گلولـه دشـمن هـم بـه خـاک آمریـکا نرسـید. ایـن  حتـی یـک 
یژه و اعتماد به نفس امنیتی برآمده از  موقعیت ژئوپلوتیک و
آن به آمریکایی ها بیش از همه کشـورهای بزرگ و قدرتمند 
جهـان ایـن امـکان را می داد کـه از دوگانه "صلح-جنگ" یا 
"آرامش-تنش" فاصله بگیرند و با شکستن آن به موقعیت 
کـه در آن هـر دو پـروژه  کننـد. موقعیتـی  سـومی دسـت پیـدا 

صلح و جنگ را پابه پای هم پیش ببرند.
  ایده هـای اولیـه مدیریـت امنیتـی "صلحـی و 

جنگـی" در دوره جنـگ سـرد شـکل گرفـت امـا ۳
هیبت شوروی، ابرقدرت بزرگ شرق، و موقعیت 
ح" میان آمریکا و شوروی دست و دل آمریکایی ها 

َّ
"صلح مسل

را از مداخـالت نظامـی در جغرافیاهـای دور دسـت بـا ایـن 
کـه ایـن مداخـالت هزینـه ای بـرای امنیـت و آرامـش  فـرض 
داخله آمریکا ندارد می لرزاند. با افول اتحاد جماهیر شوروی 
و نهایتـا انحـالل آن و شـروع یکـه تـازی امنیتی-نظامـی 
ضدآمریکایی ها، اهمیت ایده "جنگ در عین صلح و صلح 

در عیـن جنـگ" آنهـا بیـش از پیـش عیـان شـد. از آن زمـان 
کنون آمریکایی ها حداقل در بیش از 2۰ منازعه نظامی در  تا
کرده انـد. دسـتاورد  اقصـی نقـاط جهـان مسـتقیما دخالـت 
این همـه دخالت مسـتمر بیرونی کـه فاقد پیامدهای تنش زا 
بـرای داخلـه آمریـکا بـوده اسـت، انباشـت انبوهـی از قـدرت 
پا  یجی ده ها پایگاه نظامی از قلب ارو امنیتی و استقرار تدر

تا غرب و شرق آسیا و آفریقا است.
القـاء تـرس تمـام عیـار از خطـرات و خسـارات 

زندگـی برانـداز جنـگ در جهـان غیرآمریکایی و 4
در عیـن حـال امنیـت خاطـر دادن بـه جهـان 
آمریکایـی کـه جنگ آمریـکا با "دیگری"هایش آسـیبی برای 
داخلـه مـا در پی نخواهد داشـت یکی از بزرگترین امکانات 
راهبـردی آمریـکا بـرای تثبیـت و توسـعه قدرتـش در جهـان 
اسـت. بدیهـی اسـت کشـوری کـه داعیـه ایسـتادگی در برابر 
ایـن ُفـرم از مدیریـت چندجانبـه و پیچیـده آمریکایی هـا در 
امنیت جهانی را داشته باشد باید بتواند در حد مطلوبی از 
یژگی فاخر برخوردار شده باشد. به نظر می رسد بخش  این و
مهمی از زمینه های مقاومت و قدرت دولت ملت جمهوری 
اسالمی در برابر تنش های امنیتی و جنگ افروزی های نظامی 
پیرامونش را باید در دستیابی به سطح و نوعی از عقالنیت 
یابـی کرد کـه می تواند مشـابه آمریکایی ها دوگانه  امنیتـی ارز
جنگ سردی "جنگ-صلح" را بشکافد و پروژه های تنش 
نظامی با بیرون را در عین پروسـه آرامش ملی در درون پیش 

ببرد.
یژگی های اعجاب برانگیز  فضای روانی   یکی از و

سـلیمانی ۵ شـهید  تـرور  از  بعـد  ایـران  جمعـه 
گرفتن گمانه زنی هایی حول این سـوال مهم  باال
بـود کـه "آیـا این ترور و عکس العمل متقابل و احتمالی ایران 
موجب جنگ خواهد شد؟". بسیار جالب است که مردمان 
کشوری که قریب به ۸ سال درگیر جنگی تمام عیار در منطقه 
رمیانه بوده و هستند به قدری آرام بوده و از حّس آسودگی  خاو
اشـباعند کـه از خـود و دیگـران می پرسـند: "نکند جنگی در 
لـت روشـنی بـر  پـی باشـد؟!". ایـن واقعیـت اجتماعـی، دال
دستیابی نخبگان امنیتی ایران به امکان ایجاد و مدیریت 
کـه خـودش و  توامـان "تنـش و آرامـش" اسـت؛ عقالنیتـی 
تکنولوژی های وابسته اش کامال مبتنی بر مولفه ها، ظرفیت ها 
و نیروهای ایرانی شکل گرفته است. "شهید قاسم سلیمانی" 
بی تردیـد یکـی از برجسـته ترین نخبـگان نظامـی جهـان در 
چارچوب پارادایم امنیتی مدیریت همزمان "جنگ و صلح" 

به شمار می رود.
 "انتقـام سـخت" از مهمتریـن تکنولوژی هـا در 

پارادایم "جنگ و صلح" محسوب می شود. در 6
ایـن چارچـوب ضربـات وارده بـه دشـمن بایـد 
همزمـان هـم متضمـن حداکثری تریـن تنش آفرینـی در اراده 
رزمی طرف مقابل و هم متضمن حداقلی ترین آرامش زدایی 
در اراده مقاومتـی طـرف خـودی باشـد. پسـوند "سـخت" در 
اینجـا بیـش از اینکـه بـر نابـودی منابـع مـادی، انسـانی و 
لت کند بر تخریب اراده دشمن برای  تسلیحاتی دشمن دال
لـت دارد. انتقـام سـخت،  تـدارک عکس العمـل جدیـد دال
یعنـی؛ برخـوردی کـه اراده برخورد متقابل را از دشـمن بگیرد 
کنـد. چـه بسـا ممکـن  کار را بـر او "سـخت"  و از ایـن جهـت 

قاسم سلیمانی و ایجاد موقعیت های جنگ نا جنگ

 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات
 دانشگاه باقر العلوم علیه السالم

 علی جعفری
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اسـت نیـروی هوایـی ژاپـن با ظرفیـت ۳5۰ هواپیمـا تصمیم 
یایی و  بگیرد که با حمله ای رعد آسا بخش اعظم ناوگان در
کنـد، امـا همـان  بـر« نابـود  هوایـی آمریـکا را در بنـدر »پرل هار
ضربـه اراده آمریـکا را در حـد عکس العملـی بـه بزرگـی حمله 
کازاکـی برانگیزانـد؛ و چـه بسـا سـپاه  اتمـی بـه هیروشـیما و نا
پاسـداران انقـالب اسـالمی ایـران طـی حملـه ای بـه مراتـب 
کم هزینه تر به پایگاه عین االسد آمریکا چنان اراده رزمی طرف 
مقابل را به هم بریزد که حتی به اندازه شلیک یک گلوله هم 
برای امنیت داخلی شهروندان ایران تهدیدی ایجاد نکند.

 "انتقام سخت" به مثابه یکی از تکنولوژی های 
پیـش برنـده اسـتراتژی "تنـش آرامـش بخـش" از 7

منطـق محاسـباتی فـوق پیشـرفته ای برخـوردار 
اسـت. فرمول انتقام سـخت به مراتب از فرمول غنی سازی 
2۰درصدی اورانیوم فاخرتر و راهبردی تر است. قاسم سلیمانی 
از کاشفان این فرمول و برجسته ترین نخبه نظامی-امنیتی 
ایـران بـرای ایجـاد و مدیریـت تنـش و آرامـش توامـان بـود. 
کـه بـرای  درخشـش وجـه نخبگـی او در ایـن واقعیـت اسـت 
آمریکایی هـا "تنـِش آرامش بخـش" امکانـی نسـبتا طبیعـی و 
عادی است که بخش عمده ای از آن از موقعیت جغرافیایی 
ر از خطر این کشور پشتیبانی می شود. اما قاسم سلیمانی  دو
تنِش آرامش بخش را از کشور و برای کشوری که جغرافیایی 
کامال در معرض خطر دسترس حمله دارد اجرا و تثبیت کرد.  
در این شرایط بدیهی است که منطق محاسباتی "گونه ایرانی 
نده تر  تنش آرامش بخش" از گونه آمریکایی آن پیچیده تر و بّرَ
باشـد. چنانچـه پاسـخ پیچیـده و هیبریدی ایـران در حمله 
عین االسد -که بخش هایی از منطق محاسباتی آن را فرمانده 
کل سپاه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی تشریح 
کـرد و بخش هایـی از آن سـخنان او از شـبکه یـک تلویزیـون 
ملی ایران پخش شد- گویای ظرافت ها و فخامت های آن 

بود.
 به غیر از "انتقام سخت" یکی دیگر از متغیرهای 

اصلی در راهبری "گونه ایرانی تنش آرامش بخش" 8
سـخت  انتقـام  گـر  ا اسـت.  "کتمـان"  عنصـر 
تکنولوژی مواجهه با بیرون باشد، "کتمان" تکنولوژی مواجهه 
با درون است. "کتمان" در این چارچوب، یعنی؛ پنهان کردن 
هزینه های جانی و جسمی رزمندگان برای نهراسیدن آحاد 
پشتیبانان پشت جبهه از جنگ. این عنصر در گونه آمریکایی 
کامال معکوس تعریف شده؛ آنجا ضریب دادن به هزینه های 
انسانی جنگجو برای در صحنه نگه داشتن مردم و پشتیبانی 
ایشـان از جنـگ یـک اصـل اساسـی اسـت. هالیوود ماشـین 
یر رزم، آسیب، مرگ و تنش جنگجویان  یع تصاو تولید و توز
آمریکایی در اقصی نقاط جهان برای شـهروندانی اسـت که 
در آرامش صندلی های سینمای شان باید قدر آسودگی ملی 
کننـد.  تقدیـس  را  گنگسترهای شـان  و  دانسـته  را  خـود 
آمریکایی ها با اینکه دوگانه جنگ-صلح را شکسته اند اما 
در مقـام تبلیـغ، القـاء و بازنمایـی همچنـان از الگوهـای 
ح" پیروی 

ّ
تصویرسازی جنگ سردی مبتنی بر "صلح مسل

می کنند. ایشان همچنان از طریق َبرسازی تصویر دشمن، 
بـه مثابـه نیـروی سـیاه شـیطانی سـیال وحشـی که همـاره در 
کمین آمریکاست، القاء می کنند که همچنان در موقعیت 

ح" هستیم. 
ّ
"صلح مسل

در چارچوب "گونه ایرانی تنش آرامش بخش" و 
وارد 9 "کتمـان"،  راهبـردی  عنصـر  اسـاس  بـر 

موقعیت های متفاوتی از تعادل صلح و جنگ 
ـح" 

َّ
کـه می تـوان آن را تحـت عنـوان "جنـگ ُمَصل مـی شـویم 

ح" موقعیتی نه مبتنی بر تصویر 
َّ
صورتبندی کرد. "جنگ ُمَصل

ح" 
َّ
جنگ بلکه بر مبتنی بر خودجنگ است. در "جنگ ُمَصل

ح" از طریق "القاء" خطر دشمن نظامی 
ّ
بر خالف "صلح مسل

موهـوم بـرای مداخـالت نظامـی نامشـروع در جهـان توجیـه 
تراشـیده نمـی شـود، بلکـه بـا "کتمـان" خطـر دشـمن نظامـی 
واقعـی، بـرای جلوگیـری از تـرس ملـی، امکانـی بـرای ارتقـاء 
بصیـرت و دشمن شناسـی عمومـی و بـه تبـع آن حمایـت 
ی از دفاع فراهم می شود. هزینه "القاء سینمایی 

ّ
طبیعی-مل

ـم
سـ

 قا
اج

س ح
در

ای 
پ

  حق واضح است  

 با عقل ناقص خود می دیدم برخی خّناسـان سـعی 
کـه مراجـع و علمـا مؤثـر در جامعـه  داشـتند و دارنـد 
بـه  بـه جانبـی  بـا سـخنان خـود و حالـت حـق  را 
سـکوت و مالحظـه بکشـانند. حـق واضـح اسـت؛ 
جمهـوری اسـالمی و ارزش هـا و والیت فقیه میراث 
امام خمینی� هستند و می بایست مورد حمایت 

گیرند. جـدی قـرار 

انتقام سخت، یعنی 
برخوردی که اراده برخورد 

متقابل را از دشمن بگیرد و از این 
جهت کار را بر او "سخت" کند. چه 

بسا ممکن است نیروی هوایی ژاپن 
با ظرفیت ۳۵0 هواپیما تصمیم 

بگیرد که با حمله ای رعدآسا بخش 
اعظم ناوگان دریایی و هوایی آمریکا 
« نابود کند، اما  را در بندر »پرل هاربر

همان ضربه اراده آمریکا را در حد 
عکس العملی به بزرگی حمله اتمی 
به هیروشیما و ناکازاکی برانگیزاند؛ 

و چه بسا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران طی حمله ای به مراتب 

کم هزینه تر به پایگاه عین االسد 
آمریکا چنان اراده رزمی طرف مقابل 

را به هم بریزد که حتی به اندازه 
شلیک یک گلوله هم برای امنیت 
داخلی شهروندان ایران تهدیدی 

ایجاد نکند

خطـر" در "گونـه آمریکایـی تنش آرامش بخـش" از طریق پول 
شـرکت های امنیتی و سـازندگان جنگ افزار تامین می شود 
و هزینـه "کتمـان جهادی خطـر" در "گونه ایرانی تنش آرامش 
بخش" از طریق فداکاری جانی و جسمی رزمندگان را خدا" 
تامیـن میشـود. بدیـن ترتیـب سـپاه قـدس انقـالب اسـالمی 
ایران تنها ارتش جهان است که کتمان "مرگ" و "مصدومیت" 
اعضایـش را تـا روزمبادای روشـنگری به یکـی از متمایزترین 
پروتکل های نظامی خود تبدیل کرده اسـت. بسـیار باشکوه 
است که این نیروی آزادی بخش، تا موقعیتی از تقویم جنگ 
با دشمن تکفیری که شرایط به طور نسبی به نفع جبهه حق 
مغلوبـه نشـد تـالش نکـرد خبـر هزینه هـای جانـی و جسـمی 
کنـد.  سـربازان و سـردارانش بسـامدی در داخـل ایـران پیـدا 
یک تریـن و در عیـن حـال الهام بخش تریـن  داسـتان ایـن تراژ
یـخ نظامـی جهـان در تشـییع جنـازه فرمانـده و  "کتمـان" تار
اسـطوره این ارتش یگانه آشـکار شـد. آنگاه که از تراکم انبوه 
کتمان، آتش فشانی ابدی از مشارکت خیابانی ده ها میلیون 
یخ برای تجلیل از یکی  انسان در بزرگترین تشییع جنازه تار
یخ فوران زد. در این  از برجسته ترین فداکاری های انسانی تار
یـداد معاصر، مشـابه داسـتان عاشـورا، یک بـار دیگر مرز  َاَبررو
بیـن تـراژدی و حماسـه در هـم نوردیده شـد و شـکوه آفرینی و 
یخ  الهام بخشی "سردار صلح و جنگ ایران" برای همیشه تار

رستگاری انسان مستدام ماند.
بخش مهمی از زمینه های تشییع عظیم شهید 

سـلیمانی بـه انباشـت انبوهـی از حقایق مکتوم 10
فداکاری این انسان بزرگ و یارانش باز می گشت. 
یج و در اواخر جنگ آشـکار  بخش هایی از آن فداکاری بتدر
گهان حقیقت بقدری رخ نمود  شـده بود اما با شـهادت او نا
که برای انسان مواجهه کننده با شهادت او چاره ای جز تبدیل 
کـردن تـراژدی بزرگ مرگش به حماسـه بزرگتری برای ادامه راه 
مقاومتش باقی نمی ماند. تجربه انسان از سنت های جاری 
یخ بار دیگر نشان داد که یک نوع خاص از فداکاری  خدا در تار
انسـان بـرای انسـان وجـود دارد که "کتمـان" آن موجب پنهان 
ماندنـش نمی شـود و حقیقـت فـداکاری باالخـره بدسـت 
نیروی هـای باالتـر عالـم  بصورت متصاعدی افشـا می شـود؛ 
در معـارف اسـالمی ایـن نـوع از فـداکاری را "فـداکاری بـرای 
انسان و در راه خدا" گذاشته اند. مجاهدت و شهادت حاج 
قاسم سلیمانی گویای این حقیقت راهبردی است که کتمان 
"فداکاری برای انسان و در راه خدا" نه تنها فراهم آورنده زمینه 
اصلـی تنـش آرامـش بخـش در زمـان حیـات رزمنـده اسـت، 
یی برانگیزانندتر از ماجرای  بلکـه؛ از ماجـرای مـرگ او نیز نیرو

حیات او برای ادامه راه و هدف مجاهد ایجاد می کند.
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ر سـپهبد شهیدقاسـم سـلیمانی با دسـتور مسـتقیم  ترو
رئیس جمهور ایاالت متحده، بار دیگر مسـاله ی »گفتمان 
مقاومـت« را در میـان افـکار عمومـی مطرح کرد؛ مسـاله ای 
یـژه پس از روی کار آمدن  کـه در سـال های اخیـر و بـه طور و
دولـت دکتـر حسـن روحانـی بـا چالش هـای نظری از سـوی 
زارت امـور  دولـت و همچنیـن راهبـرد عملیاتـی از سـوی و

کرد. خارجه روبـه رو 
کره« از سوی دکتر محمدجواد ظریف هم  »گفتمان مذا
گونه ای طراحی و مدیریت شد که در تقابل با »گفتمان  به 
مقاومـت« قـرار بگیرد؛ یعنـی اقداماتی که دولت یازدهم در 
حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی انجام می دهد، 
منجـر بـه بهبـود وضعیـت رفاهـی مـردم و ارتقـای جایـگاه 
اعتبـاری ایـران در جهـان می شـود و هـر مسـیری غیـر از این 

گفتمـان مقاومـت  کنایه هـای مختلـف،  کـه بـا  مسـیر – 
ران  کشـورمان بـه یـک دو رود  تعبیـر می شـد – باعـث و

سـیاه خواهد شد.
یکرد سپاه  در مقابل این جریان فکری و عملیاتی، رو
یه و عراق و مبارزه با داعش قرار داشت.  قدس در سور
این محور که تحت عنوان گفتمان مقاومت فعالیت 
می کرد، هم از سوی دولت محمود احمدی نژاد و هم 
از سوی دولت حسن روحانی به شدت مورد هجمه 
قرار داشت؛ تا جایی که هر دو دولت خواستار عدم 
یه بودند  رود ایـران بـه مسـاله دفـاع از مردم در سـور و

ج از جمعیت   چابک: خرو

زمانـی کـه آقـای نـوری فرمانـده سـپاه کرمـان بودنـد، آخریـن شـب روضـه در بیـت الزهـرا ازدحام جمعیت به حدی شـد که دسترسـی ما به حاج قاسـم غیر ممکن شـد و 
کرده  گیر  که در ترافیک  گرفته بودند و خودشـان را به خیابان رسـانده بودند و سـوار ماشـین پرایدی  کاری از دسـت مان بر نمی آمد. حاج قاسـم دسـت آقای نوری را 
بـود شـده بودنـد. زنـگ زدنـد و گفتنـد کـه مـا فـالن جـا هسـتیم، بیاییـد دنبـال مـا. تعجـب کردیـم از این کـه حـاج قاسـم چـه تدبیـری بـه کار بردنـد و خودشـان را از ایـن 
ع اصاَل با روحیات شـان سـازگار نبود. جمعیـت بیـرون کشـاندند. حـاج قاسـم بـه شـدت بـا مسـئله حلقـه زدن دورشـان بـرای حفظ امنیت شـان مخالـف بودند و این موضـو

مقدمه ای بر چارچوب نظری »گفتمان مقاومت«
و راهبرد شهید سلیمانی

از »سرباز وطن«
تا »سرباز مقاومت«

 پژوهشگر روابط بین الملل
 مهدی خانعلی زاده
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و حتـی کار را تـا جایـی پیـش بردنـد کـه اعـالم کردنـد ایـران 
بایـد بـا گروه هـای معـارض – یعنـی داعش، النصـره و غیره 
کـره شـود تـا بتوانـد سـهمی در دولـت و حکومت  – وارد مذا
یه و عراق داشته باشد! طرح مساله ی »برجام  آینده در سور

منطقه ای« هم در همین راستا صورت گرفت.
با این حال، گفتمان مقاومت با حمایت مستقیم رهبر 
انقـالب بـه مسـیر خـود ادامـه داد و نهایتـا نیـز بـا شکسـت 
داعـش، عیـان شـد کـه پیگیـری ایـن گفتمـان تا چـه اندازه 

درسـت و بـر طبـق منافـع ملـی ایران بوده اسـت.
در ایـن زمینـه بـد نیسـت بـه یـک مـورد مصداقـی اشـاره 
کنیم. در ادبیات استراتژیک روابط بین الملل، »ایجاد ابهام 
در نحوه واکنش« و »افزایش هزینه احتمالی تهاجم نظامی« 
دو اصل مهم در سیاست های دفاعی هر کشوری محسوب 
می شود. به صورت ساده و خالصه می توان این دو اصل را 
گر یک کشور از ناحیه کشوری دیگر  اینگونه توضیح داد که ا
احساس خطر حمله نظامی داشته باشد، باید واکنش خود 
به حمله احتمالی را به اندازه ای مبهم و البته قاطع نمایش 
دهد که همین مساله باعث رفع هرگونه تمایل طرف مقابل 

به اقدام نظامی و ضربه اول علیه آن کشور شود. 
حاال به میدان عملیات برگردیم و احتمال تهاجم نظامی 
آمریـکا بـه ایـران و »خطـر جنـگ« کـه برخی از سیاسـیون در 
کشـور آن را مطـرح می کننـد، بررسـی کنیـم. طبیعـی اسـت 
کارشناسان نظامی و از منظر فیزیکی و مادی،  که در نگاه 
امکانـات و تجهیـزات جنگـی ایـاالت متحـده فراتـر از تـوان 
دفاعی کشـورمان اسـت؛ اما چرا »امکان وقوع این جنگ« 
حتی در میان فعاالن سیاسی آمریکایی هم مطرح نیست؟

پاسخ به این سوال مهم که »چرا سایه جنگ از سر ایران 
برداشـته شـده؟« را بایـد در مناظـره نامزدهـای انتخابـات 
یاست جمهوری دوازدهم جست وجو کرد؛ جایی که حسن  ر
ردهای برجام را  روحانی صراحتا عدم ملموس بودن دستاو
ردهای دفاعی ایران و البته »نوشتن شعار بر روی  به دستاو
موشک ها« مربوط دانست. شعارهایی که روی موشک های 
یم صهیونیسـتی را هدف  ایران نوشـته می شـود، معموال رژ
گر  قـرار می گیـرد و بـه نوعـی بازتاب این جمله هسـتند که »ا
اسرائیل دست به خطایی بزند، جمهوری اسالمی در مقابل 
ک یکسان می کند.« و همین مساله  یو و حیفا را با خا تل آو
یعنی ایجاد این ابهام در ذهن مقامات آمریکا که در صورت 
تهاجم به ایران، چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل خواهد بود.

در واقـع شـعارهایی کـه روی موشـک های ایـران نوشـته 

می شود، از خود موشک ها نقش بازدارندگی بیشتری دارند 
کرده اند. به  ر  و خطر جنگ را همین شعارها از سر ایران دو
گفتـه اسـاتید دانشـگاه، »بازدارندگـی« بـه معنـای اسـتفاده 
از نیروهـای مسـلح نیسـت و از ایـن رو نبایـد آن را بـه عنوان 
رد؛ بلکه به عقیده  یک راهبرد برای جنگیدن به حساب آو
بسـیاری از صاحب نظـران، بازدارندگـی نوعـی راهبـرد برای 
حفظ وضع موجود و دست یابی به سازش است. به گفته 
بوفر کارشـناس فرانسـوی، بازدارندگی به عنوان یک راهبرد 
درصدد آن است که متخاصمان را از قدرت تصمیم گیری 
برد نیروی نظامی ناتوان سازد. طرف های متخاصم  برای کار
- بـا فـرض عقالنیـت- با محاسـبه هزینـه و فایده درگیری 
یگر  وارد جنگ می شوند و مکانیزم آن این گونه است که باز
الـف( بـا افزایـش، حفـظ و نمایش برتری تـوان نظامی عامل 

یگر ب( از توسل به حمله می شود. خودداری باز
بر همین مبنا بود که حامیان گفتمان مقاومت به آقای 
که همین شعارهای روی موشک  کردند  ری  روحانی یادآو
کره آمدن طرف مقابل فراهم کرد؛  شرایط را برای سر میز مذا
وگرنـه بـدون ایـن شـعارها، دیپلمات هـای دولـت بـه جـای 
حضور در اتاق های شیک و مجلل هتل کوبورگ، باید در 

کی دست به اسلحه می بردند. سنگرهای خا
امـا نکتـه ی مهـم در ایـن مسـیر، نحـوه ی مقابلـه ی نماد 
گفتمان مقاومت – یعنی حاج قاسم سلیمانی – با رئوس 
یکردی که به جای تقابل، همراهی  گفتمان معامله بود؛ رو
را در پیـش گرفـت و زمینـه  را بـرای تامیـن منافـع ملـی ایـران 

حتـی ذیـل گفتمـان مقابل هم فراهم کرد. در واقع هر چقدر 
اهالی دولت بر طبل لزوِم کنار گذاشتن مقاومت و همراهِی 
تام و تمام با قدرت های بزرگ جهانی می کوبیدند، شهید 
سلیمانی شرایط را برای حمایت عملی از دولت به منظور 
گر  عدم ایجاد شکست در اتحاد ملی بازتر می کرد. در واقع ا
یکرد عقالنی شـهید سـلیمانی در پیگیری هوشـمندانه  رو
گفتمـان مقاومـت نبـود، هـم طیـف مقابـل بهانـه الزم بـرای 
تخریـب چارچـوب نظـری این گفتمان را پیدا می کرد و هم 
کـرات را بـه ایـن  کامـی و نامالیمتـی در مسـیر مذا هرگونـه نا
گفتمـان نسـبت مـی داد )کـه حتـی بـا ایـن وجود هـم چنین 

مسـاله ای رخ داد!(
کلمـه ی مقاومت سال هاسـت که از سـوی رسـانه های 
ایرانـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و همیـن مسـاله سـبب 
شـده تـا بـار معنایـی سـاده ای برای آن درنظر گرفته شـود اما 
چارچوب نظری »گفتمان مقاومت« که در سال های اخیر 
کامی برجام از یکسـو و شکسـت داعش از  یژه پس از نا و بو
گرفته و مردم را با  سوی دیگر، رنگ و بوی متفاوتی به خود 
ظرفیت های واقعی آن – فارغ از شعارها و تبلیغات مثبت 
کرده، به قدری محکم و اسـتوار اسـت که  و منفی - آشـنا 
یکرد نظری و کالمی  به جرات می توان گفت جدی ترین رو
در سخنرانی های رهبر انقالب در مدت سی سال رهبری 

ایشان است.
آیـت اهلل خامنـه ای تمرکـز اصلـی سـخنان خـود در یـک 
دهه اخیر را بر محور مقاومت و معرفی چارچوب نظری آن 
ردهای آن قـرار داده اسـت؛ تـا جایـی که  و تبعـات و دسـتاو
جملـه ی کلیـدی ایشـان درباره ی »هزینه ی بیشـتِر تسـلیم 
نسـبت بـه هزینـه ی مقاومـت«، تبدیـل به الگـوی راهبردی 
ین  در زمینه ی بازتعریف مقاومت شـده اسـت و نگاهی نو
کـرده  در ایـن زمینـه بـرای حامیـان جریـان مقاومـت ایجـاد 
یکـرِد اتخـاذ شـده از سـوی رهبـر انقـالب  اسـت. همیـن رو
بـود کـه باعث شـد تا »گفتمـان مقاومت« و نمـاد بیرونی آن 
یعنـی شـهید سـلیمانی، از یـک فضـای انتزاعـی در میـان 
افکار عمومی خارج شـود و تبدیل به یک واقعیت عینی و 

ملمـوس برای آنها شـود.
کید و اطمینان گفت که داِل مرکزی  در نهایت باید با تا
گفتمـان مقاومـت از منظـر شـهید سـلیمانی، حفاظـت و 
ردهای ایـران بـود و همین  حراسـت از منافـع ملـی و دسـتاو
کاردهای »سـرباز وطن« بیشـترین  مسـاله باعـث شـد تـا پال
کـه بـرای تشـییع شـهید قاسـم  حجـم را در دسـتان مردمـی 

سـلیمانی جمـع شـده بودنـد، بـه خود اختصـاص دهد.
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  سپاه را با فرد نسنجید  

گـر مـا  یـم؛ امـا ا واهلل بـه عنـوان یـک سـپاهی نمی گو
معتقـد بـه امـام هسـتیم، امـام فرمودنـد: مـن از سـپاه 
راضی هستم و هرگز نظرم برنمی گردد. سپاه را با من 
شخصی مقایسه نکنید؛ من عیب دارم، من را هدف 
کشـور نبود. گر سـپاه نبود،  قرار بدهید، نه سـپاه را. ا

باید با تاکید و اطمینان 
گفت که داِل مرکزی گفتمان 
مقاومت از منظر شهید سلیمانی، 

حفاظت و حراست از منافع ملی 
و دستاوردهای ایران بود و همین 

مساله باعث شد تا پالکاردهای 
»سرباز وطن« بیشترین حجم را 

در دستان مردمی که برای تشییع 
شهید قاسم سلیمانی جمع شده 

بودند، به خود اختصاص دهد
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جهان نگری ای خداباورانه از دریچه عرفان
بخش  بنیادی یک انسان، بخش جهان نگری یک انسان 
است؛ یعنی نسبتی که انسان ها با هستی و عالم و از طریق 
آنها با پدیده ها، سـاختارها و مناسـبات مادی جهان پیدا 
می کنند، شـهید سـلیمانی یک متفکر کالسیک فلسفه و 
یابی  که بتوانیم جهان نگری او را ارز حکمت و عرفان نبود 
کنیم، امـا شـواهد قابـل توجـه و قابـل اعتنایـی در دسـترس 
یم که راه را باز می کند تا ما این جهان نگری را در شهید  دار

سلیمانی ببینیم.
یک دست نوشته از شهید سلیمانی، 2،۳ ساعت قبل 
یه به دسـت آمده که کل فهم از ایشان  از شـهادتش در سـور
در آنجـا هسـت؛ هـم به لحـاظ عباراتـی که به کار بـرده و هم 
به لحاظ موقعیتی که این کلمات در آنجا نوشته شده است. 
شـخصیت هایی مثـل شـهید سـلیمانی شـخصیت های 
ز نمی کنند، حتی  یـی دارنـد که به راحتی ظهور و برو تو در تو
روابـط نزدیـک اجتماعی و خانوادگی با او امکان انکشـاف 
چنین حقیقتی را میسر نمی کند، اما زمان ها و موقعیتهایی 
فراهم می شود که این حقیقت وجودی ظهور می یابد. این 
دست نوشـته از جهان نگـری شـهید سـلیمانی پرده برداری 
می کند. ایشان نوشته است که »خداوندا، عاشق دیدارت 
کـه موسـی را ناتـوان از ایسـتادن و  هسـتم، همـان دیـداری 
نفس کشیدن کرد«، می بینیم که شهید سلیمانی خواهان 
ید، »خداوندا،  چنین مالقات با خداوند است! ایشان می گو
عاشق دیدارت هستم«، اما چه دیداری؟ دیداری که حتی 
موسـی در آن ناتوان بود. در چه حد؟ در حد نفس کشـیدن 
کلیـم اهلل، نبـی اهلل و پیامبـر اولواالعـزم  و ایسـتادن! موسـی 
اسـت، حـاال در یـک عصـری و در عصـر ما یک انسـانی که 
یژگی هـای از پیـش  جـزو معصومیـن نیسـت و واجـد ایـن و
تعیین شده نیست، خواهان چنین مالقاتی با خداست و 
ید که "خداوندا، عاشق مالقاتت هستم، دیداری که  می گو

موسـی ناتوان از ایسـتادن و نفس کشیدن کرد.” 
یـد خواهـان چنیـن  کـه بگو کسـی را ندیـدم  مـن تقریبـًا 
کـه در آن موسـی  بـا خـدا هسـتم، مواجهـه ای  مواجهـه ای 
ناتـوان، آن هـم در حـد نفـس کشـیدن بـود، ایـن یعنـی یـک 
جهان نگـری قدرتمندی پشت سـر ایـن جمله و گزاره وجود 
کلیـد فهمیـدن حقیقـت شـهید  کـه به اعتقـاد بنـده  دارد 
سـلیمانی همیـن جمله اسـت. مـن با کسـانی کـه اهل این 
کـردم تـا ببینیـد در قـرآن  گفت وگو هایـی  حرف هـا هسـتند 
که این  چه کسـی اهل این جمله اسـت و چه کسـی هسـت 
سـعه وجـودی را دارد و ایـن سـقف پـرواز را دارد که ایـن نـوع 

مواجهـه را بـا خـدا می خواهـد.
این دل نوشـته  در سـاعات پایانی عمر شهید سلیمانی 
کـه صادقانـه و خاضعانـه اسـت و از حالـت  نوشـته شـده 
دل نوشـته ها و مناجات نامه هـای خواجه عبداهلل انصاری 
هم نیسـت، لذا یک حقیقت وجودی اسـت که در شـهید 
سلیمانی وجود دارد. یکی از چیزهایی که به تشییع شهید 

سـلیمانی منجر شـد، این نوع جهان گری بود.

گاه و انتخاب گر شخصیتی مرگ آ
مساله دیگر در حقیقت شهید سلیمانی را بایستی مساله 
گاه  گاهی« دانسـت. شهید سلیمانی انسانی مرگ آ »مرگ آ

حقیقت سلیمانی

بـا  قاسـم سـلیمانی  تشـییع حـاج  رسـانه ای  به لحـاظ 
و  یـن  کم تر یـخ، مترا تار بدرقـه  یـن  تعابیـری مثل "بزرگتر
ین تشـییع و..." توصیف شـد، اما به نظر هرچند  پرشـورتر
اینها در جای خودش قابل قبول است، اما راضی کننده 
کـه  پدیـده ای  بـه  نسـبت  را  مـا  یـا دسـت کم  و  نیسـت 
و  کردیـم، هم راسـتا  تجربـه  به شـکل شـهودی خودمـان 
یـا قانـع نمی کنـد؛ بنابرایـن عظمـت تشـییع پیکـر شـهید 
سـلیمانی را می شـود در سـطح دیگری قبل از اینکه وارد 
یـم و بعـد وارد  یم، در نظـر بگیر سـطح "فکچـوال" آن شـو

یم. آن شـو اجتماعـی  صحنـه 
و  سـلیمانی  شـهید  تشـییع  عظمـت  بیـن  پیونـدی 
دارد  وجـود  سـلیمانی  شـهید  خـوِد  وجـودی  حقیقـت 
واقـع در شـهید سـلیمانی ظهـور  در  ایـن حقیقـت  کـه 
می یابد. شـهید سـلیمانی به نظـر یـک حقیقـت وجـودی 
یـق  کـه از طر یـم  کشف ناشـده ای داشـت؛ شـواهدی دار
آنهـا دسـت کم می توانیـم بـه آن حقیقـت وجـودی نزدیک 
یم و در دل و خـالل فهمیـدن ایـن حقیقت وجودی،  شـو

کنیـم. ک  تـا حـدی ادرا ایـن تشـییع را هـم  بتوانیـم 

 جامعه شناسی سیاسی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 دکتر پرویز امینی
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قدرت جمهوری اسالمی 

ییـم قـدرت  گـر بخواهیـم محاسـبه بکنیـم و بگو ا
جمهـوری اسـالمی قبـل از داعـش و بعـد از داعش، 
ز، در زمان  جمهوری اسالمی عزتش و قدرتش در امرو
ز داعش، ده ها برابر  پایان داعش، به نسبِت قبل از برو
شده است. دفاع جانانه جمهوری اسالمی از مردم 
عراق، دفاع جانانه مردم از جمهوری اسالمی از، مردم 
ز موجـب شـده اسـت که ایـران در درون  یه امـرو سـور
این کشـورها عزت مندترین کشور باشد و عزیزترین 
ز عزیزترین آحاد مردم  کشور باشد. آحاد مردم ما امرو
گون.  جهان هستند در این کشورها و در جاه های گونا
ر شـده و اعتماد  اتکا به جمهوری اسـالمی قابل باو
بـه جمهوری اسـالمی افزایـش پیدا کرده. جمهوری 

کرده. اسالمی در سطح جهانی ارتقاء پیدا 

بود، مرگ مسـاله مهمی برای متفکرین اسـت، متفکرینی 
کـه در واقـع دغدغه  هـای وجودی دارنـد و مرگ را وجه ممیز 
کـه  انسـان از غیرانسـان می داننـد. انسـان موجـودی اسـت 
یش ها،  گاه است و منشأ اصلی تشو می میرد و به مردنش آ
اضطراب ها و دل نگرانی  ها و دل شوره های انسان را همین 

گاهی از مرگ می  دانند. دغدغه آ
ییـم،  گـر بخواهیـم صورت بنـدی فیلسـوفانه آن را بگو ا
به نـام  دارنـد  مفهومـی  گزیستانسـیال"  "ا فیلسـوف های 
»موقعیت مرزی« که در آن موقعیت، وجود اصیل از وجود 
غیراصیـل مشـخص می شـود. یکـی از نقـاط برجسـته در 
موقعیت هـای مـرزی مسـاله نحـوه مواجهـه بـا مـرگ اسـت. 
گاه بود یعنی در مساله مرگ با تغافل  شهید سلیمانی مرگ آ
و تجاهل نگاه نمی کرد، چون  مرگ برایش مساله عمده ای 
بـود، سـبک زندگـی اش، نحـوه مواجهـه اش بـا پدیده ها و با 

موضوعـات و مسـائلش متفـاوت بـود.
یژگی های شهید سلیمانی این بود که جهانش  یکی از و
گاهی جهان را بزرگ می کند، تمنایی برای  بزرگ بود، مرگ آ
یی در مواجهه با افراد عادی دارد که  یدئو شهادت، حتی و
یند "آیا من در نظر شما آدم خوبی  از آنها می خواهد که بگو
هستم؟" این جدی بودن مساله مرگ برای شهید سلیمانی 
ید که با یک  لتی است که به ما می گو را نشان می دهد؛ و دال

وجود اصیل و حقیقت مهمی روبه رو هستیم.

عبور از خویشتن
سـومین مسـاله در حقیقت شـهید سـلیمانی، »عبور از 
خـود« بـود؛ انسـانی کـه از خـودش عبـور کـرده بـود و این هم 
نکته مهمی در عظمت و حقیقت وجودی شهید سلیمانی 
ینـد  کـه "می گو کردنـد  بـود. از آیـت اهلل بهاء الدینـی سـؤال 
شهدای جوان ره  صدساله را یک شبه طی کردند، آیا اینها 
کـه "خیـر، اینهـا واقعیـت  گفـت  اغـراق نیسـت؟"، ایشـان 
کـه "چـرا واقعیـت اسـت؟"، فرمـود "بـرای  گفتنـد  اسـت"، 
اینکـه مهم تریـن هسـتی یـک انسـان جهانـش هسـت، در 
موارد سیر و سلوک فرد قرار است به کجا برسد؟ قرار است 

سرباز جمهور

از خودش عبور کند، کسی که آمادگی دارد از جانش بگذرد، 
کنـد"؛ شـهید  ایـن می توانـد راه صدسـاله را یک شـبه طـی 
کرده بود، هر وقت صحبت  سلیمانی هم از خودش عبور 
کربالی  می کرد، از دیگران سـخن می گفت. ایشـان بعد از 
5، شـهدای لشـکر را نـام می بـرد، در ایـن واقعـه هـم دیگران 
هستند که مهم اند، یعنی از خودش عبور کرده بود، مانند 

کاظمی. شـهید همت و شـهید احمد 

مجاهدت خستگی ناپذیر
چهارمیـن مسـاله شـهید سـلیمانی، مسـاله مجاهـدت 
۴۰سـاله ایشـان اسـت. این مربوط به موقعیت های عملی 
گاهی و از خود  این شـهید اسـت، این جهان نگری، مرگ آ
عبور کردن در یک پروسـه ۴۰سـاله و مجاهدت مدام، این 
حقیقت صیقل خورده را شفاف تر و قدرتمندتر کرده است.

گواهی بر حقایق و فطرت
مساله پنجم درباره تشییع پیکر شهید سلیمانی را باید 
مساله شهادت دانست. شهید به تعبیر لغوی کسی است 
گـواه اسـت و بـر بطـالن یـک راه و حقیقـت یـک راهـی  کـه 
گواهـی می دهـد، خـوِد ایـن شـهادت هـم تحولـی در علـوم 
می توانـد ایجـاد کنـد که این شـهادت وقتی بـا جهان نگری 
گاهی جمع می شود، این حقیقت را خیلی نیرومند  و مرگ آ
می کنـد، ایـن حقیقـت مهـم را در تشـییع شـهید سـلیمانی 
می بینیم که وقتی این عناصر با هم جمع می شوند، موقعیت 
کـه ایـن فـرد می توانـد بـا  منحصـر بـه فـردی ایجـاد می کنـد 
فطرت ها و جان انسان ها ارتباط برقرار کند، ما برای اینکه 

یم. به فطرت مان پاسـخ دهیم، همیشـه مالحظاتی دار
در آبان ۹۸ در کشور اتفاقاتی افتاده بود و فضای عمومی 
کـرده بـود، متفکـران و آدم هـای  را دچـار رنـج و نارضایتـی 
یادی، اعم از متفکر و غیرمتفکر که با جمهوری اسالمی  ز
موضع داشـتند، با تشـییع پیکر شـهید سـلیمانی همراهی 
یر خارجه دولت پهلوی  ز کردند، نظیر دکتر سروش و زاهدی و
کـه اختالفـات  کسـانی  و محمـود دولت آبـادی و... همـه 

یک و سیاسـی داشتند. ایدئولوژ
آنچه باعث شد برخی مالحظات درباره پاسخ به فطرت 
انسـان ها ذوب شـود، حقیقـت نیرومنـد شـهید سـلیمانی 
است. به لحاظ اجتماعی آن حقیقت که ظهور اجتماعی 
 خیرًا"! 

ّ
هم اّنـا النعلم منـه اال

ّ
پیـدا کرد، ذکـر نمـاز بـود کـه "الل

همـه می خواهنـد گواهـی دهند که از شـهید سـلیمانی جز 
یادی رابطه نزدیک واقعی  خیر ندیدند، در حالی که بخش ز
با شـهید سـلیمانی نداشـتند که بخواهند چنین گواهی را 
بدهند، این گواهی را آن نسبتی که با جان ها و فطرت های 
آنها برقرار شده بود برای ما فراهم می کرد و آن بغض همگانی 

که در این ذکر شکست، ظهور حقیقت سلیمانی بود.
گر  تشـییع پیکـر شـهید سـلیمانی ظهـور حقیقـت بـود. ا
بخواهیم بحث جامعه شناسـی درباره تشـییع پیکر شهید 
سـلیمانی داشـته باشـیم،  عنـوان جامعه شناسـی ظهـور 
حقیقـت اسـت، آنچـه از صحنه هـای خیابان هـای تهـران 
کربال دیده می شد، ظهور حقیقت سلیمانی بود  و اهواز و 
که با فطرت ها گره خورده بود و این یک عالمت اجتماعی 

هم دارد.
وقتی به پایین دست نگاه کنیم، می بینیم که جامعه ما 
رهـا و تحلیل های  به رغـم خیلـی از مسـائل و بسـیاری از باو
جامعه شناختی دارای سالمت فطری است که این سالمت 
فطـری در برابـر حقیقـت خاضع می شـود و در برابر حقیقت 
کـه او را  تـاب مقاومتـش را دسـت می دهـد و مالحظاتـی را 

کنار می گذارد. ر می کند  نسبت به حقیقت دو
به شـکل بی سـابقه ای مـا در مواجهـه رسـانه  های غربـی 
کـه مسئله شـان تحریـف حقیقـت بـود،  و چـه رسـانه هایی 
وقتی می خواستند در مواجهه با شهادت شهید سلیمانی 
یکرد را تعقیب کنند، یعنی بتوانند این واقعیت را  همین رو
تحریف کنند، حقیقت شهید سلیمانی آن چنان نیرومند و 
قدرتمند و حقیقت به تمام معنا بود که برای نخستین بار از 
این رسانه  ها اعتبارزدایی و مشروعیت زایی کرد، یعنی آنها 
تـاب و تـوان به کارگیـری ترفندها و روش هایـی را که بتوانند 
کنند نداشتند و این  کنار بگذارند و مخدوش  حقیقت را 
به حقیقت عمیق و قابل توجه شهید سلیمانی برمی گردد.
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شهادت سردار سلیمانی و تبعات آن در عرصه داخلی و خارجی نشان 
میدهـد کـه ایـن پدیـده عظیـم از جنبه هـای مختلفی میتواند مورد بررسـی 

گیرد. کندوکاو قرار  و 

 تا پیش از این اتفاق، سال ها بود که دشمن با تبلیغات بسیار 
یاد تالش داشت تا القا کند که سیاست جمهوری اسالمی 1 ز

یه،  ایـران در خـارج از مرزهایـش و بطـور خـاص حضور در سـور
عراق، لبنان و...نادرست است و این کار هم موجب نارضایتی مردم است 

و هم به ضرر منافع ملی ایران است.
اما تشییع میلیونی پیکر شهید سلیمانی و یارانش در تهران و سراسر کشور 
نشان داد این تبلیغات سوء، اگرچه در برهه هایی از زمان و بر بخشهایی از 
ر عمومی اکثریت  مردم تاثیراتی داشته اما هیچگاه به گفتمان غالب و باو
مردم تبدیل نشـده و چه بسـا بخشـهایی از جامعه که پس از شـهات سردار 

یافتند. سلیمانی متوجه حقیقت شده و منطق باطل این تبلیغات را در
 بر همین اسـاس میتوان گفت جمعیت غیرقابل پیش بینی  و حیرت 
انگیزی که در سراسر کشور به خیابانها آمد تا »نماد سیاست های منطقه ای 
کثریـت  کـرد اوال ا کنـد اثبـات  جمهـوری اسـالمی ایـران« را تشـییع و بدرقـه 
قریب به اتفاق ملت ایران موافق این سیاست راهبردی است و ثانیا مردم 
بخوبـی میداننـد کـه راه حفـظ منافع ملی و امنیت کشـور نیز ادامه حضور 
یسم کیلومترها آنطرف تر از مرزهای  ر در کشورهای مسلمان و مبارزه با ترو
کشـور اسـت در غیر این صورت امنیت کشـور آن هم در منطقه ای پر از نا 

امنی و آشوب از بین خواهد رفت.

  پول نداشت برنج بخرد

کـه روزی حـاج قاسـم از جبهـه آمـده بـود بـه تعاونـی سـپاه. از مـن  کار می کردنـد، تعریـف می کردنـد  کـه در دوران جنـگ تحمیلـی در قسـمت تعـاون سـپاه  آقـای عربپـور 
پرسـیدند: چـی داریـد؟ چـه کار می کنیـد؟ چـه خدماتـی بـرای پاسـداران انجام می دهید؟ سـؤاالتی مشـابه این هـا از من پرسـیدند، ولی چیزی نخریدنـد و رفتند. بعدها 

از دوستان شـان شـنیدم کـه ایشـان بـرای خریـد برنـج آمـده بودنـد، ولـی پولـی نداشـتند و بـدون این کـه چیزی گفته باشـند، رفتـه بودند.

پییشرفت در 
گفتمان
مقاومت

فعال رسانه ای
امیرحسین ثابتی منفرد

چرا شهادت حاج قاسم 
سلیمانی، باید برای مردم 
رمزگشایی شود؟
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انگار وارد کشور خودشان شده اند

یند ایران منطقه را بلعیده، خوب یک  این که می گو
کـه خـب حضـور  حـرف ترسـاننده ای اسـت. ایـران 
نظامـی نـدارد. امـا سیاسـت ایـران، منطـق ایـران، 
حکمت ایران، حمایت به حق ایران از مردم منطقه 
موجب شده است که ایران عزت مند بشود. به این 
دلیل حس می کنند]ایران منطقه را بلعیده[ وقتی در 
درون این کشـورها می روند، در درون این خیابان ها 
یـر مقـام معظـم رهبـری را  حرکـت می کننـد، تصو
یـر امـام را می بیننـد، شـعارهایی بـه  می بیننـد، تصو
نفـع جمهـوری اسـالمی می بیننـد، ]حـس می کنند 
ایـران منطقـه را بلعیـده[ مـردم ایران وقتـی وارد عراق 
می شوند، انگار وارد کشور خودشان شده اند. مردم 
کشـور  عـراق وقتـی وارد ایـران می شـوند، انـگار وارد 
خودشان شده اند. ِکی می شد این میزان همبستگی 
و وحـدت و صمیمیـت را بیـن دو ملـت ایجـاد کرد؟ 

سرباز جمهور

ییم جمعیت فراموش  گر بگو  اما اغراق نیست ا
نشدنی حاضر در مراسم تشییع سردار سلیمانی 2

نه فقط تایید سیاست های منطقه ای جمهوری 
اسـالمی ایـران بلکـه »یـک آری بـزرگ« بـه منطـق انقـالب 
ز دوست و دشمن  که امرو اسالمی و آرمان های آن بود چرا 
معترف انـد سـردار قاسـم سـلیمانی نمـاد یـک مسـؤول طراز 
کـه بزرگتریـن  اول انقالبـی در نظـام جمهـوری اسـالمی بـود 
خصوصیت او تبعیت از ولی فقیه و اخالص در عمل بود.
 همیـن مسـاله و محبوبیـت بی بدیـل او چـه در زمـان 
حیات و چه بعد از شهادتش نشان داد مردم از اصل انقالب 
گاهـی  گـر  اسـالمی و آرمان هـای آن خسـته نیسـتند بلکـه ا
در آزدگی وجود دارد از آن دسـت از مسـؤولینی اسـت که با 
یی و عدم صداقت و فاصله شان  کاری، خالف واقع گو یا ر
بـا مـردم، آنهـا را فریـب داده و بگونـه ای دیگـر عمـل کرده اند 
وگرنه تجربه شهید سلیمانی اثبات کرد در صورتی که یک 
مسؤول هر آنچه شعار میدهد را صادقانه نیز عمل کند، در 
قلب عموم مردم چنان جایگاهی پیدا میکند که نمونه آن را 
در تشییع پیکر سردار سلیمانی همگان به وضوح مشاهده 
که  یژه آنجایی نمود بیشـتری داشـت  کردند. این مسـاله بو
مـردم از تمـام طبقـات مختلـف جامعـه در مراسـم تشـییع 
یختند و از ته دل  شـهید سـلیمانی حاضر شـدند، اشـک ر

فقدان این مرد بزرگ را به سـوگ نشسـتند.

کـه بـه واسـطه شـهادت سـردار   اتفـاق دیگـری 
یسـت آن بود که بار دیگر ۳ سـلیمانی به وقوع پیو

منطـق درسـت انقالب اسـالمی در ضدیت با 
گر تا پیش از این اتفاق هنوز افرادی  آمریکا به اثبات رسید. ا
گاهی تصور می کردند که شعار مرگ بر  بودند که از روی ناآ
گفتگـو،  آمریـکا منطـق درسـتی نـدارد و می تـوان از طریـق 
لبخند و عقب نشینی در برابر امریکایی ها به نتیجه رسید 
و رفتـار خصمانـه آنهـا در برابـر ایـران را تغییـر داد، ایـن اتفاق 
ر هیچ زبان دیگری نمی فهمند  تلخ نشان داد آنها جز زبان زو
گـر ایـران هـزاران قـدم نیـز در برابر آنها عقب نشـینی کند و  و ا
ر نماد  در جنگ مستقیم نظامی با آنها نیز نباشد آنها از ترو
اقتـدار ایـران ابایـی ندارنـد و شـعار مـرگ بـر آمریـکا حداقلـی 

یست است. ر ترین واکنش منطقی در برابر این دولت ترو

ر سردار سلیمانی توسط آمریکا   از سوی دیگر ترو
نشان داد ادعای ۴۰ ساله آنها مبنی بر مبارزه با 4

یـژه از نـوع دولتـی آن یـک طنـز تلـخ  یسـم بو ر ترو
اسـت. امریکایی هـا در حالـی همـواره جمهـوری اسـالمی 
یسـم دولتی  ر یـش به ترو ایـران را بـه خاطـر دفـاع از منافـع خو
متهـم می کردنـد و به همین خاطر در سراسـر جهان مجامع 
حقـوق بشـری و رسـانه ها را بـه فعالیـت علیه ایـران ترغیب 
یستی  ر می کردند که خودشان در اقدامی آشکار و کامال ترو
کـه  یـک فرمانـده ارشـد نظامـی ایـران را آن هـم در شـرایطی 
ر کرده و به  جنـگ نظامـی بیـن ایـران و آمریکا بر قرار نبود ترو
شهادت رساندند. لذا همین مساله بخوبی نشان می دهد 
یسـت جهـان کـدام کشـور اسـت و به  ر بزرگتریـن دولـت ترو
یسـم، آن هـم پـس از  ر واقـع ادعـای مبـاره امریکایی هـا بـا ترو
ر کسـی کـه عمر خود را به مبارزه بـا گروه های تکفیری و  تـرو

شهادت سرادر قاسم 
سلیمانی هزینه بی تدبیری 

و انفعال مسؤولینی بود که با 
بی عملی نسبت به بدعهدی های 

آمریکا در چند سال گذشته، به 
قدری به دشمن جرات بخشیدند 

که هزینه این روند تلخ از دست 
دادن این مرد بزرگ بود لذا 

بالفاصله بعد از شهادت حاج 
قاسم، سپاه پاسداران با موشک 

باران یکی از مهم ترین پایگاه های  
نظامی آمریکا در منطقه و برعهده 
گرفتن مسؤولیت آن، به دشمن 

پیام داد که اوال ایران توانایی حمله 
مستقیم به منافع آمریکا را دارد و 
ثانیا پاسخ موشک با موشک داده 

می شود

کـی شـوخی مضحـک اسـت. در  گذرانـده بـود  یسـتی  ر ترو
که ادعای اسرائیلی ها برای رعایت  جهان مدرن همانقدر 
کردنـی اسـت امریکایی هـا نیـز می تواننـد  ر  حقـوق بشـر بـاو
یسـم  ر انتظار داشـته باشـند ادعاهایشـان برای مبارزه با ترو

ر پذیر باشد! توسط افکار عمومی باو

 اما آنچه باعث شد تا آمریکایی ها پس از سال ها 
ر سردار قاسم سلیمانی را ۵ جرات اقدام برای ترو

پیـدا کننـد چـه بـود؟ بسـیاری از کارشناسـان و 
گفتمـان مقاومـت در  صاحـب نظـران معتقدنـد تضعیـف 
کره بی نتیجه با  سـال های گذشـته در کشـور و اصرار بر مذا
آمریـکا و همچنیـن عـدم واکنـش مقتدرانه بـه نقض برجام 
توسط غربی ها از جمله عللی هستند که در نهایت آمریکا 
را بـه ایـن محاسـبه رسـاند کـه بهترین فرصت بـرای حذف 

فیزیکی نماد اقتدار ایران به وجود آمده است.
لذا می توان گفت شهادت سرادر قاسم سلیمانی هزینه 
بی تدبیری و انفعال مسـؤولینی بود که با بی عملی نسـبت 
بـه بدعهدی هـای آمریکا در چند سـال گذشـته، به قدری 
کـه هزینـه ایـن رونـد تلـخ از  بـه دشـمن جـرات بخشـیدند 
دست دادن این مرد بزرگ بود لذا بالفاصله بعد از شهادت 
حـاج قاسـم، سـپاه پاسـداران با موشـک بـاران یکـی از مهم 
ترین پایگاه های  نظامی آمریکا در منطقه و برعهده گرفتن 
مسؤولیت آن، به دشمن پیام داد که اوال ایران توانایی حمله 
مسـتقیم بـه منافـع آمریـکا را دارد و ثانیـا پاسـخ موشـک بـا 

موشـک داده می شود.
لذا امید است سایر مسؤوالن نیز با تاسی به راهبرد اعالم 
شده توسط رهبر معظم انقالب در نماز جمعه 2۸ دی ۹۸ 
کره با آمریکا نه تنها بی فایده  ر کنند که مذا از عمق وجود باو
یاد به کشور است و آنچه منجر به  بلکه باعث هزینه های ز
پیشرفت و اقتدار ایران است قطع امید از کمک دشمن و 
ادامه مسیر شهید سردار سلیمانی است. او که در عمل به 

ما آموخت »مقاومت، رمز پیشرفت است.«
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»حسین شیخ االسالم« مشاور سابق وزارت امور خارجه

ثبات در استراتژی
انعطاف
در تاکتیک

مرحـوم حسـین شـیخ االسـالم  مشـاور 
سـابق وزارت امـور خارجـه و رئیـس مجلس، 
سـفیر  بین الملـل،  مسـائل  کارشـناس 
امـور  معـاون  و  سـوریه  در  سـابق  ایـران 
بین الملـل مجمـع جهانـی تقریـب مذاهـب 
اسـالمی اسـت و به واسطه حوزه فعالیتش 
در دیپلماسی منطقه سالها ارتباطات مستمر 
و عمیقـی بـا »حاج قاسـم سـلیمانی« داشـته 
است. قرارمان نیم ساعت بود اما بیشتر به 
طـول انجامیـد، هـر وقت نامی از حاج قاسـم 
در طـول گفتگـو بـه میـان مـی آمـد، اشـک در 
چشمانش حلقه می زد. بحث مان پیرامون 
نقش حاج قاسم در دیپلماسی منطقه بود 
و شیخ االسالم معتقد بود، حاج قاسم صف 
اول دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسالمی 
است و موفقیت های ما در منطقه به واسطه 
حضور حاج قاسـم و سـپاه قدس در منطقه 
بوده است. او می گوید »مهمترین ویژگی حاج 
قاسم در فعالیت های منطقه ای اش این بود 
کـه در اسـتراتژی ثبـات داشـت و در تاكتیـک 
انعطافی مدربرانه داشت.«  این گفت وگو یک 
ماه پیش از درگذشـت وی انجام شـده اسـت.
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سرباز جمهور

آقای دکتر کمی درباره ورود ایران به عنوان مرکز 
مقاومت و راه اندازی حزب اهلل لبنان و نقش 
سپاه قدس و شهید سردار قاسم سلیمانی در 

کنید. این زمینه صحبت 
زی انقالب اسالمی ما برای نگاه های مختلف  هنگام پیرو
حـرف تـازه ای داشـتیم. بـه طـور مثـال شـعار اول مـا آزادی؛ 
برای غیرمسلمانان و غیرمذهبی ها و حتی برای افرادی که 
دین را قبول نداشتند نیز جذابیت داشت و برای متدینین 
و مذهبی ها هم تعریف خودش را داشت. آزاد کسی است 
کـه هـر چـه اراده اش حکـم می کند را عمـل می کند در این 
میـان یـک عـده در چارچـوب دیـن عمـل می کننـد و عـده 
دیگر بر اساس اعتقاداتی که دارند. آرمان دیگر ما استقالل 
بـود و اسـتقالل در واقـع همـان آزادی در مقیاس یک ملت 
اسـت. یعنـی یـک ملـت هـر کاری که می خواهد بر اسـاس 
اراده و تصمیم گیـری خـودش انجـام می دهد و شـعار سـوم 
نیز حکومت اسالمی بود و این شعار همان جایی است که 

بین ایران و غیرمسـلمانان تفاوت قائل می شد.
کـه از مـردم سـاالری بیـرون مـی  صفـت آزادی و اسـتقالل 
کیـد همه مردم اسـت، و البته مسـئله عدالت،  آیـد مـورد تا
اینکه ما شعار می دادیم بایستی در برخورد با هر کس حق 
یم به  و عدل مراعات شود، نه ظلم می کنیم و نه می گذار
گروه های مخلتف  ما ظلم بکنند. این شـعارهای ما برای 

در جهـان جذاب بود.

مدل پیاده سازی شده در کشور ما به عنوان 
کشورها تبدیل شد؟ الگویی برای دیگر 

نه در حقیقت این الگو پایه تمدن دینی را گذاشت و اسالم 
ین اسالمی از همین نقطه شروع شد و  این  ین و تمدن نو نو
تمدن مقابل تمدن لیبرال دموکراسی است که در آن زمان 
کـم شـده بـود. البتـه تمـدن لیبرال دموکراسـی  در جهـان حا
غـرب در همـان برهـه جنگـی را بـا سوسـیال مارکسیسـت 
انجام می داد که مارکسیست جنگ را به لیبرال دموکراسی 
باختـه بـود. یعنـی دین داری نابود شـده بـود و حضرت امام 
تمدن جدیدی را گذاشت که ۴۰ سال است این دو تمدن 
با یکدیگر در جنگ هستند و اهمیت حاج قاسم سلیمانی 
در این است که در جنگ بین این دو تمدن تعریف می شود 

و باید این مسئله را به خوبی فهمید. 
همـه آزاده هـا و مـردم دنیـا بـه نوعـی بـا انقـالب اسـالمی بـر 
کردند و حرکت امام  اساس دیدگاه های خود ارتباط برقرار 
از ابتدا عنصر ظلم ستیزی را به صورت ذاتی در درون خود 
داشـت حال چه ظلم سـتیزی فردی و چه اجتماعی. چه 
در برابر نماد ظلم داخلی و استبداد، چه در مواجهه با ظلم 

جهانی یا همان اسـتکبار!
اسـتکبار اشـتباهات مکرری را انجام داد، تجزیه طلبان را 
تحریک کرد، خرابکاران را حمایت می کرد، دست به کودتا 
زد و به شـاه پناه داد که یکی از بزرگ ترین اشـتباهات نظام 
یان  استکبار بود و در مقابل در یک تصمیم عاقالنه دانشجو

تسخیر النه جاسوسی را انجام دادند.
بعـد از تسـخیر النـه فرصـت طالیی در اختیـار ملت ایران و 
حضرت امام قرار گرفت که اوال خودش را به دنیا معرفی کند 
و ثانیا سیلی محکمی به آمریکا بزند و نشان دهد که آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد؛ البته اینجا دست خدا 
همـراه ملـت ایـران بود چرا که آمریکایی ها دسـت به حمله 
نظامـی علیـه ایـران نیـز زدند و در طبس خدا دانه های شـن 

یت کرد. را مامور
حاال بر اساس ظلم ستیزی و آزادی هر کسی با ایران ارتباط 
کرد.  که از جمله آنها می توان به لبنانی ها اشاره  کرد  برقرار 
یخـی بـا ایـران داشـته اند بـه طـور  شـیعیان لبنـان ارتبـاط تار
مثال موسی صدر قبل از انقالب به کمک محرومین لبنان 
رفته بود. از کسـانی که خودشـان با این انقالب خیلی زود 
گرفتنـد بچه هـای جبـل عامـل و شـیعیان لبنانـی  ارتبـاط 
بودند، گروه های مختلفی جذب انقالب اسـالمی شـدند 
که مهمترینش همین هایی بودند که هسته مرکزی »حزب 

اهلل لبنان« را تشـکیل دادند.
زمانی که شیعیان لبنان به ایران آمدند خدمت حضرت امام 
رفتند و عقایدشان را به امام گفتند و امام پس از اینکه آنها را 
یت شما نابودی اسرائیل است و  تایید کردند گفتند »مامور
می دانم همه دنیا از اسرائیل پشتیبانی می کند اما همه دنیا 
نیز از شاه پشتیبانی می کرد اما ملت ایران شاه را از بین برد و 
یشه اسرائیل را از منطقه بکنید و شاه مولفه  شما نیز باید ر
یشه 2 هزار  ای داشـت که اسـرائیل هم ندارد، چرا که شـاه ر
و 5۰۰ سـاله در ایـن منطقـه داشـت ولـی اسـرائیل در منطقه 
یشـه ندارد« و امام به مقاومت علیه ظلم صهیونیسـت ها  ر
جهـت داد و زمانـی کـه آنهـا از ایـران رفتنـد منشورشـان را بـر 

اساس نظرات امام تنظیم کردند.

کجاست؟ نقش سپاه قدس در این فرآیند 
در ابتدای انقالب نهضت های آزادی بخش از سراسر دنیا به 
ایران می آیند و ما نیز برای جذب کمک به آنها نامه هایی را 
به امام می نوشتیم و درخواست می کردیم ولی حضرت امام 
بسیار سخت می گرفتند اما زمانی که لبنانی ها به خدمت 
امام رسیدند، ایشان دست ما را برای کمک باز گذاشتند 
و ما فهمیدیم که امام این گروه را تایید می کند و از همین 
نقطـه پشـتیبانی همـه جانبـه ایـران از ایـن لبنان شـروع شـد 
ز حـزب اهلل هنـوز خیلـی  امـا بـرای رسـیدن بـه جایـگاه امـرو
راه مانـده بـود و همـان زمان اسـرائیل متوجه تغییرات شـده 
گر قدمی برندارند، در آینده مشـکالت  که ا بود و فهمیدند 

شان بیشتر خواهد شد و در سال ۱۹۸2 به دالیل سیاسی و 
البته ضربه زدن به این گروه، بیروت را اشغال کردند، البته 
اسرائیلی ها از سال ۱۹7۸ کمربندی را از لبنان اشغال کرده 
بودند و اما بعد از کمک کردن ایران به لبنان تا بیروت آمده 
بودند و حزب اهلل به رهبری سیدعباس موسوی در سه راه 
خندق جنگیدند اما در نهایت بیروت اشغال شد. آمریکا، 
انگلیـس، فرانسـه و ایتالیایـی هـم بـه منطقـه نیـرو فرسـتاده 
بودنـد کـه معنـای آن ایـن بود که نه تنها از لحاظ سیاسـی، 
بلکه از نظر نظامی نیز پشـتیبان اسـرائیل هسـتند ولی دیگر 
از ایـن نقطـه حـزب اهلل شـروع بـه جنگیـدن کـرد و مرحله به 
تـا اینکـه در سـال 2۰۰۰ اسـرائیلی ها را از  مرحلـه جلـو آمـد 
که  کار اوج اقتدار حزب اهلل بود چرا  کرد و این  لبنان بیرون 
ارتش شکست ناپذیر اسرائیل را به شکست داد و مقاومت 
کرد و در اینجا  جایگاه خودش را در میان همه ملت ها باز 
نقش حاج قاسم و نقش عماد مغنیه و سیدحسن نصراهلل 
زی بـی نظیـر بـوده اسـت. سـپاه قـدس و حـاج  در ایـن پیـرو
قاسم سلیمانی در این انسجام جبهه مقاومت موثر بودند. 
اینکه این هسته های آزادی بخش تبدیل به یک تشکیالت 

و جبهه منسجم بشوند.
کـه او فهـم دقیقـی در  در ارتبـاط بـا حـاج قاسـم بایـد بدانیـم 
راهبـرد داشـت و لحظـه ای راهبـرد را فرامـوش نمـی کـرد اما 
کنیک بسیار فرد منعطفی بود و برای رسیدن به هدف  در تا
گر قرار بود برای  کنیک های مختلفی داشت. به طور مثال ا تا
بیرون راندن اسرائیل از لبنان با مسیحی ها همکاری کند، 
کار را انجام می داد و حتی با کمونیسـت ها همکاری  این 
می کرد و اینکه چطور مقاومت تا این حد رشد کرد، داستان 

بسیار مفصلی دارد. 
قاسم سلیمانی، حاج عماد و رهبری منطقه ای سیدحسن 
نصراهلل یک توازن راهبردی را با دشمن صهیونیستی ایجاد 
کردند. اسرائیل بمب اتمی دارد، حزب اهلل لبنان هم با ایجاد 
که بیش از ۱۰۰  یه  یک شبکه موشکی در غزه، لبنان و سور
هـزار موشـک دارد و مـی توانـد هر نقطه راهبردی اسـرائیل را 
بزنـد، ایـن تـوازن را برقرار کردند و دیگر اسـرائیل نمی تواند به 

دلیل بمب اتمی برتری راهبردی داشته باشد. 

کنیک های قاسم سلیمانی  درباره راهبرد و تا
کنید.  بیشتر صحبت 

اصـل قضیـه مقاومـت در عزت منـدی اسـت و رهبـری نیـز 
کنـد  کـه می خواسـت سیاسـت خارجـی را کپسـوله  زمانـی 
یند »عزت،  و در اختیار افرادی مانند من قرار دهد، می گو
حکمـت و مصلحـت را در نظـر بگیریـد« و حـاج قاسـم در 
این راهبرد عزت، حکمت و مصلحت کامال مدبرانه عمل 
کتیک به  کرد. او در راهبرد عزت را مبنا قرار می داد، و در تا

حکمـت و مصلحت توجه داشـت.
کـه تلفیقـی  یـاد اسـت  اقدامـات قاسـم سـلیمانی بسـیار ز
از شـجاعت، توان و اسـتعداد، عشـق به خدا، توکل و ... 
است. نگاه کنید فردی مانند بارزانی که راهبردش تجزیه 
کردستان است از قاسم سلیمانی درخواست کمک می کند 
و این شهید نیز در کمتر از چند ساعت به این درخواست 
جواب و بارزانی را در مقابل داعش نجات می دهد و چون 
راهبرد قاسم سلیمانی این بود که کردستان به دست داعش 
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  برایم روضه حضرت زهرا سالم اهلل علیها بخوانید

سـید مجید هنری تعریف می کنند که دیدم سـردار سـلیمانی جلوی علی آقا ماهانی دو زانو نشسـته بودند. قبل از عملیات والفجر 3 فشـار زیادی روی نیروها بود. 
گفتند تا برایش روضه حضرت زهرا  کنار ایشـان نشسـتند و به او  کردند. در  حاج قاسـم در به در به دنبال علی آقا می گشـتند و ایشـان را در قسـمت مخابرات پیدا 

را بخواند. ایشـان احترام زیادی برای ائمه قائل بودند و هر زمان نامی از ائمه می شـنیدند، اشـک از چشمان شـان جاری می شـد. / محمدرضا حسـنی سـعدی

اخراج آمریکا از عراق در 
پارلمان این کشور تصویب 

می شد و تصور نمی کنم اگر 
شهادت او نبود ما می توانستیم 
شعار اخراج همه جانبه آمریکا از 

منطقه را دنبال کنیم. 

نیفتـد بـه کمـک بارزانـی رفـت و در جایی که آنهـا تصمیم 
کنند در مقابل این حرکت  کردسـتان را مسـتقل  می گیرند 
بـدون راه انـدازی جنـگ جدیـد و تنهـا بـا تکیـه بـر قـدرت 
کردهـا جلـوی توطئـه آمریکایـی اسـرائیلی مـی ایسـتاد. در 
اصـل او بـا عقـل و درایـت و صحبـت و منطـق جلـوی ایـن 
توطئه می ایسـتد و این مسـئله را در بسـیاری از موارد دیگر 
نیـز مـی بینیـم. قاسـم سـلیمانی دقیق حسـاب می کند که 
یه داعش  گر دمشـق سـقوط کند با تمام توانایی های سـور ا
گر بغداد سـقوط کنـد، داعش  بـه عـراق حملـه مـی کنـد و ا
یه و عراق به ایران حمله می کند  بـا تمـام توانایی های سـور
یزی یک جنگ پیش دستانه را انجام می دهد،  پس برنامه ر
کشـور امـام زمـان را  کاری امنیـت  او در اصـل قبـل از هـر 
تامیـن کـرده اسـت، فـردی که تا زمان شـهادتش می گفت 

یک سـرباز است.
که قدرتی  کتیکی حاج قاسم بود  این قدرت راهبردی و تا
یه  که نیروی هوایی اش را در سـور کند  مانند پوتین را قانع 
مستقر کند و در اتاق عملیاتی که هدف به صورت مشترک 
مشخص می شود از نیروی هوایی این کشور استفاده شود.

حـاج قاسـم بـا صداقـت و بـا قـدرت منطقـش می توانسـت 
فـردی ماننـد پوتیـن را قانع کند و یا فردی مانند اردوغان را 
یه نماز بخواند را جزئی از  که قصد دارد در مسجد بزرگ سور
مجموعه آستانه کند. در یک برهه ای روس ها اعالم کردند 
یه  یای خرز اهدافی را در سـور ز از در کـه می خواهنـد بـا کـرو
هدف بگیرند ما نیز موافقت مان را اعالم کردیم اما گفتیم 
گـر قـرار اسـت ناوچـه شـما از آب هـای ما شـلیک کند؛ دو  ا
ناوچه ایرانی نیز در کنار ناو شما حضور پیدا می کند بدین 
گر از آب های  که شما تحت اختیار ما هستید اما ا معنی 
کنید بحث دیگری است. نکته دوم  خودتان شلیک می 
کند ما  ز قرار است از روی ایران عبور  کرو که  اینکه زمانی 
ک ما  بایـد نقشـه را مشـخص کنیـم و تمام مدتـی که در خا
اسـت سـر جنگـی موشـک ها فعـال نمی شـود و مهمتر هم 
کدام  که  اینکه در اتاق عملیات مشـترک تصمیم بگیریم 
کتیکی  ز بزنیـم. ایـن قدرت راهبـردی و تا اهـداف را بـا کـرو

حاج قاسم است.

درباره تدبیر قاسم سلیمانی در جنگ 33 
کنید. روزه صحبت 

زه و مقاومـت لبنـان و شکسـت  آنچـه در جنـگ ۳۳ رو
صهیونیسـت ها در تحقـق اهـداف شـان رخ داد از لطـف 
خـدا بـوده اسـت و حتمـا شـنیده اید کـه قاسـم سـلیمانی و 
عمـاد مغنیـه و سیدحسـن بـا هم جنـگ را اداره می کردند 
کردنـد اتـاق  کـه تصـور مـی  و صهیونیسـت ها هـر جایـی را 
زی  عملیـات اسـت، مـورد هـدف قـرار مـی دادنـد امـا پیـرو
زه مانند اخراج اسرائیل از لبنان  مقاومت در جنگ ۳۳ رو
یزی مهمی صورت گرفته است.  کار مستمری بوده و برنامه ر

که تجهیزات اسـرائیلی برای فرمانده های  یری  تمام تصاو
اسـرائیلی می فرسـتادند در اختیار داشـت به عالوه اینکه 
حـزب اهلل در تمـام مناطـق جنگـی با سـیم بـا نیروهایش در 
ارتبـاط بـود و هیـچ خبـری از بـی سـیم نبـود. در اصـل یـک 
کـه البته بعد از جنگ سـینیور  شـبکه مخابراتـی بـزرگ بود 
کـرد امـکان دارد در یـک کشـور دو  محکـم ایسـتاد و عنـوان 
کـه سیدحسـن آن را  شـبکه مخابراتـی وجـود داشـته باشـد 
خط قرمز عنوان کرد. این توانایی را قاسم سلیمانی و عماد 
یزی ها بسـیار مهم  کردنـد و این قبیل برنامه ر مغنیـه ایجـاد 
یزی متحرک و شناختی انجام داد  که بتوان برنامه ر است 

گاهی داشـت. کند آ و از آنچه دشـمن می خواهد دنبال 

کمی بیشتر درباره فعالیت قاسم سلیمانی 
در سوریه، عراق و لبنان و اتصال آنها به 

کنید.  یکدیگر صحبت 
ز قدس  اولیـن حرکـت سیاسـی امـام در صحنه خارجی رو
ز شـد و اولیـن مـاه  اسـت. انقـالب در 22 بهمـن 57 پیـرو
ز  مبارک بعد از انقالب مرداد سال 5۸ بوده که امام آنجا رو
کند، البته قدس برای ما به غیر از بعد  قدس را اعالم می 
یژه  دینی هم دارد. امام همان حرکت  ظلم ستیزی جایگاه و
مردمـی خـود در انقـالب را به یک حرکت مردمی در جهان 
اسالم تبدیل کرد. این حرکت مردمی را به حرکت برائت از 
یان، انتفاضه بیرون  ظلم در مکه مکرمه برد و از دل این جر
آمد و آخرین پیام حضرت امام به حجاج مسجدالحرام که 

در سال ۶۸ است را باید مورد مطالعه قرارد هیم. 
کـه از زمـان حضـرت امـام  انتفاضـه حرکـت مردمـی اسـت 
ز در میـان مـردم فلسـطین ادامـه دارد و راهپیمایـی  تـا امـرو
بازگشـت معقول تریـن حرفی اسـت که یک فـرد می تواند از 
ید که می خواهد به خانه اش بازگردد و حرکتی  طریق آن بگو
کـه بـرای مـردم جهـان نیـز قابـل فهـم اسـت و قصـد  اسـت 
کـه همـه فلسـطینی هایی که سـرزمین شـان  مـا ایـن اسـت 
یند می خواهند به خانه هایشان بازگردند،  اشغال شده بگو
که  که در لبنان اسـت و چه فلسـطینی  چه فلسـطینی ای 
کـه  کرانـه و .. زندگـی می کننـد و زمانـی  یه، اردن،  در سـور
همه شـان ایـن حرف را بزنند اسـرائیل بیـرون خواهد رفت. 
این آزادی فلسطین و قدس شریف برای حاج قاسم نقطه 
اسـتراتژی بـود و همـه برنامه هایـش را مبتنی بر این جلو می 
بـرد. در هـر کجایـی که حضور داشـت، چـه در لبنان، چه 

یه و چه عراق! سور
زه سال 2۰۰۶ که  استکبار پس از شکست در جنگ ۳۳ رو
در آن حاج قاسم و حاج عماد نقش بی بدیلی داشتند به 
ایـن نتیجـه رسـید کـه باید یـک بدیلی بـرای »اجرای حکم 
یـان تکفیـری القاعـده را با  در اسـالم« ایجـاد کنـد. آنهـا جر
یه و عـراق ارائـه کردنـد. در برهـه ای  صورتـی جدیـد در سـور
ری در افغانستان ایجاد  جریان طالبان را ضداشغال شورو

زی در ایـن قبیل جنگ هـا در ابتدا مربوط به  در اصـل پیـرو
ییم ۳۳  زی اطالعاتی است، درست است که می گو پیرو
یزی صورت  ز جنگ اما برای این جنگ سال ها برنامه ر رو
می گیرد و حتما شنیده اید که یکی از علت های موفقیت 
که 2۴  که ما توانسـته بودیم امکاهای اسـرائیلی  ما این بود 
کنـد و اطالعـات را بـه  سـاعته در آسـمان لبنـان پـرواز مـی 
کشف  کند را رمزشان را  یو منتقل می  صورت رمز به تل آو
کـه بـه اسـرائیل مـی فرسـتاد را در  کنیـم و همـان اطالعاتـی 
که دادگاه می خواسـت حزب  اختیار بگیریم، البته زمانی 
ر حریری نشان دهد مجبور شدیم دستیابی  اهلل را متهم ترو
به رمز امکاهای اسرائیلی را علنی کنیم و آن زمان حزب اهلل 
نشان داد که امکاهای اسرائیلی حریری را از منزل تا محل 
ر کرده است، در اصل حزب اهلل  کارش دنبال کرده و بعد ترو
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سرباز جمهور

کردنـد و حتـی خانـم بوتـو اعتـراف مـی کنـد که ایـن جریان 
توسط استکبار ایجاد شده و چون فهم از اسالم در شمال 
کسـتان ضعیـف بـود مـا تنهـا زحمـت وضـع حمـل آن را  پا
کشـیدیم و بعـد شـاهد افغان هـا و اعـراب القاعده هسـتیم 
کشته شدن بن الدن  کلینتون بعد از مسئله  که در نهایت 
کـه  در کمیسـیون دفاعـی - امنیتـی سـنا اعتـراف می کنـد 
کرده و خودش نیز باید از بین ببرد  القاعده را آمریکا ایجاد 
که این جریان را نیز  ید  که خود ترامپ می گو و بعد داعش 
کـه داعـش بدیلی  کـرده انـد صرفـا بـه ایـن دلیل  آنهـا ایجـاد 
برای کشـورهای اسـالمی باشـد که می خواهند حکم قرآن 

را اجـرا کنند. 
حـاال دشـمنان بـرای اسـالم عقالیـی و منطقـی بدیـل مـی 
کار مهم حاج  سازند و این بدیل نیز همان داعش است و 
قاسم این است که با یک ارتش بین االسالمی داعش را نابود 
کمک لبنانی، فلسطینی،  کرده است. قاسم سلیمانی با 
کـرد. ایـن بـزرگ  عراقـی، افغانسـتانی و ... داعـش را نابـود 
کارآمد  که بدیل  کار قاسم سلیمانی به شمار می رود  ترین 

دشـمن را نابود کرد. 

با  جنگ  فرایند  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
که جنگ  کرده بود  داعش چندین بار اعالم 
با این گروه برای مسلمان، مسیحی، یهودی و 
... نیست بلکه جنگ برای انسانیت است و 
این نشان می دهد که قاسم سلیمانی با این 
راهبرد توانست همه را برای مقابله با داعش 
کنید. به میدان بیاورد، در این باره صحبت 

هنـر قاسـم سـلیمانی نیـز همان بود و معتقـدم از همین جا 
است که دشمن تصمیم می گیرد او را به شهادت برساند 
چـرا کـه اسـتکبار بـدون دلیـل عمل نمی کند و حاج قاسـم 
ری، آمـوزش،  بـا چنیـن ارتشـی می توانـد نیروهـا را جمـع آو

کـرده و بـا برنامـه اقـدام کنـد و بـه همین دلیل  سـازماندهی 
کـه او بایـد از میـان برداشـته شـود. در اصـل داعـش  اسـت 
کـه توانسـت ایـن  شـاهکار اسـتکبار بـه شـمار مـی رود چـرا 
کـرده و بـه جـان خود ما بینـدازد و بزرگ تر از  یـان را خلـق  جر
آن کار قاسم سلیمانی است ک توانست با یک ارتش بین 
االسالمی داعش را در سرزمینی غیر از ایران از میان بردارد 
رد  که دشمن قصد داشت داعش را به ایران بیاو در حالی 

و حکومـت جمهـوری اسـالمی را از میـان بردارد.

شهادت حاج قاسم هم در مسیر همان نگاه 
استراتژیک خودش جلو رفت.

قدرت ما در ابتدا از تکیه به خداوند و دوم از حضور مردم 
در صحنه می آید و مقاومت یعنی راه انداختن جریان عزت 
در ملت و به همین دلیل است که آزادی لبنان این مسئله 
که یک شـخص شـهید می شـود  یت می کند. زمانی  را تقو
در ابتـدا ایـن عزت منـدی را در شـخص می بینیم ولی بعد 
به یک حرکت اجتماعی تبدیل می شود .  شهادت قاسم 
کـه اوال عزت منـدی  کـرد  سـلیمانی چنـد مسـئله را محقـق 
کـه رابطـه ایـن  کنیـد  شـخصی خـود فرمانـده بـود و توجـه 
فرمانده با خداوند چطور تعریف می شود، قاسم سلیمانی 
از دیگـران در فیلمـی  از عـده ای درخواسـت می کنـد کـه به 
خـوب بودنـش شـهادت بدهنـد امـا حـاال یـک ملـت ایـن 
کـه بـر سـر  کـرده بـود  کار را انجـام می دهنـد و حتـی عنـوان 
یسند سرباز اما حاال میلیون ها نفر برای او مراسم  مزارش بنو
یـارت مـزارش می رونـد و ایـن نشـان دهنده  گرفته انـد و بـه ز

عزتمندی شـخصی او است. 
که پیامی   کرده بود  دولت عراق از قاسم سلیمانی دعوت 
یـر برسـاند و قاسـم سـلیمانی نیـز رسـما بـا  ز را بـه نخسـت و
کشـور رفتـه بـود و مـورد اصابـت  گذرنامـه سیاسـی بـه ایـن 
کار  گرفت و ترامپ نیز رسما به این  موشک آمریکایی قرار 

گر این کار را انجام نمی داد قطعا به دولت  اعتراف کرد که ا
عـراق بـرای عـدم امنیت فرمانده اعتـراض می کردیم اما در 
نهایت وضعیت بدین گونه شد که ملت عراق پرچم ایران 
و پیکر حاج قاسم سلیمانی را باالی سر خود گرفت و آن را 
گرداند و ما نیز پرچم عراق و پیکر ابومهندس  شهر به شهر 
گرداندیـم و ایـن راهبـردی اسـت  را در ایـران شـهر بـه شـهر 
کـه ایرانـی، عراقـی را بکشـد و عراقـی ایرانـی را بکشـد را بـه 
یم که دیگر دشـمنان تالش  کـرد، البته نمی گو پـوچ تبدیـل 
نمی کنند چرا که هنوز هم همین وضعیت است و عده ای 
به سفارت ما در عراق حمله کرده و کنسولگری را به آتش 
کشیدند چرا که آنها می خواستند از ملت عراق ضد ملت 
ایـران و ملـت ایـران ضدعراقی هـا بهـره ببرنـد امـا در نهایت 

وضعیـت بـه گونه ای دیگر رقم خورد.
کـه برخـی از  بـه خاطـر همکاری هایـی  نیـز  ملـت عـراق 
فلسطینی ها با صدام داشتند که متاسفانه در زمان جنگ 
گرفته اند  ما نیز دنبال می شـد، از مسـئله فلسـطین فاصله 
گـر توجه داشـته باشـید در راهپیمایـی اربعین، ما تبلیغ  و ا
یم چرا که جایگاهی  چندانی بر روی مسئله فلسطین ندار
یخی  در این کشور ندارد اما در تظاهراتی که در آن جمعه تار
گرفت  در عراق انجام شـد؛ این مسـئله نیز مورد توجه قرار 
یـکا،  کنـار شـعارهای مـرگ بـر اشـغالگر و مـرگ بـر آمر و در 
مـردم عـراق شـعار مـرگ بـر اسـرائیل نیـز سـر دادنـد و مسـئله 
یـکا و اسـرائیل در عـراق بـا شـهادت حـاج  اشـغالگری آمر
قاسـم پیونـد خورد و مسـئله مهم نیز همـان حرکت مردمی  

گرفته است. شـکل 

کمی درباره اثر راهبردی شهادت حاج قاسم 
و اثرگذاری این شهادت در آینده غرب آسیا 

کنید.  صحبت 
گـر قاسـم سـلیمانی به شـهادت نمی رسـد  فکـر نمـی کنـم ا
یب  مصوبه اخراج آمریکا از عراق در پارلمان این کشور تصو
گر شهادت او نبود ما می توانستیم  می شد و تصور نمی کنم ا
یـکا از منطقه را دنبـال کنیم.  شـعار اخـراج همـه جانبـه آمر
انقالب اول ما علیه استبداد و شاه بود که در ایران محقق 
که امام فرمود بزرگ تر از انقالب اول  شد و انقالب دوم ما 
بود، تسخیر النه جاسوسی بود اما انقالب سوم بیرون کردن 
یـکا از منطقـه اسـت و بعـد نیـز نابودی اسـرائیل اسـت و  امر
که عراق شـروع شـود و انشـاهلل ملت  این نیز شـدنی اسـت 
کرد.  ایران و عراق و مقاومت این مسئله را محقق خواهد 
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 رنگ خدا را بر هر رنگی
ترجیح دهید 

وصیت می کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته 
در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، تنها 
ید. دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه  نگذار
کـه بحـث  خـاص اسـت. در مسـائل سیاسـی آنجـا 
اسالم، جمهوری اسالمی، مقّدسات و والیت فقیه 
مطرح می شود، این ها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا 

را بر هر رنگی ترجیح دهید.
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   بی میل به دنیا 

حـاج قاسـم بـه دنیـا کامـاَل بـی میـل بودنـد و معتقـد بودنـد هـر چـه وابسـتگی کمتـر باشـد، انسـان بهتـر اوج می گیـرد. ایشـان به آقـای رزم حسـینی فرمـوده بودنـد: انگار 
خداونـد تمـام مهـر و محبـت دنیـا را از دل مـن گرفتـه. خانـه ای هـم کـه در کرمـان داشـتند، وقـف روضـه حضـرت زهـرا� کـرده بودنـد. 

خاطره عطااهلل مهاجرانی 
از هدیه بی نظیر حاج قاسم

هرگزم نقش تو 
از لوح دل و جان نرود

عطـاهلل مهاجرانـی سال هاسـت کـه در ایـران حضـور نـدارد، او در سـال های اخیـر در تحلیل 
جمهوری اسالمی از منطق استراتژیک منطقه ای جمهوری اسالمی و نبوغ رهبری در اداره 
کرده  که منجر به اقتدار ایران اسـالمی شـده بسـیار یاد  منطقه غرب آسـیا و محور مقاومت 
اسـت. او از سـاعات اولیه شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی، توئیت هایی زد که برخی از انها 
ر بود، چه رسد به حزب اللهی هایی که در داخل ایران  برای مخاطبان خودش هم تعجب او

حضور داشتند. خواندن این توئیت ها قابل توجه است:

  آیه ٢٣ احزاب: »من المؤمنین  رجال  صدقوا  ما عاهدواهلل علیه  فمنهم من قضی نحبه 
 و من هم من ینتظر  و ما بدلوا تبدیال«  آیه مثل هفت شـهر عشـق، هفت خط جام، یا هفت 
گرى واژه ها و   آسمان، هفت منزلت دارد. این هفت منزلت، با یکدیگر نسبت دارند. مینا

گرى معانی.  سردار شهیدسلیمانی مصداق آیه بود. مینا
گر سردار شهید، قاسم سلیمانی، قهرمان ملی ایران و اسالم، زنده بود و شهر به شهر     ا
گفت، سخن او  گشت و براى مردم از وحدت و والیت و مبانی انقالب و مقاومت می  می 
موثـر بـود، امـا مـوج بلنـد خـون او حکایت دیگرى سـت...منطقه به جوشـش و خروش آمده 

کرد"  و خوابزدگان را بیدار. اسـت. "موج خون او چمن ایجاد 
  دوسـتی پرسـید: »حاج قاسـم سـلیمانی را می شـناختی؟«  گفتم: »نه! با این چشـمانی 
ى تو را دیده جان  یم نمی توان او را دید و شناخت.« باید درباره تو گفت: »دیدن رو که ما دار

بین باید/  این کجا مرتبه چشم جهان بین من است«
  خاطره ای را برای نخستین بار نقل می کنم. دوستی 
ره مجلـس اول بودیـم. زنـگ زد و گفت؛  قدیمـی، همـدو
حامـل پیـام حـاج قاسـم سـلیمانی هسـتم. کتـاب حاج 
آخوند را پسندیده اند و به دوستان هدیه می دهند. من 
هم بسیار تشکر کردم از لطف و صفاى ایشان!  مهر ٩٧ 
ینبیه و ابن عربی  یارت ز بیروت بودم. محرم بود و دل در ز
گر می شـد! حکایت پیام حاج  و جرج جرداق داشـتم، ا
قاسم در ذهنم بود، به دوستی که اهلیت تمام داشت، 
ینبیـه مـی رفتیـم.  بـه لطـف  کاش در ایـن محـرم ز گفتـم 

ینبیه  گذاشـتم انجام شـد، شـبانه به ز که نامش را سـفر آسـمانی  سـردار سـلیمانی سـفر ما، 
ز از  رفتیـم و نمـاز صبـح بـه مرقـد ابـن عربـی و بعـد به مرجع عیون جـرج جرداق! دو شـبانه رو
شوق، ساعتی بیشتر نخوابیدم، فیلم به وقت شام را هم همان وقت در شام دیدم. آن پیام 

و سامان آن سفر، برایم خاطره اى معطر شد. هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود.
  سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی، شـیوه سـخن و سلوك اجتماعی و سیاسـی اش، فراتر از 
جناح ها و احزاب بود. خودش به صراحت همین نکته را بیان کرده است:  " من نه از طائفه 
بزرگی بودم. نه جزو اصالح طلبا هستم نه اصولگرا"  او چهره ملی و قهرمان ملی ملت ایران بود.
  در باره شهید قاسم سلیمانی در جمع دوستان صحبت کردم. صحبت درباره خطبه 

متقین نهج البالغه بود و مصداق روشن زمانه ما.  با الهام از سخن سعدى:
که روان بر تو فشانم  من در اندیشه آنم 

کمندت برهانم که خود را ز   نه در اندیشه 
 لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین

 جان در پیکرشان دمی قرار ندارد!
  دربـاره انتقـام سـخت بایـد گفـت: مـوج جنگ روانـی تبلیغاتی که با آتش تهیه سـنگین 
ى اسالمی، توسط آمریکا  علیه کشور و ملت ایران و مبانی انقالب اسالمی و نظام جمهور
و اسرائیل و هم پیمانان منطقه اى و گروه هاى مختلف اپوزسیون برانداز به راه افتاده است، 
پاسخش صراحت و دفاع بی لکنت از ایران و نظام است. باطل السحرشان همین است.
که مرکز  رمیانه اى  کرد.خًاو رمیانه جدید را منتشـر    سـال ١٩٩٣ شـیمون پرز، کتاب خاو
رمیانـه جدیـد  قـدرت و اداره اش، اسـرائیل بـود.  رایـس جنـگ ٢٠٠٦ لبنـان را درد زایمـان خاو
رمیانه  خواند. کودك مرده متولد شد. شهادت سلیمانی، تشییع او، عین االسد سرفصل خاو

جدیدسـت، با مرکزیت جبهه مقاومت از ایران تا فلسـطین!
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بامجاهدان
افغــــــــــــان
بود،  مسلط  ایران  جنوب شرق  و  شرق  به  او 
سال ها بود که در این منطقه و در مرزهای آن 
با اشرار و قاچاقچیان در جنگ بود. گروهک های 
مختلف این ناحیه را می شناخت و شاید همین 
باعث شده بود جزو اولین ماموریت های برون 
مرزی اش ساماندهی نیروهای جریان مقاومت 
در افغانستان و پاكستان باشد. احمد شاه 
مسعود با دیدن او روحیه گرفت و نهضتش 

را ادامه داد...

بامجاهدان افغـان



ز در شـرایطی وارد بیسـتمین سـال از هزاره سـوم  دنیای امرو
یسـم و جنایـت علیـه  ر کـه جنـگ، خونریـزی، ترو شـده اسـت 
کلیدواژه هـای برجـای  بشـریت بـه عنـوان شـناخته شـده ترین 
مانده از دموکراسی غربی در جغرافیای آسیای غربی و مرکزی در 
یسم به  ر حال حک شدن در افکار عمومی آن است. پدیده ترو
خصوص ارمغان تکفیری به جا مانده از سیاست های غرب در 
حالی صدرنشینی خود به عنوان تیتر یک رسانه های مختلف 
رمیانه  یسم تکفیری در خاو ر جهان را در نهمین سال از بحران ترو
کسی چنین پدیده  ز بر هیچ  زه رو که شاید امرو تجربه می کند 
و عناصـر شـناختی آن پوشـیده نباشـد. القاعـده، الشـباب، 
بوکوحرام و در آخر داعش از جمله استخوان های فقرات چنین 
پدیده ای در افکار عمومی هستند. تشکیالت هایی که هر کجا 
باشـند جغرافیـای حضـور خـود را هـم بـرای مخاطبـان اخبار و 

رسانه بیش از پیش مورد توجه قرار می دهند. 
اما در این بین افغانستان را می توان از آن دست کشورهایی 
کارنامـه منحصـر بـه فـرد در حـوزه  کـه بـه دلیـل وجـود  دانسـت 
سیاست، اقتصاد و امنیت بر خالف سایر کشورها به تنهایی 
برای مخاطب مهم و شناخته شده است. کشوری به بلندای 
ز شوروی و وقوع انقالب اسالمی ایران  یخ که از زمان تجاو تار
بستری برای رشد حداکثری انسانیت و فتح باب جهاد برای 
بنـدگان مخلـص خـدا بـوده و در کنـار چنین بسـتری، امکانی 
یسـتی از سـوی  ر بـرای زمینه سـازی خلـق تشـکیالت های ترو

مسـتکبران عالـم بـه شـمار رفتـه اسـت. شـاید قبل از شـناخته 
شـدن گروه هـای رادیـکال بنیادگرایـی چـون القاعـده و داعـش 
و تبدیـل شـدن آن هـا بـه عنـوان یکـی از سـوژه های پرمخاطـب 
رسانه های منطقه ای و فرا منطقه ای در آسیای مرکزی و غربی، 
کم بر ایران  نام طالبان و افغانستان بود که برای ملت و نظام حا
و همچنیـن نظـام سیاسـی غـرب و متحدان آن هـا خودنمایی 
یادی  می کرد. پدیده ای که توانست در مدت زمان نه چندان ز
رد  شـهرها و والیات مختلف افغانسـتان را به سـیطره خود درآو
و در نهایت »امارت اسالمی افغانستان« حاصل فراگیر شدن 

آن در این کشـور شود. 
گسـترده طالبـان بـه  در سـال ۱۳77 و به دنبـال حمـالت 
کنتـرل ائتـالف شـمال و تصـرف بیشـتر ایـن  مناطـق تحـت 
کـه تـا نزدیـک مرزهـای افغانسـتان و  مناطـق از سـوی طالبـان 
تاجیکستان )مناطق تخار و مزارشریف و...( تسری پیدا کرده 
بـود. دولت های تاجیکسـتان و روسـیه بدلیـل واهمه جدی از 
نفوذ احتمالی طالبان به مناطق داخلی تاجیکستان و آسیای 
بـا ایـران را به دلیـل ارتباطـات  مرکـزی بسـتری از همکاری هـا 
ردند.  گسترده با نیروهای ائتالف شمال و ضدطالبان فراهم آو
از آن جـا کـه بخـش کوچکی از افغانسـتان در اختیـار نیروهای 
ائتالف شمال بود، به همین دلیل دولت تاجیکستان زمینه را 
فراهم کرده بود که هم روسیه و هم ایران کمک های خودشان 
را از طریـق تاجیکسـتان بـرای ارسـال بـه نیروهای ائتالف ضد 

طالبـان به داخل افغانسـتان گسـیل کنند.
نکتـه قابـل توجه این بود که سـران جهادی ائتالف شـمال 
از جمله »شـهید احمد شـاه مسـعود«، آقای »محمد محقق« 
زه معـاون آقـای دکتـر عبـداهلل اسـت، به عـالوه آقایـان  کـه امـرو
»خلیلـی«، »ژنـرال دوسـتم« و »شـهید کاظمی« کـه یک زمانی 
کـرزای بـود، چهره هـای شـاخصی  یـر تجـارت دولـت اول  ز و
کـه به عنـوان باقـی مانده هـای مقاومـت در برابـر طالبـان  بودنـد 
گفتـه نمانـد محـل  گـرد هـم آمـده بودنـد. نا در تاجیکسـتان 
اجتماع شان، سفارت ایران در دوشنبه بود. در سفارت جلسات 
متعددی در ارتباط با چگونگی مدیریت تهاجم سنگین طالبان 
کستان همراه بود و شرایط  که البته با حمایت های گسترده پا
سختی که می توانست موجد خطرهای بالقوه و بالفعلی متوجه 
کـه  کشـورهای آسـیای مرکـزی شـود، تشـکیل شـد. جلسـاتی 
خروجی آن  باعث شد در نهایت احمدشاه مسعود به دعوت 
»سردار سلیمانی« به منظور توجیه سران یا فرماندهان نظامی 
ایـران در ارتبـاط بـا نحوه و چگونگی مقابلـه با طالبان به تهران 
یت کمک به نیروهای ائتالف شمال را حاج  سفر کند. محور

قاسـم بر عهده داشت.
در آن مقطـع بیـن سیاسـیون و نظامیـون در خصوص نحوه 
تقابل با طالبان ]به نظر می رسید[ اختالف دیدگاه وجود دارد. 
طبعـًا افغان هـا تمایـل داشـتند تـا ایـران به لحـاظ فیزیکـی وارد 
عرصه نبرد با طالبان شود. به هر شکل ایران در آستانه مواجهه 

حاج قاسم
کنشگری سپهبد شهید قاسم سلیمانی
در منحنی تحوالت افغانستان

 معمار دییپلماسی جهادی 
دیپلمات پیشین در افغانستان و پاكستان
مصطفی زندیه

گرایی   جوان 

گـردن. آمـد نزدیـک مـن، سـالم  کـه یـک دسـت لبـاس بسـیجی بـر تـن داشـت و یـک چفیـه بـر  کـه یـک مرتبـه شـخصی را دیـدم  در محوطـه پـادگان قـدم مـی زدم 
گفـت: نمی ترسـی تـو را  گفتـم: مـن از بردسـیر اعـزام شـدم.  کـرده؟  کسـی تـو را اعـزام  گفـت: چـه  گفتـم بچـه رابـر هسـتم.  کجایـی؟  گفـت: چطـوری؟ بچـه  کـرد و 
گر قاسـم سـلیمانی بگوید برگرد،  برگردانند. گفتم: نه، می روم پیش قاسـم سـلیمانی؛ همشـهری من اسـت از او می خواهم دسـتور بدهد در جبهه بمانم. گفت: ا
برمی گـردی؟ گفتـم: قاسـم سـلیمانی می دانـد مـن بچـه عشـایر هسـتم و تـوان کار کـردن در جبهـه را دارم و نمی گویـد برگـرد. در جواب من گفت: قاسـم سـلیمانی 
گردان یک پرچم در دسـت داشـته  گفت: قاسـم سـلیمانی من هسـتم و حاال ماندن تو یک شـرط دارد، آن هم این که صبح ها جلوی  گفتم: نه.  را می شناسـی؟ 

گفتم قبـول دارم.  باشـی و بـدوی. در جوابـش 
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نظامـی بـا طالبـان بـود که تدبیر مقام معظم رهبری باعث شـد  
یت مرزها، خطر تقابل کشـور و درگیری با طالبان را  ضمن تقو

پشت سر بگذراند.
این وضعیت تا ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ میالدی ادامه داشت. بعد 
از قضیه ۱۱ سپتامبر، ]با اتفاقی که افتاد و تصمیمی که آمریکا 
گرفـت[،  بـرای اشـغال افغانسـتان و سـرنگونی دولـت طالبـان 
که منافع جمهوری اسالمی ایران با منافع  شرایطی پیش آمد 
آمریـکا در افغانسـتان همسـو شـد و زمینـه ای بـرای ایجـاد یـک 
سری از همکاری ها پدید آمد. به گونه ای که در نهایت »دونالد 
یـر دفـاع جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسـبق  ز رامسـفلد«، و
آمریـکا، به صـورت علنـی و در مصاحبه با یکی از شـبکه های 
پرمخاطـب آمریکایـی اعـالم کـرد کـه »در افغانسـتان نیروهای 
سـپاه قـدس دوشـادوش ژنرال هـای آمریکایـی علیـه نیروهـای 
طالبـان درگیـر جنـگ شـدند« و ایـن موضوعی بود کـه آن موقع 

آشـکارا اعالم شد!
ز شرایط جدید در افغانستان که  بعد از سقوط طالبان و برو
بـا حضور گسـترده نظامی نیروهـای ائتالف غربی و ناتو همراه 
بود، با آمریکایی ها یک قرارداد نانوشته داشتیم. موضوع از این 
قـرار بـود که آمریکایی ها هیچـگاه نباید به حوزه مرزهای ایران 
نزدیک شوند و این قضیه تا سال های سال ادامه داشت و هر 
موقع ما احساس می کردیم که نیروهای نظامی آمریکا و نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی شان در جدار مرز ما بخصوص در والیات 

هـرات و فـراه حضـور پیدا کرده اند، به آن ها اخطار جدی داده 
می شـد و آن هـا هـم جـدی می گرفتنـد. همچنیـن بایـد متذکـر 
شـد کـه در شـرایط فعلـی، هـم دولـت مرکـزی افغانسـتان و هم 
غربی ها ]بخصوص آمریکایی ها[ به شدت نگران این موضوع 
یی و درگیری ما با  یارو هستند که افغانستان به محلی برای رو

آمریکایی ها تبدیل شود.
گر بخواهیم برای درک بهتر از نقش »حاج قاسم« و اثرگذاری  ا
»نیروی قدس سـپاه پاسـداران« در تحوالت داخل افغانسـتان 
ییم؛ باید به این مسئله اشاره کرد که اقدام  نیروهای ائتالف  بگو
ران مبـارزه بـا  زی هـای احمـد شـاه مسـعود در دو شـمال و پیرو
ردهای ایـن شـهید بزرگـوار و نیـروی قـدس  طالبـان از دسـتاو
تحت فرماندهی این سـپهبد شـهید به حسـاب می آید. حاج 
قاسم لشکر از هم پاشیده احمد شاه مسعود را سامان داد، با 
کره  سران قبایل و طوایف برای وحدت و مقابله با طالبان مذا
کرد و توانسـت یک اتحاد قابل توجه علیه طالبان شـکل دهد 

و مدیریت میدان را بر عهده داشـت.
البته این جا بایسـتی پاسـخ شـبهه ای داده شود، بر خالف 
برخی مواضع اتخاذ شده از سوی رسانه های داخلی و خارجی 
کید کرد که موضوع  در خصـوص سـفر طالبـان به تهـران باید تا
ارتبـاط بـا ایـن جریان بحثی نیسـت که فقـط منحصر به تهران 
باشد. در شرایط فعلی افغانستان، بسیاری از دولت ها با طالبان 
ارتباط دارند. به عبارتی، موضوع منفی نیست و مربوط به این 
سـال های اخیـر هـم نیسـت. تقریبـًا در یـک مقطعـی تصمیـم 
گرفته شد که این ارتباط برقرار شود و خود طالبان هم مشتاق 
که در مزار  کردند. آن ها هم در مورد اتفاقاتی  بودند و اسـتقبال 
شـریف رخ داده بـود بارهـا و بارهـا پیغـام دادنـد و از آن واقعـه 

کردند.  اظهار پشیمانی 
یـداد نمی توان  ایـن در حالـی اسـت کـه در خصوص این رو
گذشـت. ببینیـد  از نقـش و تاثیـر حـاج قاسـم و نیـروی قـدس 
یزماتیـک و عمل گرایی نیـروی قدس یکی از  ایـن خصلـت کار
نقـاط برجسـته ایـن مجموعـه و شـخص حاج قاسـم بـوده و در 
کیـد کـرد کـه حاج قاسـم سـیاه و سـفید نگاه  یـک کالم بایـد تا
نمی کرد. اصاًل حاج قاسم یک مدل جدیدی از دیپلماسی را 
کـه آنـرا دیپلماسـی جهادی میخوانیم ایجـاد کرد. در واقع یک 
هدفـی را در نظـر می گرفـت و در مرحلـه رسـیدن بـه آن هدف با 

کـه آن  خوش فکـری، خالقیـت و ابتـکار عمـل تـالش میکـرد 
زه آن مسیر و فرآیندی که حاج  هدف را به سرانجام برساند. امرو
یک دیپلماسی جای خودش را  قاسم طی کرد ،در بحث تئور
یی جدی در  بـاز کـرده اسـت و در حـال حاضـر بـه نمونـه و الگو

این حوزه مبدل شـده اسـت.
گـر در صحنـه افغانسـتان شـاهد ثبـات نسـبی و امنیـت  ا
شـیعیان در کنـار بهبـود وضعیـت آن هـا در محیـط ایـن کشـور 
گر پرونده تحوالت داخلی و در واقع صلح افغانستان  هستیم، ا
بـه عـالوه آثـار پیرامونـی آن کمتریـن ضرر و کمتریـن خطر برای 
منافع و امنیت کالن جمهوری اسالمی در پی داشته است، 
بـدون شـک محصـول و نمونـه دیگـری از دیپلماسـی جهـادی 
شهید سلیمانی و نیروهای تحت فرماندهی وی در جغرافیای 

همسایه شـرقی ایران است. 
کرد  کید  در خصوص آینده تحوالت افغانسـتان هم باید تا
یگـران جدیـد سـعی کردنـد  کـه ظـرف دو سـه سـال گذشـته باز
فعالیت های جدیدی را در صحنه این کشور رقم  بزنند. این 
یگران در حوزه عربی عبارتند از امارات، عربستان سعودی  باز
و قطـر. کشـورهایی کـه سـعی دارنـد بـا هزینه هـای کالن مالـی 
جـای پـای محکـم در افغانسـتان برای خودشـان ایجاد کنند. 
مثاًل سـعودی ها در مناطق شـرقی افغانستان مثل جالل آباد و 
امثالهم دانشگاه تاسیس کردند و در کابل هم به دنبال تاسیس 
و افتتـاح دانشـگاه هسـتند و در خیلـی از مناطـق ایـن قبیـل 
کار خود قرار دادند. این قبیل اقدامات  اقدامات را در دستور 
در دراز مدت پتانسیل این را دارد که بتواند برای ما خطرهایی 
را به دنبال داشته باشد.  ضمن اینکه خیلی از مردم افغانستان 
به خصوص  طیف اهل سنت، قرابت و نگاهی مثبت نسبت 
به وهابیت ندارند اما سعودی ها به هر حال  هزینه می کنند. اگر 
یرپوستی را درست رصد نکنیم،  ما این فعالیت های خزنده و ز
می تواند برای ما خطرساز باشد. در واقع این روند می تواند در دراز 
مدت به یک موتور محرک منفی تبدیل شود. ضمن اینکه پرونده 
صلح و اقدامات واشـنگتن به تنهایی بسـتری جدا برای خلق 
تهدید و فرصت برای نظام اسالمی ایران بوده و همچنان ابعاد 
پشت پرده آن مشخص نیست؛ چراکه احتمال انشعاب میان 
طالبان و جدا شـدن هسـته تندرو این جریان بومی افغانسـتان 

پس از امضای توافق صلح در دوحه وجود دارد! 
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 هدیه پنهان مانده جهان اسالم  

ز عالم اسـالم یک عالم متفاوت اسـت نسـبت  امرو
به گذشـته. وضع شـیعه متفاوت اسـت با گذشته. 
ز وجـود ولـی فقیـه، ایـن هدیـه ی در واقـع پنهـان  امـرو
ره ی طوالنی  که در دو مانده در جهان اسـالم اسـت 
پنهـان بـود و از هنرهـای امام رضوان اهلل تعالی علیه 
یژگـی اش با همه ائمه ی  امـام خمینـی اسـت. امام و
دیگـر مـا، ائمه ی جماعـات و جمعه و مراجع ما، در 
رت پنهان شده و مدفون  این بود. امام آمد این ضرو
کـرد، والیـت فقیـه را  شـده در درون اسـالم را احیـاء 
زی بحث  گذاشت، اما نه برای خود. امام در رو بنا 
کـه آثـاری از  از بحـث والیـت فقیـه را مطـرح می کنـد 

حکومـت امام وجـود ندارد.

گرام خود در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشت:  احمد مسعود، پسر قهرمان ملی افغانستان )احمد شاه مسعود( در صفحه اینستا
کی نشینیم تا دگر شیری چنین آید پدید« ید،  »چو شیر مردان بمیرند، جامه ها باید در

حاج قاسم لشکر از هم 
پاشیده احمد شاه مسعود 

را سامان داد، با سران قبایل و 
طوایف برای وحدت و مقابله با 

طالبان مذاکره کرد و توانست یک 
اتحاد قابل توجه علیه طالبان شکل 

دهد و مدیریت میدان را بر عهده 
داشت
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حامد کرزی: 
شهید سلیمانی 

خواستار صلح در 
افغانستان بود

امیرمحمد اسماعیل خان
رهبر جهاد و مقاومت حوزه غرب و 

جنوب غرب افغانستان و وزیر پیشین 
وزارت انرژی و برق این کشور

در روزهای سخت، 
درکنارمان بود

کـرزی« رئیـس جمهـور پیشـین افغانسـتان  »حامـد 
حمله هوایی نیرو های آمریکایی به فرودگاه بغداد را که 
در نتیجه آن سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران به شهادت رسید 

شدیدا محکوم کرد.
یـن بیـن المللـی و  »ایـن حملـه خـالف اصـول و مواز
صلـح و ثبـات در منطقـه اسـت. ایـن اقدامات موجب 
افزایش تنش ها و خصومت های بیشتر در منطقه شده 

و بـه ثبـات و صلح بیش از پیش آسـیب می رسـاند.
بـه خانـواده شـهید سـلیمانی، دولـت و ملـت بـرادر 
ابـراز تسـلیت و همـدردی  جمهـوری اسـالمی ایـران، 
می کنم؛ شهید سلیمانی شخصیتی با وقار و خواستار 
صلح و ثبات در افغانستان بود و از بارگاه خداوند الیزال 

بـرای وی بهشـت طلـب می کنم.
جمهوری اسالمی ایران با وجود حضور نظامی ایاالت 
متحده آمریکا در افغانستان با این کشور روابط حسنه ای 
داشته و در امر باز سازی افغانستان همکاری صمیمانه 
داشته است. روابط حسنه و برادرانه بین کشور های برادر 
افغانستان و ایران همچنان مدبرانه و مبتنی بر همکاری 

ادامه خواهد یافت.

سردار قاسم سلیمانی یک مجاهد وارسته و با اخالص 
بود. فرمانده سپاه قدس ایران همواره به جهاد و مقاومت 
کـرده بـود و در  یـادی را عرضـه  کمک هـای ز افغانسـتان 
زهای سخت در کنار مردم کشورمان حضور داشت.  رو
که به همه   او دوست دیرینه من بود و با احترام فراوانی 

قائل بود، مبدل به چهره ای محبوب شده بود.

عبدالغنی کاظمی
رهبر حزب حرکت اسالمی افغانستان:

حمایت های حاج قاسم 
از مجاهدین افغانستان 

فراموش شدنی نیست
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی باعث تأسف 
ران جهـاد و  و ناراحتـی مـا شـد. سـردار سـلیمانی در دو
مقاومت مردم افغانستان، حمایت های همه جانبه شان 
را بـه مجاهدیـن و مـردم افغانسـتان انجـام داد و از هیچ 

ید. یغ نورز نـوع تالش و همکاری در
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محمد محقق: 
شهید سلیمانی چهره

 جهانی مبارزه با 
تروریسم بود 

در  کامل  کنید یک توضیح  ابتدا لطف  در 
مورد ریشه جهاد در افغانستان ارائه کنید. چه 
تغییراتی )اعم از تغییرات تحمیلی یا به صورت 
گاه( در مسیر جهاد افغانستان رخ داد؟ ناخودآ

حدود چهار دهه قبل، افغانستان دچار تحوالت سیاسی 
شـد و نظـام کمونیسـتی بـه رهبـری حـزب دموکراتیـک خلـق 
گرفتنـد و همیـن موضـوع  افغانسـتان زمـام امـور را در دسـت 
باعـث ایجـاد مشـکالتی شـد. همیـن مشـکالت باعـث بـه 
وجود آمدن درگیری های خونین در سطح کشور به خصوص 
در کابـل شـد. بـه عنـوان مثـال یکـی از اقدام هایـی که دولت 
یان و اساتید مسلمان  وقت انجام می داد این بود که دانشجو
را دستگیر می کردند و تعدادی از همین دستگیرشدگان سر 
بـه نیسـت می شـدند و هیـچ آثـاری از آن هـا وجـود نداشـت. 
حتی بسیاری از علمای کشور و همچنین رهبران سیاسی 
کردنـد و بـه قتـل رسـاندند و جالـب  – مذهبـی را دسـتگیر 
کـه در ایـن بیـن هیـچ فرقـی بـرای آن هـا قائـل  این جاسـت 
نمی شدند؛ یعنی هم علمای اهل سنت و هم علمای شیعه 
ز  را دستگیر می کردند و نهایتًا به قتل می رساندند، که تا به امرو
ک افغانستان یافت نشده  هم هیچ آثاری از آن ها در سراسر خا
است. از علمای شیعه افغانستان می توان به کسانی مانند 
ر واعظ بهسودی«و »شیخ سلطان محمد  »سیدمحمد سرو
ترکسـتانی« اشـاره کـرد کـه در زندان هـای دولـت کمونیسـتی 
افغانسـتان به قتل رسـیدند. در آن بحبوحه مردم افغانستان 
با دیدن این وضعیت و با خستگی فراوان از این وقایع خونین 
قیام کردند که این قیام ها در از مناطق شیعه نشین آغاز شد؛ 
که در سـال ۱۳57 این قیام ها شـروع شـد و تا ۱۴  به صورتی 
زی  ز شد. بعد از پیرو سال ادامه داشت تا این که انقالب پیرو
کـه انقـالب اسـالمی نتوانـد  انقـالب، دو عامـل باعـث شـد 

گیر و دلخواه مردم را تشـکیل دهد.  حکومت فرا

سیاست   به  یا  بودند  داخلی  دالیل  این 
دولت های خارجی مربوط می شدند؟

هـم داخلـی بودنـد و هـم خارجی. نخسـتین علت، عدم 
وجود برنامه واحد توسـط احزاب سیاسـی افغانستان بود؛ به 
عبارتـی دیگـر احـزاب در آن موقـع یـک نظـر واحـد نداشـتند و 
چنددسـتگی در آن ها یکی از مشـکالت اصلی به حسـاب 
یادی  می آمـد و بـر سـر تقسـیم قـدرت و منافع جنجال هـای ز
کـه غربی هـا در آن زمـان بـرای  بـه پـا شـد. دلیـل دوم ایـن بـود 
آن کـه شـوروی و منافـع آن را در افغانسـتان هـدف قـرار دهند 
کمک هـای متعـددی بـه دولـت وقـت می کردنـد؛ امـا زمانـی 
زی انقـالب اسـالمی در افغانسـتان آشـکار شـد و  کـه پیـرو
کـه منافعشـان بـه خطـر افتـاده، تمـام  آن هـا متوجـه شـدند 
کمک های خود به افغانستان را قطع کردند. زمانی که شوروی 
کردنـد و  کـم  کمک هـای خـود را  از افغانسـتان خـارج شـد، 
کامـل تغییـر دادنـد. غربی هـا در  برنامه هـای خـود را بـه طـور 
یادی برای شکسـت  آن زمـان معتقـد بودنـد کـه هزینه های ز
کرده اند و نمی خواستند پس از  شوروی در افغانستان خرج 

فعالیت های حاج قاسم را کمتر با نام افغانستان می شناسیم؛ او بیشتر به لبنان و سوریه 
و عراق شـناخته می شـود؛ اما یکی از اولین اقدامات برون مرزی او در سـپاه قدس در خصوص 
مجاهدین افغانی است. پای صحبت های محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت 
ملی افغانسـتان )معاون دوم عبداهلل عبداهلل(، رهبر حزب وحدت اسـالمی مردم افغانسـتان و 
یکـی از رهبـران مجاهدیـن افغـان در زمـان جهـاد علیه شـوروی؛ نشسـته ایم تا دربـاره کمک های 

ایران، سـپاه قدس و حاج قاسـم سلیمانی به مردم افغانستان گفت وگو کنیم.
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یش و خیزش انقالب اسالمی در افغانستان باشند و به دنبال این بودند  این هزینه ها شاهد رو
کم کنند. در آن زمان برنامه های متعددی برای زدن  که تیم مورد نظر خود را در افغانستان حا
یشه های انقالب اسالمی افغانستان از سوی غربی ها و در راس آن ها آمریکا تنظیم شد که  ر
یسـتی القاعـده و طالبان بود.  ر اصلی تریـن آن پایه گـذاری و تشـدید فعالیت های سـازمان ترو
کنند و  کردند تا صفوف مجاهدین افغان را چندپاره  همه آن ها دسـت در دسـت هم تالش 
یـادی را در اقصـی نقاط افغانسـتان به ما وارد کردند؛ تا جایی که طالبان  حتـی هجمه هـای ز
کابل، هرات و نهایتًا شـمال کشـور را در  کرد و پس از آن  در قدم اول والیت قندهار را تصرف 
ک افغانسـتان را تصاحب  دسـتور کار خـود قـرار داد و بـه دروغ اعـالم کردنـد کـه ۹5 درصد خا
کرده اند، ولی به هر حال بخش عمده ای از افغانستان را تصرف کرده بودند و تنها سه تا چهار 
والیت در دست مجاهدین افغان قرار داشت. به یاد دارم که در آن موقع »احمدشاه مسعود« 
کرده بود و مقاومت شیعه  در مناطق شمال شرق افغانستان حضور داشت و آن جا را حفظ 
در شمال و مناطقی مانند بلخ فعالیت داشتند. تا اینکه شرایط پس از ۱۱ سپتامبر تغییر پیدا 
گر بخواهم صراحتًا در این مورد حرف بزنم باید  کاماًل عوض شد. ا کرد و فضای بین المللی 

یم که ۱۱ سپتامبر باعث شد تا رابطه آمریکا با دوستانش  بگو
)القاعـده و طالبان( تیره و تار شـود. 

ارتباط مجاهدین افغان با انقالب اسالمی 
گرفت؟ ایران چگونه شکل 

در آن زمان انقالب مجاهدین افغان در خفقان کامل بود 
و دولت کمونیستی کشور آن ها را سرکوب می کرد. در چنین 
زی انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام  فضایی شاهد پیرو
خمینی ره  بودیم که همین موضوع برای مسلمانان افغانستان 
زنه امید تبدیل شد. در آن موقع آن چه در افغانستان  به یک رو
بر سـر زبان ها افتاد این بود که چگونه حضرت امام ره  و مردم 
ایران توانستند آمریکا و ۶۰ هزار مستشار نظامی اش را از کشور 
بیرون کنند؟! همین موضوع به الگوی اصلی مردم افغانستان 
برای بیرون راندن ارتش شوروی و کمونیست ها تبدیل شد و 
ملت افغان به عالوه مجاهدین به این نتیجه رسیده بودند که 
می توان با استفاده از ُمدِل انقالب اسالمی ایران، اشغالگران 
کرد. در زمان قیام مردم افغانستان بر  روس را از کشور بیرون 
اسـاس تفکـر بومـی کشـور، بـرای مبارزه بـا تهاجـم فرهنگی و 
امنیتی شوروی شکل گرفت و همین موضوع باعث شد تا 
که  امام خمینی ره  از این قیام مردم افغانسـتان حمایت کند 

نتیجه آن هم مثبت بود. 

عملکرد  در  خمینی ره   امام  تفکِر  جایگاِه 
مجاهدین و نتایج جهاد در برابر اشغالگران 

شوروی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در آن وقت سـفیر شـوروی به مالقات حضرت امام رفته 

گر شـما حمایـت و کمک خود بـه مردم افغانسـتان را قطع  بودنـد و بـه ایشـان گفتـه بودنـد کـه ا
یل موشک های اسکاد به صدام خودداری  کنید، مسکو هم تعهد می دهد که از فروش و تحو
کند؛ او به نوعی می خواست با حضرت امام معامله کند. در آن موقع امام خمینی به ایشان 
گفتـه بـود کـه ممکـن اسـت شـوروی افغانسـتان را بگیـرد، امـا مـا به هیـچ وجه کمـک خود به 
مسـلمانان افغـان را قطـع نمی کنیـم. همیـن عملکـرد حضرت امام بود که بـر تفکر مجاهدین 

افغان تاثیر گذاشـته بود و برای ایشـان شـیعه یا اهل تسـنن فرقی نمی کرد. 

که جهاد تا حدودی  در ایام اشغال افغانستان توسط آمریکا شاهد بودیم 
کم رنگ شد. چه تحوالتی در این خصوص دامنگیر جهاد و جهادیان افغان 

کیست؟ شد؟ مسبب آن 
بعد از آن زمان شاهد لشگرکشی آمریکایی ها به افغانستان و اشغال کشور توسط غربی ها 
بودیـم. در آن موقـع متاسـفانه نگرشـی برآمـده از دموکراسـی غربـی در کشـور طنین انـداز شـد و 
ز هم این  موجـب شـد تـا بـه مجاهدیـن برچسـب »جنگ سـاالر« چسـبانده شـود کـه تـا به امـرو
موضـوع ادامـه دارد، کـه باعـث نـزاع میـان مجاهدین و آمریکایی ها شـده اسـت و 2۰ سـال به 
که آمریکایی ها در کشور ما حضور دارند و آن را اشغال  طول انجامیده است. درست است 
کرده انـد، امـا در سـوی دیگـر مجاهدیـن هم همچنـان حضور دارند و غربی ها نتوانسـتند این 

جریان اصیل و بومی افغانسـتان را به حاشـیه برانند. 

نقش منفی آمریکا در افغانستان و تاثیر آن بر روی اوضاع اجتماعی، سیاسی، 
کنون چگونه می بینید؟ اقتصادی و حتی مذهبی را از سال 200۱ تا

کـه حضـور غربی هـا  کشـورمان معتقدنـد   برخی هـا در 
کـه بـه مسـائل مالـی و  در افغانسـتان نقـاط مثبتـی داشـته 
کمک های اقتصادی جامعه جهانی اشاره می کنند. همین 
جناح معتقدند که با آمدن آمریکایی ها و سقوط طالبان یک 
دموکراسی نصفه و نیمه ای در کشور شکل گرفته است؛ در 
صورتی در زمان طالبان چنین نبود و کسی جرأت نداشت 
حرف از انتخابات، دموکراسـی، آزادی بیان و آزادی رسـانه 
یادی  بزند. در این بین من معتقدم که این مسائل تا حدود ز
درسـت اسـت، امـا تبعـات منفـی حضـور آمریکایی هـا در 
افغانستان را نمی توان نادیده گرفت. واقعیت این است که 
پاشی ملی و نفاق  حضور ایاالت متحده در کشورمان یک فرو
رد و به اختالف ها دامن زدند. خروجی  داخلی را به وجود آو
این عملکرد فاصله گرفتن مردم از دین، مذهب و   جهاد بود 
کمیت ملی افغانستان  و از حیث دیگر حیثیت سیاسی و حا
ز در افغانسـتان آراء مردم  گرفت؛ چراکه امرو مورد ضربه قرار 
و خروجـی انتخابـات مهـم نیسـت، بلکه آنچـه آمریکایی ها 
یند حرِف اول و آخر اسـت. با این تفاسـیر، جمهوری  می گو
اسـالمی ایـران تمـام پیامدهـای منفـی حضـور آمریـکا در 
افغانسـتان را پیش تر گوشـزد کرده بود و نسـبت به آن هشدار 
یای  داده بـود ولـی بـه هـر ترتیـب وضعیـت فعلـی بـه نظـرم گو

همه چیز اسـت.

ارزیابی شما از عملکرد انقالب اسالمی ایران در مقابل 
هجمه های آمریکا بر ملت افغانستان و سایر ملل شرقی 

چیست؟
 آن چـه از عملکـرد ایـران در ایـن برهـه زمانـی و حتـی در 
گذشـته قابـل مالحظـه و قابـل لمـس اسـت، حمایت تهران از نهضت های اسـالمی در قبال 
یسـم اسـت. هیچ جایی برای انکار این موضوع نیسـت که ایران در  ر مبارزه با پدیده شـوم ترو
گذشـته علیـه القاعـده و حـاال هـم علیـه داعـش از نهضت هـا و جنبش های اسـالمِی اصیل 
کنـون تمـام  گـر ایـن اقـدام صـورت نمی گرفـت، هم ا کـرده اسـت و بـه نظـرم ا منطقـه حمایـت 
گر مقاومت جمهوری اسـالمی در برابر این پدیده ها و  یسـم می سـوخت. ا ر منطقه در آتش ترو
یه بلکه لبنان و یمن، وجودخارجی نداشت.  یستی نبود، نه تنها عراق و سور ر جریان های ترو

شهید سلیمانی را باید 
یک چهره جهانی در عرصه 

ضد تروریسم دانست و یکی از 
معدود فرماندهانی بود نام ایشان 
در مقیاس بین المللی اثرگذار بود. 

هر جا که جمهوری اسالمی در 
مبارزه با تروریسم فعال می شد، 

نام ایشان بر باالترین سطح آن 
می درخشید
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ین سیاسی همانند بسیاری از کشورهای دیگر،  یم که نقش ایران در شکل گیری نظام و ساختار نو در مورد افغانستان باید بگو
یسـم در غرب آسـیا، همواره به دنبال صلح و ثبات در افغانسـتان  ر مثبت بود. تهران در سـال های اخیر عالوه بر مبارزه با ترو
گذشـته تا به حال در آن  که ایران از  کنیم. یکی از نقش هایی  یابی  بوده و به همین دلیل نمی توانیم نقش ایران را تخریبی ارز
یت  که محور یسم بود  ر کردن به مجاهدین افغان برای مبارزه با اشغالگران شوروی و همچنین مبارزه با ترو کمک  فعال بود 

آنرا سـپهبد شـهید قاسم سـلیمانی به عهده داشت. 

گفت وگویی میان شما و ایشان  کجا بر می گردد؟ آیا مالقات یا  ریشه آشنایی شما با سردار سلیمانی به 
گرفته بود؟  صورت 

یسـم دانسـت و یکـی از معـدود فرماندهانی بود  ر از نظـر مـن، شـهید سـلیمانی را بایـد یـک چهـره جهانـی در عرصـه ضـد ترو
یسـم فعال می شـد، نام ایشـان بر  ر نـام ایشـان در مقیـاس بین المللـی اثرگـذار بـود. هـر جـا که جمهوری اسـالمی در مبارزه با ترو
زی انقالب اسالمی افغانستان برمی گردد. در آن  ترین سطح آن می درخشید. آشنایی من با سردار سلیمانی به زمان پیرو باال
گسترده و  یستی در افغانستان فعال بودند. آن زمان قتل عام های بسیار  ر زمان القاعده، طالبان و بسیاری از جریان های ترو
که باید آنرا یک فاجعه بنامم. در همان  موقع  خونین علیه مردم افغانستان و به خصوص مردمان هزاره و شیعیان رخ می داد 
قرار شـد سـفر کاری به ایران داشـته باشـم که همراه با »احمدشـاه مسـعود« و »ژنرال عبدالرشـید دوسـتم« عازم تهران شـدیم و 
نهایتًا وارد جلسه ای شدیم که شهید سلیمانی هم در آن جا حضور داشتند. موضوع جلسه این بود که چگونه باید از جریان  
اسـالمی افغانسـتان دفاع کرد و در آن جا بود که من برای اولین بار شـهید سـلیمانی را مالقات کردم. شـخصیت ایشـان واقعًا 
ر در ارتبـاط بودیم و کمک ها و مشـورت های  رادو راسـخ و اسـتوار بـود و پـس از آن جلسـه در زمـان جهـاد و مبـارزه بـا طالبـان دو

یـادی به ما دادند.  ز

کمک هایی از سوی قاسم سلیمانی و سپاه قدس به ملت  پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا چه 
افغانستان شد؟ 

ره ای و برخـی اوقات مالی بود و  ران اسـتاد ربانـی بیشـتر در راسـتای کمک هـای مشـاو  کمک هـای ایـران در آن زمـان و در دو
یسـم هـم بارهـا از تهـران مشـورت های تخصصـی گرفتـه شـد؛ که اتفاقًا شـهید سـلیمانی در راس آن قرار  ر در مـورد مبـارزه بـا ترو

یادی به هزاره ها    شـده بود. داشـتند. بـه خصـوص آن که کمک هـای ز

کشتن شدن  شما یکی از جهادیان افغانستان در قبال مبارزه با طالبان به حساب می آیید. با توجه به 
دیپلمات های ایرانی در مزار شریف توسط طالبان، نوع نگاه و تفکر قاسم سلیمانی در قبال طالبان چه بود؟

 به اعتقاد من یکی از کسـانی که توانسـت به اتحاد و انسـجام مجاهدین در آن سـال ها کمک کند، شـهید سـلیمانی بود. 
یکی از موضوعاتی که باید به آن اشاره کنم بحث طالبان است. زمانی که دیپلمات های ایرانی در مزارشریف توسط طالبان 
کشته شدند، شهید سلیمانی و ملت ایران بسیار ناراحت و خشمگین بودند و این ناراحتی، سال ها ادامه داشت اما به نظرم 
که دو طرف صرفًا با  یم  که اخیرًا می شنو کنند؛ تا جایی  این اواخر تا حدودی دو طرف توانسته بودند اختالف ها را مدیریت 

یکدیگر رابطه سیاسی دارند. به نظرم شهید سلیمانی تا حدودی در ترمیم این اختالف ها موثر بود. 

نقش قاسم سلیمانی در قبال ثبات، امنیت و مبارزه با تروریسم در افغانستان چه بود؟ 
 درسـت اسـت کـه همـکاری ایشـان با مجاهدیـن دولت 
یسم و اشغالگران کاماًل مشهود است  ر اسالمی در مبارزه با ترو
اما از یاد نبریم که در زمان دولت »حامد کرزی« هم برخی از 
ره ها از سوی ایران صورت می گرفت. در  همکاری ها و مشاو
دولت فعلی افغانستان که اشرف غنی آنرا اداره می کند هم 
یت قاسم سلیمانی  همکاری هایی میان تهران و کابل با محور
ر  وجود داشت؛ تا جایی که آقای »محمد حنیف اتمر«، مشاو
پیشـین امنیـت ملـی افغانسـتان در مصاحبـه اخیـر خـود از 
سـردار سـلیمانی یـاد کردنـد. بنابرایـن نمی توانیـم خدمات و 
رشادت های ایشان در موضوع افغانستان را نادیده بگیریم. 

نظرتان درباره ترور شهید سلیمانی به دست 
آمریکایی ها چیست؟

 آن چه که باید در این خصوص عرض کنم، محکومیت 
ر سـردار سـلیمانی است. به عنوان یک سیاستمدار و به  ترو
عنوان کسـی که در جای جای افغانسـتان علیه اشغالگری 
ر ایشان نه تنها یک  یم که ترو یسم جنگیده ام، باید بگو ر و ترو
جنایت بود، بلکه باید این اقدام را قانون شکنی و تعرض به 
زن سردار سلیمانی کاماًل مشخص  حقوق ملت ها دانست. و
که مقامات آمریکایی به  است؛ همین چند وقت پیش بود 
کردند و من صراحتًا تاسف خودم از این حادثه  من مراجعه 
گوار را به آن ها اعالم کردم و به آن ها گوشزد کردم که نباید  نا
یک جنجاِل دوباره در منطقه به راه بیاندازند؛ چراکه درگیری 
میان ایران و آمریکا، پتانسیل تبدیل شدن به جنگ جهانی 
را دارد و در ایـن میـان بـدون تردیـد افغانسـتان و بسـیاری از 

ملت های مسلمان آسیب می بینند.

فقدان شخصیِت قاسم سلیمانی چه آثار و 
 افغانستان خواهد 

ً
تبعاتی بر منطقه و خصوصا

داشت؟
کـه آثـار فعالیـت شـهید بعـد از شـهادتش   مـن معتقـدم 
بیشـتر مشـخص و عیان می  شـود و در مورد سـردار سلیمانی 
یـم. شـک نکنیـم که آثار فعالیت شـهید  هـم همیـن را می گو

ر زمـان مشـخص خواهد شـد.  سـلیمانی بـه مـرو

در آخر، یک جمله برای ملت ایران و یک 
جمله برای مسئوالن آمریکایی در مورد قاسم 

سلیمانی و ترور ایشان بفرمایید.
و  ایشـان متاسـف  از شـهادت  گفتـم  کـه    همان طـور 
اندوهگیـن هسـتم و توصیـه مـن بـه آمریکایی هـا ایـن اسـت 
کـه دسـت بـه کاری نزننـد کـه تبعـات آن منطقـه و فرامنطقـه 
را در آتش بسـوزاند و بهتر اسـت اشـتباه خود را جبران کنند.   
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 مثل مسجد  

یت  کم بـود. یعنی چی معنو یـت حا در جنـگ معنو
کم بود؟ یعنی فضای جنگ مثل فضای مسجد  حا
گر  بـود. یـک مسـجد با سـینما خیلی فـرق می کند. ا
کسـی در سـینما در وقـت نشـان دادن فیلـم بـه نمـاز 
گـر  کنـد، ا بایسـتد، یـا بخواهـد نمازجماعـت برگـزار 
کسی تعجب کند، جای تعجب دارد. اما در مسجد 
کم است بر  بالعکس این اسـت. فضای مسـجد حا
روح مذهبی مثل مطاف و کعبه مثل مناسک حج 
کمیت  کمیت حا کم شـد، ایـن حا وقتـی چیزی حا
کمیت  اعمالی به معنای حکومتی نیست، این حا
کمیت در جسم و روح و روان هست.  به معنای حا
کـم شـد؛ بـر جسـم و  یـت این گونـه حا در جنـگ معنو
کس درون آن  کم شـد. لذا هر  جان و روح و روان حا
قرار می گرفت و واردش می شد، از این مدخل می آمد 
داخل، متحول می شـد و تغییر اساسـی پیدا می کرد.

زمانی که دیپلمات های 
ایرانی در مزارشریف توسط 

طالبان کشته شدند، شهید 
سلیمانی و ملت ایران بسیار 

ناراحت و خشمگین بودند و این 
ناراحتی، سال ها ادامه داشت اما 

به نظرم این اواخر تا حدودی دو 
طرف توانسته بودند اختالف ها 
را مدیریت کنند؛  به نظرم شهید 

سلیمانی تا حدودی در ترمیم این 
اختالف ها موثر بود 
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آیت اهلل سیدعیسی حسینی مزاری: 

ایران هیچ گاه 
پشت نیروهای 
مجاهد افغانستان 
راخالی نکرد

آیـت اهلل سیدعیسـی حسـینی مـزاری از 
فعالیـن و مجاهدیـن جبهـه مقاومـت اسـت 

کـه بـا تیپ هـای اعزامـی افغانسـتانی مدافـع حرم 
نیـز ارتبـاط تنگاتنگ دارد. او که رهبر حزب تبیان 
اسالمی افغانستان است و عضو سازمان فدائیان 
اسـالِم افغانسـتان در زمـان جهاد علیه شـوروی 
بوده، درباره ارتباط مجاهدین افغانی با حاج قاسم 

سـلیمانی سخن گفته است.

  چابک

مهـرداد خواجویـی موتـور را برداشـت تـا بـا حاجـی بـه قـرارگاه نصـر برونـد. 20 متـری از ما دور شـدند که خمپاره ای نزدیک شـان به زمیـن خورد. چند گلولـه دیگر آمد 
ک که خوابیـد، مهـرداد را دیدم کـه روی زمین  ک برداشـت. بـه طـرف آن هـا دویـدم و بـا خـودم گفتـم حتمـًا برایشـان اتفاقـی افتـاده اسـت. گـرد و خـا و منطقـه را خـا
که من قرارگاه هسـتم. بی اعتنا  گشـتیم، او را ندیدیم. حدود 5 دقیقه بعد، حاجی از قرارگاه بی سـیم زد  کو؟ هر چه  افتاده اسـت. سـالم بود. پرسـیدم: حاج قاسـم 

به شـلیک های دشـمن سـریع خودش را به قرارگاه رسـانده بود. 

جهاد  دوران  به  و  عقب  به  کمی  شروع،  برای 
برمی گردیم. موضع جمهوری اسالمی ایران در 
قبال حمله شوروی به افغانستان چه بود؟ آیا 
زمان  آن  در  افغان  مجاهدین  از  حمایت هایی 

صورت گرفت؟ 
 در زمان جهاد جمهوری اسالمی ایران، از امام ره   تا نظام 
کنار مردم مسلمان افغانستان قرار داشتند  و مردم ایران در 
و از سـوی دیگـر بـا اسـتفاده از اهرم هـای سیاسـی در حـال 
محکوم کردن لشکرکشـی شـوروی به افغانسـتان بودند و از 
جهـاد مـردم افغانسـتان حمایـت می کردند. ایـران در عرصه 
اقتصـادی و نظامـی در کنـار مـردم ایـران بودنـد و حتـی امـام 
خمینی  ره با مسکو در این مورد معامله نکرد. بارها شنیده اید 
که سـفیر وقت شـوروی پیشـنهاد یک معامله را به حضرت 
یت آن بحث  امام  ره  داده بودند اما ایشان نپذیرفتند که محور
عدم حمایت تهران از مجاهدین افغان در ازای عدم فروش 
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موشک اسکات به صدام بود. معتقدم که دسِت رد امام به 
ر  سـینه شـوروی آن هـم در زمانـی کـه جنگ با عراق شـعله و
کلیدواژه در مورد حمایت تهران از مردم  می شد، مهمترین 
ز هم در مورد  افغانسـتان و مجاهدیـن افغـان بـود و تا به امـرو
ایـن موضـوع بارهـا در افغانسـتان سـخن گفته شـده و ملت 
افغان بعالوه چهره های سیاسی و جهادی افغانستان، این 
حمایت را هیچگاه فراموش نمی کنند. این حمایت بدون 
هیچ منتی از سوی تهران انجام شد و این در حالی بود که 
مـردم و نظـام ایـران در تحریـم به سـر می بردند. همه به خاطر 
یـم کـه در ایـن شـرایط وخیـِم سیاسـی و اقتصـادی که به  دار
تهران تحریم شده بود، جمهوری اسالمی ایران میزبان بیش 
که مهاجرت آن ها ناشـی از  از سـه میلیون مهاجر افغان بود 
جنگ های متعدد در افغانستان بود. به همین دلیل است 
یم ایران در طی چهار دهه جهاد، از منظر سیاسی،  که می گو
اقتصادی، نظامی و حتی اجتماعی در کنار مردم افغانستان 

و مجاهدین قرار داشت. 

که نشان می دهد هم زمانی  اسنادی وجود دارد 
جهاد در افغانستان با جنگ ایران و عراق  و همچنین 
حضور مهاجرین افغان در ایران باعث هم زیستی 
میان مردم دو کشور شد و حتی برخی از افغان ها در 
کردند.  جبهه های جنگ علیه عراق حضور پیدا 
نظرتان در این مورد چیست؟ جایگاه سپاه پاسداران 

در این مورد را چگونه ارزیابی می کنید؟
واحـد  مجاهدیـن،  از  حمایـت  متصـدی   

ً
 اصـوال

نهضت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که بعدها 
که در تمام عرصه های نظامی،  به قرارگاه انصار تبدیل شد 
اقتصادی، فرهنگی و آموزشـی حضور داشـت. در آن زمان 
مجاهدیـن افغـان فـارغ از این کـه شـیعه هسـتند یا ُسـنی، از 
این کمک ها بهره مند می شدند و پس از آن که آن ها از ایران 
برمی گشـتند، برخـی از نیروهـای واحد نهضت هـا به عنوان 
ران برجسته فکری، فرهنگی و جهادی عازم افغانستان  مشاو
ران نقطه ای از افغانستان  می شدند و فکر نمی کنم در آن دو
کنار مردم افغانسـتان نبوده  وجود داشـته باشـد که آن ها در 
باشند. حتی در مناطق پشتون نشین و تاجیک ها هم حضور 
داشتند و به یاد دارم که سردار سلیمانی در اواخر جهاد به دره  
پنج شـیر آمده بودند و در میان مجاهدین حضور داشـتند. 
به همین جهت ارتباط دو طرف با یکدیگر بسـیار عمیق و 
یـادی بـرای آمـوزش  ران مربیـان ز مفیـد بـود و حتـی در آن دو
به افغانسـتان می آمدند و بدون منت فعالیت می کردند. از 
ران جهاد  ایـن منظـر نمی تـوان نقـش واحـد نهضت هـا در دو

افغانسـتان را کتمان کرد. 

آیا مالقاتی میان شما و شهید سلیمانی در زمان 
 آشنایی شما با ایشان 

ً
جهاد انجام شده بود؟ اساسا

چگونه بوده است؟
 خیـر، بـه صـورت مسـتقیم دیـدار یـا مالقاتـی بـا ایشـان 
نداشـتم. در زمـان جهـاد مـن در عرصـه حضـور داشـتم، امـا 
در سال ۱۳۶۱ به صورت کلی تمرکز من بر عرصه مطبوعاتی 
و رسـانه ای جهاد و انتشـار مقاالت، اخبار و تحلیل ها بود. 
یادم می آید در آن زمان و به خصوص برهه ای که احمدشاه 

مسعود و مجاهدین در حال مبارزه با طالبان بودند، چندبار 
شـنیدم که یکی از فرماندهان ایرانی به افغانسـتان آمده که 
بعدهـا متوجـه شـدم شـهید سـلیمانی بـوده ، ولی نتوانسـتم 
کـه  کنـم. یکـی از دالیـل ایـن بـود  یـارت  ایشـان را از نزدیـک ز
ایشـان با رهبران و مسـئولین شـاخه نظامی در ارتباط بودند 
ولی همان طور که گفتم، من در عرصه مطبوعاتی و رسانه ای 
فعـال بـودم و همیـن موضوع باعث می شـد کـه توفیق دیدار 

از من سـلب شود. 

به  آمریکا  حمله  زمان  در  می گویند  بسیاری 
کمک هایی از سوی ایران و شهید  افغانستان، 
گرفته بود. این  سلیمانی به افغانستان صورت 
موضوع چقدر صحت دارد  و چه نوع کمک هایی 

شده بود؟            
 شهید سلیمانی در سال ۱۳7۶ به فرماندهی سپاه قدس 
منصوب شدند، اما یکسال قبل )۱۳75( از این که فرماندهی 
را به عهده بگیرند، در کابل حضور داشتند. در آن زمان، کابل 
در حـال سـقوط بـود و قـرار بـود کـه قبـل از ایـن قضایـا با برخی 
برو  یزا با مشـکالتی رو از همکارانـم بـه ایـران بیاییـم کـه اخـذ و
شـده بـود. بـه هـر ترتیـب یـک روز قبل از سـقوط کابـل یکی از 
یزا به سفارت ایران در کابل فرستادیم  همکاران را برای اخذ و
که پس از برگشـت ایشـان متوجه شـدیم که شهید سلیمانی 
کـه نشـان دهنده اهمیـت  در سـفارتخانه حضـور داشـتند، 
بـاالی مسـائل افغانسـتان بـرای ایشـان اسـت. از سـوی دیگـر 
باید توجه داشـته باشـید که شـهید سلیمانی در زمان دولت 
یادی به افغانستان داشتند  استاد ربانی هم رفت و آمدهای ز
یادی هم با احمدشـاه مسـعود داشتند، که  و مالقات های ز
محورهای آن عمدتًا نظامی و آموزشی بوده است. لذا حضور 
ز آمریـکا به  ایشـان در افغانسـتان بـه قبـل از سـال 2۰۰۱ و تجـاو
افغانستان برمی گردد و تا همین اواخر هم ادامه داشت. درست 
یه بسـیار پررنگ تر  که این اواخر حضور ایشـان در عراق و سـور
از افغانسـتان بـود امـا مشـاوران ایشـان بـه افغانسـتان رفـت و 
آمـد داشـتند. بـه غیـر از ایـن مسـائل، به دلیل ماهیـت کاری 

که من در عرصه رسانه ای افغانستان در این طی  و فعالیتی 
چند دهه داشتم، بارها از مقامات تراز اول کشور به صورت 
مستقیم شنیدم که آن ها چندین بار با شهید سلیمانی دیدار 
داشـته اند؛ برخـی از ایـن مالقات ها در ایـران و برخی دیگر در 
افغانستان بوده است. به طور طبیعی ایشان در حوادث پس 
از ۱۱ سـپتامبر 2۰۰۱ و اشـغال افغانسـتان توسط آمریکا، نقش 
کلیدی در کنار مردم و مقاومت کنندگان افغانستان داشتند. 
حتـی بسـیاری از افـرادی کـه در زمان سـقوط کابل به دسـت 
طالبان در این شهر حضور داشتند، معتقدند که تخلیه این 
شهر و خروج استاد ربانی به همراه احمدشاه مسعود به دستور 
شهید سلیمانی صورت گرفته است؛ چراکه اگر کابل تخلیه 
نمی شد، استاد ربانی و احمدشاه مسعود به دست طالبان 
قتـل عـام می شـدند. تخلیـه کابـل باعـث شـد تـا پنج شـیر به 
پایگاه مقاومت جدید مجاهدین تبدیل شود که اتفاقًا شهید 
سلیمانی در آن جا هم حضور داشتند و با همه رهبران اهل 
تسـنن و شـیعه افغانسـتان در ارتبـاط بودنـد. بـه همیـن دلیل 
است که می گویم عقبه حمایتی و فکری جبهه ی مقاومت 
افغانسـتان، جمهـوری اسـالمی بـود و تمـام سـازماندهی ها 
که در رأس آن شـهید  توسـط سـپاه قدس صورت می گرفت 

سلیمانی قرار داشتند. 

آمریکا اصرار دارد تا به دنیا بفهماند مجاهدین 
که تحت حمایت ایران قرار داشتند، عضو  افغان 
طالبان یا سازمان تروریستی القاعده بوده اند. این 

خط دهی از کجا نشأت می گیرد؟  
  بـه هیـچ وجـه این گونـه نبود. شـک نکنید که سـر تا پای 
این ادعا کذِب محض است. تفکر القاعده و طالبان کامال  
یاد و محکمی وجود  مشخص بوده و هست. اسناد بسیار ز
دارد که نشان می دهد القاعده توسط آمریکایی ها و حمایت 
عربستان برای مبارزه با شوروی در بحبوحه جنگ سرد در 
افغانسـتان تشـکیل شـد و حتـی کشـورهای عربـی حاشـیه 
خلیج فـارس بـه صـورت پنهانـی از آن هـا حمایـت مالـی و 
معنوی می کردند. مجاهدین اصیِل افغانستان تحت عنوان 
گرفتنـد و شـهید و  جبهـه مقاومـت در مقابـل طالبـان قـرار 
که عده ای از آن ها همچنان در قید حیات  مجروح شدند 
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 دفاع بی معنا  

ز امکان ندارد بتواند کسـی از اسـالم دفاع کند،  امرو
بـدون این کـه از ولی فقیه دفاع کند. نمی توان گفت 
من مدافع اسالم هستم، اما فرق قائل شوم بین دفاع 
از اسالم و دفاع از ولی فقیه؛ این امکان ندارد. این ها 

به هم مرتبط هستند. 
گـر فقـط  گـر فقـط می خواهیـم بـه احـکام برسـیم، ا ا
می خواهیـم بعضـی از احـکام دینـی خودمـان را بـه 
صـورت فـردی اعمـال بکنیـم، ایـن حـرف ممکـن 
گر می خواهیم اسـالم  اسـت چیز دیگری باشـد؛ اما ا
کمیـت حفظ  را و جهـان اسـالم را در قالـب یـک حا
کنیم، در مقابل همه ی این ها، این بدون والیت فقیه 

امـکان پذیر نیسـت.

از نظر شهید سلیمانی 
هیچ فرقی میان هل 

تسینن و شیعیان وجود نداشت 
و همین َمِنش را در عراق و 

سوریه و سایر نقاط به چشم 
دیدیم. یعنی اگر رفتار ایشان در 
مناطق شیعه نشین را با مدل 
برخوردشان در جغرافیای اهل 
تسنن کنار یکدیگر بگذاریم، 

نمی توانیم هیچ وجه تمایزی میان 
این دو پیدا کنیم 
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کـه توانسـتند طالبـان و  هسـتند. همیـن مجاهدیـن بودنـد 
القاعـده را شکسـت دهنـد و افغانسـتان را از چنـگال آن هـا 

کنند.  خالص 

افغان  به مجاهدین  نگاه شهید سلیمانی  نوع 
چگونه بود؟

  زمانـی کـه مجاهدیـن بـه ایشـان رجـوع می کردنـد، بدون 
برو می شـد و هـر چه در  هیـچ منـت یـا حاشـیه ای بـا آن هـا رو
توان داشت برای کمک به آن ها خرج می کرد. از نظر شهید 
سـلیمانی هیـچ فرقـی میـان هـل تسـینن و شـیعیان وجـود 
یه و سـایر نقاط به  نداشـت و همین َمِنش را در عراق و سـور
گر رفتار ایشـان در مناطق شیعه نشـین  چشـم دیدیم. یعنی ا
را با مدل برخوردشان در جغرافیای اهل تسنن کنار یکدیگر 
یـم، نمـی توانیـم هیـچ وجه تمایزی میـان این دو پیدا  بگذار
کنیـم. همیـن موضـوع بود که باعث پذیرش ایشـان در همه 
مناطـق و جغرافیاهـای متعـدد شـد. بـه عنـوان مثال اسـتاد 
ربانـی از اهـل تسـنن بودنـد اما به حدی شـهید سـلیمانی به 
کسی فکر می کرد شهید سلیمانی  که هر  ایشان نزدیک بود 

هم از اهل تسـنن هسـتند.

پس از حمله آمریکا به افغانستان شاهد ورود سیل 
عظیمی از آوارگان افغان به ایران بودیم. نقش شهید 

سلیمانی در این موضوع چه بود؟ 
کـه جمهـوری اسـالمی   جـای هیـچ شـکی وجـود نـدارد 
ایـران در تنظیـم سیاسـت خـود در مـورد مجاهدیـن افغان و 
اجرای آن، به اشخاصی نیاز داشت که عالوه بر برخورداری 
از هوش و درایت، توان مدیریت صحنه را داشته باشند و بر 
اوضاع افغانستان اشراف داشته باشد. متولی این امر سپاه 
قدس بود و همانگونه که پیش تر اشاره کردم سردار سلیمانی 
در رأس آن قـرار داشـت. از اینـرو سیاسـت نظـام جمهـوری 
اسالمی ایران در مورد آوارگان افغان توسط شهید سلیمانی 
گر مشکلی پیش می آمد،  اجرا می شد و تا همین اواخر هم ا

ردند.  برخی از افغان ها به ایشان پناه می آو

که مقاومت در عراق و سوریه برای مبارزه  زمانی 
که  کار آمد، بسیاری معتقد بودند  با داعش روی 
در افغانستان چنین محوری وجود ندارد. فارغ از 
مقاومت در درویان جهاد علیه شوروی، آیا چنین 

جریانی در افغانستان وجود دارد؟
یه، یمـن و لبنـان   مـا در افغانسـتان هماننـد عـراق، سـور
یـم، امـا از حیـث  بـه شـکل نظامـی محـور مقاومـت ندار
یک، فرهنگی و رسانه ای در سطح افغانستان چنین  ایدئولوژ
چیزی وجود دارد. شخصیت های مختلف در افغانستان 
یشـه های حضـور خارجی ها  کـه بایـد زمینه ها و ر معتقدنـد 
درکشور خشکانده شود. آن ها معتقدند حضور آمریکا با ذات 
و اساس امنیت در تضاد است و همین مخالفت ها باعث 
شـده تـا بسـیاری از کسـانی کـه مخالف حضـور خارجی ها 
هستند، کشته شده یا به قتل برسند. نمونه بارز و مشهود این 
موضوع را می توانید در حمله انتحاری داعش به خبرگزاری 
صدای افغان؛ که بنده گرداننده آن هستم مشاهده کنید. 
در اوایل دی ماه ۱۳۹۶ سـه انفجار انتحاری در سـاختمان 
کابـل  مرکـز فرهنگـی تبیـان و خبرگـزاری صـدای افغـان در 

صورت گرفت که حدود 5۰ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر زخمی 
شدند. در همان موقع با من تماس گرفتند و خبر دادند که 
چه جنایتی علیه خبرنگاران و همکاراِن من صورت گرفته 
گرفت.  اسـت و کمی بعد داعش مسـئولیت آن را به عهده 
دلیل این حمله چیزی نبود جز مخالفت علنی ما با آمریکا 
گری  و انتشـار اخبـار جهـت دار علیه داعش، به عالوه افشـا
یسـت های داعـش  ر در مـورد حمایـت ایـاالت متحـده از ترو
کـه بـا نـام والیـت خراسـان در افغانسـتان حضـور داشـتند. 
ایـن همـان هزینـه ای بـود کـه مـا بـرای آرمـان مقاومـت دادیم 
یه در مـکان و نحـوه شـهادت آن  و تفاوتـش بـا عـراق و سـور
عزیـزان بـود. مـا مخالـف پیمـان امنیتـی کابـل – واشـنگتن 
کاپیتاالسـیون  کـه ایـن پیمـان یـک  بودیـم و معتقـد بودیـم 
تمـام عیـار اسـت و بهـاء آن را دادیـم. به هـر ترتیب همچنان 
رها و عملیات های انتحاری علیه اشخاص،  تهدیدها، ترو
بـا آمریکایی هـا،  کـه  سـازمان ها و جریان هـای افغانسـتان 
طالبـان و داعـش مخالفـت می کنند در جریان اسـت و من 
فکـر می کنـم ایـن همـان مقاومت ما را نشـان می دهـد، اما با 
شـکل و شـمایل دیگـر. مـردم افغانسـتان تـا بـه ایـن لحظه به 
ایـن نتیجـه نرسـیده اند کـه علیـه آمریـکا دسـت بـه تشـکیل 
جبهه های مقاومت مسلحانه بزنند. آن ها از این همه رنج و 
جنگ خسته شده اند و امیدوار هستند که بتوانند با مذاکره 
کنند.  کانال های سیاسـی این مشـکالت را حل و فصل  و 
در این میان کنشـگران مقاومت در عرصه سیاسـی به گونه 
ای فعالیـت می کننـد تـا بتواننـد آن هـا را حداقـل در عرصـه 
یر فشـار قرار دهند و شـرایط اخراج فراهم کنند.    سیاسـی ز

یکی از محورهای اقدام کننده علیه داعش در طول 
جنگ سوریه، لشکر فاطمیون بود که ساختار آن از 
برادران افغان تشکیل شده بود و تا امروز هم مشغول 
 نقش شهید سلیمانی در پیوند 

ً
به کار هستند. اساسا

افغان ها با محور مقاومت چه بود؟ جایگاه فاطمیون 
در افغانستان چیست؟

کنون  یه مربوط است و تا  ماهیت فاطمیون بیشتر به سور
که  نتوانسته به محور مقاومت درافغانستان تبدیل شود؛ چرا
ک افغانستان  طرح و برنامه ای مبنی بر انجام این کار در خا
وجود نداشته است و تا جاال هم این موضوع در کشور مطرح 
نشـده اسـت. امـا در افغانسـتان خـارج از بحـث فاطمیـون، 
یـان بـوده اسـت.  گونـه ای دیگـر در جر یـه مقاومـت بـه  نظر
طبیعـی اسـت که شـهید سـلیمانی هـم بدون تردیـد در این 

موضـوع نقـش داشـتند و حتـی در کشـورهایی مانند ونزوئال 
که اصالتًا مسلمان نیستند هم شاهد انتقاد به آمریکا برای 

ر ایشان هستیم.  ترو

آیا فاطمیون در مبارزه با بحران تروریستی داعش در 
افغانستان نقشی بر عهده داشت؟ شهید سلیمانی 

چطور؟   
گفتـم فعالیتـی از سـوی فاطمیـون در  کـه   همانگونـه 
درون افغانستان وجود نداشته و ندارد و حتی در این راستا 
دولـت افغانسـتان و عوامـل آمریـکا در افغانسـتان مرتبـًا در 
حال سمپاشـی علیه این جریان هسـتند. شخصیت های 
حقیقـی و حقوقـی افغانسـتان هـم اعـالم کرده انـد کـه هیـچ 
ارتباطی با لشگر فاطمیون ندارند. به هین دلیل فاطمیون، 
یـا پایگاهـی در افغانسـتان ندارنـد. در مـورد آقـای  جایـگاه 
سـلیمانی هـم اطالعاتـی در دسـت نـدارم امـا یکی دو سـال 
پیش سردار قاآنی در افغانستان بودند و تا بامیان رفته بودند 

و بـا والـی ایـن منطقه دیدار داشـتند.  

و در آخر...     
 تـا زمـان بـه شـهادت رسـیدن ایشـان، شـخصیت های 
افغـان بـا ایـن شـهید ارتبـاط داشـتند، امـا متاسـفانه وقتـی 
ایشان شهید می شود، ما در عرصه افغانستان هیچ تحرک 
کنـد و حتـی بیانیـه ای  کـه اظهـار نظـر  و تالشـی نمی بینیـم 
کـه شـخصیت های  کنـد؛ بیانیـه ای  قابـل قبـول منعکـس 
سیاسـی و هم چنیـن شـخصیت های شـیعه و سـنی مـا بـه 
دوسـت های ایرانـی می دادنـد، بـه یـک ادبیـات بـود؛ خیلی 
دلسـوزانه و ناراحـت کننـده، امـا بیانیه هایـی کـه در فضای 
مجـازی و در صفحـات و سـایت های خودشـان منعکـس 
کـه هیـچ اتفاقـی نیفتـاده  می کردنـد، دو پهلـو بـود؛ انـگار 
است. من گمان می کنم حضور شهید سلیمانی در عرصه 
گـر بیـش از  کـه کشـیده اسـت، ا افغانسـتان و زحمت هایـی 
یه نبود، کمتر نیز نبوده اسـت. این جاسـت که  عراق و سـور
زحمات این شخصیت و فعالیت های او قابل تقدیر است 
و مردم و جریان های حقیقی و حقوقی افغانسـتان بایسـتی 
که البته  قدر این شـخصیت را بیش از این ها می دانسـتند 
مـردم افغانسـتان قطعـًا می داننـد. بـه محـض شـهادت ایـن 
سـردار، وقتـی اول صبـح جمعـه متوجـه شـدم و وارد فضای 
مجـازی شـدم، مـن پروفایلی را نمی دیدم که عکس شـهید 
سلیمانی زده نشده باشد و اظهار ناراحتی نبوده باشد، تمام 
ییتر  پروفایل ها و تمام صفحات مجازی، اعم از فیس بوک، تو
گرام، پر بود از عکس العمل نسبت به این شهادت  و اینستا
و اظهـار تنفـر و انزجـار. حتـی کسـانی را می دیدم که نسـبت 
بـه ایـن قضیـه عکس العمـل نشـان داده کـه در گذشـته ایـن 
کـه ایـن آقـا و ایـن شـخصیت  ر و احسـاس را نداشـتند،  بـاو
یـک چنیـن دیـدگاه دینـی و مذهبـی و مخالفت بـا آمریکا را 
داشـته باشـد. طبعًا خدمت به مردم افغانستان منحصر به 
حضور سردار سلیمانی در عرصه افغانستان نمی شود، بلکه 
یه، عراق و لبنان هم خدمت  کار سـردار سـلیمانی در سـور
یه  گر جبهه در سور به مردم افغانستان بود؛ به خاطر این که ا
یـز از میـان می رفـت، ضایعـات آن  ک ر می شکسـت و خا

شکسـت متوجه مردم افغانسـتان هم می شـد.   

شهید سلیمانی در زمان 
دولت استاد ربانی هم رفت 

و آمدهای زیادی به افغانستان 
داشتند و مالقات های زیادی هم 

با احمدشاه مسعود داشتند 
 نظامی و 

ً
که محورهای آن عمدتا

آموزشی بوده است 
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یک بار ما با پرواز رفتیم افغانستان، با هواپیما نشستیم در یک باند و 
هواپیما پیچید که وارد پارکینگ شود، نزدیک که شدیم دیدیم این ها طالبان 
هستند. به خلبان گفتم، سریع برگرد که بپریم، خلبان هواپیما را برگرداند وسط 
باند و هنوز دور نگرفته ،بلند شد. از روی باند من آن ها را نگاه می کردم و آن ها ما را 

نگاه می کردند. خدا می خواست که آن ها شلیکی نکردند و برگشتیم.
رفته بودم پیش احمد شاه مسعود که با او جلسه بگذارم. لشکرش تار و مار شده 
بود و روحیه اش خیلی خراب بود. گفتم مشکلت چیست؟ گفت دیگر همه چیز 
تمام شد، دیگر نمی شود کاری کرد؛ ما شکست خوردیم. به او گفتم خودت را جمع 
و جور کن، بچه هایت را جمع کن من با آن ها صحبت کنم، امیدشان را بازگردانیم 
و بـدان کـه مـن تـو را حمایـت مـی کنـم. بچـه هایـش را جمـع کـرد با آن هـا حـرف زدم، 
حال شان بهتر شد، برگشتم هر آن چه که برای حمایت شان الزم بود را انجام دادم. 
جلسه بعد که دوباره رفتم احمد شاه مسعود توانست دوباره یک سازماندهی ای 

بکند و نیروهایش را سرپا کند و عملیات هایش را شروع کرد.

خاطره ای از حاج قاسم به نقل از سردار فالحی زاده

حاج قاسم 
و روز سخت 
احمدشاه 
مسعود
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آصف علی خان درانی
 سفیر اسبق پاكستان در ایران 

قاسم سلیمانی در 
مبارزه با تروریسم یک 
کارنامه درخشان دارد

آصـف علـی درانـی ایـران را بـه خوبـی می شناسـد؛ او سـال ها در 
ایران نمایندگی دولت پاكستان را بر عهده داشته است و مسئول 

مناسبات دو کشور از سمت پاكستانی ها بوده است. او ترور سردار 
سلیمانی را یک ناكامی بزرگ برای آمریکایی ها می داند و معتقد است 

آمریکایی ها در این فرآیند در منطقه غرب آسیا منفور تر شده اند. 

  نیروی جسمانی قوی

کردند.  گذار  کنیم و چون همیشـه با نیروهای آموزشـی بودم، انتخاب نیروهایی به عنوان مربی آموزش را به من وا کامل  کادر آموزشـی خودمان را  می خواسـتیم 
که بسـیار مخلص و بسـیار جّدی بود. دوره ی هفتم سـپاه بود. حرکات ورزشـی و نرمشـی را خیلی عالی  یکی از افراد، حاج قاسـم بود. یکی از مزیت هایش این بود 
انجـام مـی داد. سـوال کـردم آقـای سـلیمانی شـما جایـی جـودو یـا کاراتـه کار کـردی؟ گفـت: بلـه. بـه همیـن دلیـل هـم فـرد مفیدی بـرای آمـوزش بود و می توانسـت 

ورزش صبحگاهـی و نرمـش نیروهـا را انجـام دهد.مسـئول آمـوزش قبول کردند و حاجی مربی آموزش نظامی شـد. 
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آیا شهادت سردار سلیمانی به عنوان یک 
تلقی  آمریکا  متحده  ایاالت  برای  پیروزی 

می شود؟
ر شـهید سـلیمانی  بـه هیـچ وجه نمی توان گفت که  ترو
کامی آمریکا  زی است؛ بلکه نشان دهنده نا برای آمریکا پیرو
در برابر ایران است. این اقدام آمریکا در واقع یکی از مراحل 
تحـت فشـار قـرار دادن ایـران اسـت، تـا بتوانـد ایـن کشـور را 
که البته نه تنها  کند  مجبور به پذیرش خواسـته های خود 
در ایـن مسـیر موفقیتـی نخواهـد داشـت بلکـه از نتیجـه ای 

معکوس نیز حاصل خواهد شـد.

 نتایج شهادت سردار سلیمانی در منطقه و 
در اوضاع امنیتی و سیاسی و علی الخصوص 

جنگ علیه تروریسم چه خواهد بود؟
کیـد  در خصـوص مسـائل سیاسـی در منطقـه بایـد تا
کرد که مشـکالت ایران با کشـورهای عربی حاشیه خلیج 
فـارس همچـون عربسـتان سـعودی، بحریـن و امـارات نـه 
رتـا  کمتـر نمی شـود بلکـه افزایـش پیـدا می کنـد. ضرو تنهـا 
بـرای صـالح منطقه ایـن امر الزم بود که اعتماد و همکاری 
و حـل اختالفـات میـان ایـران و ایـن کشـورها افزایـش پیـدا 
کنـد ولـی ایـن اقـدام قطعـا باعث افـول تحرکاتی کـه در این 

راسـتا بـوده خواهد شـد.
کیـد کرد که قاسـم سـلیمانی یک فرمانـده ایرانی  بایـد تا
کـه در راسـتای اهـداف جمهـوری اسـالمی در منطقـه  بـود 
یسـم، عملکـرد درخشـانی  ر و خصوصـا در جنـگ علیـه ترو
یسـم مسـاله بسـیاری  ر داشـته اسـت. مسـاله مبـارزه بـا ترو
کرد.  که باید به نحوی خصوصی به آن توجه  مهمی است 
گریبان بوده و در  کسـتان خود نیز با این مسـاله دسـت به  پا
این راه بیش از 7۰ هزار شهید نیز داده است. آثار درخشان 
اقدامـات وی را بـه صورت مشـهود می تـوان در خود ایران، 
یسـم  ر یه و لبنـان مشـاهده کـرد. البتـه بـرای ترو عـراق، سـور
رت دارد  رمیانه شـاهد آن هسـتیم ضرو که در خاو تکفیری 
کشـورهای منطقـه و از طریـق  کـه ایـران بـا همـکاری دیگـر 
تعامالت سیاسی به حل و فصل این موضوع و پایان دادن 

رد. یسـم در منطقـه روی آو ر بـه ترو

  واکنش ایران و همچنین مسلمانان جهان به 
ترور و شهادت سردار سلیمانی در بلند مدت 

چه خواهد بود؟
در خصوص واکنش ایران در بلند مدت بنده نمی توانم 
اظهار نظری داشته باشم. این یک مساله داخلی و مرتبط 
بـا تصمیـم گیـری مقامـات ایرانـی اسـت کـه چگونه پاسـخ 
حمله به ژنرال سلیمانی را بدهند. البته من راه حل سیاسی 
و اسـتفاده از دیپلماسـی را بهتریـن راه بـرای انتقـام خـون 

شـهید سـلیمانی می دانـم تـا ایـن که به اقدامـات نظامی در 
رم. این مسـیر روی آو

کستانی واکنش مناسبی به ترور   آیا مقامات پا
ژنرال سلیمانی نشان داده اند؟ چه اقداماتی 

باید انجام دهند؟
کسـتانی در مجامع رسـمی و  البتـه مقامـات مختلف پا
کرده اند. وی همچون  ر سلیمانی را محکوم  غیررسمی ترو
کستانی در راه انجام وظیفه و مقابله  بسیاری از ژنرال های پا
یسم جان خود را فدا کرد و چنین حمالتی علیه یک  ر با ترو

ژنرال بلند پایه مذموم بوده و محکوم است.

 دلیل انتخاب این مقیاس زمانی و مکانی برای 
ترور شهید سلیمانی چیست؟

آمریکا قصد داشته است که از این فرصت به دست آمده 
برای هدف قرار دادن ژنرال سلیمانی استفاده کرده و به تبع 
رد. البته  آن بهره برداری های سیاسی دیگری نیز به دست آو
ر برای آن هـا فایده مند نبود بلکه  بایـد گفـت نـه تنها این ترو
نتیجـه معکـوس داده اسـت. نفـرت  و دشـمنی نسـبت بـه 
آمریکا افزایش پیدا کرده و حتی در عراق نیز عالوه بر مجامع 
رسـمی سیاسـی، مردم نیز با حضور گسـترده در خیابان ها 

خواهان پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه شدند.  

 آیا بهانه آمریکا برای هدف قرار دادن سردار 
سلیمانی موجه بود ؟

قطعـا ایـن یـک بهانـه غلـط و تحریـف حقیقـت اسـت. 
بـه شـهادت رسـاندن یـک ژنـرال، یـک اقـدام کامـال اشـتباه 
گـر بخواهیـم ایـن چنیـن بهانه هایـی را موجـه قلمـداد  بـود. ا
کنیـم خـود آمریـکا در ایـن زمینـه بـا اطالعـات غلط دسـت 
بـه اقدامـات نظامـی زده اسـت، بـرای مثال آمریـکا به بهانه 
خلـع سـالح شـیمیایی بـه عـراق حملـه کـرده و صدها هزار 
که بعدها  کشـته اسـت، این در حالی اتفاق می افتد  نفر را 
مشخص می شود، اقدام آمریکا بر اساس اطالعات غلط و 
در راستای منافع خود بوده است. آمریکا عادت دارد برای 
رسیدن به اهداف پشت پرده خود بهانه هایی از این دست 

را بـه نمایـش عموم بگذارد.

 آیا اقدام آمریکا در ترور ژنرال سلیمانی مصداق 
تروریسم دولتی است؟

مردم و مقامات ایرانی قطعا  این اقدام را یکی از مصادیق 
یسـم دولتی می داند. اما به نظر من باید در سـطوح بین  ر ترو
المللی و با استناد بر رای کارشناسان حقوقی به این مساله 
پرداخته شـود. قطعا به شـهادت رسـاندن سـردار سلیمانی 
یـک امـر مذمـوم و محکوم اسـت کـه به خودی خـود باعث 
یختگی اوضاع  افزایش تنش و درگیری و همچنین به هم  ر

سیاسی در این منطقه خواهد شد.

 شهادت سردار سلیمانی چه تاثیری بر اقدامات 
اسرائیل در منطقه خواهد داشت؟

به نظر من این امر باعث افزایش نفوذ و تحرکات اسرائیل 
در منطقه نخواهد شد، البته باید تصریح کرد که متاسفانه 
برخی از کشورهای عربی خلیج فارس خود به دنبال برقراری 
روابط سیاسی و نزدیک تر شدن به اسرائیل هستند؛ اگرچه 
عمـده دولت هـا و عمـوم ملت هـا می خواهنـد ایـن غـده 

یشه کن شود. سرطانی از این منطقه ر

 نظر شما درباره اقدامات سردار سلیمانی در 
منطقه چگونه بود؟

اقدامـات ژنـرال سـلیمانی در راسـتای سیاسـت های 
بـا تقاضـای دولت هـای  کـه البتـه  منطقـه ای ایـران بـوده 
یه انجام پذیرفته است. شهید  منطقه همچون عراق و سور
سـلیمانی نیـز در قالب همیـن تفاهمات و همکاری اقدام 
یسـتی در  ر بـه رهبـری نیروهای نظامی بر علیه گروه های ترو

منطقـه و جنـگ بـا آن هـا کرد. 

سلیمانی  سردار  شخص  درباره  شما   نظر 
چیست؟

کـه توسـط  ژنـرال سـلیمانی یـک فرمانـده نظامـی اسـت 
آمریـکا ناجوانمردانـه بـه شـهادت رسیده اسـت و مـن بـه 
شـخصه این اقدام آمریکا را محکوم می کنم و آن را مذموم 
می دانـم. ایـن اقـدام باعـث بدتـر شـدن اوضـاع منطقـه و 

ک تـر شـدن ایـن اوضـاع شـده اسـت. خطرنا

ـم
سـ

 قا
اج

س ح
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ای 
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 برادر قاسم  

همین لباسـی که اآلن تن من هسـت، بدون نشـان، 
همین لباس، نه تن من با محاسن سفید بود، تن من 
با یک قامت 2۱ ساله بود، اما هیچ نشانی نداشت. 
هیچ اطالقی هم پیرامون ما و هیچ اسمی هم حول ما 
اطالق نمی شد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، 
بـه عنـوان سرلشـکر، بـه عنـوان هـر اسـم دیگـر. یـک 
کـه  کلمـه ی سـاده ای  کلمـه ی سـاده ای بـود، یـک 
خیلی صمیمی و با محبت اطالق می شـد و هیچ 
گونـه پسـوند و پیشـوندی هم نداشـت. ایـن کلمه ی 
سـاده خالی از تملق بود. کلمه ی حسـین، کلمه ی 
محمد، کلمه ی احمد، کلمه ی قاسم، تنها پسوند 
کلمه ی برادر بود؛ مقام آن برادر بود؛ برادر قاسـم. آن 

شهادت شهید سلیمانی 
باعث افزایش نفوذ و 
تحرکات اسرائیل در منطقه 

نخواهد شد، البته باید تصریح کرد 
که متاسفانه برخی از کشورهای 
عربی خلیج فارس خود به دنبال 
برقراری روابط سیاسی و نزدیک تر 

شدن به اسرائیل هستند
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 آیا شهادت سردار سلیمانی به عنوان یک پیروزی برای ایاالت متحده آمریکا 
تلقی می شود؟

قطعا ترور شهید سلیمانی نه تنها برای آمریکا پیروزی به شمار نمی رود بلکه اثبات کننده 
شکست آمریکا در برابر چنین شخصی است. آمریکا با این اقدام خود تلویحا به ضعف و 
ناتوانی خود در برابر شهید سلیمانی اعتراف کرده است. ژنرال سلیمانی در یک سفر رسمی 
در عراق حضور داشت و ترور وی توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در واقع اظهار 
شکسـت آمریکا در برابر وی به شـمار می رود. وقتی که آمریکا به جای حل مشـکل از طریق 
گفت وگـو و از طـرق سیاسـی و دیپلماسـی بـه تـرور روی مـی آورد ایـن نشـان دهنده ضعف و 

کامی آن ها در برابر این شخصیت و به صورت کلی در برابر ایران است. نا

 نتایج شهادت سردار سلیمانی در منطقه و در اوضاع امنیتی و سیاسی و 
علی الخصوص جنگ علیه تروریسم چه خواهد بود؟

اوال باید گفت که قاسم سلیمانی یک فرمانده ایرانی بود که در راستای اهداف جمهوری 
یسـم عملکرد بسـیار درخشـانی داشـت.  اسـالمی در منطقه و خصوصا در جنگ علیه ترور
یه و لبنان  آثار درخشان اقدامات وی را به صورت مشهود می توان در خود ایران، عراق، سور
مشاهده کرد. وی از نظر شخصی و شخصیتی دارای اثر و نفوذ فوق العاده ای بود و شهادت 
وی قطعا ضایعه ای سنگین برای ایران خواهد بود. البته من به شخصه امیدوارم فردی که 
جایگزین وی شده است، بتواند این جای خالی را به نحو احسن پرکند. اما باید به این نکته 
نیز اشاره کرد که سیاست ها با رفتن یک فرد و جایگزین شدن فرد دیگر عوض نمی شوند. 
مـن بـه شـخصه معتقـدم که نه تنها سیاسـت های ایران در منطقـه و خصوصا جنگ علیه 
کرد؛ بلکه ایران با قدرت بیشتر به سوی این اهداف حرکت خود را  یسم تغییر نخواهد  ترور
ادامه می دهد و از سوی دیگر آمریکا با این اقدام خود درگیر مسائل و مشکالت بسیار بیشتری 
نسبت به گذشته خصوصا در این منطقه خواهد شد. چنان که در خصوصا پایگاه عین االسد 
یـج و علـی رغـم پنهـان کاری آمریـکا، شـمار تلفات در حال مشـهود شـدن اسـت، در  بـه تدر
افغانسـتان نیز یک هواپیمای نظامی با مسـافران عالی رتبه امنیتی و نظامی توسـط طالبان 
ساقط شده و این خسارت ها و مشکالت برای آمریکا در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در 
منطقه نیز قطعا مقاومت در برابر آمریکا با قدرت بیشتر نسبت به سابق ادامه پیدا خواهد کرد.

 واکنش ایران و همچنین مسلمانان جهان به ترور و شهادت سردار سلیمانی در 
بلند مدت چه خواهد بود؟

در خصـوص مسـلمانان بنـده قصـد نـدارم که از آن ها به عنوان امت اسـالمی صحبتی 
کنـم، چـرا کـه اختالفـات موجـود در میـان کشـورهای اسـالمی تقریبـا باعـث نابـودی امـت 
اسالمی شده است. به نظر من بهترین راه برای مقابله با آمریکا در منطقه توسط ایران این 
است که کشورها و قدرت های منطقه اختالفات با یکدیگر را کنار گذاشته و به همکاری 
با یکدیگر بپردازند. به شکل دیگر ثمره خون شهید سلیمانی می تواند پایان یافتن اختالفات 
و درگیری های منطقه ای و گسترش همکاری و اتحاد میان کشورهای اسالمی باشد. صد 
البتـه ضربـات انتقامـی ایـران بـه آمریکا خصوصا در این منطقه ادامه پیـدا خواهد کرد و این 
ضربات باعث ایجاد تلفات و خسارات بی شمار برای آمریکا و نهایتا منجر به خروج آن ها از 
کستان باید در تمامی سطوح این اقدام آمریکا را مذمت  منطقه خواهد شد. به عنوان مثال پا
و محکوم کند و اجازه رواج یافتن چنین حرکاتی را که در آن یکی از مقامات رسمی نظامی 
یک کشور توسط کشور دیگر به این صورت هدف قرار گیرد، را ندهد. به شخصه معتقدم 

مصاحبه با  سپهبد غالم مصطفی
فرمانده سابق نیروهای استراتژیک پاكستان

ثمره خون
شهید سلیمانی

اتحاد کشورهای 
اسالمی است

غالم مصطفی ار فرماندهان نظامی مهم منطقه اسـت که سـابقا 
فرماندهی نیروهای استراتژیک پاكستان را بر عهده داشت. او شهادت 
حـاج قاسـم سـلیمانی را نـه تنها پایان مبـارزه ایران با تروریسـم نمی داند 
بلکه آن را تقویت کننده مسیر مبارزه با تروریسم در منطقه می داند. 

  فرماندهی و تدبیر

که انجام شـده را به سـردار بگویم. اسـتحکامات  کارهایی  گزارش  کمین رفتم تا اطالعات و  حاج قاسـم برای بازدید از خط فاو و دریاچه نمک آمد. من به سـنگر 
خوبـی هـم ایجـاد شـده بـود؛ سـنگرچینی کـرده بودیـم. حـاج قاسـم بـه مـن گفت مـن در صورتی قبـول می کنم که بیایـی و این تعـداد کادر را بگـذاری این جا، یکی 
از معاون هـای خوبـت را هـم بگـذاری بـاالی سرشـان. مـن گفتـم حاجـی این قـدر نیـرو نمی خواهـد. بصیرت و نگاه اسـتراتژیک سـردار را باید آن جـا می دید که گفت 
گـر عراقی ها این دفعه  علیکـم بالفـاو، علیکـم بالفـاو، علیکـم بالفـاو. مـا قبول کردیم و گفتیم حتمًا چیزی هسـت که ایشـان می دانند و ما نمی دانیم. سـردار گفت ا
کـه تجسـم آینـده اش خیلـی  بیاینـد فـالن جـا را شـیمیایی می زننـد، از فـالن خـط می آینـد و حتـی گفـت پـل را چه طـوری بمبـاران می کننـد. هنـر فرمانـده ایـن اسـت 

قـوی و دقیـق باشـد. هنـر حـاج قاسـم ایـن بـود که  هـر چیزی که قـرار بود اتفـاق بیفتد را دقیقـًا می دید. 
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کستان باید چنین اقداماتی را محکوم کند و اقدامی قاطع  پا
و کارساز در این رابطه انجام دهد.

که حاج  به نظر شما دلیلی خاص وجود داشته 
قاسم سلیمانی در این بازه زمانی به شهادت رسید، 
در واقع چرا  آمریکایی ها در این زمان این اقدام را 

انجام دادند؟
در ایـن بـاره بـر اسـاس اطالعـات شـخصی کـه خـود بنـده 
دارم، مـی توانـم ایـن گونـه ایـن قضیـه را تحلیـل کنـم کـه ژنرال 
یگـران موثـر در بهبـود روابـط میـان  قاسـم سـلیمانی یکـی از باز
ایران و عربستان بوده و در این راستا تالش هایی را در دست 
انجام داشت. از این رو در حال تالش برای بهبود این روابط 
از طریق کشورهای منطقه بخصوص عراق بود. حضور وی 
در عراق نیز در همین راستا بوده و امکان مالقات وی با یک 
هیات بلندپایه سعودی در عراق نیز دور از انتظار نبود. قطعا 
تالش هـای وی باعـث کمتـر شـدن درگیری هـا در خاورمیانه 
و نزدیک تـر شـدن ایـران و کشـورهای مخالـف وی در منطقـه 
همچون عربستان سعودی می شد. قطعا آمریکا این مساله را 
نمی پسندید. از سوی دیگر ترامپ نیز دچار مشکالت فراوانی در 
آمریکا بوده و هست، از جمله بحث استیضاح و نزدیک بودن 
کامی های وی در خاورمیانه  انتخابات و ضربات مهلک و نا
و جنوب آسیا و ... . ترامپ فکر می کرد ترور سلیمانی باعث 
برون رفت وی از این بحران ها و دسـتیابی به وجهه ای بهتر و 
همچنین مستحکم تر کردن جای پای آمریکا در این منطقه 
می شود، که البته باید گفت تمامی محاسبات آن ها نه تنها   
کـه مـی خواسـتند از آب در نیامـد بلکـه نتیجـه ای  گونـه  آن 

بر داشته است. معکوس نیز در

 آیا بهانه آمریکا برای هدف قرار دادن سردار سلیمانی 
موجه بود ؟

قطعا این بهانه ناصحیح است. آمریکا خود باعث شهادت 
صدهـا هـزار نفـر در افغانسـتان و عراق  شـده اسـت. اگر بهانه 
آمریکا در هدف قرار دادن سردار سلیمانی را درست قلمداد 
کنیـم، پـس نتیجتـا هدف قـرار دادن جورج بوش پسـر، باراک 
اوبامـا و دونالـد ترامـپ به همین بهانه نیز کامال موجه خواهد 
بود. این یک منطق کامال اشتباه است که در وهله نخست 
اثرات منفی آن گریبانگیر خود آمریکا خواهد شد. کشورهای 
اسـالمی کـه همگـی تحـت تاثیر اقدامـات منفی آمریـکا بوده 
انـد در نتیجـه ایـن منطق می توانند نیروهـای نظامی آمریکا را 
یست شناخته و هر جا که به آن ها دست پیدا می کنند  ترور
آن ها را به قتل برسانند. این بهانه ای است که بیش از پیش 
منطق آمریکا و قانون جنگلی که سعی دارد به وسیله آن دنیا 

را اداره کند را واضح تر می کند.

 آیا اقدام آمریکا در ترور ژنرال سلیمانی مصداق 
تروریسم دولتی است؟

یسم دولتی دانست، آمریکا  قطعا می توان آن را مصداق ترور
یرپا گذاشتن تمامی قوانین و پروتکل های موجود اقدام به  با ز
هدف قرار دادن یک فرمانده رسمی نظامی ایران در یک سفر 

یسم دولتی است. این  رسمی کرده است که کامال مصداق ترور
یه ای که آمریکا در پیش گرفته؛ همانگونه که پیش از این نیز  رو

یه اداره جهان با قانون جنگل توسط آمریکاست. گفته شد رو

 شهادت سردار سلیمانی چه تاثیری بر اقدامات 
اسرائیل در منطقه خواهد داشت؟

سـردار سـلیمانی اگـر شـهید شـده اسـت، سـازمان های 
مقاومتـی کـه در منطقـه از خـود بـه یـادگار گذاشـته همچنـان 
حضـور دارنـد. حمـاس و جهاد اسـالمی و حزب اهلل که پیش 
از این توسط ژنرال سلیمانی سازماندهی و حمایت می شدند 
پس از شهادت وی نیز به همان قوت سابق خود پابرجا هستند 
و اسـرائیل در وهلـه اول بایـد بتوانـد از پـس ایـن سـازمان های 
مقاومت بر آید که در چند سال اخیر نشان داده است که این 
توانایی را ندارد. از سـوی دیگر دختر بزرگوار شـهید سـلیمانی 
در صحبتـی پـس از شـهادت پـدر خـود کـه باعـث شـگفتی و 
البته افتخار من است؛ اعالم کرد که حزب اهلل انتقام پدر من 
را خواهد گرفت. وی نامی از ایران یا از سپاه پاسداران به میان 
نیاورد، وی با این صحبت ها به صورت غیرمستقیم اسرائیل 
را خطـاب قـرار داده و تهدیـد می کنـد که سـازمان هایی که به 
کان پابرجـا بوده و با  همـت پـدر وی قـدرت پیـدا کرده اند کما
شهادت پدر وی در اقدامات آن ها تفاوتی پیدا نخواهد شد. 
قطعا با شـهادت سـردار سلیمانی نه تنها مشکالت اسرائیل 
کاهـش نیافتـه بلکـه شـهادت وی باعـث افزایـش مشـکالت 

اسـرائیل نیز خواهد شد.

 نظر شما درباره اقدامات سردار سلیمانی در منطقه 
چگونه بود؟

البته باید گفت که اقدامات ژنرال سـلیمانی در راسـتای 
منافـع ایـران در منطقـه بوده اسـت که در بسـیاری از کشـورها 
یستی شده است.نظر  باعث از میان رفتن گروهک های ترور
کسـتان،  که اگر کشـورهای منطقه همچون پا من این اسـت 
ایران، ترکیه با حضور روسـیه و چین دسـت به ائتالف بزنند 
دیگر هیچ جایی برای آمریکا در منطقه وجود نخواهد داشت. 
گـروه هـای  یه در مقابلـه بـا  امـا اقدامـات وی در عـراق و سـور
یستی قابل توجه و بسیار مفید بوده است. قطعا شهادت  ترور
یسـم در یـک مقطـع کوتـاه بـرای ایـران  وی در راه مبـارزه بـا ترور
باعث مشـکل می شـود، ولی جانشین وی با قدرت بیشتر به 
یستی خصوصا القاعده و داعش خواهد  مبارزه با گروه های ترور
پرداخت. کارنامه ژنرال سلیمانی در مبارزه با داعش و القاعده 
یه  بسیار درخشان بوده است و من مطمئن هستم که این رو

پس از ژنرال سلیمانی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

 نظر شما درباره شخص سردار سلیمانی چیست؟
من به عنوان یک سـرباز، وی را شایسـته احترام می دانم و 
تحیات فراوان محضر این شهید تقدیم می کنم . به شخصه 
از شـهادت این ژنرال برجسـته بسـیار ناراحت شـدم و به نوبه 
خودم ترور ناجوانمردانه این ژنرال پرافتخار را محکوم می کنم. 
شـخصیت وی یـک شـخصیت قابـل احتـرام و ممتـاز بـود و 
یر مربوط به تشییع پیکر وی  محبوبیت وی نیز با دیدن تصاو
در شهرهای مختلف ایران به وضوع قابل مشاهده است. از 
خداوند منان تقاضای علو درجات برای این شهید بزرگوار را 
دارم. ما همه از ترور و شهادت ایشان عصبانی هستیم؛ ولی 
این عصبانیت به نوبه خود می تواند به یک بنیان برای اتحاد 
کسـتان، چه در  مسـلمانان و قدرتمندتر شـدن آن ها چه در پا
کشـورهای اسـالمی  ایـران، چـه در عربسـتان و چـه در دیگـر 
شـود و بـا آن بـه مبـارزه قدرت هایـی کـه باعث شـهادت ژنرال 

یم. سلیمانی شدند برو

ژنرال قاسم سلیمانی یکی 
از بازیگران موثر در بهبود 

روابط میان ایران و عربستان 
بوده و در این راستا تالش هایی 
را در دست انجام داشت. از این 
رو در حال تالش برای بهبود این 
روابط از طریق کشورهای منطقه 

بخصوص عراق بود 
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 منبع آرامش 

ز این کشـور  چـرا مـردم ایـران آرامـش دارنـد؟ چـرا امـرو
تالطـم  همـه  ایـن  رغـم  بـه  و  اسـت  آرام  این قـدر 
کشـور وجـود دارد،  کـه در اطـراف ایـن  گسـترده ای 
کـه هسـت، ایـن حریق هـای  ایـن امـواج متالطمـی 
ز هست. سرتاسر افغانستان دچار  گسترده ای که امرو
کستان دچار حریق است،  حریق است، سرتاسر پا
کشـورهای مختلـف دچـار  یه، یمـن و  سرتاسـر سـور
حریق است، یا در شرف حریق است، اما این کشور 
مطمئن هست؛ آرام است به رغم همه ی دشمنی ها، 
چـرا؟ ایـن وجـود حکومـت اسـت. ایـن اثـر حکومت 

اسـت. ایـن اثـر ولی فقیه هسـت. 
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در اتاق عملیات ضاحیه
آن روزها شاید هیچ کس نمی دانست که وقتی اسرائیل از جنوب لبنان بمباران می شد، 
در اتاق عملیات حزب اهلل لبنان در ضاحیه، حاج قاسم کنار سید حسن نصراهلل و حاج 
عماد مغنیه؛ فرماندهی جنگ را برعهده داشته است. کسی نمی دانست او قبل از جنگ 
ج شد. آن چه که حاج قاسم و حاج عماد بیخ  33روزه وارد لبنان شد و بعد از جنگ خار
گوش اسرائیل درست کردند، تاریخ ساز شد، اما او هیچ گاه نخواست نامش در این 
پیروزی بزرگ شود. از شهادت حاج عماد به اندازه شهادت حاج احمد کاظمی متاثر بود؛ 
همیشه می گفت بعد از رهبری، عزیزترین شخص جبهه مقاومت برایش سید حسن 
نصراهلل است و در آن ساعات آخر هم بی برنامه به لبنان رفت؛ تا ساعتی را با سید حسن 

خلوت کند، ساعتی پر از شوخی و شادی... 

بامجاهدان
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شهادت او، آغاز تاریخی جدید
امـروز مراسـم بزرگداشـت بـرای فرماندهانـی جهـادی، 
اسـالمی، جهانـی و بـزرگ بـر پـا کرده ایـم؛ یعنـی حـاج قاسـم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسالمی ایران 
و حـاج ابومهـدی المهنـدس نایب رئیس الحشـد الشـعبی 
یـخ شـهادت  کـه همـراه آنـان بودنـد. تار و عـراق و شـهدایی 
سـردار سـلیمانی نقطـه سرنوشت سـازی بیـن دو مرحلـه از 
یخـی جدیدی اسـت؛ نـه برای  یـخ اسـت. طبعـا آغـاز تار تار

ایـران بلکـه بـرای کل منطقـه .

برای خود شهادت و برای مردم کرامت 
می خواست

سردار سلیمانی هدف خود را با شهادت خود محقق کرد.
در فرهنگ ایمانی ما شهادت )در کنار فتح( یکی از دو امر 
نیک است است. بهترین چیزی که می توانیم به آن برسیم 
شهادت در راه خداست. نهایت کاری که دشمن می تواند 
که ما را بکشـد و شـهادت برای  در حق ما بکند این اسـت 
یم.  ما بهترین هدف است. در نتیجه ما شکست نمی خور

سیدحسن نصراهلل:

شهادت سلیمانی
مبدأ تاریخی جدید است

سـخنرانی تاریخـی دبیـرکل حـزب اهلل لبنـان در بیـروت در مراسـم یادبـود )یکشـنبه15  دی 
98( برای شـهیدان »سـردار حاج قاسـم سـلیمانی« و »حاج ابومهدی المهندس« و همراهان 
شهیدشان را می توان منظومه ای از شناخت دقیق رهبر حزب اهلل لبنان از این شهیدان بزرگوار 
دانسـت، شـناختی از عرفان، اعتقاد و مجاهدت آن ها . 

  شجاع

گهـان وسـط آن شـلوغی،  کنـده می شـدند و هـر کـس بـه گوشـه ای پنـاه می بـرد. نا کـرد.  همـه چیـز بـه هـم ریخـت. نیروهـا پرا هواپیمـای دشـمن منطقـه را بمبـاران 
گـرد و غبـار چشـم تیـز می کـردم کـه چهـره اش را  کـه در تیـررس هواپیمـا بـود. داشـتم در  دیـدم یـک نفـر بـا لبـاس مشـکی دارد بـه سـمت مـا می آیـد؛ بـه سـمت جایـی 

ببینـم؛ حـاج قاسـم بـود. بـدون این کـه برایـش مهـم باشـد هواپیمـا دارد بمـب روی منطقـه می ریـزد، آمـد و گفـت: اآلن تمـام میشـه!
گرفته ی هواپیما می سوخت و پایین می آمد. کردم به آسمان. الشه ی آتش  نگاه 
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 باید در والیت ذوب بود  

ییم  که ما بگو قبول اصل والیت فقیه به این نیست 
مـا معتقـد بـه والیـت فقیه هسـتیم. ما بایـد حکمت 
رهبـری را، تشـخیص رهبـری را، ترسـیم رهبـری را بر 
ییم ما تابع والیت فقیه  آن توجـه کنیـم، نه صرفَا بگو
یم والیت فقیه را،  هستیم. فقط همین که ما قبول دار
یند ذوب در والیت،  که دیگران می گو نه! آن چیزی 
خیلی خوب اسـت؛ این اوج یک اعتقاد اسـت، نه 
کسانی سرسری از این موضوع بگذرند. توجه  آن که 
به والیت فقیه یعنی توجه به حکمت او، به تشخیص 
گر ما به حکمت و تشخیص او اعتنا نکردیم، او  او. ا
کالمـی فرمـود و مـا کالم دیگـری بر خـالف او گفتیم 
کردیـم، ایـن توجـه بـه والیـت فقیـه نیسـت.  و تبلیـغ 
این هـا اصـول اساسـی هسـت در کنـار اصـول دیگر. 
گـر مـا بـه ایـن اصول توجـه کردیم، وحـدت ما حفظ  ا
زی ختم خواهد شـد. بر  خواهد شـد. راه مان به پیرو
کـرد و دشـمنان مـا راه بـه  مشـکالت غلبـه خواهیـم 
ز راه به جایی  جایی نمی برند؛ همان طور که تا به امرو
نبردند و تسلیم ملت ایران و دولت ایران و کشور ایران 
شده اند و تسلیم انقالب اسالمی شده اند. آینده هم 
همین طور خواهد بود؛ پس به اصول خودمان پایبند 

کنیم. باشم؛ به اصول خودمان توجه 

فرماندهان بزرگ معموال شهادت را برای خود می خواهند و 
بـرای امـت خیـر و زندگـی و رفاه و سـعادت دنیوی و اخروی 
و عـزت و کرامـت و قـدرت و بازدارندگی را می خواهند. این 
یبا در مکتب امام  شـهادت بزرگ و این عاقبت به خیری ز
ینب� برای حاج قاسـم و حاج ابومهدی  حسـین�و ز

و مجاهدان ایرانی و عراقی باشد.

تبسم به خبر شهادت
حاج قاسم چند هفته پیش نزد من بود. آغاز سال جدید 
میالدی بود و من گفتم که خوشحالم آن را با نگاه کردن به 
روی شـما آغاز می کنم اما رسـانه های آمریکایی روی شـما 
تمرکز کرده اند و دارند زمینه فراهم می کنند. گفتم که دارند 
از ژنـرال قاسـم سـلیمانی صحبـت می کننـد و من گفتم که 
ر شما طراحی کرده اند و حاج قاسم لبخند زد. آن ها برای ترو

عاشقان شهادت همانند امام حسین؟ع؟
یـژه  حـاج قاسـم سـلیمانی و ابومهـدی المهنـدس، به و
کـه در  کسـانی  در سـال های اخیـر عاشـق شـهادت بودنـد. 
جبهه های جنگ بین گلوله ها و ترکش ها مبارزه می کردند 
کـه مبـادا شـهید نشـوند.روز شـهادت ایـن دو  نگـران بودنـد 
ز پیروزی مقاومت و محور مقاومت است و الگوی  بزرگوار رو
جدیـدی بـرای پیـروزی خون بر شمشـیر خواهد بـود. این دو 
عاشـق شـهادت بودند اما به نظر می رسـد در نهایت چیزی 
بیـش از آن نصیب شـان شـد: مثـل امـام حسـین�  بـدون 
سر، مثل حضرت عباس� بدون سر، مثل علی اکبر� 
اربًا اربًا شدند)پیکرشان پاره پاره شد(. شاید خودشان فکر 

چنین چیـزی را نمی کردند.

دلتنگ شهدا 
گریه می کرد  که به یاد شهدا می افتاد   حاج قاسم زمانی 
و در بسیاری از دیدار ها به من می گفت: سینه من از شوق 
بـه خـدا و بـرای دیـدار بـا شـهدا تنـگ شـده اسـت. بـرادران و 
دوسـتان و عزیزانـی کـه بـا او زندگـی می کردند، درکنـار آن ها 
می جنگید و به همراه آن ها درد می کشید، اکثر آن ها شهید 
شـدند او بسـیار مشـتاق بود به دوسـتان شهیدش بپیوندد. 
من به خانواده سردار سلیمانی می گویم آن چه که باید مایه 
همـدردی شـما و مایـه تسـلی خاطـر شـما شـود ایـن اسـت 
کـه پـدر شـما بزرگتریـن اهـداف را محقـق کـرد و بـه باالتریـن 

آرزوهایش رسـید. 

ابومهدی در آرزوی شهادت 
ابومهدی المهندس دو ماه پیش در کنار من و میهمان 
مـن در ضاحیـه بیروت، آرزوی شـهادت می کـرد. دیدار من 
و ابومهـدی المهنـدس چندین سـاعت طول کشـید که در 
آخر این دیدار به من گفت: سید، گویا درگیری با داعش در 

عراق به پایان نزدیک شده و هر کس که باید شهید می شد، 
شـهید شـد و من باقی ماندم و عمرم طوالنی شـده اسـت و 
مو های سر و محاسنم سفید شده است؛ برای من دعا کن 
تا عاقبت کار من شهادت باشد. به همسر و دختران گرامی 

او هم می گویم که با آن ها همدردی می کنیم.

سرپوشی بر همه شکست های ترامپ
مـا همچنیـن در آسـتانه انتخابـات آمریـکا هم هسـتیم، 
وقتی به این صحنه نگاه می کنیم، اهداف ترور و مسؤولیت 
ما در قبال آن را روشن می کند.ترامپ دو سه سال بعد از به 
قـدرت رسـیدن، سیاسـت خارجی اش را اعـالم کرد. وقتی 
ترامپ به نتیجه دو سه ساله اخیر نگاه می کند، چه چیزی 
به دسـت آورده؟ شکسـت، دسـتپاچگی؟ چه چیزی دارد 
که در سطح سیاست خارجی بخصوص در ارتباط با منطقه 
ما به مردم می خواهد ارائه کند؟ ترامپ از روز اول متعهد به 
سرنگونی نظام ایران شد. جان بولتون در مراسم منافقین در 
فرانسه اعالم کرد که جشن سال آینده در تهران خواهد بود.

که دنبالش بود تغییر رفتار ایران یا مهار این  کم ترین چیزی 
کشور و به زانو در آوردن ایران و حتی رسیدن به توافق جدید 
بود که شـامل مسـائل منطقه و قدرت موشکی ایران باشد، 
برای همین سیاست فشار حداکثری آغاز کردند و بر شرایط 
اقتصادی و سیاست گرسنه  نگه داشتن مردم و اختالفات 
کردند، ترامپ االن نه می تواند بگوید  داخلی در ایران تکیه 
کـه نظـام ایـران را سـرنگون کردم، نه ایـران را به زانو در آوردم و 

نه به توافق جدیدی دست یافتم.
پایی در نشسـت های  ترامپ دنبال این بود که سـران ارو
مجمع عمومی سازمان ملل یک دیدار با سران ایران برای او 
ترتیب دهند و به این هم دسـت نیافت و حتی دنبال یک 
تماس تلفنی بود که ایران به این هم پاسخ نداد؛ پس ترامپ 

االن به مردم خودش درباره ایران چه بگوید؟

] سـید مقاومـت در ایـن فـراز از سـخنانش در قالـب 
6 نکتـه شکسـتهای آمریـکا و ترامـپ در مواجهـه بـا 
ایـران، سـوریه، لبنـان، یمـن، افغانسـتان و فلسـطین 

اشـغالی)معامله قـرن( را تشـریح می کنـد.[

ترور حافظان عراق 
قاسم سلیمانی و ابومهدی دو علت اصلی در از بین بردن 
داعش بودند، این بهانه از دست آمریکایی ها خارج شد. با از 
بین رفتن بهانه داعش، صداها از گوشه کنار عراق بلند شد 
که آمریکایی ها از عراق بروند. پس از پایان نبرد داعش، نتایج 
انتخابات پارلمانی عراق نشان از پیروزی کسانی داشت که 
تسلیم سلطه آمریکا نمی شدند. دولت عراق که پس از برگزاری 
انتخابات تشکیل شد، آمریکایی ها را آزرده خاطر کرد. دولت 
عـراق بـا مشـارکت در حملـه علیـه ایـران و از بیـن بـردن آرمان 
یه  فلسـطین مخالفـت کـرد. وقتی دولت عراق مرز های سـور
را در اختیـار گرفـت، آمریکایی هـا خشـمگین شـدند. پس از 
آنکه عادل عبدالمهدی به چین رفت آن ها احساس کردند 
که دارند عراق را از دست می دهند. آمریکایی ها اخیرا تالش 
کردند بین ملت عراق فتنه ایجاد کنند و آن را به سمت جنگ 
داخلی سوق دهند. موضع حکیمانه مرجعیت و سران عراق 
مانع شد. موضع قوی گروه های مقاومت و عشایر عراق مانع 
این طرح آمریکا شدند. آمریکا از طریق ارتش الکترونیک خود 
تـالش کـرد میـان ملت ایـران و عراق فتنه ایجاد کنند. چرا؟ 
چـون ایـران همیشـه حامی عـراق بوده اسـت، آمریکایی ها با 
عجله تالشـهای متعددی کردند عراق را از دسـت ندهند و 

در نهایت حاج قاسم و ابومهدی را ترور کردند.

حاج قاسم چند هفته 
پیش نزد من بود. آغاز 
سال جدید میالدی بود و من 

گفتم که خوشحالم آن را با نگاه 
کردن به روی شما آغاز می کنم اما 

رسانه های آمریکایی روی شما 
تمرکز کرده اند و دارند زمینه فراهم 

می کنند. من گفتم که آن ها برای 
ترور شما طراحی کرده اند و حاج 

قاسم لبخند زد 
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شهادت در کنار یکدیگر
پس از حمله به سـفارت آمریکا در بغداد، هواپیما های 
آمریکا بدون مجوز رسـمی، شـروع به پرواز در آسـمان بغداد 
کردند.حاج قاسم و همراهان شان به فرودگاه بغداد رسیدند 
کـه سـوار خـودرو  و حـاج ابومهـدی منتظرشـان بـود. وقتـی 
شدند، لحظاتی بعد خودروهایشان با موشک های پیشرفته 
از طرف هواپیماهای آمریکایی به شکلی وحشیانه هدف 
قـرار گرفتـه و دیدیـد کـه همه چیز نابود شـد. ایـن دو فرمانده 
عزیز و همراهان شان شهید شدند و پیکرشان تکه تکه شد 

به طوری که قابل تشـخیص از یکدیگر نبودند.

آغاز جنگ جدید آمریکا در منطقه
ترامپ در سیاست خارجی چه دستاوردی دارد؟ او در 
مقابـل انتخابـات قـرار دارد، نـه فقـط در منطقـه مـا، بلکه در 
ونزوئـال نیـز شکسـت خـورد، در کوبـا هـم هیـچ چیز بدسـت 
نیاورد. در کره شمالی هم مذاکرات به نتیجه نرسیده است، 
در چین، در روسیه، آمریکا حتی در کشورهای متحد خود 
هم به دستاوردی نرسیده است. پس ترامپ و دولت آمریکا 
به مرحله ای جدید نیاز دارند. این آغازی آمریکایی در منطقه 
است.  آن ها جنگی جدید از نوعی جدید آغاز کرده اند، آن ها 
دنبـال تضعیـف محـور مقاومت و شکسـتن آن و تضعیف 
ایـران و شکسـت هیبـت مـا و تحمیـل شـروط خودشـان در 
انتخابات هـا هسـتند؛ این اتفاق جنـگ نبود، چون جنگ 
ماجراجویی نیاز دارد. هر کس به سخنان رئیس ستاد مشترک 
ارتـش اسـرائیل نـگاه کنـد می بیند من چه می گویـم؛ ترامپ 
می داند جنگ با ایران به چه معناست. آن ها دنبال چیزی 
کمتـر  از جنـگ هسـتند. از همـان شـب نخسـت جنایـت 
یی از ایران  یارو یی آغاز شد. رو یارو علیه سردار سلیمانی، رو
شروع شد که ترامپ برای در تنگنا قرار دادن آن تالش کرد و 
مقامات بلندپایه ایران از طریق موضع گیری های خود این 

یی را آغاز کردند. یارو رو

اسرائیل جراتش را نداشت
اسرائیل قاسم سلیمانی را خطرناک ترین مرد مقابل خود 
می دید. حاج قاسم را خطر موجودیتی برای خود می دانست 
کار  یه می توانست این  ر او را نداشت ،در سور اما جرأت ترو
را بکنـد امـا جـرأت نداشـت و از آمریـکا خواسـت ایـن کار را 

انجام دهد.

ح های ترور قبلی شکست طر
همه تالش های ترور قبلی ]آمریکایی ها[  شکست خورده 
بود. برخی عملیات ها لو رفته بود و برخی هم هنوز در ابهام 
اسـت. آخرین بارش هم در کرمان بود که کشـف شـد و قرار 
بود نزدیک به حسینیه ]ای که حاج قاسم هر سال محرم در 
آن جا حضور پیدا می کرد[، خانه ای خریداری شده و  مقدار 
یادی مواد منفجر در آن کار گذاشته شود و زمانی که طبق  ز
رسـم هـر سـاله حـاج قاسـم آن جا می رفـت، منفجر شـود که 
ممکن بود چهار تا پنج هزار انسـان کشـته شـود. برای چه؟ 
برای اینکه حاج قاسم را بکشند. خدا او را حفظ کرد و این نوع 
شهادت را برای او برگزید و او شایسته این نوع شهادت بود.

اهداف آمریکا از تروری وحشیانه
آن هـا قاسـم سـلیمانی؛ نقطـه مرکـزی محـور مقاومـت 
را زدنـد. هرکجـا در منطقـه می رونـد مقابـل خودشـان حـاج 
یه می روند حاج قاسم را  قاسم سلیمانی را می بینند. به سور

می بینند.  برای همین او را ترور کردند و آشکارا کشتند. برای 
که نیاز به موضوعات تبلیغاتی، روحی  این علنی کشـتند 
و روانـی داشـتند. آن هـا از طریـق ایـن تـرور، تـالش می کننـد 
نیروهـای مقاومـت در عـراق دچـار سسـتی شـوند و مـا بیـن 
ر  عراق و ایران اختالف ایجاد کنند، الزم اسـت اهداف ترو
یه و لبنـان هم طمع  را بشناسـیم. آن هـا حتـی بـه نفـت سـور
دارند. به نفت و گاز و آب و منابع این کشورها طمع دارند. 
هم اکنـون دو طـرح مقابـل هـم وجـود دارد، طـرح اول؛ طـرح 
سلطه جویانه آمریکا و اسرائیل است و دوم؛ طرح مقاومت 
کمیت و آزادی و مقدسات امت ماست.  و استقالل و حا

ایـن دو طـرح اکنون در حال نبرد هسـتند.

سه روز پیش از حمله موشکی سپاه به پایگاه 
آمریکایی عین االسد در عراق

قاتالن سلیمانی تاوان می دهند 
یرا  یم؛ ز ما در برابر جنایت علنی و واضح و روشن قرار دار
طرفی که دستور اجرای این جنایت را صادر و آن را اجرا کرد، 
به آن اذعان هم کرد. خطاب به مردم آمریکا می گویم، ما با 
یم ، کشـتن شـهروندان عادی آمریکا کار ما  شـما کاری ندار
یسـت  نیسـت، ترامـپ بـه دنبـال همیـن اسـت که مـا را ترور
نشان دهد. اما ارتش و نظامیان آمریکا رسمًا اعالم کرده اند 
حاج قاسـم را به شـهادت رسـانده اند، این ها باید تاوان پس 
بدهند. هنگامی که بازگشت جنازه های افسران و نظامیان 
آمریکایی به کشورشان آغاز شود، ترامپ متوجه خواهد شد 

که سرتاسر منطقه را از دست داده است.

سر ترامپ در حد کفش سلیمانی هم 
نیست 

ایران از جبهه مقاومت انتظار پاسخ ندارد، قطعا خودش 
تصمیم می گیرد چگونه پاسخ دهد، اما جبهه مقاومت هم 
باید پاسخ دهد و به سمت قصاص عادالنه برود. قصاص 
عادالنـه یعنـی مـرگ شـخصی هـم وزن حـاج قاسـم، امـا چـه 
یر دفاع؟ فرمانده ارتش؟  کسی هم وزن حاج قاسم است؟  وز
یا رئیس جمهور آمریکا؟ سر دونالد ترامپ در حد کفش قاسم 
سلیمانی هم نیست؛ پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه 
قصاص عادالنه حاج قاسم و ابومهدی است. پایگاه های 
کل سـربازهای آمریـکا در  کشـتی های جنگـی و  نظامـی و 
منطقـه معـادل قصـاص عادالنـه اسـت. ارتش آمریکاسـت 

که آنان را کشته و ارتش آمریکا باید تاوان دهد.

وقتی تابوت افسران و 
سربازان آمریکایی که 

عمودی  به منطقه آمده اند، افقی 
بازگردند ترامپ خواهد فهمید چه 

کرده

  فکر نظامی

کریـز این جـا بـزن کـه 10 متـر بیایـد بـاال. گفتـم حـاج آقـا می فهمیـد ایـن هزینـه اش چه قـدر می شـود؟ گفت: تـو چـکار داری به  حـاج قاسـم آمـد بـه مـن گفـت: یـک خا
ک این جـا بـزن، یـک تـوپ 23 هـم بگـذار این جـا. ایـن حرف هـا؛ شـما یـک دپـوی خـا

کـه  کار می کـرد. شـهید صیـاد شـیرازی  2 - 3 تـا از این هـا مـا درسـت کردیـم. خیلـی هـم این هـا هزینـه بـردار شـدند آن زمـان. شـب و روز 10 تـا کمپرسـی و لـودر آن جـا 
کریـز کـه ایـن تـوپ 23 را گذاشـتیم رویـش، دیدیـم تـا عمـق 7-8 کیلومتـری مـا مسـلط هسـتیم بـر اشـرار. گفـت:  بـرای بازدیـد آمـد، موقعـی کـه رفتیـم روی ایـن خا
کـردم: امیـر اشـکالی  گفتـم: بلـه. بعـد از ایشـان سـوال  گفته انـد؟  گفـت: خـود حـاج قاسـم  گفته انـد.  کار را  گفتـم حـاج قاسـم ایـن  ح بـرای چـه کسـی اسـت؟  ایـن طـر
گر توپی بگذاریـم این جا و بچه های مان هم در مرز باشـند، تـا عقبه ی 5- 6  دارد؟ گفـت: نـه، ایـن فکـر، فکـر نظامـی اسـت. بعـدَا متوجه شـدیم درسـت اسـت؛ مـا ا

کیلومتـری، اشـرار منطقـه را می توانیـم از این جـا بزنیـم   و تیـر مسـتقیم بـه مـا نخـورد. 
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در آغاز تشییع 18 میلیون نفری پیکر حاج قاسم از 
بغداد تا کرمان

حضور مردم ایران را ببین!
ز  مردم هم که خودجوش به خیابان آمدند و تشییع امرو
در شهرهای اهواز و مشهد را دیدید. پامپئو روی موضع مردم 
که به مشاورانت گوش  کرده بود؛ امروز می گویم  ایران تکیه 
که در اهواز و مشهد امروز چه  نکن. تلویزیون رو نگاه کن، 
دیدی و فردا در تهران و پس فردا در کرمان چه خواهی دید! 
ایـران گام هـای هجومـی برخواهـد داشـت و ایـن را خواهیـد 
دیـد؛ شـما دیدیـد کـه در هـدف اول بـا حضور مردم و سـران 

ایران شکست خوردید.

مرد منطقه 
باید قصاص ]این جنایت[ عادالنه انجام شود. 

معلوم است این جنایت را چه کسی انجام داده، من 
نمی خواهم از منطق انتقام صحبت کنم. مساله حاج 

قاسم فرق دارد، قاسم سلیمانی فقط مربوط به ایران 
نیست، حاج قاسم یعنی همه مقاومت، یعنی مبارزان 
یه، افغانستان، یمن، فلسطین، لبنان. مقاومت در سور

ـم
سـ

 قا
اج

س ح
در

ای 
پ

 جنگ استثنایی  

شما می دانید در جنگ تقریبًا اداره ی عمومی جنگ 
منهـای بخش هـای تخصصـی جنـگ، مثـل خریـد 
سـالح و تسـلیحات و اداره ی کالن جنگ، اداره ی 
عمومی جنگ یعنی اداره ی رزمندگان، غذای آن ها، 
آب آن ها، اداره آن ها تقریبًا بیش از ۹۰% توسط مردم 
انجام می شد. این جنگ از استثنایی ترین حوادث 

در دنیا بود.

ح اخراج نیروهای آمریکایی در  پیش از تصویب طر
پارلمان عراق 

آزادی دوم عراق؛ به یمن خون حاج قاسم 
و ابومهدی

همه جهان در انتظار نتایج جلسه پارلمان عراق است. 
باید هدف آمریکا را در پارلمان عراق به شکست کشاند. در 
غیر این صورت، عراقی های شریف اجازه نخواهند داد یک 
سرباز آمریکایی در عراق بماند. خون شهدا باید به آزادسازی 
دوبـاره عـراق از اشـغال آمریـکا منجـر شـود.آمریکایی ها بـا 
شـهادت حـاج قاسـم و ابومهـدی می خواسـتند عـراق را از 
دسـت ندهنـد، ولـی بـا این شـهادت ایـن فرماندهـان عزیز، 
عـراق را از دسـت دادنـد. خـون حـاج قاسـم و هم رزمانـش   

ان شـاء اهلل آزادسـازی دوم عراق را رقم می زند.

مقاومت عقب نمی کشد
یکـی از هدف هـای ترامـپ، ایجاد ارعاب در میان همه 
ماست. مدام می گویند لیست ترور فرماندهان مقاومت را 
کنند. با شهادت  یم و قرار است چه کسی را ترور  آماده دار
یک فرمانده، جبهه مقاومت عقب نمی نشیند.مسئولیت 
دوم منطقه تالش برای هماهنگی در منطقه است. شهادت 

حاج قاسم و ابومهدی نباید تأثیر منفی در مقاومت منطقه 
یه بایـد بـه سـمت پیـروزی نهایـی حرکـت  بگـذارد.در سـور
کنیم، هیچ کس نباید از ترور حاج قاسم احساس ضعف 
کند. یمنی ها باید با شـجاعت و با همان اعتماد به نفسـی 

که می جنگیدند حرکت را ادامه بدهند.

عمودی آمدند، افقی باز می گردند
وقتی   افسران و سربازان آمریکایی که عمودی  به منطقه 
آمده انـد، افقـی بازگردنـد، ترامـپ خواهد فهمید چـه کرده و 
انتخابـات را هـم خواهـد باخـت؛ اراده و هـدف مـا در محور 
مقاومت باید این باشد .آمریکایی ها خوار و ذلیل از منطقه 
مـا خـارج خواهنـد شـد و شـهادت طلبان بیـش از گذشـته، 
برای تحقق این موضوع در میدان حاضر هستند. مجاهدان 
و مبارزانـی کـه قبـال آمریـکا را از منطقـه خـارج کردنـد انـدک 
گـروه و مـردم و ارتش هـا هسـتند و  بودنـد امـا امـروز در حـد 
گـر همـه این هـا تـالش کننـد  یـادی دارنـد. پـس ا امکانـات ز

نتیجـه چه خواهد شـد؟

ع قدس آزادی قریب الوقو
خاتمـه کالمـم بـا ترامـپ نـادان اسـت، کـه نمی دانـد چه 
کار کرده است؛ وقتی آمریکایی ها از منطقه ما خارج شوند 
این صهیونیست ها لباس های شان را در چمدان های شان 
خواهند گذاشت و آن گاه دیگر نیازی به نبرد با اسرائیل هم 

نخواهد بود.  آزادسـازی قدس قریب الوقوع خواهد بود. 

به حاج قاسم غبطه می خورم
ینب� استفاده می کنم؛ ترامپ  من از ادبیات حضرت ز
یختید و جگر چه کسی را  و آمریکایی ها! خون چه کسی را ر
سـوزاندید؟ امروز قصاص عادالنه، همان قصاص عادالنه 
برای حاج عماد مغنیه و سید موسوی و ابومهدی المهندس 
خواهـد بـود. مـا در موضـع احساسـی نیسـتیم، من شـخصا 
بـه حـاج قاسـم غبطـه می خـورم، مـن از ایـن بابـت ناراحـت 
نیستم، نه ترسانیم، نه خشمگین هستیم. ما می گوییم این 
خـون بـزرگ فرصتی بزرگ برای خالص شـدن از اسـتعمار و 
اسـتکبار و اشـغالگران اسـت، بـا ایـن خـون و خـون شـهدا و 
عزیزان مـان راه مقاومـت را ادامـه می دهیـم و  ان شـاء اهلل در 

نهایت پیروز خواهیم شد.

139 در اتاق عملیات ضاحیه
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حزب اهلل
ایستاده در خط مقدم!

حزب اهلل لبنان در اوایل سال های 1980 در لبنان تاسیس شد.امروز 
حزب اهلل لبنان یکی از تاثیرگذارترین نیروهای مقاومت در منطقه 
است که توانسته سدمحکمی دربرابر اسرائیل ایجاد کند. در محافل 
خبری گفته می شـود حزب اهلل توانایی بسـیج کردن 50 هزارنیرو را 
دارد. حزب اهلل در لبنان در حوزه خدمات رسانی به مردم فعالیت های 

زیادی انجام داده است. 

شکل گیری حزب اهلل

19
80

آزمـون حـزب اهلل درمقابـل  جنـگ 1982 اولیـن 
اسرائیل محسوب می شود. این جنگ به عنوان 
جنـگ اول لبنـان در محافـل سیاسـی شـناخته 
می شـود. اسـرائیل بـا بمبـاران شـدید هوایـی و 
پیش روی زمینی خیلی سـریع تا بیروت جلو آمد 
اما با انسجام گروه های شیعی، بعد از 3 سال به 
اهداف خود نرسید و وارد درگیری های فرسایشی 
با حزب اهلل شد که این درگیری ها حدود 15 سال 

طول کشـید. 

اولین مواجهه با اسرائیل 1982

19
82

سـید عباس موسـوی دومین دبیرکل حزب اهلل بعد از صبحی 
طفیلـی بـود.دوره دبیرکلـی او یکسـال و انـدی بیش تـر طـول 
نکشید. وی در فوریه سال 1992 میالدی هنگامی که برای شرکت 
در مراسم سالگرد راغب حرب رفته بود، در راه بازگشت خودروی 
حامل او مورد حمله هلی کوپترهای اسـرائیل قرار گرفت که در 
نتیجه آن او و فرزند و همسـرش شـهید شدند.ضعف امنیتی 
حـزب اهلل و عـدم رعایت جوانب امنیتی، در این ماجرا مشـهود 
بود. بالفاصله با شهادت او سیدحسن نصراهلل به عنوان دبیرکل 
جدیـد معرفی شـد. توانمندی نصـراهلل در مدیریت حزب اهلل تا 
آن جـا بـود کـه رسـانه های اسـرائیل چندبـار از ترور سـیدعباس 

موسوی ابراز پشیمانی کردند. 

شهادت سید عباس موسوی
مدیریت سید حسن نصراهلل 

19
92

حاج قاسم سلیمانی نقش بی بدیلی در فراز و نشیب های 
گروه های مقاومت در سال های فرماندهی خود در سپاه 
قـدس داشـت. در دوره فرماندهـی او تـوان نیروهـای 
مقاومـت در منطقـه از انفعـال در برابـر اسـرائیل، به توان 
تهاجمی و پاسـخ دهی منتهی شـد، به گونه ای که مثال در 
سال 2006 و در جریان جنگ 33 روزه، اسرائیل، توان مقابله 
دربرابر قدرت نظامی حزب اهلل را از دست داد و در جریان 
جنگ معروف غزه هم این رژیم عمال نتوانست درمقابل 
رزمندگان مقاومت فلسطین کاری از پیش ببرد. حضور 
چهره هـای جهـادی همچـون عمـاد مغنیـه، سیدحسـن 
نصراهلل و فرماندهان مقاومت فلسطین مانند اسماعیل 
هنیه و... کمک فراوانی به سردار سلیمانی در این میدان 
بود. بازخوانی مهمترین فراز و نشیب های جریان مقاومت 

در این سال ها خالی از لطف نیست.
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حـزب اهلل امـروز بـه واسـطه نقـش در بازسـازی لبنـان و خدمات رسـانی بـه مـردم در حوزه هـای 
مختلـف از تاثیرگـذاری و نقـش فراوانـی در سـیر تحـوالت لبنـان برخـوردار اسـت. محبوبیـت 
سیدحسن نصراهلل نه فقط در میان شیعیان بلکه در میان اهل سنت، مسیحیان، دروزی ها 
و دیگر اقوام لبنان از او چهره ای ملی ساخته است. نمی توان تحولی را در لبنان بدون بررسی 

نقش حـزب اهلل متصور بود. 

حضور حزب اهلل در معادالت سیاسی لبنان

سـمیر قنطار از زندانیان اسـطوره ای جریان مقاومت اسـت که 
در اسرائیل به حبس ابد محکوم شد. وی سال 2008 در جریان 
تبادل اسرای حزب اهلل واسرائیل آزاد شد. وی در زمستان سال 
1387 به همراه عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی به ایران سفر 
کرد و با رهبرانقالب هم دیدار کرد.وی در روز 20 دسامبر 2015 در 
سـن 53 سـالگی بـر اثـر حملـه موشـکی اسـراییل در جرمانـا، در 

نزدیکی دمشق سوریه شهید شد. 

شهادت سمیر قنطار

20
15

در محافل سیاسی به جنگ دوم لبنان مشهور است. این جنگ 
33 روز طول کشید. حاج قاسم سلیمانی در بیشتر ایام جنگ 
پابه پای رزمندگان حزب اهلل در منطقه عملیاتی حضور داشت 
و به گفته سیدحسن نصراهلل در کنار عماد مغنیه نقش مهمی 
در شکسـت اسـرائیل داشـت. ایـن جنـگ بـا شکسـت ارتـش 

اسرائیل پایان یافت.

جنگ ۳۳روزه در سال 2006

20
06

برخی مقامات حماس از چندبار حضور حاج قاسـم سـلیمانی 
در غزه سـخن گفته اند. هنوز مشـخص نیسـت این حضور در 
 . دوران جنگ 22 روزه سال 2008-2009 میالدی بوده است یا خیر
اسـرائیل در اوایـل جنـگ، کشـتار گسـترده ای را در غـزه انجـام 
داد کـه بسـیاری از غیرنظامیـان شـهید شـدند. حمـاس خیلـی 
زودتوانست ضربت سهمگینی را به اسرائیل وارد کند تا جایی 
کـه اسـرائیل تـوان نابـودی حمـاس را از دسـت داد و درنهایـت 

درخواسـت آتـش بس داد.  

جنگ 22 روزه درسال 2009-2008

20
08

-2
00
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عمادمغنیـه بـه شـهادت سیدحسـن نصـراهلل از نزدیک ترین دوسـتان حاج قاسـم سـلیمانی 
محسـوب می شـد. وی در اكثر ایام جنگ 33 روزه در کنار حاج قاسـم سـلیمانی و سیدحسن 
نصراهلل رزمندگان حزب اهلل را رهبری کرد. نقش او در ساختار امنیتی حزب اهلل بی بدیل است. 2 
سال بعد از جنگ 33 روزه در انفجاری که در ساعت 22:30 روز 12 فوریه 2008 درون یک خودروی 
خ داد،  میتسوبیشی پاجروی نقره ای رنگ، در منطقه کفر سوسه و خیابان الحدیقه در دمشق ر

به شهادت رسید. دلیل حضور او در آن مکان جلسه با حاج قاسم سلیمانی بود. 

شهادت عماد مغنیه
20

08

با آشکار شدن نشانه های سقوط دمشق، با هدایت حاج قاسم سلیمانی تیم های عملیاتی 
حزب اهلل بالفاصله وارد سوریه شده و عملیات علیه داعش را آغاز کردند. حضور آن ها سبب 
شـد داعشـی ها آرام آرام مکان های تصرف شـده در اطراف دمشـق را از دسـت داده و عرصه را 
واگـذار کننـد. مصطفـی بدرالدیـن از رهبـران حـزب اهلل در جریـان همین درگیری ها به شـهادت 
رسـید. اگرچه در ابتدا انگشـت اتهام به سـمت اسـرائیل نشانه رفت، اما سیدحسن نصراهلل 
پس از شهادت بدرالدین گفت: »حزب اهلل نیروهای اسرائیلی را در زمینه کشته شدن مصطفی 
بدرالدین در سوریه متهم نمی کند.« او همچنین گفت: »همه نشانه ها حاكی از آن است که 

گروه های تکفیری منطقه مرتکب این جنایت شده اند.«

حضور در جنگ سوریه
و شهادت سید مصطفی بدرالدین

20
16

اسرائیل در خاک لبنان ماند تا سال 2000 میالدی که عقب نشینی 
بزرگ آن ها اتفاق افتاد. سال 1395 سرلشکر ذخیره گیورا آیالن 
رئیس سابق شعبه عملیات و رئیس سابق شورای امنیت ملی 
رژیم صهیونیستی که از مستشاراِن اساسِی این رژیم در سال 
2000 بود، در گفت وگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف 
کرد که »در ماه می سال 2000، این حزب اهلل بود که زمان بندی و 
شـیوه ی عقب نشـینی را بر ما تحمیل کرد.« حزب اهلل، پیش از 
سال 2000، بر شدت حمالت ایذایی خود ضد صهیونیست ها در 
جنوب لبنان افزود و کار را از عملیات چریکی پارتیزانی و ایذایی 
به عملیات حرفه ای تبدیل کرد و ضرباتی سخت و کمرشکن به 

صهیونیست ها وارد کرد. 

بیرون کردن اسراییل در سال 2000

20
00



بحث را می خواهیم با بررسی زمینه های وقوع 
کنیم. این جنگ زمانی  جنگ 33روزه آغاز 
 پنج سال از حضور 

ً
که حدودا به وقوع پیوست 

کشور در  نظامی آمریکا در منطقه و اقدام این 
اشغال افغانستان و عراق می گذشت و آمریکا در 
کامی های عدیده ای دست وپنجه  عراق هم با نا
نرم می کرد و به همین دلیل، اجرا و تحقق طرح 
خاورمیانه ی جدید آمریکا با مشکالت متعددی 
مواجه شده بود. اما به یک باره دیدیم که جناح 
بازی عوض شد و لبنان به عنوان زمین بازی 
اجرای این طرح انتخاب شد و جنگ 33روزه 

رقم خورد. چرا این اتفاق افتاد؟
 در مسـئله ی جنـگ ۳۳روزه یـک عوامـل پنهانـی وجود 
کـه عوامـل واقعـی جنـگ بـود و یـک عوامـل ظاهـر  داشـت 
کـه بهانـه ی آن اهـداف پنهانـی بـود. مـا نسـبت  و آشـکاری 
یـم صهیونیسـتی اطالعاتـی داشـتیم امـا  بـه آمادگی هـای رژ
اطالعاتی نسبت به اینکه دشمن می خواهد یک هجومی 
را در یـک غافلگیـری انجـام بدهد، نداشـتیم. بعد از شـروع 
کـه بنـا  جنـگ، از دو موضـوع بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدیم 
بـود جنگـی بـا سـرعت و بـا غافلگیـری انجـام بشـود و در آن 
غافلگیری، حزب اهلل منهدم بشود. جنگ در شرایطی اتفاق 
افتاد که دو مسئله مهم، یکی مربوط به کل منطقه و دیگری 
یم صهیونیستی وجود داشت. در مسئله ی  مربوط به خود رژ
منطقـه، آمریـکا بـا توجـه بـه حادثـه ی یـازده سـپتامبر به یک 
توسعه ی فوق العاده ای در حضور نیروهای مسلح خودش 
در منطقه ی ما رسیده بود که تقریبًا مشابه آن، در ُبعد کّمی 
فقـط در جنـگ جهانـی دوم وجـود داشـت و در ُبعـد کیفی، 

حتـی در آن جنـگ هم وجود نداشـت.

ناگفته های سردارسلیمانی  از جنگ ۳۳ روزه

نتیجه تقوای آقا 
را کامل دیدم
 جزئیات جلسه حاج قاسم با رهبر انقالب در روزهای ابتدایی جنگ ۳۳ روزه
 توصیه رهبری به رزمندگان حزب اهلل برای خواندن دعای جوشن صغیر
 ماجرای انتقال ۳ نفره حاج قاسم، عماد مغنیه و سیدحسن نصراهلل

« بود   حاج عماد به معنای واقعی کلمه »سردار
 

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پس از تصدی فرماندهی نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای اولین بار به یک گفتگوی مطبوعاتی نشست، گفتگویی مفصل 
درباره جنگ 33روزه لبنان، و به بررسی دالیل پنهان و آشکار جنگ 33روزه و آثار آن در هندسه ی 
جدید منطقه و خاطراتی از فرماندهی میدانی این جنگ پرداخت؛ این گفتگوی طوالنی که در آن 
می شـود »والیت شناسـی«، »اراده و ایمان به خدا«، »تسـلط بر مبانی دینی« و... را مشـاهده کنیم 
در ذیل خدمت مخاطبان ارائه می شود:

  به فکر نیروها

کبـر پورتوسـلی پرسـیده بـود غـذای خـط چـی بـوده؟ پورتوسـلی خبـر نداشـت و طبق  قـرار بـود بـه نیروهـا غـذای گـرم بدهیـم. حـاج قاسـم سـلیمانی بیـن راه از حـاج ا
عـادت گفتـه بـود: غـذای خـط کـه مشـخصه، کنسـرو ماهی یا حاضری. حاج قاسـم با عصبانیت و ناراحتی دنبال من می گشـت که بازخواسـتم کنـد. بچه ها دارن 
جـون مـی دن، اون وقـت به شـون غـذا و مهمـات نرسـه؟ گفتـم: حاجـی، همـه چـی بـه موقـع رسـیده. گفـت: نه، تـو کجا بـودی؟ گفتم: من خـودم توی خـط بودم. 
گـرم و میـوه  کـی، غـذای  کنتا غ  گفتـم: نـه، اتفاقـًا مـر کنسـرو به شـون دادی.  گـرم بـه بچه هـا بدهـی، ولـی  گفـت: مثـاًل امـروز ظهـر قـرار بـود غـذای  از اون جـا اومـدم. 
غ خوردیم  به شـون دادیـم. نپذیرفـت، تـا این کـه حاجـی شـفیعی و تعـدادی از بچه هـا رسـیدند. حاج قاسـم گفت: ناهـار چی خوردید؟ گفتنـد: نگو چی خوردیـم؛ مر

و میـوه؛ بعـد از مدت هـا غـذای حسـابی خوردیـم. آن موقـع دیـدم روحیـه ی حاجی باز شـد. 
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یـم صهیونیسـتی از حضـور نظامی آمریکا  در بهره بـرداری رژ
در منطقـه، بهره گیـری از سـقوط صـدام و پیـروزی اولیـه ی 
کـه حضـور  آمریـکا در افغانسـتان  و ایجـاد رعـب سـنگینی 
آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود، است؛ به طوری که آمریکا 
کـه  گرو ه هـای سیاسـی منطقـه و دنیـا را  یخـش وسـیعی از 
یسـتی  مخالف سیاسـت هایش بودند را جزو گروه های ترور
یم صهیونیسـتی می خواسـت از این  محسـوب کرده بود. رژ
موضـوع بهـره ببـرد و فکـر می کـرد ایـن بهتریـن فرصـت بـرای 
یم در سـال 2۰۰۰ از لبنان  یک جنگ برق آسـا اسـت. این رژ
عقب نشینی و درواقع فرار کرده بود و حزب اهلل او را شکست 
داده بود. اسرائیل می خواست مجددًا به لبنان  برگردد اما نه 
به اشغال بلکه به انهدام و تغییر دموگرافی در جنوب لبنان.

البته این مسئله بعدًا و  در حین جنگ و تقریبًا با شروع 
جنگ معلوم شد که اصل نیت آن ها تغییر دموگرافی کامل 
در لبنان بوده است؛ یعنی نیروها و یا مردمی که در جنوب 
لبنـان هسـتند و یـک رابطـه  ی مذهبـی بـا حـزب اهلل دارنـد، 
یـم می خواسـت ماننـد  کوچانـده بشـوند و از لبنـان برونـد. رژ
کـه بعـد از سـال ۱۹۶7 پیرامـون فلسـطینی ها در  آن طرحـی 
جنوب لبنان اجرا شد، پیرامون مسئله ی شیعه ی لبنان در 
جنوب لبنان اتفاق بیفتد؛ دقیقًا همان طور فلسطینی ها را 
وادار کردند که از جنوب لبنان خارج بشوند و در اردوگاه ها 
یه و دیگر نقاط جهان  گون در لبنان و سور م های گونا و مخّیَ
که در نتیجه ی آن  یع بشـوند، مد نظر بود؛ طرحی  عرب توز
حتی یاسر عرفات مجبور بشود مرکزیت خود را از لبنان به 
یم، فرماندهی فلسطینی را  مغرب منتقل بکند و درواقع رژ
آواره بکنـد. همیـن ذهنیـت پیرامـون شـیعه ی لبنـان وجـود 

داشـت. بـه ایـن دلیـل مـن از توضیـح شـرایط قبـل از جنـگ 
به حین جنگ می روم برای اینکه این موضوع کامل بشود.
آمریکایی هـا و اسـرائیلی ها دو عبـارت مهـم، در ابتدای 
شـروع جنگ داشـتند. بوش کلمات خیلی سـخیفی بیان 
کلمـه ای در شـأن خـودش اسـت قابـل تکـرار  کـه چـون  کـرد 
نیسـت کـه من بیـان بکنم، اما مؤدبانه تـرش را رایس گفت. 
وقتی این کشـتارها و ضجه ها در جنوب لبنان اوج گرفت 
و بمباران هایـی کـه اوج مسـتی تکنولـوژی بـود؛ اتفـاق افتاد 
کجـا را اراده می کردنـد بـا دقـت تکنولـوژی  به طوری کـه هـر 
می زدند و منهدم می  کردند، وقتی کشتارهایی اتفاق می افتاد 
کرده بود،  کرده و حذف  که کشـتار قانا را در خودش هضم 
رایس ضجه ها و فریادهای بچه ها و کودکان مظلوم و زنان و 
یر آوارها به درد زایمان تشبیه کرد و  انسان های بی گناه را در ز
رمیانه ی جدید است«؛ درد زایمان  گفت »این درد زایمان خاو
یک حادثه ی بزرگ. بنابراین این عبارت ها نشان می داد یک 

طراحی بزرگ وجود دارد.
یم اسرائیل، یک اردوگاه بزرگ را در فلسطین با تعدادی  رژ
کشـتی پیش بینی کرده بود؛ اردوگاه برای اینکه هر تعدادی 
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 بهشت زنده  

رانی که سـرخ و سـیاه نداشـت؛ هر کس اخالص  دو
یـر آن سـقف جـا داشـت. کسـی از کسـی  داشـت، ز
ید.  ید، چه اندیشه ای دار سوال نمی کرد چه خطی دار
همیـن کـه نـدای امـام را لبیـک گفتـه بود، بـه امام با 
لبیـک خـودش ارادت حقیقـی ابـراز می کـرد، آن جـا 
که هرکسی از هر کجا خسته  خانه ی او بود؛ مکانی 
می شد، آن جا آرام می گرفت و آرامش پیدا می کرد و 
روح او، جان او، جسم او، آرامش پیدا می کرد. جبهه 
یک بهشت زنده ای بود. هرکس بتواند به هر مقداری 
کند  یق  این شمیم را، این عطر را به جامعه ی ما تزر
کـه جامعـه مـا ایـن بـو را استشـمام بکنـد، بـه شـهید 

خدمت کرده اسـت .

یت در سال ۱۹۹۱ و متعاقب  پس از حمله ی صدام به کو
آن، حملـه ی آمریـکا و شکسـت صـدام، یـک ته نشـین 
مسلحانه ای در منطقه ی ما به وجود آمد که منجر به استقرار 
نیروهـای آمریکایـی شـد. امـا از یـازده سـپتامبر و دو هجـوم 
سنگین آمریکا به افغانستان و به عراق تقریبًا نزدیک به ۴۰ 
درصد از نیروهای مسـلِح در خدمت آمریکا مسـتقیمًا وارد 
منطقـه ی ما شـدند و بعداً  حتی بـه حضور نیروهای ذخیره 
و احتیـاط و گارد ملـی هـم کشـیده شـد. بیـش از ۶۰ درصد 
ارتش آمریکا اعم از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی، وارد 
منطقـه ی مـا شـدند. بنابرایـن یک حضور بسـیار حجیم در 
ُبعد کّمی اتفاق افتاد که فقط در عراق بالغ بر ۱5۰ هزار سرباز 
و بیش از ۳۰ هزار نیروی آمریکایی در افغانستان بودند. این 
غیر از قریب به ۱5 هزار نفر نیروی متحدین در افغانستان بود. 
بنابراین یک نیروی 2۰۰ هزار نفره ی آموزش دیده ی متخصص 
در منطقـه ی مـا، در اطـراف فلسـطین حضـور داشـت. ایـن 
یم صهیونیستی  حضور طبیعتًا یک فرصت هایی را برای رژ
ایجـاد می کـرد؛ یعنـی حضـور آمریـکا در عـراق، مانـع تحرک 
یه هم  یه بـود، تهدیـدی علیـه دولت سـور سـوری ها در سـور
محسوب می شد، تهدیدی علیه ایران هم محسوب می شد. 
بنابراین شما اگر به جغرافیای عراق در هنگام جنگ سال 
2۰۰۶ )جنـگ ۳۳روزه( نـگاه کنیـد، می بینیـد در عراق که 
حلقه ی اتصال کشور محور و کشور مادر مقاومت است، 
آمریکا یک حائل قریب به 2۰۰ هزار نفره از نیروهای مسـلح 
خود با صدها فروند هواپیما و هلی کوپتر به اضافه ی هزاران 

کرد. دستگاه زرهی ایجاد 
یـم  طبیعتـًا ایـن حضـور نظامـی آمریـکا در منطقـه بـه رژ
کـه از ایـن موضـوع بـرای  صهیونیسـتی فرصتـی را مـی داد 
یه بهره برداری کند و اقدامی  ترساندن ایران و ترساندن سور
را انجام بدهد؛ بنابراین نباید این دو نظام، اقدامی را انجام 
یم صهیونیستی بر مبنای این تصور، خصوصًا با  بدهند. رژ
توجه به دولتی که در آمریکا بر سر کار بود - یعنی دولت بوش 
که دولت تندمزاج و سریع التصمیمی بود و همچنین تیمی 
یم صهیونیستی همراه بود  کم بود و با رژ که در کاخ سفید حا
- فرصت را برای اینکه چنین اقدام جنگی را انجام بدهد؛ 
یشـه ی اصلی وقـوع این جنگ  مناسـب می دیـد. بنابرایـن ر
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می توانند از مردم لبنان را بگیرند و در ابتدا به یک اردوگاهی 
در داخل فلسطین که تا سقف ۳۰ هزار نفر پیش بینی شده 
بـود منتقـل بکننـد و بعـد در ایـن اردوگاه، نفـرات را تفکیک 
کننـد، آن هایـی کـه افـراد عـادی هسـتند را منتقـل کننـد به 
کشـورهای دیگـر و آن هایـی کـه از دیـد آن هـا مجـرم هسـتند 
یا وابسـتگی سـازمانی به حزب اهلل دارند را دسـتگیر بکنند. 
کشتی را هم آماده کرده بودند که آن کوچ را انجام بدهند. لذا 
جنگ در این مرحله برخالف همه ی جنگ ها که خشک و 
تر را می سوزاند خیلی با دقت تکنولوژی انجام گرفت؛ یعنی 
آن ها یک طایفه را مورد حمله ی خود قرار دادند؛ اول سعی 
کردنـد حـزب اهلل را هـدف بگیرند اما بعداً  توسـعه اش دادند 
به کل طایفه ی شیعه در جنوب لبنان تا بتوانند این تغییر 
دموگرافی را به طور کامل در جنوب اجرا کنند. اولمرت و بعد 
یر دفاع و رئیس ستاد ارتش گفتند که ما قصد داشتیم  هم وز
این جنگ را در یک حالت غافلگیرانه انجام بدهیم که آن 
گـر اتفاق می افتـاد باید عمده ی کادر حزب اهلل  غافلگیـری ا
در یـک هجـوم هوایـی گسـترده از بیـن می رفـت و بالـغ بر ۳۰ 
درصـد سـازمان حـزب اهلل در مرحلـه ی اول، آسـیب جـدی 
می دید. آن ها در مراحل بعدی به دنبال انهدام قطعی بودند.

کـه طراحـی شـده بـود، متفـاوت بـا  بنابرایـن ایـن جنـگ 
که طی می کرد،  همه ی جنگ های گذشـته بود و مسـیری 
مسیر جنگ با یک سازمان مثل حزب اهلل نبود، بلکه مسیر 
یشـه کنی یـک طایفـه در لبنـان و  و هـدف آن، جنـگ بـرای ر
کوچاندن این طایفه از لبنان به مناطق دیگر بود. به عبارت 
دیگر، پیروزی دشمن باید این نتیجه را برای او به بار می آورد: 
»خالصـی از حـزب اهلل بـرای همیشـه« و شـرط خالصـی از 
حـزب اهلل، خالصـی از بخـش مهمـی از مـردم لبنـان بـود که 
در مناطـق مهمـی نه فقـط در جنـوب بلکـه در بخـش بقاع و 

در شـمال لبنان زندگی می کردند.
نکته ی دیگری که باید به آن توجه خیلی جدی بشود، 
کشـورهای عربـی در حمایـت از اسـرائیل در چنیـن  تمایـل 
یشـه کنی حزب اهلل یا طایفه ی  جنگی، و رضایت آن ها در ر
یم صهیونیستی در عالی ترین  شیعه از جنوب لبنان بود. رژ
یم، این مسئله را  سطح خودش یعنی اولمرت رئیس این رژ
اعالم کرد و گفت برای اولین بار کشورهای عربی، اسرائیل 
کردند؛ البته  را در جنگ علیه یک سازمان عربی حمایت 
کشـورهای عربـی، همـه ی آن هـا نبـود بلکـه  منظـور او از 
منظـور او بیشـتر بـر حـوزه ی خلیـج فـارس و در رأس آن هـا 
یـم آل سـعود متمرکـز بـود؛ البتـه طبیعتًا مصر را هم شـامل  رژ
می شد اما می توانستیم در آن مقطع استثنائاتی قائل بشویم. 
کم  کم آن روز عـراق یک حا کمیـت بـود و حا عـراق فاقـد حا
کمیتش در دسـت  نظامی آمریکایی بود. بنابراین عراق حا
یه هم به دلیل مرگ مرحوم حافظ  آمریکایی ها بود. دولت سور
اسد دولت جوانی بود که تازه شروع به کار کرده بود. به هرحال 
بـرای اولیـن بـار اکثـر کشـورهای عربـی در جنـگ علیـه یک 

سـازمان عربی، اسـرائیل را در این جنگ حمایت کردند.
بنابرایـن مـا بایـد سـه منظـور را در اهـداف پنهـان جنـگ 
۳۳روزه مدنظـر قـرار بدهیـم؛ اول، فرصـت حضـور آمریـکا و 
کمیـت آمریـکا در عـراق و ایجـاد رعـب و وحشـتی که در  حا
منطقـه در اثـر حضور گسـترده ی خود ایجاد کـرده بود. دوم، 
آمادگی کشورهای عربی و اعالم پنهان همکاری کشورهای 
یشه کنی حزب اهلل و تغییر  یم صهیونیستی برای ر عربی با رژ
یم برای  دموگرافی در جنوب لبنان؛ و سوم، اهداف خود رژ
بهره گیری از این فرصت جهت خالص شـدن از حزب اهلل 

برای همیشه.

دالیل پنهان این جنگ را به خوبی تشریح کردید. 
دالیل آشکار و بهانه ی آغاز این جنگ چه بود؟

مسـئله این بود که حزب اهلل به مردم لبنان متعهد شـده 
یـم  کـه جوانـان زندانـی و اسـیر لبنانـی را از چنـگال رژ بـود 
کـه  صهیونیسـتی آزاد بکنـد. غیـر از حـزب اهلل هیـچ قدرتـی 
بتوانـد ایـن تعهـد را عملـی بکنـد وجـود نداشـت. سـّید در 
یک بیانی این را وعده داد که حتمًا مانند آنچه در گذشته 
اتفاق افتاد، حزب اهلل نسـبت به آزاد کردن اسـرای لبنانی از 
یـم صهیونیسـتی عمـل می کنـد. مـردم لبنـان اعم  دسـت رژ
از اسـرایی کـه دروزی، مسـلمان یـا مسـیحی بودنـد، امیـد و 
پناهگاهـی جـز حزب اهلل نداشـتند، امروز هـم ندارند؛ در هر 
حادثه ای، تکیه گاه اصلی ملت لبنان برای دفاع در برابر این 
 تکیه گاهی 

ً
حکومت وحشی، حزب اهلل است. آن روز هم اوال

جـز حـزب اهلل وجود نداشـت و ثانیًا حـزب اهلل جز اینکه یک 

اقدامـی بکنـد تـا بتواند در اثر آن، یک تبادل را انجام بدهد؛ 
یم صهیونیستی اصاًل دیپلماسی  راهی نداشت. کمااینکه رژ
نمی فهمد. زبان او با همه ی اطراف، زبان زور است و غیر از 
زبان قدرت در مقابل خودش زبان دیگری را خیلی متوجه 
نیست. در تبادالت قبلی، اسرائیل حاضر نشده بود اسرای 
اصلی که بعضاً  نوجوان بودند را آزاد بکند؛ نوجوان هایی که 
دوره ی طوالنی در زندان به سر برده بودند و به سنین جوانی 
یا میان سالی رسیده بودند. حزب اهلل درواقع این وعده را داد 
کـه آن هـا را آزاد کنـد امـا در آن تبـادل اولیه که انجام گرفت، 
این هدف محقق نشد یا اسرائیل قبول نکرد این زندانی ها 
را آزاد بکنـد. لـذا حـزب اهلل برای تحقـق این وعده ی خود به 
مردم لبنان، اقدام عملیاتی انجام داد که در اثر این عملیات، 

که بعد هم موفق شد. بتواند آن تبادل را انجام بدهد 
کـه  گرفـت  یـژه ای صـورت  بـر ایـن مبنـا یـک عملیـات و
فرمانـده آن شـهید عمـاد مغنیـه بـود. نمی دانـم چـه اسـمی 
ز مرسـوم شـده  کـه امـرو کلمـه را  بـرای او بگـذارم؛ آیـا ایـن 
اسـت، یعنی »سـردار« را درباره ی او بگویم؟ امروز در کشـور 
مـا کلمـه ی »سـردار« و »امیـر« عـرف شـده اسـت امـا شـهید 
عماد مغنیه، فراتر از این کلمه عرفی ما بود؛ او حقیقتًا یک 
سـردار بـه معنـای واقعـی بـود؛ یک سـرداری که شـاید بتوانم 
بگویـم شـبیه ترین صفـات را در صحنه ی جنـگ به مالک 
کـه در آقـا  اشـتر داشـت. مـن در شـهادت او همـان حالـی را 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( هنگام شهادت مالک حادث 
شد، نسبت به مقاومت می دیدم. در شهادت مالک، یک 
حالـت حـزن و انـدوه فوق العـاده ای، امـام )علیه السـالم( 
را گرفـت و بـه تعبیـری در بـاالی منبـر گریسـت و فرمـود: »مـا 
مالک لو کان من جبل لکان فندا، و لو کان من حجر لکان 
صلدا، أما و اهلل لیهّدّن موتک عالما و لیفرحّن عالما، علی 
مثـل مالـک فلتبـک البواکـی، و هـل مرجـّو کمالـک، و هـل 
موجود کمالک، و هل قامت الّنساء عن مثل مالک«؛ چه 
مالکی! که اگر کوه بود کوهی عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ 
گاه باشید که به خدا سوگند، مرگ  بود سنگی سخت بود، آ
یران و جهانی را شـاد می سـازد. بر  تـو اى مالـک، جهانـی را و
ى  مـردى ماننـد مالـک بایـد گریه کننـدگان بگرینـد، آیـا یاور
مانند مالک دیده می شـود، آیا مانند مالک کسـی هسـت، 
آیـا زنـان از نـزد طفلی برمی خیزند که مانند مالک شـود. این 
جملـه ی امیرالمؤمنیـن )علیه السـالم( خیلـی مهـم بـود که 
فرمـود مثـال مالـک بـرای من، مثل وجود من برای رسـول اهلل 
)صلی اهلل علیه وآلـه( بـود. در مسـئله ی عمـاد همیـن حـال 
گـر بخواهم از این عرف های متـداول موجود خودمان  بـود. ا
عبور بکنم باید تشبیه بکنم به همان جمله ی امیرالمؤمنین 
)علیه السـالم( پیرامـون مالـک که فرمود زن هـا باید بزایند تا 
کسـی ماننـد مالـک در دنیـا زائیـده شـود. عمـاد یک چنیـن 

شـخصیتی داشت.
او هماننـد خیلـی از صحنه هـای سـخت، مدیریـت 

  رعایت مسائل شرعی 

گوش نکردند؛ تا این که باالخره حاج قاسم خودشان  کسی حق ندارد وارد خانه های مردم شود. برخی  که  در منطقه ی عملیاتی خورمال، حاج قاسم دستور داد 
گـر بـه شـهرتان حملـه بشـود، دوسـت داریـد وارد خانه تـان شـوند؟ چـه حالـی دارید؟  آمدنـد در منطقـه و سـخنرانی کردنـد. دقیقـًا یـادم هسـت گفـت: »برادرهـا شـما ا

که وسـیله ای برداشـتند، سـر جایش بگذارند و دیگر وارد خانه ها نشـوید. خداوند از شـما امتحان می گیرد. از امتحان سـربلند بیرون بیایید« کسـانی 

اولمرت و بعد هم وزیر 
دفاع و رئیس ستاد ارتش 

گفتند که ما قصد داشتیم این 
جنگ را در یک حالت غافلگیرانه 
انجام بدهیم که آن غافلگیری اگر 
اتفاق می افتاد باید عمده ی کادر 

حزب اهلل در یک هجوم هوایی 
گسترده از بین می رفت و بالغ 
بر ۳0 درصد سازمان حزب اهلل 
در مرحله ی اول، آسیب جدی 

می دید. آن ها در مراحل بعدی به 
دنبال انهدام قطعی بودند.
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یـژه را هـم عهـده دار بـود. عملیـات او موفـق  ایـن عملیـات و
شـد و توانسـت در داخـل سـرزمین فلسـطین اشـغالی، یـک 
یم صهیونیسـتی را مورد حمله قرار بدهد  ماشـین نظامی رژ
کـه زخمـی شـده بودنـد، بـه اسـارت  و دو نفـر را از داخـل آن 
بگیرد. این عملیات، عملیات یک روزه  نبود بلکه عملیات 
کـه چـون جـزو بحـث مـا هـم نیسـت االن  چندماهـه ای بـود 
یم. اما این عملیات، چهار  خیلی ضرورت ندارد به آن بپرداز
یژه  عملیات بود نه یک عملیات؛ چهار عملیات مجزای و
بود. یکی، اصل طراحی این عملیات بود؛ دوم، موقع و زمان 
حملـه بـود؛ سـوم، عبور از سـیم خاردارهای خیلی متراکم و 
یم صهیونیستی و رسیدن به محل عملیات  بلند و وسیع رژ
بود؛ چون عملیات فقط زدن نبود که انهدامی صورت بگیرد، 
بایـد عبـور هـم صورت می گرفت و می رفت آن طرف و اسـرا 
یتی باید با دقتی صورت می گرفت  را می آورد. لذا هر مأمور
کـه نفـرات داخل نفربر کشـته نشـوند. چهارم هـم اینکه باید 
به سـرعت انجـام می شـد، بحـث دقایق و ثانیه ها بـود. باید 
به سرعت اسرا را به نقطه ی امن می بردند قبل از اینکه دشمن 
 فاصلـه ی دشـمن بـا نقطـه ی عملیـات در 

ً
برسـد. معمـوال

یی زمینی چند دقیقه است، در نبرد هوایی که خیلی  یارو رو
سریع تر است و دشمن سریع می رسد. لذا قبل از عملیات 
یژگی های عماد  بـا دقـت مورد بررسـی قـرار گرفت. یکـی از و
یزه  کاری های دقیق بود. لذا  مغنیه توجهش به ظرافت ها و ر
او چـون عمومـًا خودش از نزدیک مدیریت می کرد، طراحی 
هـم بـه عهـده ی خـودش بـود، اجـرا هم بـه عهـده ی خودش 

بود؛ و عماد موفق شـد.
 

 جنگ با این بهانه آغاز شد و یورش سنگینی به مواضع 
حزب اهلل صورت گرفت. واکنش حزب اهلل لبنان در ساعات 
 با توجه به 

ً
و روزهـای اولیـه به چه شـکل بـود؟ مخصوصا

اینکـه اسـرائیل، بهانـه ی آغـاز ایـن حملـه ی وحشـیانه را 
 فشـار روانی 

ً
اسـیرگیری حـزب اهلل لبنـان عنوان کرد، قاعدتا

ایجاد شده بود.
کنیم. حزب اهلل ازآنجایی که یک  باید به دو نکته اشـاره 
پیوسـتگی و یک دشـمنی غیرقابل سازش با اسرائیل دارد، 
یعنی از نظر حزب اهلل و از منظر اعتقادی و منطق سیاسی، 
اسرائیل غیرقابل سازش است و از نظر دشمن هم، مسئله ی 
قبـول حـزب اهلل، غیرممکـن اسـت، بنابرایـن ایـن دشـمنی 
یک دشمنی مستمری است؛ لذا حزب اهلل پیوسته در یک 

آمادگی برای دفاع بود.
حـزب اهلل آمـاده بـود و آمادگـی او ربطـی بـه ایـن عملیات 
نداشت. البته این عملیات آمادگی و هوشیاری را در ابعاد 
دیگـری افزایـش داد، امـا آمادگـی در ُبعـد نیروهـای رزمنـده و 
وسـایل و امکانـات، از قبـل مهیـا بـود. حـاال هـم همین طـور 
اسـت؛ یعنـی حزب اهلل همیشـه در یـک آمادگی صددرصد 

به سـر می برد.
کـه حـزب اهلل می خواهـد انجـام بدهـد، قبـل  هـر اقدامـی 
از آن ابتـدا تمهیـدات امنیتـی را انجـام می دهـد و بعـد اقـدام 
می  کند. لذا حزب اهلل وقتی تصمیم به اجرای عملیات اسیر 
یـم صهیونیسـتی بـرای آن مبادلـه ی  گرفتـن ایـن دو سـرباز رژ
گرفـت، اول یـک آمادگـی در خـودش  مهـم و سرنوشت سـاز 
کـرد. ایـن آمادگـی دارای دو وضعیـت بـود: آمادگـی در  ایجـاد 

کـه  کاهـش خسـارت. در تمـام دوره ای  مقابلـه و آمادگـی در 
یـم صهیونیسـتی در آغاز جنـگ ۳۳روزه اجرای عملیات  رژ
کرد-خصوصا در ساعتات و روزهای اول-، او اهداف موجود 
در بانـک اطالعاتـی از قبـل آمـاده ی خـود را هـدف قـرار داد. 
یم، همه ی آن بانک اطالعاتی که از قبل آماده کرده بود را  رژ
به نیروی هوایی خود واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای آن 
بانـک کـه مختصـات دقیـق مکان هـای متعلق بـه حزب اهلل 
در آن وجـود داشـت، وارد عمـل شـد. امـا به دلیل تدابیری که 
حزب اهلل انجام داده بود - هم در ُبعد نیروی انسانی و هم در 
ُبعـد امکانـات- حـزب اهلل حداقل آسـیب را دیـد و یا می توان 
گفت در لحظات اولیه  هیچ آسیبی ندید. دشمن بعد از ده 
ز اعالم کرد بانک اهداف من تمام شد، یعنی معنایش این  رو
بـود کـه تمـام اهـداف موجودی کـه مربوط به حـزب اهلل وجود 
دارد را منهدم کرده؛ اما بعد معلوم شـد که به دلیل اقدامات 
و ابتکاراتـی کـه حزب اهلل قبل از شـروع عملیات خودش، در 
پیش بینِی عکس العمل دشمن انجام داده بود، همه ی آنچه 

اسـرائیل انجام داده بود، خالف تصوراتشـان بود.
نکتـه ی دوم اینکـه در مسـئله ی پیش بینـی جنـگ و بـا 
 این نوع اتفاقات 

ً
توجه به سـابقه ی عکس العمل ها، معموال

هیـچ وقـت بـه یـک جنـگ کامـل نمی  انجامیـد. عمومـًا یک 
عکس العمـل یـک روزه ای وجـود داشـت کـه بـا یک شـدتی، 
یم مورد حمله قرار می داد و بعد متوقف  مناطق یا نقاطی را رژ
می کرد. اما در همان لحظات اول این جنگ، طراحی شده 
بود که به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی آن طرح 
کاملی که در خفا می خواستند انجامش بدهند، آن را یک جا 
به اجرا گذاشتند. البته االن ما می گوییم »آن طرح در خفا«، 
 ما شاید بعد از گذشت دو هفته از آغاز جنگ به صورت 

ّ
َواال

اعتقادی - و نه اطالعاتی - به این نکته رسیدیم؛ تقریبًا اواخر 
جنگ بود که به صورت اطالعاتی به این رسیدیم که دشمن 
طرحی از قبل آماده داشته و می خواسته در غافلگیری کامل 
این را عمل بکند و بخش اعظمی از این فهم ما به دلیل اعالم 
خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت به یک جنگ کامل 
تبدیـل شـد و مثـل یـک انبار وسـیع باروت و مـواد منفجره ای 
گهان منفجر می شود، جنگ شعله ور شد.  که با یک فتیله نا
انگار یک مرتبه همه ی آن طرح به مورد اجرا گذاشته شد و این 
انفجار عظیم که جنگ ۳۳روزه نامیده شد صورت گرفت.

ـم
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 قا
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 صلح جوترین نظام  

ایـن نظـام را کـه نـه تنهـا هیـچ مزاحمتی بـرای جایی 
یی برای هیچ جا انجام نداده  ندارد و هیچ ماجراجو
اسـت، بلکـه مصلح اسـت، صلح جو تـر و مصلح تر 
از نظـام جمهـوری اسـالمی و مـردم ایـران در همـه ی 
صحنه های مختلف وجود ندارد. البته تعریف این 
یی در نگاه های مختلف متفاوت است.  صلح جو
بیـن   تسـلیم کـردن اراده ی یـک ملـت و از بیـن بـردن 
عزت یک ملت  و  آن چیزی که ملت بر مبنای عزت 
خودش انتخاب می کند و بر آن ایستادگی می کند، 
بدون این که تزاحمی برای کسـی داشـته باشد، فرق 

اساسی وجود دارد. 

امروز در کشور ما 
« و  کلمه ی »سردار
« عرف شده است  »امیر
اما شهید عماد مغنیه، 

فراتر از این کلمه عرفی ما 
 یک سردار 

ً
بود؛ او حقیقتا

به معنای واقعی بود؛ یک 
سرداری که شاید بتوانم 

بگویم شبیه ترین صفات را 
در صحنه ی جنگ به مالک 

اشتر داشت. من در شهادت 
او همان حالی را که در آقا 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ هنگام 
شهادت مالک حادث شد، 

نسبت به مقاومت می دیدم. 
در شهادت مالک، یک حالت 

حزن و اندوه فوق العاده ای، 
امام؟ع؟ را گرفت و به تعبیری 

در باالی منبر گریست
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 در هنگام وقوع جنگ، جنابعالی کجا بودید؟
کـه حادثـه اتفـاق افتـاد بـه لبنـان برگشـتم؛  مـن روز اول 
یه  چـون یـک روز قبـل از آن آنجـا بـودم. درواقـع اول بـه سـور
آمـدم، منتهـا همه ی راه ها به سـمت لبنـان مورد حمله قرار 
گـذرگاه  کـه  گرفتـه بـود، خصوصـًا تنهـا راه رسـمی ورودی 
یر آتش هواپیماها بود و  یه بود، پیوسته ز مرزی لبنان به سور
هواپیماها لحظه ای آنجا را ترک نمی کردند. تماسی داشتیم 
با دوستانمان از راه خط امن و عماد آمد دنبال من و من را از 
که یک بخش آن پیاده بود و یک  یه از یک راه دیگری  سـور
بخشی را هم با ماشین طی کردیم، به لبنان منتقل کرد. آن 
وقت هنوز گستره ی اصلی جنگ، تمرکز بر ساختمان های 
اداری حزب اهلل، اکثر مناطق جنوب و بعضًا نقاطی در مراکز 

میانی و شـمالی بود.
تقریبًا هفته ی اول که سپری شد، از تهران اصرار داشتند 
کـه مـن بـه تهران بیایم تا درباره ی جنگ توضیح بدهم. من 
از یـک راه فرعـی برگشـتم. آن وقـت رهبـر معظـم انقـالب در 
مشـهد بودنـد و مـن خدمـت ایشـان رسـیدم بـرای جلسـه ی 
سـران سـه قـوه و مسـئوالن اصلـی کـه عضـو شـورای امنیـت 
ملی بودند و غالبًا در بخش های امنیتی و اطالعاتی حضور 
گزارشـی از حادثـه دادم.  داشـتد. در جلسـه ی مشـهد، مـن 
گـزارش مـن گـزارش تلخـی بـود. یعنی مشـاهدات مـن افقی 
از پیروزی را نشـان نمی داد. جنگ کاماًل جنگ متفاوت و 
یک و دقیقی بود. اهداف با دقت انتخاب می شد.  تکنولوژ
سـاختمان های دوازده طبقـه بـا یـک بمـب با زمین یکسـان 
می شدند. هدف گیری در بخش های روستایی که فاصله ی 
یک روسـتا با روسـتای دیگر کم بود و روسـتاها چسـبیده به 
کار سختی است؛ درعین حال  هم بودند، برای توپخانه ها 
زمانی که هدف جنگ، از حزب اهلل به طایفه ی شیعه منتقل 
شده بود، وضع یک روستایی که شیعه نشین بود با روستای 
دیگری که برادران مسیحی ما بودند یا برادران اهل تسنن بودند 
کاماًل متفاوت بود. یعنی یک جا یک نفر با اطمینان نشسته 
بود و مشغول کشیدن قلیان بود و یک جا چندین هزار گلوله 

فرود می آمد. من این مسائل را در آن جلسه گزارش دادم.
وقت نماز شد و حضرت آقا رفتند برای وضو گرفتن. من 
هم رفتم وضو بگیرم. آقا وضو گرفته بودند و آستین هایشان 
هنـوز بـاال بـود؛ وقتـی برمی گشـتند بـا دسـت بـه مـن اشـاره 
گزارشـت  کـه بیـا؛ مـن رفتـم. آقـا فرمودنـد »شـما از  کردنـد 
کـردم نـه،  چیـزی می خواسـتی بـه مـن بگویـی؟« عـرض 
فقـط می خواسـتم توضیـح واقـع را بدهـم. آقا فرمودنـد: »این 
را فهمیـدم. چیـز دیگـری نمی خواسـتی بگویـی؟« عـرض 
گـزارش مـن  کـردم نـه. نمـاز خواندیـم و برگشـتیم بـه جلسـه. 
تمام شده بود. آقا شروع به صحبت کردند. چند مطلب را 
فرمودنـد، از جملـه اینکـه فرمودند نکاتی کـه فالنی »گفتند 
پیرامون جنگ، همین طور است؛ این جنگ، جنگ بسیار 
سـخت و شـدیدی اسـت اما من تصور می کنم این جنگ 

شبیه جنگ خندق است.« آقا آیات جنگ احزاب یا همان 
جنگ خندق را قرائت کردند و حالت مسلمان ها، حالت 
کم  اصحـاب و یـاران پیغمبـر، حالتـی کـه بر صـف آن ها حا
بود را بیان کردند. بعد فرمودند »اما من تصورم این است که 
پیروزی این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد 
بـود.« مـن در دلـم تـکان خـوردم، چـون اصاًل چنیـن ظنی از 
نظر نظامی نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا این را 
نمی فرمودند که نتیجه ی این جنگ، پیروزی است. جنگ 

احـزاب، پیروزی بـزرگ پیامبر بود.
کـه خیلـی مهـم  در ادامـه، آقـا دو نکتـه ی دیگـر فرمودنـد 
بـود؛ یکـی فرمودنـد »مـن تصـورم این اسـت که اسـرائیل این 
کـرده بـود و می خواسـت همیـن طـرح  طـرح را از قبـل آمـاده 
کامـل بـه اجـرا بگـذارد و حـزب اهلل را  را در یـک غافلگیـری 
در غافلگیـری نابـود کنـد. عمـل حزب اهلل در گرفتـن این دو 
اسیر، آن غافلگیری را به هم زد.« خب، من این اطالعات 
را نداشـتم، سـید هـم ایـن اطالعـات را نداشـت، عمـاد هم 
نداشت. هیچ کدام این اطالعات را نداشتیم. من همیشه 
که در این  این اعتقاد را داشتم و به دوستانمان هم گفته ام 
بیست سالی که در محضر آقا بودم، نتیجه ی تقوا را و ثمره ی 
آن را که حکمت می شـود و بر زبان و بر دل و بر عقل جاری 
که  کامل دیدم. لذا در هر چیزی  می شود، من در آقا به طور 
که در انتهای  االن ایشان شبهه می کنند، مطمئن می شوم 
کـه یقیـن می کننـد،  آن، شـبهه درمی آیـد و یـا بـر هـر چیـزی 
کـه در آن، ]مقصـود[ بـه دسـت می آیـد.  مطمئـن می شـوم 
وقتی آقا این نکته را فرمودند برای من خیلی نویدبخش بود؛ 
چـون ایـن حرف، سـید را خیلی کمـک می کرد و خیالش را 
راحـت می کـرد. مخصوصـًا اینکـه در اواخـر جنـگ، تعـداد 
شـهدا بـاال رفـت و حجـم انهـدام و تخریـب هـم بـاال رفـت. 
سّید عبارت هایی بیان می کرد که من را متأثر می کرد و من 

نمی خواهـم آن عبارت هـا را بیـان بکنـم. دیـدم ایـن بیان آقا 
خیلـی بیـان خوبـی اسـت بـرای او کـه ممکـن اسـت کسـی 
گرفتـن دو  کنـد و مثـاًل بگویـد چـرا حـزب اهلل بـرای  شـماتت 
اسـیر، کل شـیعه را با خطر مواجه کرد. اما بیان این موضوع 
که حزب اهلل با گرفتن دو اسیر، نه تنها خودش را بلکه ملت 
لبنان را از یک نابودی کامل نجات داد، خیلی نویدبخش 

و مهـم بود.
کـه جنبـه ی معنـوی  یـک نکتـه ی سـومی هـم فرمودنـد 
یید دعای جوشـن صغیر را  داشـت؛ فرمودند »به این ها بگو
بخوانند.« در شیعه عمومًا دعای جوشن کبیر معروف است 
و دعـای جوشـن صغیـر حداقل در بیـن عموم مردم - غیر از 
که  خواص - معروف نیسـت. بعد آقا توضیحی هم دادند 
یعنی ما تصور دیگری نکنیم در این موضوع که این دعای 
جوشن صغیر حاال مثاًل چیست؛ مثل بعضی ها که می گویند 
ایـن چهـار تـا قل هواهلل را بخوان یا مثاًل این حمد را بخوان و 
موضـوع حـل اسـت. آقـا فرمودند »این دعای جوشـن صغیر 
حالت یک انسان مضطر است؛ انسانی که در یک اضطرار 

شدید است و می خواهد با خدا حرف بزند.«
یه برگشتم.  من همان شب به تهران آمدم و مجدداً  به سور
احساس بسیار خوبی داشتم چراکه حامل یک پیامی بودم 
که شاید برای سید از هر امکان دیگری ارزشمند تر بود. مجددًا 
عمـاد آمـد دنبـال مـن و از همـان راه برگشـتیم و رفتـم پیـش 
آقاسید و موضوع را برای ایشان نقل کردم. شاید هیچ چیزی 
 ایشان 

ً
به اندازه ی این کلمات در روحیه ی سید مؤثر نبود. اوال

یک خصوصیتی دارد که ماها تا حاال هیچ کدام به این درجه 
نرسیده ایم. فکر می کنم ما اصاًل  درس والیت شناسی را باید 
یم پیش سیدحسن نصراهلل یاد بگیریم. او اعتقاد جدی  برو
بـه بیانـات رهبـر معظم انقـالب دارد و این هـا را یک بیانات 
الهی و غیبی می داند. لذا به هر بیانی و به هر کلمه ای که از 
ناحیه ی رهبر معظم انقالب صادر شده باشد، اهتمام جدی 
و توجه اساسی و فوق العاده دارد. من به سید توضیح دادم و 
او هم خیلی خوشحال شد. سپس به سرعت موضوع اول که 
»نتیجه ی این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد 
یـادی دارد امـا پیـروزی بزرگـی  بـود؛ و اگرچـه سـختی های ز
حاصل می شود« از قول رهبر معظم انقالب در بین همه ی 
که در نقاط جلو بودند و  مجاهدین منتشـر شـد؛ از کسـانی 
که  درگیر بودند تا افراد در همه ی صفوف. ثانیًا این تحلیل 
»دشمن از قبل یک طرح حمله داشته است« مبنای اصلی 
عملیـات سـید در توجیـه افکار عمومـی و توجه دادن افکار 
عمومی به نیت دشمن شد. در موضوع سوم هم مسئله ی 
دعای جوشن صغیر رایج شد؛ چون این دعا مفاهیم خیلی 
ارزنده ی عرفانی و معنوی و عبودی دارد و شاید بتوان گفت 
جزو بهترین دعاهای مفاتیح است. انتشار این دعا وسعت 
پیدا کرد و تلویزیون المنار به شکل مرتب آن را با یک صوت 
یبا و حزین پخش می کرد. حتی در بین مسیحیان هم این  ز

که هزینه درمان ندارند کسانی  ج    خر

حـاج قاسـم جانبـاز بودنـد و بابـت درصـد بـاالی جانبـازی بـه ایشـان حـق پرسـتاری می دادنـد. یـک روز وقتـی بـا هم بودیـم، کارت بانکی و رمـز آن را به مـن دادند و 
ج کسـانی که هزینـه درمان شـان را ندارند، بکنید. فرمودنـد: ایـن حـق مـن نیسـت، ایـن کارت را ببریـد و خـر

آقا فرمودند که من تصورم 
این است که اسرائیل 

ح را از قبل آماده کرده بود  این طر
ح را در  و می خواست همین طر

یک غافلگیری کامل به مورد اجرا 
بگذارد و حزب اهلل را در غافلگیری 

نابود کند
عمل حزب اهلل در گرفتن این دو 

اسیر آن غافلگیری را به هم زد
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دعـا را می خواندنـد. چون دعا، دعای الهی اسـت، عرفانی 
اسـت و متعلـق بـه یـک طایفـه نیسـت. یعنـی هـر کسـی که 
عبودیت و تعبد داشـته باشـد، به قدرت الهی و به خداوند 
سبحان اعتقاد داشته باشد، این دعا در او اثر می گذارد؛ لذا 
این پیام خیلی مؤثر بود و شروعی شد برای یک تحرک دیگر 
و می توان گفت که خون تازه ای در وجود حزب اهلل دمید تا 
حزب اهلل با یک امید بیشتری و اعتمادبه نفس بیشتری وارد 

معرکه با دشمن شد.
 

شـما در خـالل جنـگ، پیام دیگـری از طرف حضرت 
آقـا بـه جنـاب سیدحسـن نصـراهلل و فرماندهـان حـزب اهلل 

منتقـل نکردید؟
ز  من تا پایان جنگ برنگشتم و به طور کامل در این ۳۳ رو
در لبنان ماندم. بعد از اینکه جنگ تمام شد، من به ایران 
برگشتم و باز در جلسه ی مشابه همان جلسه ی مشهد اما این 
بار در تهران، در محضر رهبر معظم انقالب که همه ی سران 
قوا هم بودند و مسئولین اصلی حضور داشتند، گزارشی از 
آنچه گذشت که بخشی از آن هم منتشر شده بود، منتقل 
زانه  کردم. ضمن اینکه من در لبنان هم که بودم، به صورت رو
از خط امن گزارشاتی به تهران می فرستادم و مسئولین به این 

شکل، کاماًل در جریان وضعیت میدانی بودند.
 

در داخـل ایـران نظـرات پیرامـون نحـوه ی مواجهـه و 
عکس العمل جمهوری اسالمی ایران چگونه بود؟ آیا در 
بین مسـئوالن، نظرات مخالفی هم بود یا همه نسـبت به 

نـوع واکنش مـا متفق القـول بودند؟ 
در آن مقطـع اصـاًل اختـالف نظـر و اختـالف دیدگاهـی 
وجود نداشت. یعنی همه پیرامون حمایت از حزب اهلل - اعم 
از حمایـت معنـوی و مـادی یعنـی تسـلیحاتی، تجهیزاتی و 
رسـانه ای و آنچـه در چارچـوب تـوان جمهوری اسـالمی بود 
- متفق القـول بودنـد. مـن آنجـا هـم که بودم، نظـرات داخل 
ایران را می شنیدم و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت 

در این بیست سالی که در 
محضر آقا بودم، نتیجه ی 

تقوا را و ثمره ی آن را که حکمت 
می شود و بر زبان و بر دل و بر 

عقل جاری می شود، من در آقا 
به طور کامل دیدم. لذا در هر چیزی 

که االن ایشان شبهه می کنند، 
مطمئن می شوم که در انتهای آن، 
شبهه درمی آید و یا بر هر چیزی که 
یقین می کنند، مطمئن می شوم 

که در آن، ]مقصود[ به دست 
می آید
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و بـه معنـای کامـل کلمـه، یـک وحدت کاملـی در حمایت 
از حـزب اهلل و تـالش بـرای پیـروزی حـزب اهلل در جمهـوری 
اسالمی وجود داشت. چون مرکز اساسی این پشتیبانی، رهبر 
معظـم انقـالب بودنـد، لـذا در جهت دادن بـه این موضوع و 
تشخیص مصلحت جمهوری اسالمی و مصلحت اسالم 

و عالم اسالمی تردیدی در ایران وجود نداشت.

کمتر صحبت   از ُبعد عملیاتی جنگ 33روزه 
شده و یا اینکه بیشتر صحبت ها و اطالعات، 
درباره ی وضعیت رژیم صهیونیستی در این جنگ 
بوده است. خوب است از زبان شما که در میدان 
این نبرد حضور و فعالیت داشته اید، جزئیاتی از 

راهبردهای عملیاتی حزب اهلل لبنان را بشنویم.
حزب اهلل یک اتاق عملیات در قلب ضاحیه داشت که 
عمومـًا پیوسـته سـاختمان هایی در مجـاور آن مـورد بمبـاران 
قـرار می گرفتنـد و منهـدم می شـدند. یعنـی در هـر شـبی، دو 
سه ساختمان بزرگ بلندمرتبه ی دوازده سیزده طبقه، کمتر 
یـا بیشـتر، نقـش بـر زمیـن می شـدند و کامـاًل بـا خاک یکسـان 
یرزمینی نبود بلکه یک  می شدند. این اتاق، اتاق عملیات ز
اتاق عملیات معمولی بود اما بعضی از تجهیزات، اتصاالت 
کـه در  و ارتباطـات در آن پیش بینـی شـده بـود. یـک شـب 
ایـن اتـاق عملیـات بودیـم و تقریبـًا همـه ی مسـئوالن اداره ی 
جنـگ در آن اتـاق عملیـات حضـور داشـتند، بعـد از اینکـه 
سـاختمان های اطرافمان را زدند و منهدم کردند، احسـاس 
کردم که یک خطر جدی نسبت به سید وجود دارد و تصمیم 
گرفتـم سـید را جابه جـا بکنیـم. مـن و عمـاد بـا هـم مشـورت 
کردیم، سید به سختی می پذیرفت که از اتاق عملیات خارج 
بشـود. خـارج شـدن او هـم این گونه نبود کـه از ضاحیه خارج 
بشـود بلکه باید از یک سـاختمانی که فکر می کردیم دشـمن 
ممکـن اسـت به دلیـل تـرددی کـه در داخـل آن وجـود دارد بـه 
آن حسـاس شـده باشـد، بـه جـای دیگـری منتقـل می شـد. 
هواپیماهای ِام کا یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل 
پیوسـته روی آسـمان ضاحیه، سـه تا سـه تا پرواز می کردند و 
بـر همـه ی رفت وآمدهـا کنتـرل دقیـق داشـتند؛ حتـی از یـک 
موتورسیکلتی که تردد می کرد نمی گذشتند. ساعت دوازده 
شـب، ضاحیـه سـوت وکور بـود و اصـاًل انگار در آنجـا، در آن 
قلـب ضاحیـه که مرکز اصلی حـزب اهلل بود هیچ کس زندگی 
نمی کرد. توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل 
یادی هم بین آن ساختمان  بشویم و منتقل شدیم. فاصله ی ز
و سـاختمان دیگر نبود. وقتی منتقل شـدیم به محض اینکه 
داخل آن سـاختمان شـدیم، بمباران دیگری صورت گرفت 
و کنـار همـان سـاختمان را زدنـد. در همـان سـاختمان صبـر 
کردیم، چون در آنجا خط امن داشتیم و نباید ارتباط سید و 
مخصوصًا ارتباط عماد قطع می شد. مجدداً  بمباران دیگری 
کنـار ایـن سـاختمان زدنـد.  گرفـت و یـک پـل را در  صـورت 
احسـاس می شـد کـه ایـن دو بمباران، زدن سـومی هـم دارد و 
ممکن است به این ساختمان برسد. در آن ساختمان فقط 
سـه نفر بودند: من و سـید و عماد. لذا تصمیم گرفتیم از این 
یـم و بـه سـمت سـاختمان دیگـری  سـاختمان هـم بیـرون برو
یی نداشـتیم،  رفتیـم. آمدیـم بیـرون، ما سـه نفـر، هیچ خودرو
یک و در سکوت کامل بود. فقط صدای  یک تار ضاحیه تار

یـم بـاالی سـر ضاحیه می آمد. عمـاد به من و  هواپیماهـای رژ
یر این درخت، از باب اینکه از  سـید گفت »شـما بنشـینید ز
دید محفوظ بشوید.« اگرچه محفوظ نمی کرد چون دوربین 
هواپیمـای ِام کا حـرارت بـدن انسـان را از حرارت دیگر اشـیاء 
کـردن بـود.  تفکیـک می کـرد، لـذا آن نقطـه غیـر قابـل مخفـی 
وقتی در آن نقطه نشستیم، من برای سیدحسین، یاد قصه ی 
حضرت مسلم افتادم. عماد بعد از چندقیقه با یک ماشین 
برگشت. عماد بی نظیر بود؛ مخصوصًا در طراحی. تا قبل از 
اینکه ماشین به ما برسد، هواپیمای ِام کا روی ما متمرکز بود. 
ماشین که رسید به ما، ِام کا بر ماشین متمرکز شد. می دانید که 
یو منتقل می کرد و  ِام کا اطالعات دوربینش را مستقیمًا به تل آو
آن ها این صحنه را در اتاق عملیاتشان می دیدند. طول کشید 
یم و  یرزمین دیگری برو یرزمین، به ز تا ما توانستیم با رفتن به ز
بعـد، از ایـن خـودرو به چیز دیگری که االن قابل بیان نیسـت 
منتقل بشـویم و بتوانیم دشـمن را گول بزنیم. تقریبًا سـاعت 

دو نیمه شـب مجددًا به اتاق عملیات برگشـتیم.
  در 

ً
نکتـه ی مهمـی کـه وجـود داشـت ایـن بـود کـه معمـوال

جنگ ها خیلی شـتاب وجود دارد. حاال من ۴۰ سـال اسـت 
که کار نظامی امنیتی می کنم و این را می فهمم. در جنگ ها 
خیلی شتاب وجود دارد برای اینکه هر امکانی که دارند را در 
همان لحظات اولیه بروز بدهند. حزب اهلل در این جنگ، در 
هر مرحله ای با یک ابزار جدید و یک اقدام جدید، دشمن را 
در غافلگیری و در بهت قرار می داد. سید یک عبارتی داشت 
کـه ایـن عبـارت، دشـمن را خیلی در خوف نگه می داشـت. 
سید مرحله به مرحله جلو می  رفت: مرحله ی حیفا، مرحله ی 
بعـد از حیفـا، مرحلـه ی بعـِد بعـد از حیفـا. ایـن مرحله هـا را 
همینجـور ادامـه دادنـد تا وضعیت را به دشـمن تفهیم کنند 
و در هـر مرحلـه ای هـم سـالح جدیـدی را رو می کردنـد تـا بـه 
دشمن ثابت کنند که می توانند دشمن را در آن عمق، مورد 
حمله قرار بدهند. لذا برای دشـمن قطعی شـد که حزب اهلل 
در آن زمان، امکان ورود به مرحله ی بعدی که مرحله ی خطر 
و قرمز بود - مرحله ای که خطرناک تر از آن وجود نداشت - را 

دارد؛ یعنی در حزب اهلل این توانمندی وجود دارد که جنگ را 
یو بکشاند. لذا این اقدامات حزب اهلل، ضمن  به داخل تل آو

جنبه ی نظامی آن، جنبه ی روانی شدید هم داشت. 
نکته ی دوم در به کارگیری ابزار نظامی بود. تصور دشمن 
این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده است، توانمندی 
حزب اهلل را به صفر یا به حداقل رسانده؛ اما در هر مرحله ای 
کـه دشـمن اعـالم می کـرد مثـاًل دیگر از توان شـلیک موشـک 
حـزب اهلل چیـزی باقـی نمانـده، حـزب اهلل آن روز و روز بعـد از 
آن، چند برابر روز قبل موشک شلیک می کرد. شلیک کردن 
موشـک یک امر سـاده ای نبود؛ یعنی در یک سـرزمینی که از 
هـوا بـا یک توپخانه ی متحرک و سـنگین هوایـی مواجه بود، 
موشک می خواهد از یک پناهگاه بیاید بیرون و بر روی هدف 
تنظیم شود، روی هدف شلیک شود، پرتاب کننده اش آسیب 
نبیند و به نقطه ی امن دیگری برگردد؛ کار بسیار سختی بود.

 
این آمادگی ها در این سطح باال، طی چه زمان و مراحلی 

به دست آمد؟
یدگی و زبدگی مجاهدین حزب اهلل به دلیل تمرینات  ورز
دقیـق و فشـرده ای بـود کـه از سـال 2۰۰۰ تـا 2۰۰۶ یعنـی از زمان 
یم صهیونیستی یا شکست آن در جنوب لبنان شروع  فرار رژ
شده بود. این تمرینات و آمادگی ها الینقطع تا سال 2۰۰۶ - 
به عنوان طرحی که حزب اهلل پیش بینی کرده بود به نام طرح 
سیدالشـهدا - اسـتمرار داشـت. مدیـر ایـن طرح و طـراح این 
طرح عماد بود. لذا او چیدمان دقیقی کرده بود که در مواجهه 

با دشمن چگونه عمل بکند.
کتیک حزب اهلل است. برخالف  نکته ی سوم درباره ی تا
کریز مقـدم در آن وجـود دارد، این  دیگـر جنگ هـا کـه یـک خا
کریز  کریز مقدمی نداشت، هر نقطه اش یک خا جنگ هیچ خا
بود، یعنی از نقطه ی تماس که تقاطع مرز فلسطین اشغالی 
بـا لبنـان بـود، حداقـل تـا نهـر لیتانـی، هـر نقطـه از آنجـا اعـم از 
کریـز بود؛  تپه هـا، قریه هـا، خانه هـا یـک خـط مقـدم و یک خا
کریـز معلـوم که در جنگ ها متداول اسـت و ما در  نـه یـک خا
کریزی با  جنـگ خودمـان از آن اسـتفاده می کردیـم، بلکـه خا
کتیک حزب اهلل مشابه یک میدان مین  یژه. این تا کتیک و تا
هوشـمند گسـترده بـود کـه هیـچ نقطه ی خالی و امنـی در آن 
وجود نداشـت. لذا شـما اگر به شـیوه ی حرکت دشـمن نگاه 
بکنید، می بینید دشمن در بعضی از روستاها - روستاهای 
چسبیده به مرز - از ورود به این روستاها عاجز شد و نتوانست 
رود به شهرها هم عاجز شد و در نهایت  وارد این ها بشود؛ از و
تصمیم گرفت برود از وادی الحجیر به سمت لیتانی بیاید که 

همان نقطه ی شکنندگی و شکست دشمن بود.
 یـک نکتـه ی مهمـی که در جنگ ۳۳روزه وجود داشـت 
که گاهی یک ضربه ی حزب اهلل، مشابه ضربه   ی آقا  این بود 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( در جنگ خندق در به زمین زدن 
عمربن عبدود تأثیر عجیبی می گذاشت؛ همان ضربه ای که 
پیامبر فرمودند این ضربه ی امیرالمؤمنین برتر است از همه  ی 
عبادت جن و انس؛ چرا؟ چون ناجی اسالم شد. حزب اهلل 
در ضرباتی که طراحی می کرد، بعضی از ضرباتش یک مرتبه 
یـم را از ُدور خـارج می کـرد. یکـی از آن  یـک سـاختار کامـل رژ
یـم بـود. مسـتحضر هسـتید کـه  یایـی رژ سـاختارها نیـروی در
بـرای رسـیدن بـه جنـوب لبنـان، یـک راه مواصالتـی وجـود 

پیرامون حمایت از 
حزب اهلل اعم از حمایت 

معنوی، حمایت مادی یعنی 
تسلیحاتی، تجهیزاتی، امکانات، 

رسانه ای و چیزی که درواقع در 
چارچوب توان جمهوری اسالمی 
بود، در داخل نظام کسی تردیدی 

نداشت. حداقل در آن مقطع 
چون من آن جا هم که بودم از 

آن جا می شنیدم هیچ نگرانی از این 
ناحیه وجود نداشت
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یای مدیترانه عبور می کرد و  داشـت و این راه از حاشـیه ی در
به صیدا و صور و نهایتًا به خطوط مقدم جنوبی می رسـید. 
یا  یم صهیونیسـتی در در در همـه ی جنگ هـا، ناوچه های رژ
مسـتقر می شـدند و با توپ های دقیق خودشـان این جاده را 
کار را  می بسـتند؛ در ایـن جنـگ هـم در هفتـه ی اول همیـن 
انجام دادند.  آن چیزی که دشمن تصور نمی  کرد و حزب اهلل 
یایی بود.  او را در غافلگیری قرار داد، مسئله ی موشک های در
یایی مورد آزمایش قرار  ز برای اولین بار قرار بود موشک در آن رو
بگیرد. قبل از آن، همه ی موشک ها مخفی بودند و آزمایشی 
وجود نداشت. عملیات، عملیات سختی بود. باید موشک 
از یک پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج می شد، با ماشینی 
کـه حامـل آن بـود به یک نقطه ی پرتاب می آمد که مکشـوف 
بـود، درحالی کـه سـه چهـار ناوچـه ی اسـرائیلی در مقابلـش 
ایسـتاده بودنـد. ایـن کار قـرار بود زمانی انجام بگیرد که سـید 
می خواست صحبت بکند، چون شایعه شده بود که سید 
زخمی شده است و خیلی حالت نگرانی عمومی در بین مردم 
لبنـان ایجـاد شـده بـود. توافق سـید بـا عماد این شـد که باید 
سید صحبت کند. در آن هفته دشمن یک برتری داشت و 
ما هنوز کار مهمی غیر از عکس العمل موشکی انجام نداده 
بودیـم. ایـن اقـدام باید صورت می گرفت. چندیـن مرتبه این 
موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بشود اما اشکال در 
شلیک به وجود آمد. سید می خواست در صحبت خودش 
ایـن را به عنـوان یـک غافلگیـری مهم اعـالم بکند. صحبت 
سـید باید ضبط می شـد و بعد منتشـر می شـد. یک اتاق، در 
کنـار اتاقـی که سـید داشـت صحبـت می کرد بود کـه ما آنجا 
با عماد و برادری دیگر نشسته بودیم. ما به انتهای صحبت 
سـید رسـیده بودیـم امـا این موشـک شـلیک نمی شـد. سـید 
کـه می خواسـت بگویـد والسـالم علیکـم و رحمـةاهلل، به این 
نقطـه کـه رسـید، قبـل از اینکـه ایـن عبـارت را بخواهـد بیـان 

بکند موشـک شـلیک شد. سرعت موشـک، مافوق صوت 
بـود و سـریعًا بـه ناوچـه اصابـت کـرد. لـذا سـید در پایـان بیـان 
که انگار صحنه را می دید، گفت  خود مثل یک بیان غیبی 
کـه ناوچـه ی اسـرائیلی در  »االن در مقابـل خودتـان می بینیـد 
حال سوختن است.« این نوع کالم سید با نقطه ی اصابت 
موشک مصادف بود. حاال خود این هم یک فلسفه ای دارد 
که از منظرهای عام شاید قابل قبول نباشد، اما از باب اینکه 
خداونـد تطبیـق داد ایـن بیـان را و ایـن ضربـه را و ایـن ضربـه 
دقیقًا اصابت کرد قابل توجه است؛ درحالی که این ناوچه ها 
امکانـات َجمـر دارنـد و می تواننـد موشـک را منحـرف کنند، 
ضـد موشـک دارنـد و می تواننـد موشـک را بزنند؛ اما موشـک 

آمد و اصابت کرد و ناوچه را دو نیم کرد. این اتفاق، خالصی 
یـی که دیگر تا  یـم صهیونیسـتی بود؛ نیرو یایـی رژ از نیـروی در
یایی  پایان جنگ دیده نشد و با یک موشک، تمام نیروی در

یم صهیونیسـتی از صحنه خارج شد.  رژ
یم با اصابت یک موشک،  البته خود این اتفاق که یک رژ
یایـی اش از صحنـه خـارج می  شـود، قابـل تحلیـل  نیـروی در
یم صهیونیستی است.  است. بحث در اینجا، بحث  توان رژ
یـم هـر تعـداد ناوچـه داشـته  کـه ایـن رژ یعنـی معلـوم می شـود 
باشد، این بار با یک موشک، بار دیگر با دو موشک و با سه 
موشـک به طـور کامـل از میـدان خـارج خواهـد شـد. آن زمان 
در ُبرد صد کیلومتری از میدان خارج شـد، ممکن اسـت در 
مقطع دیگری در ُبرد سیصد کیلومتری از میدان خارج بشود. 
خب این شد یک معجزه و یک پیروزی بسیار بزرگ. مردمی 
یر بمباران بودند، در همان حین  که در آن مقطع آواره بودند یا ز
بمباران، فریادهای »اهلل اکبر«شـان از خوشـحالی بلند شـد. 
ایـن هـم یـک غافلگیری دیگری بود که حزب اهلل انجام داد و 
یـم نتوانسـت ایـن معادلـه را جبران  معادلـه را عـوض کـرد و رژ
بکنـد تـا اینکـه درنهایت به سـمت دشـت خیام و به سـمت 

لیتانی حرکت کرد و در آنجا هم شکسـت خورد.
روزهای بیستم تا بیست و هفتم و بیست وهشتم روزهای 
سـختی بود؛ من و عماد از هم جدا شـدیم، سـید در نقطه ی 
دیگـری بـود و مـا شـب ها بـا هـم جلسـه داشـتیم. ما بـا اصول 
خاصـی خودمـان را بـه سـید می رسـاندیم، بـا سـید مالقـات 
می کردیم و عماد گزارش کامل میدان را می  داد؛ تدابیر سید را 
زهای بسیار سختی بود؛ خیلی  زها رو هم اخذ می کرد. این رو
سنگین و سخت بود. تقریبًا می توان گفت جزو سخت ترین 

زهای این ۳۳ روز بود.  رو
عماد یک ابتکار مهم انجام داد که این ابتکار خیلی اثرگذار 
گـر بخواهـم اثـر این ابتکار را بیان کنـم، باید آن را با پیام  بـود. ا
و وعده ای که آقا به سید درباره ی پیروزی در این جنگ داد 
مقایسه کنم؛ این ابتکار که آن اندازه اهمیت داشت، نامه ی 
مجاهدیـن در خطـوط مقـدم یا خطوط مواجهه با دشـمن در 
یر آتش دشـمن خطاب به سیدحسـن بود. نامه ی عجیبی  ز
بود؛ یعنی آن روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد که خودش 
طراح بود با صدای بلند می گریسـت و من ندیدم کسـی این 
نامـه را بشـنود و نگریـد. از آن مهم تـر جـواب سـید بـود؛ یعنـی 
شاید اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، شباهت داشت به اشعاری 
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 مسئولین همانند پدران جامعه  

بـه  می بایسـت  جامعـه  پـدران  هماننـد  مسـئولین 
مسـئولیت خود پیرامون تربیت و حراسـت از جامعه 
توجـه کننـد، نـه با بی مباالتی و به خاطر احساسـات 
و جلـب برخـی از آرا احساسـی زودگذر، از اخالقیاتی 
حمایت کنند که طالق و فسـاد را در جامعه توسـعه 
دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت ها عامل 
اصلـی در اسـتحکام خانـواده و از طـرف دیگـر عامـل 
گـر بـه اصـول  مهـم از هـم پاشـیدن خانـواده هسـتند. ا
عمـل شـد، آن وقـت همـه در مسـیر رهبـر و انقـالب و 
جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت صحیح بر پایه 
همیـن اصـول برای انتخـاب اصلح صـورت می گیرد.

ما اصالً  درس 
والیت شناسی را باید 

برویم پیش سیدحسن نصراهلل 
یاد بگیریم. او اعتقاد جدی به 

بیانات رهبر معظم انقالب دارد و 
این ها را یک بیانات الهی و غیبی 

می داند. لذا به هر بیانی و به 
هر کلمه ای که از ناحیه ی رهبر 

معظم انقالب صادر شده باشد، 
اهتمام جدی و توجه اساسی و 

فوق العاده دارد. 
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که اصحاب امام حسین� در کربال مقابل دشمن در دفاع 
کالم سـید بـه مجاهدیـن  از امـام حسـین� می خواندنـد. 
خودش در تقدیر و تقدیس ایستادگی آنان، مشابه کالم امام 
حسین� در شب عاشورا بود. این دو کالم - یعنی نامه ی 
مجاهدین به سید و جواب سید به آن - هر کدام اثرگذاری 
بسیار باالیی داشت و واقعًا الهی بود. اصاًل  بیان این نوشته ها 
اثر فوق العاده ای گذاشت و انرژی بسیار باالیی را ایجاد کرد. 

از روز بیست وهشتم، روند جنگ بالعکس شد.
حـاال اینجـا بایـد یـک نکتـه ای بگویـم. مـا خیلـی از ایـن 
صحنه ها را در دفاع مقدس خودمان دیده بودیم و من همیشه 
می گویـم کـه از عوامـل بـر حـق بـودن خودمـان در جنـگ، آن 
روحیاتی بود که از رزمندگانمان بروز می کرد و بیشتر شباهت 
داشت به حالت سیر و سلوک و برداشته شدن حجاب ها؛ 
از ورای حجاب ها و ورای پرده ها سخن می گفتند. یکوقت 
کربالی پنج - ما  - شاید یک سال و نیم قبل از عملیات 
در شـلمچه بودیـم و می خواسـتیم آنجـا عملیـات بکنیـم و 
بـرای اینکـه دشـمن متوجـه مـا نشـود، نیروهـای اطالعـات 
ز  کرده بودیم. مقابل ما آب بود و آن رو عملیاتمان را مسـتقر 
دو نفر از بچه های ما به نام حسین صادقی و اکبر موسایی پور 
بـه شناسـایی رفتنـد اما برنگشـتند. یک برادری ما داشـتیم 
که خیلی عارف بود؛ نوجوان مدرسه ای بود، دانش آموز بود 
اما خیلی عارف بود. یعنی شاید در عرفان عملی، کم مثل 
او پیـدا می شـد؛ بـه درجـه ای رسـیده بـود کـه بعضـی از اولیا 
و بـزرگان عرفـان، بعـد از مـدت طوالنـی مثـاًل هفتـاد هشـتاد 
که این برادر نوجوان ما  سال می رسیدند. من در اهواز بودم 
با بیسیم راکال با من تماس گرفت و گفت »بیا اینجا«. من 
رفتـم آنجـا. آن بـرادر مـا گفـت »اکبـر موسـایی پور و صادقـی 
برنگشـتند.« خیلـی ناراحـت شـدم و گفتـم »ما هنوز شـروع 
نکردیم، دشمن از ما اسیر گرفت و این عملیات لو رفت« و 

بـا عصبانیـت این حرف را بیان کردم.
من یک روز آنجا ماندم و بعد برگشتم، چراکه جبهه های 
ز بعد دوباره آن برادر ما با من تماس  متعددی داشتیم. دو رو
گرفت و گفت بیا؛ من هم رفتم. آن برادر ما که اسمش حسین 
بـود، بـه مـن گفت که فردا اکبر موسـایی پور برمی گـردد. به او 
گفتم حسین! چه می گویی؟ حسین، یک خنده ی خیلی 
گفـت »حسـین پسـر  کـرد و  ظریفـی آن گوشـه ی لبـش را بـاز 
غالمحسین این را می گوید.« اسم پدرش غالمحسین بود؛ او 
هم دبیر خیلی ارزشمندی بود، مادرش هم دبیر بود. حسین 
معلم زاده بود از پدر و مادر. اصاًل واقعًا به سن نوجوانی معلم 
بود. وقتی اسم »حسین آقا« را می بردند، یک حسین آقا بیشتر 
نداشتیم؛ شاید صدها حسین در آنجا بودند، اما فقط یک 
»حسین آقا« بود. گفتم »حسین! چه شده؟« گفت »فردا اکبر 
موسـایی پور برمی گردد و بعدش صادقی برمی گردد.« گفتم 
»از کجـا می گویی؟« گفت »شـما فقـط بمانید اینجا.« من 
ماندم. ما یک دوربین خرگوشی داشتیم که دورش را گونی 
چیـده بودیـم و دژ درسـت کرده بودیـم. برادرهای اطالعات 
که پشت دوربین بودند، نزدیک ساعت یک بعدازظهر بود 
که گفتند یک سیاهی روی آب است. من آمدم باال دیدم 
درسـت اسـت؛ یک سـیاهی روی آب خوابیده بود. بچه ها 
کـه اکبـر موسـایی پور اسـت. روز  رفتنـد داخـل آب و دیدنـد 
بعدش هم حسین صادقی آمد. عجیب این بود که آن آب 

بـا همـه ی تالطماتـی که داشـته، این ها را بـه همان نقطه ی 
عزیمتشـان برگردانده بود. هر دو در آب شـهید شـده بودند. 
خیلـی عجیـب بـود. من به حسـین گفتم »حسـین! از کجا 
ایـن را فهمیـدی؟« گفـت »مـن دیشـب اکبـر موسـایی پور را 
در خواب دیدم که به من گفت: حسـین! ما اسـیر نشـدیم، 
ما شـهید شـدیم. من فردا این سـاعت برمی گردم و صادقی 
روز بعدش برمی گردد.« بعد حسین به من جمله ای گفت 
که خیلی مهم است. گفت »می دانی چرا اکبر موسایی پور 
بـا مـن حـرف زد؟« گفتـم نـه. گفـت »اکبـر موسـایی پور دو تا 
کـرده بـود، دو اینکـه  فضیلـت داشـت: یکـی اینکـه ازدواج 
کـه او  نمـاز شـب او در آب قطـع نشـد. ایـن فضیلـت او بـود 

کرد.« آمد من را مطلع 
حسین بعدها شهید شد. من می خواستم به این نکته 
برگردم که در آن کوران حوادث که خیلی سخت بود، یکی 
از برادرهای حزب اهلل که اهل تدین و تشرع بود و در جنوب 

مسـئول بـود، در حالتـی کـه به تعبیر خـودش حالت خواب 
نبـوده گفـت »دیـدم یک بانویی آمـد و یک یا دو بانوی دیگر 
هم در کنارش بودند. من در عالم خواب حس کردم حضرت 
زهرا� است. رفتم به سمت پاهای مبارکشان؛ به ایشان 
یم.  گفتـم کـه ببینیـد وضـع مـا را، ببینیـد مـا چه وضعـی دار
حضرت فرمودند که »درست می شود«. گفتم نه. من ُمصر 
بـودم بـه پـای ایشـان بیفتـم و اصـرار داشـتم از ایشـان چیـزی 
بگیرم. بعد از اصرار کردن، ایشان فرمودند »درست می شود« 
پوشـی که داشـتند بیرون آوردند  و یک دسـتمال از داخل رو
و تـکان دادنـد و فرمودنـد »تمـام شـد«. یـک لحظـه بعد یک 
هلی کوپتـر اسـرائیلی بـا موشـک زده شـد و بعـد از ایـن، زدن 
تانک ها شروع شد.« و زدن تانک ها همان نقطه ی شکست 
کـه معادلـه ی جدیـد آمـد  یـم در جنـگ بـود. از اینجـا بـود  رژ
ُکرنـت در ایـن جنـگ رونمایـی شـد و  و اولیـن موشـک های 
بـرای اولیـن بـار تانک هـای مرکاوای اسـرائیلی که تـا حاال به 
این شکل زده نشده بودند، منهدم شدند و نزدیک به هفت 

تانک در یک روز زده شـد.
 

چگونه جنگ به پایان رسید؟
یر قطر بود،  ز آن وقت آقای حمد آل خلیفه که نخست و
یر خارجه بود. او در سـازمان ملل بود و وسـاطت می کرد  ز و
گفـت »در  کـرد و  و می آمـد لبنـان و می رفـت. او بعـدًا نقـل 
زهـا آمریکایی هـا ابـدًا اجـازه نمی دادنـد بحـث توقـف  آن رو
جنگ مطرح بشود. من ناامید شدم؛ رفتم در خانه ی خودم 
گهان سـفیر اسرائیل در سازمان  اسـتراحت کنم که دیدم نا
ملـل سراسـیمه آمـد دنبـال من. بـا عجله و بـا نگرانی به من 
گفت که کجا هستی؟ گفتم مگر چیز جدیدی شده؟ گفت 
یـم سـازمان ملـل. آمـدم دیـدم ایـن جـان بولتـون خبیـث  برو
خیلـی نگـران و مضطـرب دارد قـدم می زنـد. هـر دو بـه مـن 
گفتنـد االن بایـد جنـگ متوقـف بشـود. گفتم چـرا؟ گفتند 
گـر جنـگ متوقـف نشـود، ارتش اسـرائیل از هم می پاشـد و  ا
متالشـی می شـود.« لـذا اسـرائیلی ها همـه ی شـروط قبلـی 
خودشـان را نادیـده گرفتنـد و از آن هـا عبـور کردند و مجبور 
شدند شروط حزب اهلل را قبول بکنند و آتش بس را بپذیرند 
زی بسیار بزرگ برای حزب اهلل رقم خورد؛ نه تنها  و این پیرو
زی حاصل شد بلکه این اتفاق، نقطه ی پایانی شد بر  پیرو
ز  که این تا به امرو یم صهیونیستی به لبنان  تصور هجوم رژ
هـم ادامـه پیـدا کرده اسـت؛ یعنی نه تنها حـزب اهلل بر تصور 
یم صهیونیستی به لبنان اثرگذار شد بلکه بر تصور  هجوم رژ
یم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. من عرض  رژ
یم صهیونیستی،  زه، راهبرد رژ می کنم بعد از جنگ ۳۳رو
یون در جنگ پیش دسـتانه و هجومی،  از اسـتراتژی بن گور
آرام آرام بـه اسـتراتژی دفاعـی تبدیـل شـد. شـما دیدیـد در 
کـه چنـد هفتـه ی قبـل افتـاد و حـزب اهلل بـرای  ایـن اتفاقـی 
یم صهیونیسـتی  کـه رژ کـرد  انتقـام از دو شـهیدش، تهدیـد 
را هـدف می گیـرد و می زنـد، اسـرائیلی ها بـه فاصلـه ی سـه 
تـا پنـج کیلومتـر از نطقـه ی صفر مرزی به عمق فـرار کردند؛ 
به طوری که خبرنگار المیادین به آن طرف سیم خاردار رفت 
و گفـت من از فلسـطین اشـغالی به شـما گـزارش می دهم. 

زه اسـت. این اثر جنگ ۳۳رو

سید که می خواست 
بگوید والسالم علیکم و 

رحمةاهلل، به این نقطه که رسید، 
قبل از اینکه این عبارت را بخواهد 

بیان بکند موشک شلیک شد. 
سرعت موشک، مافوق صوت 

 به ناوچه اصابت کرد. 
ً
بود و سریعا

لذا سید در پایان بیان خود مثل 
یک بیان غیبی که انگار صحنه 
را می دید، گفت »االن در مقابل 
خودتان می بینید که ناوچه ی 

اسرائیلی در حال سوختن است.« 
این نوع کالم سید با نقطه ی 

اصابت موشک مصادف بود. حاال 
خود این هم یک فلسفه ای دارد 

که از منظرهای عام شاید قابل 
قبول نباشد، اما از باب اینکه 

خداوند تطبیق داد این بیان را 
 
ً
و این ضربه را و این ضربه دقیقا
اصابت کرد قابل توجه است؛ 

درحالی که این ناوچه ها امکانات 
َجمر دارند و می توانند موشک را 

منحرف کنند،
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 چه کسی می ایستد؟  

کـه جمهـوری اسـالمی در مقابـل  ایـن عیـب اسـت 
کـه دو هـزار زن را در سـنجار بیـن  گروهـی بایسـتد 
خـود خریـد و فـروش می کنند؟ زنـان جوان را در یک 
مصیبت سنگینی دچار کرده اند. این عیب بزرگی 
یی است که جمهوری اسالمی در  است، ماجراجو
مقابل ضدمسلمان ها ایستادگی می کند؟ ]جمهوری 
کن  اسالمی[ مقابل تخریب مساجد مسلمان ها، اما
مسلمان ها، امکانات مسلمان ها ایستادگی می کند. 
چه کسی غیر از جمهوری اسالمی وجود دارد که در 

یی بزرگ بایسـتد؟ مقابل این ماجراجو

ای قاسم! آیا می دانی که ما در چهره تو، نقش نگار شهیدمان را می دیدیم؟
و بوی عطر تو را هر روز در بهار قنیطره استشمام می کنیم

و اگر زندگانی تو طوالنی نشد، اما قلب ما به سوی رحمت تو پر می کشد...
یبا و  که در برابر سـرما و سـختی یتیم بودنمان؛ همچنان آن صورت ز به طوری 

نورانـی ات از ما محافظت می کند
یت را درك کرد! تنها خداوند قلب پاک حیدر

تنها خداوند سفیدی کف دستانت را درک کرد وقتی با آن دستان بر سر عاشقان 
دست می کشیدی و و با دستانت روح خسته گان را جال می دادی! و حاال چه حال 

خوبی دارند مجاهدانی که به استقبالت می آیند...
فردا نام شما هویتی است برای افراد آزاده... نقاشی شما به بهترین فصول برای 

زمینه های گرافیتی ما تبدیل شده است ...
و هنوز ..... گندم زمین ما برای سالهای خشکسالی ...

تو در اروند سوار بر قایق شدی و در کنار فرات عراق لنگر گرفتی... کفش هایت 
گرفتـی تـا  کنـار حـرم امیرالمومنیـن � از پـا درآوردی و آنجـا وضـوی عاشـقانه  را 
بـه سـمت شـام رهسـپار شـوی و چمـدان خاطراتـت را از حـرم علی�تـا سـیده 

کـردی... ینـب� پر  ز
با اسب ها تاختی و دشمنان انسانیت را تار و مار کردی و پس از پایان فصل های 

داستان ...
این سامراست که شما را صدا می زند ... صدایش به گوشت می رسد که »بیا 

پیش من ، پسرم!«.
او می داند که خون شما و بدن شما با نمک سرزمین او مخلوط شده است...
او سالهاسـت منتظر اسـت تا تو را در آغوش بکشـد، سـالهای طوالنی که نظاره 

گـر مجاهدت تـو برای خدا بود...
وقتـی تـو خوابیـدی و روحـت آرام شـد، وقتـی تـو پـر کشـیدی و جاودانـه شـدی، 
کسـی کـه صدمـه دیـد مـا بودیـم، مـا زخم هایمـان تازه شـده، ما دوبـاره یتیم شـدیم.
امـا می دانـم کـه شـما نخواهید رفت...شـما همراه مایـی... و درگاه آرزوها باقی 

خواهـد ماند ..
ز که جاده قدس به دست آزادگان  ما را ترک نخواهید کرد ... شما با مایی تا آن رو

و پیروان شما باز می شود...
و هنگامی کـه زمـان رهایـی فـرا رسـید ، مـا بـا صـدای بلند شـما را صـدا خواهیم 
کـرد: ای سـلیمانی .... نـام شـما آنهـا را بـه وحشـت می انـدازد، و نـام تـو رمـز پیروزی 

مـا خواهـد بود...

این سامراست
که شما را
صدا می زند ... 

ای سلیمانی! تو با ما خواهی ماند
نام تو رمز پیروزی ما خواهد بود

همسر فرمانده شهید محمد احمد عیسی»ابوعیسی«
صفا مقلد
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روابط خانوادگی حاج قاسم و عماد مغنیه
  رابطـه  ایشـان بـا حـاج عمـاد بسـیار قوی تـر بـود. عالقـه و 
یـاد بـود، بـه طـوری که مثل  محبت شـان بـه هـم فوق العـاده ز
2 بـرادر و دوسـت شـده بودنـد. انـگار همدیگـر را ده هـا سـال 
است که می شناسند. حتی رفت وآمد خانوادگی پیدا کرده 
بودند. حاج قاسم به خانه  حاج عماد می رفت، با خانواده و 
بچه هایش می نشسـت، احوال شـان را می پرسـید. خالصه! 
رابطه شـان این طـوری بـود. بارهـا وقتـی مـا به تهـران می رفتیم 
حاج قاسم برخی دوستان را دعوت می کرد تا در یک میهمانی 
کاظمـی  کاری بـا هـم باشـیم. شـهید احمـد  و ناهـار یـا شـام 
رحمـت اهلل علیـه و بـرادران دیگری که همچنـان زنده اند هم 

می آمدند. 

 ویژگی های مکتب قاسم سلیمانی
  مکتـب حـاج قاسـم برآمـده از مکتـب امـام خمینـی 
رضوان اهلل تعالی علیه است. مکتب به معنای ایده، مجموعه 
ایده ها، فرهنگ یا یک روش معین در کار. مثالی بزنم؛ چون 
این نیازمند تأمل و پژوهش است. فقط اگر بخواهم فی البداهه 
مثالی زده باشم؛ ایشان یک فرمانده در سپاه بود و می توانست 
در تهران بنشیند و به دیگران بگوید بیایید این جا. بعد با آن ها 
جلسه بگذارد و به حرف های شان گوش بدهد و مسائل شان 
را به صورت طبیعی و خوب پیگیری کند و مثال هر ۶ ماه یا 
یه و عراق و... بزند. برخی  یک سال هم سری به لبنان، سور
فرماندهان این طوری رفتار می کنند. اما مکتب حاج قاسم 
یعنی رفتن به عرصه  عملیات و میدان عمل، رفتن به سوی 
دیگران. از سـال ۱۹۹۸ یعنی بیش از 2۰ سـال پیش که حاج 
قاسم را شناختیم و رابطه مان با او شروع شد، دفعات خیلی 
کمـی مـا پیـش او رفتیـم. همیشـه او بـود که می آمـد پیش ما. 
طبیعتا این حضور در عرصه و میدان باعث می شد این جا 
همه  برادران را ببیند و خودش مستقیما به میدان برود و حرف 
رزمنـدگان و مجاهـدان را بشـنود. این کار مزیت های خیلی 

یادی در زمینه  مدیریت و فرماندهی برایش ایجاد می کرد.  ز
  حاج قاسم متکی بر گزارش های مکتوب مسؤوالن نبود. به 
میدان می رفت و با چشم خودش می دید، حرف ها را می شنید 

روایت سیدحسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان
 از شخصیت، مرام، قدرت فرماندهی، روحیه و شهامت حاج قاسم سلیمانی در گفت گو 
با ویژه نامه »مکتب حاج قاسم«

ناگفته های آخرین 
جلسه با حاج قاسم

سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان به مناسبت چهلمین روز ترور سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شهید سپاه قدس، مصاحبه مفصلی را با ما انجام داد.  وی در 
این مصاحبه گفتنی های کمتر شنیده شده ای از شخصیت، روحیات، فرماندهی و نگاه حاج قاسم 
سلیمانی به حوزه های مختلف بیان کرده است که بسیاری از آنها برای نخستین بار است منتشر 
می شـود. نحوه آشـنایی بـا شـهید سـلیمانی، اتفاقـات جنـگ 33 روزه و حضور حاج  قاسـم در کنار 
رزمنـدگان حـزب اهلل، تنهـا درخواسـت حاج قاسـم از نصـراهلل، روایت آخریـن دیـدار و... موضوعاتی 
اسـت که سیدحسـن نصراهلل به آن ها پرداخته اسـت. بنا به اهمیت این مصاحبه که قطعا یکی 
از ماندگارتریـن مصاحبه هـا دربـاره شـخصیت و عملکـرد حاج قاسـم سـلیمانی اسـت، مهم تریـن 
بخش های آن را گلچین کرده ایم که در ادامه از نظر گرامی تان می گذرد.
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و با دیگران در سطوح مختلف بحث می کرد. 
  حـاج قاسـم خسـته نمی شـد. مـا همـه خسـته می شـویم 
و گاهـی احسـاس می کردیـم مسـائل خیلـی دارنـد بـه ما فشـار 
کار می کـرد و حتـی وقتـی  می آورنـد، امـا حاجـی سـاعت ها 
خسـته می شـد هـم بـه کار ادامـه مـی داد. یـادم هسـت گاهی 
وقتـی می آمـد دندان درد داشـت. درد تحمل ناپذیری اسـت. 
یـم؟ می گفـت اآلن نـه؛ بعـد از جلسـه.  می گفتیـم دکتـر بیاور
یعنـی ۶ سـاعت بعـد. می نشسـت، درد را تحمـل می کرد، در 
جلسه شرکت می کرد، مدیریت می کرد، تصمیم می گرفت و 
بعد می رفت نزد دکتر. من تابه حال کسی را ندیده ام که مثل 

حـاج قاسـم درد و بی خوابـی را تحمل کند. 
یژگی هـای مهـم شـخصیت حاج قاسـم،    یکـی دیگـر از و
پـرکاری بـود. گاهـی شـما بـا کسـی توافقـی می کنیـد و او بعـد 
از یـک یـا دو هفتـه، شـاید یـک بـار پیگیـری کنـد، شـاید هـم 
نکنـد. امـا حـاج قاسـم نـه، روز دوم و سـوم پیگیـری می کـرد؛ 
پی و فعاالنه اما نه عجوالنه. این هم بخشـی از  دقیقا و پی در

روش حاج قاسـم بود. 
  حاج قاسـم خیلی به بهره وری از وقت اهمیت می داد. 
یعنـی چیـزی را کـه می شـد در 5 سـال انجـام داد باید در یک 
یـا 2 سـال انجامـش مـی داد. تـا ایـن حـد مصمـم بـود و پشـت 

سرهم پیگیری می کرد. 
  تواضـع شـدید حـاج قاسـم خیلـی مؤثـر بـود. حـاج قاسـم 
حتـی در برخـورد بـا آدم هـا و مـردم عـادی هـم بسـیار متواضـع 
بود. این که فرماندهی با آن جایگاه، تا این حد متواضع باشد، 

خیلی مهم است. 

ناگفته های جنگ 33 روزه
  حـاج قاسـم همیشـه بـه دهـان مـرگ می رفـت. می رفـت 
خطـوط مقـدم. مـن در ایـن زمینـه بـا او اختالف نظر داشـتم. 
همیشه تالش می کردم پشت خط بماند. در جنگ ۳۳ روزه  
جوالی سال 2۰۰۶ از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس گرفت 
و گفـت مـن می خواهم بیایم ضاحیه  جنوبی پیش شـما. ما 
گفتیـم یعنـی چـه؟! اصـال چنیـن چیزی امـکان نـدارد. همه  
پل ها را زده اند، راه ها بسته اند، هواپیماهای جنگی اسرائیل هر 
هدفی را می زنند، شرایط کامال جنگی است. اصال نمی شود 
به ضاحیه و بیروت رسید. اما حاج قاسم اصرار کرد و گفت: 
گـر ماشـین نفرسـتید خـودم راه می افتـم و می آیـم! پافشـاری  ا

کرد و خودش را رساند به ما و تمام مدت هم کنار ما ماند. 
و  مـن  لبنـان  جنـوب  آزادسـازی  از  پیـش  مـاه  چنـد    
برادران مان در شورای رهبری حزب اهلل و همین طور بعضی 
مسـؤوالن جهـادی، از جملـه شـهید حـاج عمـاد مغنیـه و 
شـهید سـیدمصطفی بدرالدیـن محضـر حضرت آقـا بودیم و 
از شـرایط منطقـه، لبنـان و جبهـه  جنـوب و محـل تمـاس بـا 
یابی ما این بود که اسرائیلی ها از  دشمن اسرائیلی می گفتیم. ارز
جنوب خارج نمی شوند. در آن دیدار گفتیم ما بعید می دانیم 
در ایـن موعـد خـارج شـوند، چـون ایهـود بـاراک می کوشـد از 
یه تعهدات امنیتی بگیرد و دسـتاوردی داشـته  لبنان و سـور
یه و مسؤوالن لبنانی هم که چنین امتیازات  باشد. رهبر سور
و دسـتاوردهایی بـه ایهـود بـاراک نخواهنـد داد و در نتیجه او 
تنها دو گزینه خواهد داشت؛ یا بماند و فشارهای مقاومت را 
تحمل کند یا بدون قید و شرط و تعهدات امنیتی و دستاورد 

که این به معنای یک تحول اسـتراتژیک  و جایزه عقب برود 
یخـی در نبـرد بـا دشـمن اسـرائیلی اسـت و ما چنین  بـزرگ تار
چیـزی را بعیـد می بینیـم. حضـرت آقا در آن جلسـه فرمودند 
ایـن را بعیـد ندانیـد. برایـش احتمـال معقولـی در نظـر بگیرید 
یـزی کنیـد؛ بـه عنـوان یک احتمـال معقول.  و برایـش برنامه ر
فرض کنید اسرائیل بزودی بدون قید و شرط با فشار مقاومت 
از جنوب لبنان خارج بشود. به عنوان یک فرضیه  احتمالی 
آرایش خودتان را متناسـب با آن مرحله تنظیم کنید. این در 
دیدار شورای حزب اهلل بود. همان شب دیداری با فرماندهان 
جهادی برگزار شد. 5۰ فرمانده در آن دیدار حضور داشتند. 
که نماز مغرب و عشا را پشت سر حضرت آقا  برنامه این بود 
بخواننـد و برونـد برای دست بوسـی و بعـد هم بروند. قرار نبود 
رهبری برای شان سخنرانی کنند. همه  برادران لباس نظامی 
تن شـان بود؛ لباسـی شـبیه لباس رزمندگان ایرانی جنگ با 
عراق. آن ها از نماز خواندن پشت سر حضرت آقا فوق العاده 
تحت تأثیر قرار گرفته بودند و گریه می کردند. صحنه  عجیب و 
تأثیرگذاری بود. نماز که تمام شد حضرت آقا فرمودند: به شان 
بگوییـد بنشـینند تـا بـا آن هـا صحبت کنـم. در حالی که بنا 
نبود صحبتی در میان باشد. گفتند: شما برای شان ترجمه 
کن. حضرت آقا شروع کردند به صحبت. از جمله  چیزهایی 
زی  که گفتند این بود که: فرزندانم! شـما در آسـتانه یک پیرو
بسیار عظیم هستید و پیروزی تان هم خیلی نزدیک است. 
یعنی در جلسه  صبح با سیاسیون موضوع را نبستند، چون 
بـرادران نظـر دیگـری داشـتند و ایشـان فرمودنـد باالخـره هـر دو 
زی  احتمال وجود دارد. اما در جلسه با نظامیان گفتند: پیرو
شـما خیلـی خیلـی نزدیـک و نزدیک تر از آن چیزی اسـت که 
برخی تصور می کنند. بعد به من نگاه کردند و لبخند زدند. 
من هیچ وقت این تصویر را فراموش نمی کنم. ایشان با دست 
زی را  گفتند: همه شماها این پیرو کردند و  چپ شان اشاره 
با چشم خودتان می بینید. در حالی که آن 5۰ نفر فرماندهان 
خطوط مقدم بودند. وقتی من داشتم این جمله را برای برادران 
ترجمـه می کـردم، صادقانـه بگویـم، کمی نگران شـدم، چون 
این برادران لبنانی روی همه  کلمات دقت خاصی داشتند. 
من گفتم حضرت آقا می گویند همه  شماها این پیروزی را با 
چشم خودتان می بینید. در حالی که این ها رزمندگان خطوط 

مقدم بودند! اگر فردا کسـی از آن ها شـهید می شـد باقی افراد 
می گفتند پس حرف حضرت آقا چه شد که گفتند همه تان 
کـه شـهید شـدند و پیـروزی را  پیـروزی را می بینیـد؟ این هـا 
ندیدنـد؟! عجیب این جاسـت که همـه  آن 5۰ برادر فرمانده 
که مسؤوالن عملیات های مقاومت بودند، ۶ یا 7 ماه بعد از 
آن دیدار، در حالی که در جنوب لبنان هر روز عملیاتی انجام 
می شـد و این برادران در دل عملیات ها بودند، وقتی 25 مه 
زی حاصل شد، همه آن را با چشم خودشان  سال 2۰۰۰ پیرو
دیدند. هیچ کدام شان پیش از دیدن پیروزی شهید نشدند. 
مدتی بعد بعضی های شان شهید شدند اما تا موقع پیروزی 
نه! همه شان پیروزی را با چشم خودشان دیدند. حاج قاسم 
هـم طبیعتـا در ایـن دیدار حضور داشـت و کسـی بود که کل 

این سفر و دیدار را ترتیب داده بود. 
  حاج قاسم و حاج عماد و برادران از روز بعد از آزادسازی 
سـال 2۰۰۰ اصـرار داشـتند بـرای جنـگ احتمالی آینـده آماده 
یم. ما یک توان موشـکی واقعی پیدا کردیم. چیزی را که  شـو
مـن اآلن می گویـم، دشـمن می دانـد و به همیـن خاطر به زبان 
مـی آورم. تأسـیس یـک نیـروی موشـکی در مقاومـت لبنـان 
کار سـاده ای نبـود. نیازمنـد نیـروی انسـانی، سـطح علمـی و 
ر به لبنان بود.  همچنین آوردن موشک ها از جایی بسیار دو
نیروی پهپادی را هم قبال نداشتیم. این هم در نبرد با دشمن 

یک نیروی تأثیرگذار است. 
  وقتی حوادث سال 2۰۰۶ رخ داد، آمادگی حزب اهلل برای 
رود به این جنگ بسیار باال بود. حاج قاسم در میان مسؤوالن  و
مستقیم، باالترین نقش را در تأمین این سطح باالی آمادگی 

داشت. 
زه آمد، با پیامی شـفاهی از    حاج قاسـم در جنگ ۳۳ رو
حضـرت آقـا حفظـه اهلل کـه حاج قاسـم با خط خـودش عینا آن را 
نوشته بود. و تا پایان جنگ و روز آخر هم پیش ما ماند. وقتی 
آتش بس اعالم شد، حاج قاسم با من صحبت کرد و گفت 
من اآلن مطمئنم جنگ تمام شده و به تهران برگشت. گفت 
مـن بـه تهـران برمی گـردم تا باقی موضوعاتـی را که به آن ها نیاز 

  یکی دیگر از ویژگی های 
مهم شخصیت حاج 

قاسم، پرکاری بود. گاهی شما با 
کسی توافقی می کنید و او بعد 
از یک یا دو هفته، شاید یک بار 

پیگیری کند، شاید هم نکند. اما 
حاج قاسم نه، روز دوم و سوم  

پیگیری می کرد؛دقیقا و پی درپی 
و فعاالنه اما نه عجوالنه. این هم 
بخشی از روش حاج قاسم بود. 
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 خشوع در مقابل حقیقت نظام  

ز برای این کـه بتوانیم این راه بزرگی را که طی  مـا امـرو
کردیم و به این مکان با عظمتی که رسیده ایم، این راه 
را که ترسیم کننده ی آن یک انسان متقی بوده و ادامه 
دهنده ی آن و حفاظت کننده ی آن یک انسان متقی 
دیگری است و مخلص ترین انسان ها در این راه به 
گر بخواهیم این راه را تضمین  شهادت رسیده اند- ا
زی در نزدیکی قله،  بکنیم و در این نقطه ی قله ی پیرو
به نقطه ی نهایی خودمان برسیم که تحول عظیم این 
رسیدن در سرنوشت اسالم، ملت ما، مذهب ما و 
منطقه ی ما و جهان اسـت، باید به عوامل اساسـی 
گر به آن عوامل  ز خودمان توجه کنیم. ا موفقیت دیرو
بـی توجـه بودیـم و در مناقشـات سیاسـی بی توجـه 
شـدیم بـه آن هـا، بدانیـد مـا دچـار خسـارت خواهیم 
گفته می شود یکی از عوامل موفقیت  شد. همیشه 

ما، وحدت است؛ این ها اساس ماست.

در اتاق عملیات ضاحیه



  این پول برای جانبازان

کـرد. حـاج قاسـم  یـک بـار وقتـی بـا ماشـین بـه طـرف قنـات ملـک می رفتیـم، در بیـن راه سـردار حسـنی پیرامـون مشـکالت فرزنـدان شـهید بـا حـاج قاسـم صحبـت 
بالفاصلـه بعـد از صحبت هـای سـردار، چکـی را از جیب شـان بیـرون آورنـد و بـه سـردار دادنـد و فرمودنـد: ایـن چـک را بابـت بابـت جانبـازی بـه مـن داده انـد. مـن از 

ج فرزنـدان شـهید بکنیـد.  ایـن پـول اسـتفاده نمی کنـم؛ شـما ایـن پـول را بگیریـد و در همیـن راسـتا خـر

ید پیگیری کنم.  دار
  در لحظه ای از جنگ نزدیک بود به مرحله  موشک باران 
کار را  یو برسـیم، اما بعد از یک بحث مفصل و آرام این  تل آو
نکردیم و به جایش معادله ای وضع کردیم که به دشمن گفتیم: 
یو را می زنیم. دشـمن هم واقعا  اگر بیروت را بزنید ما هم تل آو
در میانه  جنگ به این معادله تن داد و جرأت نکرد بیروت را 
بزند. پس ما مدام جلسه می گذاشتیم و فکر و تأمل می کردیم. 
قاعدتا اغلب بحث ها احتماال میان حاج قاسم و حاج عماد 
یا حاج قاسم و حاج عماد و برادران دیگر صورت می گرفت و 

بعد نتیجه را می آوردند پیش من. 
  حضرت آقا همه  مسـؤوالن جمهوری اسـالمی را در شـهر 
مشهد جمع کردند و درباره  جنگ و این که جمهوری اسالمی 
چه کاری می تواند برای لبنان و مقاومت اسالمی لبنان انجام 
دهد صحبت و درباره  این مسائل گفت وگو کردند. سپس از 
حـاج قاسـم خواسـتند ایـن چیزهایی را کـه می گویم بنویس و 
وقتـی بـه لبنـان رفتـی و فالنـی را دیـدی، او را از محتـوای ایـن 
گاه کن. او آزاد است هر مقدار از آن را مصلحت دید  نوشته آ
با برادرانش در میان بگذارد. حضرت آقا در نامه چیزی به این 
مضمـون گفتـه بودنـد کـه عملیـات مقاومـت اسـالمی لبنـان 
در اسـیرگیری دو سـرباز اسـرائیلی، لطفـی از الطـاف خداونـد 
سبحان بود! ایشان گفته بود. اسرائیلی ها و آمریکایی ها برای 
آغاز جنگی علیه شما در لبنان در پایان تابستان و شروع پاییز 
یزی کرده بودند، یعنی پایان تابستان و شروع پاییز سال  برنامه ر
2۰۰۶ و داشتند خودشان را آماده و تجهیز می کردند و امورشان 
را برای این جنگ سـامان می دادند، اما وقتی شـما دسـت به 
عملیات اسـیرگیری دو سـرباز اسرائیلی زدید، خودشان را در 
برابر کار انجام  شده دیدند و گفتند فرصتی که می خواستیم 
به دست آمده و باید جنگ را شروع کنیم. ایشان گفته بودند 
شما در این جنگ پیروز خواهید شد اما باید ثابت قدم باشید، 

باید مقاومت کنید و به خداوند متعال توکل کنید. 

 درخواست حاج قاسم از سیدحسن نصرهللا
  )در برهه حضور داعش در عراق( سـاعت ۱2 شـب بود 
که رسید پیش من. یادم هست گفت االن ساعت ۱2 شب 
اسـت. مـن تـا طلوع آفتاب ۱2۰ تـا فرمانده عملیاتی لبنانی از 
گفتـم حاجـی!  االن سـاعت ۱2 شـب  شـما می خواهـم! مـن 
است. من از کجا برای شما ۱2۰ تا فرمانده عملیات بیاورم؟ 
یـم. این تنها درخواسـتی بـود که از  گفـت راه حـل دیگـری ندار
ما کرد و آن هم برای عراق بود که این فرماندهان میدانی را از 
ما خواست. بعد او پیش من ماند و شروع کردیم به تماس با 
یک یک برادران و توانسـتیم حدود ۶۰ فرمانده میدانی تأمین 
یه  کنیم. بعضی های شان برادرانی بودند که در جبهه های سور
ید فرودگاه دمشق، برخی از برادران هم  بودند. به آن ها گفتیم برو
در لبنان بودند که از خواب بلندشان کردیم و از خانه های شان 
بیرون آوردیم شان، چون حاجی گفت من می خواهم آن ها را 

با همان هواپیمایی که خودم می روم ببرم، بعد از نماز صبح. 
عمال هم نماز صبح شـان را خواندند و رفتند سـمت دمشق 
و هواپیمای حاج قاسم دمشق را در حالی ترک کرد که 5۰ یا 
۶۰ نفر یا بیشتر فرماندهان میدانی حزب اهلل همراهش بودند. 

 روایت آخرین دیدار
  روز چهارشنبه ای که ایشان سحر جمعه اش به شهادت 
رسـید، پیـش مـا بود. عصر چهارشـنبه چند سـاعت جلسـه 
داشـتیم. بعـد نمـاز مغـرب را بـا هـم خواندیـم و ایشـان بـا مـن 
خداحافظـی کـرد و بـه دمشـق رفـت. البته قرار نبود ایشـان به 
لبنـان بیایـد.دو هفتـه قبـل لبنـان بود و هیچ نیـازی به لبنان 
آمدنـش نبـود. روز دوشـنبه، یعنـی دو روز پیـش از آمدنـش 
که مدام با حاج قاسـم در  پیش ما، من از یکی از برادران مان 
ارتبـاط بـود پرسـیدم چـه خبـر از حاجـی؟ کجاسـت؟ تهـران 
ز با حاجـی صحبت کرده ام  اسـت یـا بغـداد؟ گفـت من امرو
و پرسـیده ام این طرف هـا نمی آییـد و حاجـی گفته اسـت نه! 
مـن همیـن تازگی هـا پیـش شـما بـوده ام و سـرم شـلوغ اسـت. 
می خواهم به عراق بروم. سه شـنبه شـب با ما تماس گرفتند 
و گفتند حاجی به دمشق رسیده. شب را دمشق می خوابد و 

صبح به بیروت خواهد آمد. من تعجب کردم چون ایشان دو 
یا سه هفته قبل این جا بود و آن روزها هم بسیار درگیر مسائل 
عراق بود. عصر روز چهارشنبه همدیگر را دیدیم و من شبش 
چنـد قـرار داشـتم. بـه حاج قاسـم گفتـم قرارهای شـب را لغو 
می کنم، چون ما معموال پس از نماز مغرب دیدار می کردیم. 
گفتم نماز را می خوانیم و جلسه را آغاز می کنیم. معموال ۶ یا 
7 ساعت صحبت می کردیم. حاج قاسم گفت نه! نیازی به 
زمان نیسـت. من وقت تان را نمی گیرم. فقط آمده ام خودت 
را ببینم؛ کاری ندارم. موضوعی برای بحث هم ندارم. چند 
هفته پیش این جا بودم. گفت بیش از یک ساعت وقت شما 
را نمی گیرم. بنشینیم و صحبت کنیم. واقعا هم حاجی آمد 
و نشسـتیم و موضـوع خاصـی وجـود نداشـت. مـن متعجب 
شـدم که پس چرا حاجی به ضاحیه آمده اسـت؟ گفتم چرا 
گفـت فقـط آمـدم  بـه خودتـان زحمـت دادیـد و آمدیـد و…؟ 
کار دیگـری نـدارم. دربـاره  اوضـاع و احـوال  ببینم تـان. هیـچ 
و برخـی نواقـص و نیازمندی هـا سـؤال کـرد. حاجی گاهی به 
صـورت ماهانـه در حـل برخـی مشـکالت کمـک می کـرد امـا 
ایـن بـار مشـکل ۴ مـاه را یک بـاره حـل کـرد و گفـت خیال تان 
یژه ای  راحت باشد هیچ مشکلی نیست. دیگر هیچ اتفاق و

ماجرای شهادت عماد مغنیــه  و واکنش حاج قاســــم

هنگام شـهادت حاج عماد مغنیه، حاج قاسـم در دمشـق بود. آنها با هم بودند. از خانه خارج شـده بودند و با هم به 
فرودگاه رفته بودند. بعد حاج عماد به همان خانه بازگشته بود ولی قبل از آنکه هواپیما بپرد، ماجرای ترور و شهادت روی 
داد. حـاج قاسـم بـه محـل شـهادت حـاج عمـاد بازگشـت و بعـد آمـد این جـا و مـن و ایشـان در ضاحیه بـا هم دیـدار کردیم. 
یژه ای که با حاج عماد داشت و ثانیا چون خودش را تا حدی مسؤول می دانست.  بشدت ناراحت بود؛ اوال به خاطر روابط و
می گفت اگر من به دمشق نمی آمدم، نه حاج عماد از بیروت به دمشق می آمد و نه در دمشق شهید می شد. من دائما به 

او تسلی می دادم که حاجی، اینطوری نیست. 
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 کدام ماجراجویی؟  

یـی می نامنـد. در حالی که این ها  کار مـا را ماجراجو
کشـور اسـالمی تـالش  کـدام  اصـول ماسـت. مـا در 
کنیـم؟ بالعکـس  کردیـم بـرادران سـنی مان را شـیعه 
کـه آن هـا را در  همـه جـا جـان مـا سـپر سـنی ها بـوده 
گون از دست دشمنان جهان اسالم  جنگ های گونا
نجـات بدهیـم. ما در مقابل صرب ها در بوسـنی، از 
مسـلمانان دفـاع کردیـم کـه همـه ُسـنی بودنـد. مـا در 
فلسـطین در مقابل صهیونیسـت ها با جان و مال از 
مسلمانان دفاع کردیم که همه ُسنی بودند. اما چون 
گونه تشـابهی با اصول آن ها ندارد،  این اصول هیچ 
گاهی بخش است و ایجاد یک رأی  این اصول که آ
گسـترده ای را در بیـن مسـلمانان می کنـد، این هـا بـر 

یـی می نامند. نمی تابنـد و ایـن را ماجراجو

کردیم و با هم شوخی می کردیم. حاجی با  نیفتاد. صحبت 
یادی در مناطق دیگر داشت،  وجود اینکه مشغولیت های ز
از همیشـه آرام تـر و خوشـحال تر بـود. بسـیار شـوخی می کـرد و 
بسـیار می خندیـد. بنـده بـه بـرادران هـم گفتـم، نورانـی شـده 
بود، به طرز عجیبی. من برایش ترسیدم. وقتی برادران به دفتر 
می آیند، بچه ها دوربین می آورند و عکس می گیرند، گاهی 
هم نمی آورند اما این بار خود حاجی به بچه ها گفت دوربین 
کجاست؟ می خواهم با سید عکس بگیریم. به همین خاطر 
در حال نماز، در حال ایستاده، در حال نشسته، در حال وضو 
یم که البته همه اش منتشر نشده است. اما  و ...  عکس دار
بسیار جالب بود که پافشاری کرد و به برادران گفت دوربین 
بیاورند و در همه  حالت ها عکس بگیرند. بنده به ایشان گفتم 
ید، شرایط خوب نیست،  حاجی خواهش می کنم به بغداد نرو
نگران کننده است. گفت نه، باید بروم. گزینه  دیگری ندارم. 
یر را ببینـم و پیام های  بایـد بـروم چـون می خواهـم نخسـت وز
یم و... راه دیگری وجود  مهمی هست که باید برسانیم یا بشنو

ندارد. خودم باید شخصا به بغداد بروم.  
بر اساس ساعت لبنان بعد از ساعت ۱2 شب بود. معموال 
وقتـی دارم چیـزی می خوانـم، تلویزیـون را جلویـم بدون صدا 
گـر خبر  روشـن می گـذارم روی یکـی از شـبکه های خبـری تـا ا
یرنویس کردند متوجه شوم. چون خبر فوری را بزرگ  فوری را ز
یرنویس می کنند. موقع مطالعه به تلویزیون نگاهی می اندازم  ز
گـر خبـر فـوری بـود ببینـم. روی یکـی از ایـن شـبکه های  تـا ا
ماهواره ای خبری فوری را دیدم که نوشـت شـلیک موشـک 
کاتیوشـا بـه فـرودگاه بغـداد. پیـش خودم گفتـم خب! ممکن 
اسـت، چـون در عـراق وضـع متشـنج بـود. بعـد از بمبـاران 
پایگاه های بسیج مردمی منطقه  القائم توسط آمریکایی ها و 
سپس حوادث اطراف سفارت آمریکا در بغداد، تنش وجود 
یرنویس شد که  داشت. چند لحظه بعد خبر فوری دیگری ز
آمریکایی ها ماشین های متعلق به بسیج مردمی را هدف قرار 
داده انـد. دقیـق یـادم نیسـت ولـی این حـدود یک،یـک و نیم 
شـب بود. من چون می دانسـتم آن شـب حاجی قرار است از 
دمشق به بغداد برود، بالفاصله با برادران تماس گرفتم، چون 
کسـانی کـه بـه عنـوان محافظ حاجی به دمشـق می رفتند، از 
بچه هایـی هسـتند کـه حفاظت من را هم به عهـده دارند. از 
بـرادران پرسـیدم هواپیمـا قـرار بود چه سـاعتی از دمشـق پرواز 
کند. گفتند سـاعت ۶. کمی آرام شـدم. گفتم سـاعت ۶ از 
دمشـق به بغداد رفته و االن سـاعت یک، یک و نیم اسـت و 
این یعنی حاجی از فرودگاه رفته است. اما هنوز نگران بودم. 
گفتـم بـا فـرودگاه دمشـق تمـاس بگیریـد و بپرسـید  بـه آن هـا 
هواپیمـا چـه سـاعتی پـرواز کـرده؟ گفتنـد هواپیمـا بـا تاخیر و 
شـب پـرواز کـرده اسـت. همـان لحظـه مسـأله برای مـن تمام 
شـد و گفتـم حاجـی شـهید شـد. نمی دانسـتم ابومهـدی هم 
همراه او است. با برادران ایرانی این جا تماس گرفتم. یکی از 
بـرادران مسـؤول را بیـدار کـردم و گفتم با تهران تماس بگیرید 
ببینید ماجرا چیسـت؟ چون ما با شـماره هایی که در بغداد 
داشـتیم تمـاس می گرفتیـم و برادران را پیـدا نمی کردیم. مثال 
با ابومهدی و دفترش تماس گرفتیم و کسی را پیدا نکردیم و 
به جای این که خیال مان راحت شـود، بیشـتر نگران شـدیم. 
بـا تهـران تمـاس گرفتنـد و تهـران هـم بـا بغـداد و سـؤال کردند 
و تقریبـا در مـدت کوتاهـی خبـر شـهادت قطعـی شـد. یعنی 

می توانم بگویم از لحظه  اول حادثه در حال و هوای این بودم 
که این ماشین ها، ماشین های حاج قاسم است، چون وقتی 
اسامی برخی شهدای عراقی را اعالم کردند مثال، اگر درست 
یادم باشد، یکی با فامیل جابری، از برادران پرسیدم و گفتند 
این برادر معموال برای استقبال حاج قاسم به فرودگاه بغداد 
می آمد. رسانه ها می گفتند این برادر در این ماشین ها بوده و 
شهید شده است. خب! او چرا باید در این ساعت به فرودگاه 
برود؟ به هر حال من در آن شب از نخستین دقایق با برادران 
این جـا، بغـداد و ایـران پیگیـر ماجرا بودیم تـا اینکه یقین پیدا 

کردیم این حادثه  دردناک اتفاق افتاده اسـت.

 خط مقاومت قوی تر می شود
  مـن معتقـدم ترجمـه  تعبیر حضرت آقا از شـهادت حاج 
یخی بود. این  قاسـم این اسـت که این یک حادثه  الهی و تار
یخ منطقه مان بود. هیچ شکی نیست این  نقطه  عطفی در تار
حادثه یک حادثه  الهی بود.  درسـت زمانی که دل بسـتند با 
کشتن حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و دیگر برادران 
شـهید همراه شـان، ایـران و خـط مقاومـت ضعیـف خواهند 
شـد و ایران خواهد ترسـید، موضع گیری ایران نه تنها محکم 
و شـجاعانه بود، بلکه وقتی تصمیم هدف قرار دادن پایگاه 
آمریکایی عین االسـد در عراق را با این شـکل و این تعداد از 
موشک گرفت، از نظر شجاعت بی نظیر بود.  خون حاج قاسم 
سلیمانی و حاج ابومهدی و شهدای همراه شان قطعا موجی 
سهمگین و شوری عظیم در جنبش های مقاومت به وجود 
آورد. این جـا بعـد از شـهادت حـاج قاسـم بسـیاری از برادران 
حتی از مسؤوالن بزرگ حزب اهلل نامه هایی برای من نوشتند 
و از من اجازه خواستند و درخواست کردند برای شان فرصت 
کنـم. ایـن یـک تغییـر معنـوی  عملیـات استشـهادی فراهـم 
تـازه بـود. شـهادت حـاج قاسـم حتی برای شـخص هـر کدام 

حاج قاسم مدیر  پشت میزنشین نبود

  از دوره جنـگ ایـران و عـراق ارتبـاط مسـتقیمی بیـن بـرادران سـپاه با روحانیـان و بچه های لبنان و مثال در صدرشـان 
شـهید سـیدعباس موسـوی رضوان اهلل تعالی علیه و شـهید حاج عماد مغنیه رضوان اهلل تعالی علیه شـروع شـد. 

  نخستین دیدار من با قاسم سلیمانی در لبنان بود. بعد از اینکه ایشان به فرماندهی نیروی قدس منصوب شد، آمد 
لبنان. این جا در جلسـه  معارفه همدیگر را دیدیم. من قبلش حاج قاسـم را نمی شـناختم. یعنی همدیگر را ندیده بودیم. 
که انگار ۱۰ سال است ما حاج قاسم را  از همان دیدار حسی از نزدیکی روحی، روانی و فکری به ما دست داد، به طوری 

می شناسیم و او هم ما را می شناسد. 
  خیلـی زود مشـخص شـد شـخصیت حـاج قاسـم طـوری اسـت کـه یـک فرمانـده نظامـی ِصرف نیسـت، بلکه مسـائل 
امنیتی را هم خیلی عمیق و جدی می فهمد. یعنی یک آدم امنیتی به معنای تخصصی اش است. ضمن اینکه فهمش 

از مسائل سیاسی هم بسیار گسترده و پراهمیت است. 
یم، بلکه مسائل سیاسی، اقتصادی    احساس ما این نبود که تنها با یک ژنرال متخصص در زمینه  نظامی جلسه می گذار
و فرهنگی را هم عمیقا و کامال می فهمید، چه برسد به مسائل نظامی و امنیتی و اینها. از یک چنین جامعیتی برخوردار 
بود. عالوه بر اینها، بین او و حاج عماد مغنیه و باقی برادران مسؤول در امور جهادی، یک رابطه برادرانه و شخصی شکل 

گرفت. یعنی به سرعت رابطه، به رابطه ای دوستانه، محبت آمیز و برادرانه تبدیل شد. 
که او فرمانده نیروی قدس بود اما در تهران نمی نشست، بلکه به میدان های عملیات و خطوط مقدم    درست است 
زی در لبنان می ماند. در نتیجه میان ایشـان و برادران، فارغ از  می رفت. ایشـان مدام و مسـتمرا به لبنان می آمد و چند رو
روابط کاری، دوسـتی های شـخصی شـکل گرفته بود. یعنی او و برادران، به لحاظ شـخصی هم دوسـت همدیگر بودند. 

این در عرصه های دیگر هم بود. 

از مـا و بسـیاری از بچه هـای مقاومـت و کادرهـا و فرماندهان 
در میدان هـای مختلـف هـم تولـد دوباره بود. چون گذشـت 
سال ها و آزمایش های دنیوی و پرداختن به کارهای سیاسی 
و رسانه ای و مشکالت مردم و… سبب شده بود مقداری غبار 
یکی بر قلب هاشان بنشیند اما خون حاج قاسم و حاج  و تار
ابومهـدی المهنـدس آمـد تا همه  این غبارهـا را پاک کند و با 
یکی را از بین ببرد تا از نو جان و روح مردان  نورش همه  این تار
و فرماندهان خط مقاومت را ببینیم که به اصالت و نورانیت 

و جوشش خود برمی گردند.
پذیری  شهادت حاج قاسم این معنا، خون، جوشش و باور
بسـیار بـاال و تـازه را بـرای خـط مقاومـت به ارمغـان آورد.من با 

وجود حاجی احساس می کردم یک پشتیبان قوی دارم. 
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  اسماعیل هنیه )رئیس دفتر سیاسی حماس(  

او شهید قدس است
بـرادران و خواهـران گرامـی، ملـت مسـلمان و مبـارز ایـران، بـه 
شما سالم می کنم، ما به ایران آمده ایم تا به مقام معظم رهبری 
حضـرت امـام خامنـه ای، دولـت و مـردم جمهـوری اسـالمی 
ایران، شهادت فرمانده بزرگ، حاج قاسم سلیمانی را تسلیت 

بگوییم.
ما به این جا آمده ایم تا به خانواده شهید سلیمانی، فرزندان 
و همه بستگان او و همه پرچمداران مقاومت علیه توطئه های 
صهیونیسـتی و آمریکایـی تسـلیت بگوییـم؛ تـا احساسـات 
یـم. فرمانده ای  صادقانـه و خالصانـه خـود را در قبـال بـرادری عزیـز و فرمانده ای شـهید ابراز دار
که در راه فلسطین و مقاومت فداکاری های بسیاری کرد و به جایگاهی که امروز دارد رسید.

ما از غزه آمدیم، از جایی که شهید سلیمانی همواره درکنار آن بود و از آن حمایت می کرد 
و البتـه مـا از جانـب مـردم غـزه و تمـام فلسـطینی ها بـرای تسـلیت گویـی و همـدردری و بـرای 

وفاداری به خون سـرداران شـهید آمدیم.
مـا اعـالم می کنیـم همـان روحیـه جنایتکارنه ای که دیـروز موجب ترور و شـهادت فرمانده 
یم صهیونیستی دارند. تفکر و سیاستی  شهید سلیمانی شد، تفکری است که جنایتکاران رژ

که هر روز موجب ترور و شهادت مردم فلسطین می شود.
 بعـد از ایـن جنایـت ضـرورت دارد همـه جهانیـان عامـالن آن را محکـوم و مرتکبـان آن را 

یی با توطئه های  یارو کید می کنم در سرزمین فلسطین، خط مقاومت دررو مجازات کنند؛ تا
صهیونیستی و با پروژه و هژمونی آمریکا هرگز شکست نخواهد خورد.

اعالم می کنم فرمانده شهید سلیمانی همه زندگی خود را در پشتیبانی و حمایت از مردم 
کرد. او فرمانده نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقالب  فلسـطین و مردم مظلوم منطقه سـپری 
اسالمی بود، او شهید قدس است. شهید سلیمانی از باب ائتالف راهبردی با مقاومت، به 
رد. همچنین همکاری ایشان با مقاومت به این دلیل بوده است  همکاری با مقاومت روی آو
قصی  یم اشغالگر است که قدس و مسجداال که مقاومت فلسطینی نوک پیکان در مقابله با رژ
را اشـغال کرده؛ از این رو ما به جمهوری اسـالمی ایران آمدیم. شـهید قاسـم سـلیمانی نقشـی 
محوری در حمایت از محور مقاومت فلسطین داشته و افزایش توان، نیرومندی و توان مقاومت 
در نتیجـه درایـت او بـود. روزی تمـام حمایت هـا و پشـتیبانی های او از مقاومـت فلسـطین در 

یخ ثبت خواهد شد. تار
خون شـهیدان بر پافشـاری و توسـعه و پیشـرفت مقاومت می افزاید تا به اشغالگر اسرائیلی 
و نیـز آمریکایی هـا ثابـت کنـد کـه ایـن یـک سیاسـت شکسـت خورده اسـت و سیاسـت افراد 
رد  ضعیف است. آمریکا کشوری قدرتمند است، اما زمانی که به شیوه زورگویی روی می آو
و چنین شخصیتی را هدف قرار می دهد، بیانگر آن است که این کشور نیز دچار بحران شده 
است و نمی تواند اراده خود را بر منطقه تحمیل کند. تا زمانی که دشمنان را از قدس شریف 
کنیم فلسطین همواره در خط مقاومت خواهد ماند.  اعالم می کنم مسیر مقاومت در  بیرون 
سـرزمین فلسـطین همچنـان ادامـه دارد، سسـت نمی شـود و عقب نشـینی نخواهـد کـرد. این 

ترورها و شـهادت ها بر اراده، ثبات و اسـتقامت و اصرار ما خواهد افزود.
حضور باشکوه مردم در شهرهای مختلف ایران و نیز در عراق در مراسم تشییع پیکر شهدا، 
نشـان می دهـد کـه گزینـه مقاومـت و فرماندهـان مقاومـت در دل های مـردم جای دارنـد و این 
ز شده است. معامله قرن شکست خورده است و قدس و فلسطین  گاهی پیرو امت در نبرد آ

متعلق به ماست و ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.

 محمود الزهار )عضو موسس و برجسته دفتر سیاسی حماس( 

در حمایت از فلسطین ثابت قدم بود
بیـش از یـک بـار با سـردار سـلیمانی دیدار کـردم و هر بار که با 
او دیدار می کردم اطمینانم افزوده می شد که این فرد که خود 
را فرمانده نیروی قدس نامیده و خود را به قدس مرتبط کرده، 

در حمایت از موضوع فلسطین ثابت قدم است.
سلیمانی این آمادگی را داشت که هر آن چه را که جمهوری 
اسالمی می توانست به موضوع فلسطین اختصاص دهد بر 

عهده بگیرد و انجام دهد و این کار را نیز انجام داد.
موضوع فلسطین در ایران وابسته به شخص نبوده که اگر 
سردار سلیمانی رفت تمامی دستاوردها و روابط سابق وی از بین برود، بلکه موضوع فلسطین 
موضوعی محوری برای ایران بوده و به همین دلیل روابط بین ما در جنبش مقاومت فلسطین و 
جمهوری اسالمی ایران روابطی دو طرفه است که به سال ۱۹۹۱ میالدی باز می گردد. سیاست 

ایران وابسته به شخص نیست بلکه مرتبط به نظام این کشور است.
کامـال منطقـی اسـت کـه با فرمانده جدیـد نیروی قدس دیدار کنیم تـا روابط بین مقاومت 

فلسـطین و میـان ایـن نیروی مهم و نظام ایـران ادامه یابد.

ادای دین
رهبران مقاومت
به شهید 
قاسم سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی یار همیشگی مقاومت در فلسطین و لبنان 
بـود و وقتـی دشـهید شـد همـه مجاهدیـن مقاومـت عـزادار شـدند. 
توصیفـات رهبـران مقاومـت فلسـطین و لبنـان از حـاج قاسـم عجیـب 
اسـت و خواندنـی.

کولر برای همه   

خواسـته بودند در خط شـلمچه سـنگر فرماندهی بسـازیم. نیروهای گردان همت کردند و یک سـنگر فرماندهی بزرگ و مناسـب درسـت کردند. در دیواره ی سـنگر 
کاری انجام داده بودند.  که برای او چنین  که صدایش اذیت نکند. حاج قاسم ناراحت شد  گذاشتند  کردند و موتور برقی هم با فاصله از سنگر  گازی تعبیه  کولر 

دسـتور داد کولـر را جمـع کننـد و بعـد با نیروها برخورد کرد کـه چرا چنین کاری کرده اند.
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 خلیل الحیه ) عضو ارشد  دفتر سیاسی حماس(  

قدردان مردی هستیم 
که فلسطین را دوست داشت

سـفر »اسـماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسـی جنبش حماس 
بـه ایـران بـرای حضـور در مراسـم تشـییع پیکر سـپهبد شـهید 
کـه از  قاسـم سـلیمانی نشـانه اعـالم وفـاداری بـه مـردی بـود 
مقاومت ملت فلسطین حمایت کرد. همچنین برای اعالم 
حمایـت از کشـوری بـود کـه دوسـت مـا، ملـت مـا و مقاومت 

ماست.
که  هنیه، سپهبد سلیمانی را »شهید قدس« خواند چرا 
جنبـش حمـاس، بـه هـر کس کـه از فلسـطین حمایت کند، 
وفـادار اسـت. ایـن وفـاداری، بـر اسـاس دیـن اسـت. دیـن و وطن دوسـتی مـا به ما می آمـوزد که 
چگونـه از هـر کسـی کـه از مـا حمایـت کـرده، سپاسـگزاری و قدردانـی کنیم. ما ملتی هسـتیم 
کـه کسـی را کـه بـه مـا کمـک کـرده، فرامـوش نمی کنیم. ایـران، حامـی بی حد و مـرز مقاومت و 

مؤّید حق فلسـطین اسـت.
گردانهای القسام بود.  قاسم سلیمانی محور اصلی حمایت ایران از مقاومت فلسطین و 
کرد  به همین دلیل باید ]شهادت[ مردی را تسلیت می گفتیم که طی چند دهه به ما کمک 
یم صهیونیسـتی قرار داشـت و دولت ظالم  و سـالح داد؛ بویژه اینکه وی در دایره حمالت رژ

کرد. آمریکا، ترورش 
سلیمانی مردی بود که فلسطین را دوست داشت و معتقد بود که باید از دست اشغالگر 

آزاد شود.

 ناصر ابوشریف )نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در ایران(  

 مقاومت غزه را پایه گذاشت 
سردار سلیمانی مساله فلسطین را مساله اصلی جهان اسالم 
می دانست؛ حاج قاسم بزرگترین حامی مقاومت در منطقه و 
مقاومت فلسـطین بود. زمانی که فلسـطین از ۶ طرف تحت 
محاصـره بـود، حاج قاسـم در غزه، مقاومت را پایه گذاشـت. 
ایجاد مقاومت در غزه مانند ایجاد حفره ای در صخره ای بزرگ 

کرد. کار را  است ولی حاج قاسم این 
غزه نمونه ایثار و مقاومت واقعی است. غزه حجتی برای 
تمامی امت اسالمی است و دیگر کسی نمی تواند بهانه بیاورد 
که نتوانستم در مقابل غرب، اسرائیل، آمریکا و به طور کلی جهان مستکبر مقاومت کنم. غزه 

نمادی است که نشان می دهد مقاومت پیروز است.
دشـمنان می کوشـند در آخرین تالش خود از طریق معامله قرن مسـاله فلسـطین را حذف 
یم  کنند. اما باید بگویم که این اتفاق نمی افتد. دشمنان در یکصد سال اخیر تالش کردند رژ
یشه ای در منطقه ندارند.بر اساس قرآن کریم  یم هیچ ر صهیونیستی را تقویت کنند اما این رژ

یم که آنان همان گونه که آمده اند، با خواری خواهند رفت. باید بگو

 شیخ نعیم قاسم )موسس و معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان( 

هزاران سلیمانی انتقام او را خواهند گرفت
شرکت میلیونی مردم شهرهای مختلف ایران در تشییع پیکر 
سـردار سـلیمانی نشان می دهد با شهادت او، انقالب دوباره 

یا در ابتدای راه است. گو مشتعل شده و 
یادی انجام داد، پروژه  حاج قاسم در زندگی خود اقدامات ز
وی اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه بود و شهادتش دلیلی 
بـرای اتخـاذ تصمیـم اخـراج نیروهای نظامی آمریـکا از منطقه 
مـا شـد. مـا در برابـر مرحلـه پایـان حضـور آمریـکا در منطقه قرار 
لت هـا و تأثیـرات بسـیاری بر منطقه  یـم و ایـن موضـوع، دال دار

و ملت های آن دارد.
سردار سلیمانی فرمانده میدانی محور مقاومت و دنبال تحقق پروژه آزادسازی بود، با ترور 
وی ایـن پـروژه از بیـن نمـی رود بلکـه عامـل ایـن تـرور خواهـد دیـد کـه پـس از وی، هزاران قاسـم 

سـلیمانی تفکـر وی را ادامـه خواهنـد داد و انتقام خـون او را خواهند گرفت.
شـهید سـلیمانی فقط برای ایران نبود بلکه متعلق به تمام جهان اسـالم و تمام مقاومت 
علیه دشمن و اشغالگر بود؛ آمریکا خواهد فهمید که حماقت بزرگی انجام داده و محاسباتش 
بـرای تغییـر معادلـه محاسـباتی اشـتباه اسـت. نصـراهلل انتقـام خون سـردار قاسـم سـلیمانی  را 

گرفت. خواهد 

  احمد عبدالهادی )نماینده حماس در لبنان(  

وحشتی به  جان صهیونیست ها انداخته بود
جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( به خط مشی 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی وفادار می ماند و به عنوان 
بخشی از محور مقاومت به مبارزه با دشمن ادامه خواهد داد.

 هر یک از جبهه های جهاد و هر یک از مجاهدین راه خدا 
با خود داستانی درباره این فرمانده پیشگام در سینه دارد که 
شـجاعت و رادمـردی و اقتـدار در تمامـی شـکل های آن در 
او نمایـان بـود.او رعـب و وحشـتی در  جـان صهیونیسـت ها 
انداخته بود، اما بدون شـک مطالب فاش شـده ظرف چند 
روز گذشـته درباره شـهید سـلیمانی در مقایسـه با شخصیت وی به عنوان یک رهبر کم نظیر 

یا اسـت. در جهـان همچون نقطه ای در در
این شهید محور مقاومت به عنوان فرمانده تمامی صحنه ها و میدان های نبرد، رسالت 
کرد .با عزیزترین دارایی خود یعنی جانش  امت مسلمان را بر دوش کشید و بخاطر آن مبارزه 

کرد تا آن که به شهادت رسید. از آن حمایت و محافظت 
امـروز مسـاحت غـزه ۴۶۰ کیلومتـر مربـع اسـت و طـول تونلهایـش بـه بیـش از ۳۶۰ کیلومتـر 
می رسد. جالب است بدانید که ایده حفر این تونل ها از سوی دو نفر مطرح شد. اول فرمانده 
شهید عماد مغنیه و دوم حاج قاسم سلیمانی. کسی که بیش از یک بار  به غزه سفر کرد و در 
یزی دفاعی انجام شد در آن  ایجاد خطوط دفاعی مشارکت داشت. از لحظه اولی که برنامه ر
حضو داشت. این ها جزو اسرار نیست. دشمن این مساله را بخوبی می داند و او را می شناسد 

ولی خیلی از افراد او را نمی شناسند.
شهید سلیمانی و جمهوری اسالمی ایران خدمات بسیاری به آرمان فلسطین و گردان های 
یژه در زمینه موشکی نقش  شهید عزالدین قسام ارائه داده اند. او  در پیشبرد توان مقاومت به و
به سزایی ایفا کرد. این امر از ایمان و اعتقاد وی به آرمان فلسطین و مقاومت حکایت داشت. 

سپهبد سلیمانی با ایمانی قوی در تمامی جبهه های نبرد به دنبال شهادت بود.
ایـران بـا موشـک هایش پایـگاه کشـوری را مـورد حملـه قـرار داد که خود را بـزرگ ترین قدرت 
جهـان می دانـد. آمریـکا ادعـا می کند. حمله تلفات جانی نداشـته اسـت. فرض کنیم حمله 
آن گونـه کـه ادعـا می کننـد، تلفـات جانـی نداشـت، امـا به هـر حال اقتـدار واشـنگتن را در هم 

شکسـت و نشـان داد کـه مقاومـت هـر گاه تهدیـد کند، بـه آن عمل می کند.
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جنگ 33 روزه حزب اهلل و اسرائیل را می توان 
نقطه عطف تاریخ منطقه غرب آسیا دانست، 
اتفاقاتی که معادالت این منطقه و جبهه مقاومت 
را به طور کل تغییر داد و اهمیت آن را در دنیا نشان 
داد. ما در فرایند دیپلماسی پیش از شروع جنگ 

چه اقداماتی انجام دادیم؟

واقعیـت ایـن اسـت که ما در یک منطقه بسـیار حسـاس 
به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی و استراتژیکی قرار 
یـم، کـه از یکصـد سـال پیـش بعد از کشـف نفـت در این  دار
منطقـه و مدتـی بعـد پـس از جنگ جهانی دوم و تصمیماتی 
کـه بـرای حـوزه سیاسـی و جغرافیایـی این منطقه کشـیدند، 
یم نامشروع صهیونیستی،  موضوع اعالمیه بالفور و تاسیس رژ
بخـش قابـل توجهـی از سیاسـت خارجـی غـرب و مشـخصا 

آمریکا معطوف به این منطقه شـد.
هدف از توجه به منطقه ما چنگ انداختن بر ظرفیت های 
انرژی این منطقه و تالش برای تثبیت و مشروعیت بخشیدن 
یـم جعلـی اسـرائیل و جمـع ایـن دو بـا هـدف  تضعیـف  بـه رژ

ظرفیت های کشورهای اسالمی در این منطقه بود. 
بعـد از انقـالب اسـالمی حضـرت امـام نگاه اسـتراتژیکی 
یشـه همـه دخالت هـای خارجـی در ایـن  داشـتند و ایشـان ر
یم صهیونیستی می دانستند و به همین دلیل در  منطقه را رژ
جهت گیری هایشان از ۱5 خرداد ۴2 به بعد این موضوع را به 
عنوان سرلوحه فقه سیاسی و نگاه به حوزه سیاست خارجی 

منطقـه ما مورد توجه قرار دادند.
کردنـد هـم   آمریکایی هـا بعـد از انقـالب اسـالمی سـعی 
موضوع اسـرائیل و فلسـطین را در یک مجموعه ای مدیریت 
کننـد و هـم دسـت بـه یـک آرایش جدیـدی در منطقـه بزنند. 
آمریکایی ها موضوع اعراب و اسرائیل یا فلسطین و اسرائیل 
را مشـخصا 27 سـال پیـش از طریـق معاهـده صلـح اسـلو 
میدان داری کرده و سعی در اعمال آن کردند و بعد از آن هم 
روسای جمهور آمریکا منهای آقای ترامپ در واقع همان روال 

را سـاماندهی و ایـده دو دولـت را طراحـی کنند.
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه آمریـکا نوعـی مقاومـت را در 
منطقـه می دیـد سـعی داشـت هسـته های مقاومـت را هم در 
منطقه سرکوب کند، لذا عمال آمریکا و غرب دست به یک 
یژه برای منطقه  ارایش سیاسی در منطقه زدند و یک نقشه و

جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و اسرائیل یکی از نقاط عطف تاریخی برای جبهه مقاومت در 
منطقه است، جنگی که هم حاج قاسم از آن مبسوط صحبت می کند و هم سیدحسن نصراهلل 
از رشـادت حاج قاسـم در آن جنگ سـخن گفته اسـت. همپای مستشـاری نظامی ایران در جنگ 
33 روزه دسـتگاه دیپلماسـی ایـران نیـز در آن ایـام به کمک حزب اهلل آمـده بود. »منوچهر متکی« 
وزیـر امـور خارجـه وقـت دربـاره آن دوران ناگفته هایـی دارد کـه در گفت وگویـی که با مـا انجام داده 
اسـتاز این ناگفته ها سخن گفته است.

ناگفته هایی از منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت درباره جنگ ۳۳ روزه لبنان

حاج قاسم
 و دییپلماسی 
در میدان جنگ!
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طراحی کردند و اسامی مختلفی از جمله »خاورمیانه جدید« 
هم روی آن گذاشـتند.

کـه آمریکایی هـا از خاورمیانـه  اساسـا تفسـیر و تعریفـی 
می کننـد دقیقـا در تعارض با منافع جمهوری اسـالمی ایران 
به عنوان کشوری که منافع خود و مسلمین را تعقیب می کند، 
یم های منطقه با تحریک آمریکا یکی پس  قرار دارد لذا اگر رژ
از دیگـری بخواهنـد در مقابـل جمهـوری اسـالمی بایسـتند 
علی القاعـده مـا نیـز باید برای این شـرایط تدابیـری را طراحی 
کنیم. لذا نگاه استراتژیک به منطقه، ما را به این نکته رهنمون 
کرد که باید در قبال راحت خواهی آمریکا در منطقه سدهای 
بتونی و موانع جدی ایجاد کنیم که آمریکا نتواند هر کاری که 
دلش بخواهد در منطقه انجام دهد. این ایده تقریبا از ابتدای 
پیروزی انقالب شـکل گرفت. یک زمانی پایداری با حضور 
یه و یمن و امثال این ها شـکل  چنـد کشـور مثـل ایـران و سـور
گرفت ولی بعدا به نهادسـازی بر مبنای مقاومت تداوم پیدا 
کرد حزب اهلل بود  که در منطقه ایجاد  کرد و نخستین موجی 
کـه در لبنـان بوجـود آمـد و سـپس ارتقای عمومـی ملت های 

مسلمان در منطقه شکل گرفت.
لـذا زمینـه الزم وجـود داشـت و جبهـه مقاومـت در شـکل 
جدیـد جـا افتـاد و اسـرائیلی ها کـه در ذهنشـان نیـل تـا فـرات 
جزء استراتژی شان بود با پیروزی انقالب اسالمی دچار رکود 
شدند و به تعبیر خودشان یک زلزله ای در منطقه بوجود آمد و 
سعی کردند به نحوی بتوانند از کنار آن عبور کنند اما هر چه 
جلوتر رفتند دیدند نمی توانند. تمایالت و خواسته های ضد 
گرفت و قطعنامه های شـورای امنیت در  صهیونیسـتی باال 
رابطه با اسرائیل و سرزمین فلسطین، قطعنامه های اتحادیه 
یم  عرب و کشورهای عربی و کنفرانس اسالمی در رابطه با رژ
صهیونیسـتی حادتـر شـد. پروسـه تحریـم کاالهای اسـرائیلی 
توسط کشورهای عربی به یک پروسه جدی تبدیل شده بود. 
یو برگزار کردند  اسرائیلی ها حتی یک کنفرانس سری را در تل آو
که برخی از چهره های فلسطینی سازشکار هم در آن شرکت 
کـرده بودنـد و در ان جلسـه سـری سوال شـان ایـن بـود کـه »آیـا 
اسرائیل از بین می رود؟« طرح این سوال نشان دهنده این بود 
که تهدید مطرح شده مبنی بر این که اسرائیل باید از بین برود 
گرفته شد. بنابراین دوره جدید شکل گیری مقاومت  جدی 
یـک و  در منطقـه سـازماندهی شـده تر، منسـجم تر، ایدئولوژ
اسـالمی تر در منطقـه آرام آرام خـودش را نشـان داد. خـب 
عمده این فرآیند را نگاه کالن جمهوری اسالمی و مراودات 

کرده بود. بین المللی آن ایجاد 

در منطق سیاست خارجه جمهوری اسالمی، 
خصوصا در نگاه منطقه ای ما همواره نیروی 
کنار  نظامی و دستگاه دیپلماسی را در دو بال 
هم می بینیم. این دو بال در جنگ 33 روزه 

چگونه بود؟
اسـرائیلی ها در سـال 2۰۰۶ بـه ایـن فکر افتادنـد که یکی از 
حلقه های اصلی جبهه مقاومت را مورد حمله قرار دهند؛ لذا 
مقدماتش که آماده سازی کشورهای عربی برای از بین بردن 
حزب اهلل بود را هم فراهم کردند؛ سپس جنگ ۳۳ روزه آغاز 
یر خارجه  ز با آقای سعودی الفیصل، وز شد. من صبح آن رو
وقت عربستان تماس گرفتم، نخستین جمله ای که وی بعد 

از اظهـارات بنـده مبنـی بـر این کـه بایـد در ایـن شـرایط کاری 
کرد، این بود که حزب اهلل نباید ماجراجویی کند. من همان 
روز عـازم سـفری بـه یونـان و بـه دعـوت رئیس سوسیالیسـت 
یر سـابق یونـان  حـزب بین الملـل آقـای پاپانـدرو، نخسـت وز
شـدم و ایشـان مـرا بـرای شـرکت و سـخنرانی در ایـن جلسـه 
دعوت کرد. من هم چند روز قبل با مقامات یونانی مالقات 
کردم تا جنبه دیپلماتیک مسـاله حفظ شـود و سـپس در آن 
کنفرانـس شـرکت کـردم. در همـان جزیـره شـروع بـه تمـاس با 
یر  یه، وز یـر خارجـه سـور وزرای کشـورهای عربـی از جملـه وز
یر خارجه مصر کردم. فردای آن روز در اردن  ز خارجه اردن و و
بنا بود اجالس وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بررسی این 
یر خارجه مصر  موضوع تشکیل شود که من به آقای قیس، وز
گفتم که آمادگی دارم در اجالس فردای شما شرکت کنم که 
البته آنها موافقت نکردند چون ان جلسـه اتحادیه عرب بود 
و در جلسـه هـم گفتنـد کـه آقـای متکی چقدر اصـرار دارد در 
اجالسـی کـه مربـوط به اعراب اسـت شـرکت کنـد. اجالس 
احـزاب سوسیالیسـت بین الملـل بـرای مـن فرصتـی شـد که 
تقریبا محور اصلی سخنرانی ام را در آن جا به موضوع تجاوز 
یـم صهیونیسـتی به لبنان اختصـاص دهم. وقتی به ایران  رژ
بازگشتم چند روزی از جنگ گذشته بود و سردار سلیمانی 
بیروت بود ایشان سفری را به ایران آمدند و ما بنا شد مشترکا 
خدمت مقام معظم رهبری برسیم. ایشان در آن زمان مشهد 
تشریف داشتند و ما خدمت ایشان مشهد رسیدیم و آن جا 
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 چقدر به انقالب معرفت داریم؟  

ینـده و شـمای شـنونده، معرفت مـان  گو مـا، مـن 
کمتـر اسـت. مـا  نسـبت بـه انقـالب از دشـمنان 
شـناخت حقیقـی از انقـالب را در تـالش دشـمن 
حس می کنیم. ببینید تمام این  سال ها  این حجم 
سـرمایه گذاری، ایـن حجـم دشـمنی، ایـن حجـم 
تـالش، از جنـگ تا تحریم تـا موضوعات مختلف 
دیگر، این نشـانه ی عزیمت انقالب اسـت، نشـان 
می دهد انقالب یک شـیء بسـیار با ارزشـی اسـت 
کـه دشـمن این همـه تالش می کند بـرای این که آن 

را از ایـن خاصیـت بینـدازد.

حزب اهلل در جنگ ۳۳ 
روزه یک سیستم کامال 

انحصاری تلفن ساخته بود که این 
ارتباطات فقط بین فرماندهان و 
بخش های مختلف برقراربود و 

به تمام سنگرها این سیمکشی 
انجام شده بود و قابل شنود هم 
نبود و یک خط از این تلفن را هم 
به سفارت ایران داده بودند. من 
از طریق این تلفن با سید حسن 

نصراهلل و سردار سلیمانی تماس 
گرفتم و آن ها گفتند قرار است 

یک درسی به ا سرائیل می دهیم که 
دیگر هوس تجاوز به لبنان نکند 
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بـود کـه مقام معظم رهبـری آن توصیه به رزمندگان حزب اهلل 
مبنی برخواندن دعای جوشـن صغیر را از طریق حاج قاسـم 
کـه بایـد بسـرعت بـه لبنـان برمـی گشـت، منتقـل  سـلیمانی 
کردند که این مساله هم در اردوگاه حزب اهلل شور و هیجانی 
برپا کرد. یک جلسه ای هم بعد از رفتن به مشهد در دبیرخانه 
عالی شورای امنیت ملی برگزار شد که سردار سلیمانی هم 
حضور پیدا کردند و روی نقشه وضعیت و شرایط را در جنگ 
۳۳ روزه تشریح کردند شاید آن زمان ناوچه اسرائیلی هم که 
در آب هـای لبنـان بود با موشـک باران نیروهـای حزب اهلل در 

لبنان منهدم شده بود.
ز را در لبنان و در کنار  سردار سلیمانی تقریبا تمام ۳۳ رو
حزب اهلل بود ما هفته اول جنگ که گذشت ارتباطی با ایتالیا 
برقرار کردیم و یک هیاتی از نیروهای اطالعاتی امنیتی شان 
کـه یـک نشسـت  بـه ایـران امدنـد و در آن جـا صحبـت شـد 
بین المللی در رم برگزار شود آن ها هم استقبال کردند و دولت 
ایتالیا را هم متقاعد کردند و این اجالس برگزار شد. حدود 5۰ 
کشـور از جمله کشـورهای عربی و غربی هم حضور یافتند. 
هدف ایتالیا این بود که یک آتش بس اعالم شود تا کشتارها 
علیه مردم لبنان متوقف شود،  اما بعدا به ما گفتند که همین 
وزرای خارجه کشورهای عربی با آن ها مخالفت کردند و اجازه 
ندادند که ان نشست به یک توافقی برسد. چیزی که سردار 
سـلیمانی از ما خواسـته بود این بود که فضای بین المللی را 
در حـوزه دیپلماسـی بـر محکومیت اسـرائیل و اقتدار جریان 
مقاومت جلو ببریم و ما هم همین مسیر را می رفتیم؛ یعنی به 
موازات جنگ نظامی در میانه میدان ما در حوزه دیپلماسی 

فعال بودیم.
دو هفته از جنگ ۳۳ روزه گذشت و تهران مصوب کرد 
یخ آن ۱۹ مرداد  که بنده به بیروت سفر کنم که بخاطر دارم تار
همان سـال بود که تصمیم گرفته شـد و من هم عازم شـدم و 
یه و سپس به سمت  به دولت لبنان هم اطالع دادم و به سور
مرز رفتم و از مرز هم بصورت زمینی و به طرف بیروت حرکت 
یـر خارجـه  کـردم. دو روز قبـل از مـن آقـای دوسـت بـالزی، وز
که سـفرش  کرده بود و بعد از دو روزی  فرانسـه به لبنان سـفر 
تمـام شـد و قـرار بـود برگـردد در رسـانه ها اعـالم شـد کـه من به 
بیـروت مـی روم لـذا ایشـان یک روز سـفرش را تمدیـد کرد تا با 
مـن مالقـات کنـد کـه در نهایـت قـرار مالقـات را در سـفارت 
کـرات را انجـام دادیـم. فـردای آن روز  گذاشـتیم و مذا ایـران 
یر این کشـور  مـن قـرار بـود مقامات لبنان از جمله نخسـت وز
فـواد سـنیوره را مالقـات کنـم و قبلش مایل بـودم که اوضاع و 
شرایط میدانی را از زبان آقای سیدحسن نصراهلل و حاج قاسم 
سـلیمانی بشـنوم. حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه یک سیستم 
کامال انحصاری تلفن ساخته بود که این ارتباطات فقط بین 
بود و به تمام سنگرها  فرماندهان و بخش های مختلف برقرار

این سیم کشی انجام شده بود و قابل شنود هم نبود و یک خط 
از این تلفن را هم به سفارت ایران داده بودند. من از طریق این 
تلفن با سـید حسـن نصراهلل و سـردار سلیمانی تماس گرفتم 
و آن ها گفتند قرار است یک درسی به اسرائیل می دهیم که 

ز به لبنان نکند. دیگر هوس تجاو
کـه اسـرائیل در ایـن جنـگ شکسـت  مـن مطمئـن شـدم 
خـورده اسـت، بـا ایـن نـگاه بـه مالقـات آقـای سـنیوره رفتـم 
ایشان گفت که این هفتمین باری است که اسرائیل از شمال 
فلسطین اشغالی به لبنان حمله می کند و در بعضی از این 
حمالت نیروی زمینی اش تا بیروت هم جلو می آید. من گفتم 
شـما مطمئـن باشـید کـه ایـن تجـاوز آخریـن تجـاوز اسـرائیل 
خواهـد بـود و او دیگـر جـرات حملـه به لبنـان را نخواهد کرد. 
امروز ۱۴ سـال از آن زمان می گذرد و اسـرائیل دیگر نتوانسـت 

کند. حمله 
نکته جالب این بود که وقتی به یمن رفتم و با صالح دیدار 
کردم پشت وانت ها، نیسان ها و شیشه های اتومبیل عکس 
سیدحسن نصراهلل را زده بودند و لقبش را امیر عرب گذاشته 
بودند تا جایی که چنین لقبی در جهان عرب فراگیر شد و در 
نظرسنجی ها از ایشان به عنوان نخستین رهبر و شخصیت 

جهان عرب یاد می کردند.
که شـروع شـد و کم کم   تا این که مرحله نیمه دوم جنگ 
اسرائیلی ها احساس کردند که قادر به موفقیت نیستند و لذا 
پیام دادند که به هر طریقی جنگ را به صورت مسالمت آمیز 
ز به روز  تمام کنیم و آتش بس شود چون تهدیدات حزب اهلل رو
یو و حیفا نیز تحت  شـعاع بیشـتری را در بر می گرفت و تل آو
تیررس حزب اهلل قرار داشت لذا آنها بدنبال مصالحه بودند.

مطابق آنچه در تاریخ سیاست خارجه آن ایام 
آمده یکی از نقاط اثرگذار ما در مساله قطعنامه 
شورای سازمان ملل بود. ظاهرا بیانیه اولیه که قرار 
بود صادر شود ظلم به حزب اهلل بود و اقدامات 
گرفت. در  دیپلماسی ما و دیگران جلو ماجرا را 

این باره توضیح می فرمایید؟
یرخارجه قطر ارتباط  در آن زمان قطر واسطه شد و ما با وز
برقرار کرده و یک مثلثی را برای حل مساله تشکیل دادیم. آقای 
یرخارجه قطر در نیویورک و نمایندگی ما  شیبانی در بیروت، وز
در نیویورک که در آن زمان آقای ظریف بودند، این سه ضلع 
مثلث را تشکیل می داد که سعی داشتند اخرین وضعیت را با 
هم مرور کنند و جایی که الزم است تصمیم مناسب بگیرند. 
یرخارجه  این شرایط به جایی رسید که آقای شیخ حمد، وز
قطر به این نکته قطعی رسید که اسرائیلی ها سخت به دنبال 
صلح و سازشند،  لذا از این به بعد ما در هماهنگی هایی که 
با حاج قاسـم داشـتیم سـعی کردیم قطعنامه ای که در آن جا 

کمتریـن تعهـدات بـرای حـزب اهلل و  می خواهـد صـادر شـود 
یم صهیونیستی لحاظ کند که  بیشترین تعهدات را برای رژ
تـا حـدودی هم چنین شـد و این جنـگ به پیروزی حزب اهلل 
ختم شد. برای من آن جا تسلط حاج قاسم بر امور بین الملل 
و دیپلماسی تا حد مذاکرات و قطعنامه های شورای امنیت 
یادی اسرائیل  و سازمان ملل جالب بود. به فاصله نه چندان ز
بدنبـال جبـران ایـن شکسـت خـود برآمـد کـه بایـد بـا توجـه به 
کـه در جهـان عـرب خـورده، یـک پیـروزی را بـرای  شکسـتی 
خـود رقـم بزنـد لـذا جنـگ 22 روزه غـزه را بـه راه انداخـت ولی 
کـه قبـال در ۳۳ روز در لبنـان خوردنـد  در آن جـا شکسـتی را 
این جا طی 22 روز این شکست را تجربه کردند و تقریبا یک 
قضاوت عامی در جهان ایجاد شد که شکست خورده این 

جنگ اسرائیل است.

قاسم  با حاج  همکاری دستگاه دیپلماسی 
گروه های مقاومت در منطقه  سلیمانی درباره 
از جمله حرب اهلل از چه زمانی گسترش بیشتری 
کرد. لطفا چگونگی توسعه این روابط را  پیدا 

تشریح کنید؟
مراوده جدی ما با حاج قاسم سلیمانی از روزی که برای 
مالقـات بـه محضـر مقام معظم رهبری رفته بودم شـروع شـد 
ایشان فرمودند که روابط کل کشورهای دنیا را شما هماهنگ 
می کنید و این حساس و مهم است، اما مسائل افغانستان و 
ید تا سردار سلیمانی و سپاه  مسائل مربوط به لبنان را بگذار
قدس آن را مدیریت کنند. این ناشی از نابسامانی هایی بود 
که سردار سلیمانی در دولت اصالحات با مجموعه وزارت 
ره معاونـت آسـیا و اقیانوسـیه  خارجـه داشـت چـون در آن دو
وزارت خارجه، نگاه خاصی نسـبت به افغانسـتان و مسـائل 
آمریکا و همچنین مذاکره با آمریکا داشت که این نگاه قاعدتا 
بـا بخشـی از مواضـع سـپاه قـدس انطبـاق نداشـت و معتقـد 
ر از نگاه آمریکا مساله افغانستان را جلو  بودند که ما باید به دو
ببریم. این اختالف نظر موجب اصطکاک نیروها و ظرفیت ها 
می شد و من بعد از این فرمایش مقام معظم رهبری با سردار 
سـلیمانی صحبـت کـردم و تـا مدت هـا هـر هفته یـک روز در 
کاری می خوردیـم و مسـائل  وزارت خارجـه بـا هـم صبحانـه 

مربوطه را به بحث می گذاشتیم.

نقش حاج قاسم سلیمانی را در این پیروزی بزرگ 
چقدر می دانید و چگونه تشریح می کنید؟

نگاهـی که سـردار سـلیمانی داشـت نگاه جامـع االطراف 
و عمیقـی بـود. ایشـان معتقـد بـود کـه مقاومـت بایـد از شـکل 
پوسته ای، شعاری و ظاهری خود بیرون بیاید و نهادینه شود. 
توانمندسـازی جـزء برنامه هـای جدی حاج قاسـم سـلیمانی 

  مشورت با همه

در جلسـه توجیـه منطقـه ی جنگـی اطـراف دمشـق بودیـم. داشـتم بـه نقشـه نـگاه می کـردم. سـردار نظـر همـه ی حاضـران را در مـورد منطقـه و نقشـه ی عملیاتـی 
که من رفتم و منطقه  گفتم حاجی درسته  گفتند: نظر شما چیه؟  کردند به من و  پرسیدند. از نیروهای لبنانی پرسیدند، بعد از سردار همدانی نظر خواستند و رو 

را دیـدم، ولـی هنـوز اسـم مناطـق را یـاد نگرفتـه ام. بعـد ایشـان گفتنـد خـب همین قـدر که دیـدی و می توانـی، نظر بده.
گر در آن جلسه سردار  که ا که در آن جلسه بودند، نظر خواستند. بعد از آن جلسه همیشه به این فکر می کنم  کسانی  که ایشان از همه ی   برایم خیلی جالب بود 

که در آن جلسـه بودیم، بها دادند. کار به من و تمام کسـانی  از من سـوال نمی کردند، من خیلی احسـاس پوچی می کردم و سـردار با این 
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برای جبهه مقاومت بود و البته روان کار می کرد چون شجاع 
یع کردند  ک بود و در اواخر که نوار صحبت هایش را توز و بی با
همـه شـخصیت حـاج قاسـم سـلیمانی را در ابعـاد معنـوی 
دیدنـد. ایشـان بـا لسـان خیلی صریح و سـاده مواضـع خود را 

در جلسـات بیان می کرد.
سردار سلیمانی نقش بی بدیل اول و دومی را در شراکت با 
سیدحسن نصراهلل در لبنان داشت. یعنی یکی از محل های 
بروز و ظهور فرماندهی سردار سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه بود. 
سـردار در واقـع بـه نوعـی مدیریـت در فرماندهـی ایـن جنـگ را 
به عهده داشت. روش ها، تاکتیک ها و استراتژی های جنگی 
را روی نقشه با سیدحسن نصراهلل و فرماندهان اصلی حزب اهلل 
مـرور می کـرد و همیـن موضـوع اسـرائیل را مسـتاصل کـرده بود. 
کـه ناوچـه اسـرائیلی در مدیترانـه تصادفـی نخـورد  واضـح بـود 
بلکه این ها بر اساس یک طراحی تصمیم گرفته بودند نیروی 
کـه همین طـور  کار بیندازنـد  یـم صهیونیسـتی را از  یایـی رژ در
یایی  هـم شـد و وقتـی ناوچـه را بـا موشـک زدنـد دیگر نیـروی در
رژیم صهیونیستی وارد کارزار نشد چون می دانستند به همان 
سرنوشت دچار می شوند. برای نخستین بار اسرائیل احساس 
می کرد که نمی تواند بصورت زمینی پیشروی کند در حالی  که 
یکی از بردهای رژیم صهیونیستی در تجاوزات قبلی اش ورود 
در خـاک لبنـان و بکارگیـری نیروی زمینی ارتشـش بـود . اما در 
این جا دیگر احساس کردند که نمی توانند از مرز جلوتر بیایند و 
حتی منطقه محدودی را هم که اشغال کرده بودند نتوانستند 

حفظ کنند و از آن جا رفتند. لذا سردار سلیمانی نقش بی بدیل 
فرماندهی مقاومت را در جنگ ۳۳ روزه مقابل اسرائیل داشت.

 به نظر جنابعالی در آن زمان دستگاه دیپلماسی 
کشورهای منطقه برای  ما چقدر از ظرفیت های 
پیشبرد اهداف جبهه مقاومت و کوتاه کردن دست 

اسرائیل و برخی کشورهای عربی استفاده کرد؟
یر  در دولت هـای نهـم و بخشـی از دولـت دهم کـه بنده وز
زارت خارجه مطرح بود،  خارجـه بـودم دو موضـوع اصلـی در و
یادی از دیپلماسی ما را  یکی موضوع هسته ای بود که نفس ز
گرفـت و دیگـری مسـائل خاورمیانـه ای بود. یکی از سـفرهای 
کشـورهای منطقـه و بالعکـس بـود یعنـی مـا  مسـتمر مـن بـه 
سالی نمی گذشت مگر اینکه وزرای خارجه منطقه همدیگر 
را می دیدیم. بیشترین تعداد رفت  و آمد سران کشورهای عربی 
به ایران و سفر رئیس جمهور ایران به این کشورها در این دوره 
بود. ما در عین حال از ظرفیت جدید یعنی همراه کردن ترکیه 
با خودمان در مسائل منطقه استفاده بسیار خوبی می کردیم 
و تالشـمان آن بود هر جایی که هسـتیم ترکیه را هم به عنوان 
یم، لذا دیدارهای سـه جانبه و  یک شـریک در میدان نگه دار
یه و قطـر و برخـی از  چهارجانبـه بـا وزرای خارجـه ترکیـه، سـور
زرای خارجه دیگر برای ساماندهی منطقه طراحی کردیم که  و
تا آن زمان بی سـابقه بود. لبنان در یک برهه ای دچار مشـکل 
یاسـت جمهـوری شـد و مدتـی رئیس جمهور نداشـت  خـال ر
یه در فرودگاه دمشـق  زرای خارجـه قطـر، عمان، سـور و مـا بـا و
یاست  جلسه گذاشتیم و نهایتا با همت قطر توانستیم مساله ر
جمهوری لبنان را حل کنیم و آقای میشل سلیمان به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شد. این اتفاق حکایت از آن داشت 
کـه مـا در سـازوکارهای منطقـه ای نقش آفریـن بودیم و همواره 
در نشسـت ها و اجالس هـا حضـور داشـتیم. بـرای نخسـتین 
بار سران شورای همکاری خلیج فارس از رئیس جمهور ایران 
کنـد و بـاز بـرای  کـه در نشسـت شـان شـرکت  کردنـد  دعـوت 
یرخارجه ایران دعوت کردند که در اجالس  نخستین بار از وز
یاض شرکت کند. بنابراین ما در همین  سران اتحادیه عرب در ر
مشورت های دائمی که با حاج قاسم سلیمانی داشتیم خط 
منطقه ای را هم که با مقام معظم رهبری مرور می کردیم درست 
انتخاب کرده بودیم. روزی که رئیس جمهور لبنان در بیروت 

گرفتند. ز را جشن  انتخاب شد آن رو
حاج قاسـم در واقع همه جا بود و نبود یعنی حضور او هر 
کـه می رفـت امیدآفریـن و مقاومـت آفریـن بـود. در همـان  جـا 
خرابی های جنگ ۳۳ روزه قطر میلیاردها دالر در لبنان در امر 
مدرسـه سازی، بیمارستان سـازی و کارهای خدماتی هزینه 
کرد که این ها به واسطه دیپلماسی ما بود یعنی این دیپلماسی 
جمهـوری اسـالمی بـود کـه نقـش آفرین بـود و ایـن اقدامات را 
عملی می کرد. ما هیچ وقت احساس نکردیم که حاج قاسم 
حضورش برای ما کم استفاده است. یعنی فکرش، نگاهش و 
دیپلماسی که تعقیب می کرد، دیپلماسی مقام معظم رهبری 
بود و ما باید این حضور را تسهیل می کردیم. البته حاج قاسم 
سلیمانی یک دیپلماسی سطح باالیی را هم خودش در منطقه 
جا انداخت، یعنی وقتی ایشـان با بشـار اسـد شـرایط منطقه 
را مطـرح می کـرد آقـای بشـار می مانـد کـه او چه اعجوبـه ای در 
میدان نظامی است. این ظرفیت و توان نظامی با ان اخالص 

مراوده جدی ما با حاج 
قاسم سلیمانی از روزی 
که برای مالقات به محضر مقام 
معظم رهبری رفته بودم شروع 

شد، ایشان فرمودند که روابط کل 
کشورهای دنیا را شما هماهنگ 

می کنید و این حساس و مهم 
است، اما مسائل افغانستان و 

مسائل مربوط به لبنان را بگذارید 
تا سردار سلیمانی و سپاه قدس 

آن را مدیریت کنند. 

و تواضع و تعامالت انسانی و اسالمی او با فرماندهان ستادی 
و سربازان و سپاهیان در عرصه کارزار شرایطی را بوجود آورده 
بود که این ها با دل و جان در میدان بودند. برای نخستین بار 
یخ اسالم حاج قاسم مبدع طرحی شد که بحث دفاع  در تار
کـه یکبـاره فاطمیـون،  از حـرم را بین المللـی کنـد و مـا دیدیـم 
ینبیون، علویون از کشورهای مختلف هر کدام بیرقی از اهل  ز
و بیـت را در دسـت گرفتـه و بـه دفـاع از اهـل و بیـت در جبهـه 
عراق جنگیدند و عنصر مقاومت به عنوان یک اکسـیری در 
کالبـد منطقـه گسـترش یافـت. این هـا ابتـکارات حاج قاسـم 
بود. این که این روزها برخی از نوارهای حاج قاسـم سـلیمانی 
را می شنوید که اقای ترامپ مرد این میدان ماییم ، ما پیروان 
امـام حسـینیم، ایـن یـک ادبیـات و نـگاه جدیـدی اسـت و 
همان چیزی است که امام فرمودند که اگر بخواهند جلو دین 
مـا بایسـتند مـا در مقابـل دنیایشـان می ایسـتیم. در واقـع حاج 
قاسـم تبلـور ایـن نگاه و اسـتراتژی امـام و آموزه های رهبری در 

عرصه های مختلف است.
در  و  بودیـم  کامـل  هماهنگـی  در  قـدس  سـپاه  بـا  مـا 
کـه مـا و  کشـور یـک سـری زوایـا را  فعالیت هـای خـارج از 
دیپلمات هایمان نمی دیدند، نیروهای حاج قاسم سلیمانی 
می دیدند. شناسایی تهدیدهای علیه ما در منطقه یک هنر 
که مبتنی بر اطالعات و رصد دقیق  و فن نظامی می خواهد 
کـه ایـن رصـد را سـپاه قـدس در منطقـه مـا در جاهـای  باشـد 
مختلـف انجـام مـی داد. همین حملـه عین االسـد را ببینید. 
این نشان دهنده آن است که ما تمام حرکات آمریکایی ها را 
در منطقه رصد می کنیم. آمریکا چندین پایگاه دارد باید دید 
که تمام مختصات  چرا عین االسـد را زدند دلیلش آن اسـت 
ایـن پایـگاه را می دانسـتند و ایـن پایـگاه محوری تریـن پایـگاه 

کل نیروهـای آمریکایـی در عـراق اسـت. فرماندهـی 
پیـام حـاج قاسـم همـواره پیـام دالوری و خودکفایـی بـود 
و در دیپلماسـی خـاص خـودش تصویـری از ایـران ترسـیم 
کـه بسـیار دوسـت داشـتنی بـود. جوانـان جهـان عـرب،  کـرد 
یـن جهـان عـرب ومقاومـت بـه او و جمهـوری اسـالمی  مبارز
یدند و این عشق را او آفرید. رایزنان فرهنگی ما  عشق می ورز
بایـد ایـن مسـاله را مـورد توجـه قـرار دهند که سـردار سـلیمانی 
چگونـه در دیپلماسـی خـود عشـق بـه جمهـوری اسـالمی را 
آفریـد و لـذا این هـا چگونه باید از چهره جمهوری اسـالمی در 
تبلیغـات غربـی ابهـام زدایـی کنند. این یک فن و هنر اسـت 
کـه توامـان بـا اخالص بود لذا ایشـان در پروژه مستشـاری و در 
کـردن دفـاع از حـرم و همچنیـن در ایسـتادگی و  چندوجهـی 

عملیـات نظامـی موفـق بود.
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 در خوف پایان زندگی  

کـه محاسن شـان سـفید شـده از نسـل  کسـانی  آن 
شـهید  دوسـتان  عطـش  و  هسـتند  مجاهدیـن 
خودشان ]را دارند[ و در خوف پایان زندگی خودشان 
بـه سـر می برنـد، خداونـد بـر ایـن خـوف بیفزایـد و ما 
گـر خائـف از  را خائـف از عمرمـان بکنـد. چـون مـا ا
یم، همه چی درست می شود؛ مشکل  عمرمان بشو

یم . آن جاسـت کـه مـا غافـل از عمرمـان می شـو
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اگـر قـرار باشـد بـرای مبـارزه بـا اسـرائیل 
در لبنـان مبـارزی را بـه عنـوان الگـو معرفـی 
کنیم قطعا نام »حاج عماد مغنیه« سرلیست 
مبـارزان اسـت، فـرد دوم حـزب اهلل لبنـان و 
نفـر اول عملیـات نظامـی حـزب اهلل لبنـان که 
اتفاقا در حوزه های اسـراتژیک و سیاسـی نیز 
متخصـص بـود. حـاج قاسـم ارتبـاط بسـیار 
عمیقـی بـا حـاج عمـاد داشـت بـه گونـه ای که 
سید حسن نصراهلل می گوید تا مدت ها بعد 
از شهادت حاج عماد حاج قاسم ناراحت بود 
و ناراحتی اش را بروز می داد. آنچه می خوانیم 
توصیفاتی است که حاج قاسم درباره شهید 
عمـاد مغنیه دارد

توصیف حاج عماد مغنیه از زبان حاج قاسم سلیمانی

علم و عقل و شجاعت
را در کنترل ایمان قرار 
داده بود
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شهادتش بهت بزرگ در عالم اسالم بود
»عماد مغنیه«شـخصیتی بود که ممکن بود وقتی با شـما 
نشست و برخاست داشته باشد، بخورد، بیاشامد و زندگی 
عـادی داشـته باشـد؛ ولـی هیـچ یـک از مادیـات محـور تعلـق 
کـه شـهادتش بهـت بزرگـی در عالـم اسـالمی  کسـی  او نبـود. 
به  وجود آورد. من بعد از ارتحال امام، در بین شخصیت های 
کـه اندوهـی بـا  غیرروحانـی، ندیـدم شـخصیتی مثـل عمـاد 

شـهادتش در عالـم اسـالمی به وجـود آورد.

از بدترین شرایط تولید فرصت می کرد
عمـاد در بدتریـن اوضاع که دشـمن غالب بود و ناامیدی 
محض از سوی دشمن ایجاد می شد، تولید فرصت می کرد. او 
با ابتکار عمل خود، طومار رژیم صهیونیستی را در اوج ناامیدی 
درهـم پیچیـد و بـا منفجـر کردن پایگاه افسـران صهیونیسـتی، 
بیروت را نجات داد. اسرائیل آمده بود که حکومت ایجاد کند 
و آن را ایجاد کرده بود، اما او این حکومت و سیطره را با اقدام 

خود و فرصت استثنایی خود، نقش بر آب کرد.
نیروهای لحدی، بخشی از ارتش لبنان بودند که به رژیم 
کنتـرل خـود درآوردنـد و  صهیونیسـتی پیوسـتند و لبنـان را بـه 
کـی بـود. خیلـی موضـوع بزرگـی بود که  موضـوع خیلـی خطرنا
قـدرت دیگـری آن هـم قـدرت لبنانی به قدرت صهیونیسـتی 
کرد و  اضافه شده بود. عماد این نگرانی را به فرصت تبدیل 
با درهم پیچیدن طومار نیروهای لحدی و شکست مزدوران، 
ل و فروپاشـی برد، بلکه  نه تنها این نیرو را به سـوی اضمحال
کرد. آن روز او بدون اعتنا  رژیم را وادار به فرار از جنوب لبنان 
به مالحظات امنیتی، آن چنان دشمن را تعقیب کرد که دشمن 

در فرار، عمده امکانات خود را جا گذاشـت.

مثل شمشیر فرود می آمد و مثل یک شبح 
ناپدید می شد

عماد شـخصیتی بود که همه ی سـرویس های جاسوسـی 
 او را تعقیب 

ً
 عرب و رژیم صهیونیسـتی مشـترکا

ً
غرب و بعضا

می کردنـد و بیسـت وپنج سـال، پیوسـته همـه اقدامـات آن ها 
کرد. از او شـناخت دقیقی داشـتند. لذا از او با  را نقش بر آب 
عبارت هـای بلنـدی یـاد کردنـد. باوجود اشـرافی که داشـت، 
تـا نقطـه مرکـزی دشـمن می آمـد تـا جایی کـه تمـام تجهیزات 
آن ها را نابود کند. وقتی می گفت من رضوان نیستم که عماد 
مغنیه هستم. در همه جاهایی که خیلی ها با گردان، نیروهای 
بسـیار و حمایت هـای سـنگین می رفتنـد، او تنهـا رفـت و آمـد 
کـه بـه او  گفت وگـو می کـرد و خـارج می شـد. لقبـی  می کـرد، 
دادنـد، دقیـق اسـت کـه مثـل شمشـیر فـرود می آمـد و مثل یک 

شـبح ناپدید می شد.
نخستین کسی که توانست پهپادهای دشمن را کشف و 
بـا آن نقشـه دشـمن را در جنـوب لبنان خنثـی کند، عماد بود. 
عملیات انصاریه بزرگ ترین شکست دشمن، برگرفته از همین 

خصوصیت عماد مغنیه بود.
اسرائیل در همه جنگ های گذشته خود، راه های بیروت 
به جنوب لبنان را قطع می کرد تا دشمن بتواند سریع تر بر منطقه 
سیطره یابد. در جنگ سی وسه روزه مفاجئه جدید عماد رخ 

داد و دشمن را غافلگیر کرد. نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 
در حال تسلط بر منطقه بود که سیدحسن نصراهلل بر صفحه 
تلویزیـون ظاهـر شـد و گفـت االن می بینیـد. در لحظه ی بیان 
کلمـه، موشـک های حـزب اهلل شـلیک شـد و نیـروی  ایـن دو 

کرد. کامل از صحنه جنگ خارج  دریایی اسرائیل را به طور 

علم و عقل و شجاعتش را در کنترل ایمان 
قرار داده بود

او در جنگ چریکی متخصص بود، اما آن چه دشمن را در 
مقابلـش شکسـت می داد، تعلق خاطـری به چیزی باالتر بود 
گر خبر شهادت به او بدهند، لبخند می زد. رمز استقامت  که ا
در میـدان بر همین فلسـفه ی تعلـق برمی گردد و موضوعی که 
عمـاد مغنیـه را از بقیـه برجسـته تر می کـرد و ماننـد خورشـیدی 
می درخشید، تفاوت او در آرزوها و تعلق خاطرهایش بود. چرا 
ک داشت و هیچ موضوع زمینی او را  که او آرزویی ماورای خا
مشغول به خود نمی کرد. آرزو و تعلق او، ماورای مادیات بود. 
هیچ لحظه و صحنه دنیوی عماد مغنیه را متعلق به خود نکرد. 

کنترل ایمان قرار داده بود.  او علم و عقل و شجاعتش را در 

بسیار گریه می کرد
از حاالت روحی او این بود که شدیدالبکا بود و بسیار گریه 
می کرد. بارها شاهد گریه های شدید او بودم. من در جلسه ای 
بـا او بـودم، تلویزیـون فیلـم امـام رضـا )صلوات اهلل علیـه( را 
نشـان مـی داد. عمـاد آخـر فیلم، زمانی که هارون به امام سـم 
کرد و از این واقعه، به شدت  می نوشاند، به تلویزیون دقت 
گریست. به گونه ای که جلسه منقلب شد. من در همه حاالت 
گـر چیزی از  روحـی عمـاد دیـدم کـه شـکرش همراه بـکا بود و ا

یک عملیات موفق می شنید، با بکا از خدا تشکر می کرد.
از حـاالت روحـی دیگـر او تواضـع بـود. حاج رضـوان قبـل 
کـرد  گروهـی بـا همیـن نـام تأسـیس  از تأسـیس حـزب اهلل یـک 
و وقتـی کـه لبنانی هـا شخصیت هایشـان تـرور می شـد، عمـاد 
مغنیـه نـوزده سـاله بـه فکـر حفاظـت از شـخصیت های لبنـان 
کورانی و عالمه فضل اهلل ترور شـدند، کسـی  افتاد. روزی که 
کـه چشـم فتنـه را کـور و بعثی هـا را اخـراج کـرد، مغنیه بـود؛ اما 
در همه ی سال هایی که با هم طی کردیم، یک بار ندیدم در 
صحبت هایـش از خـودش تعریف کند؛ در حالی که او خالق 
بسـیاری از پیروزی هـا بـود. او باوجـود این کـه عملیات هـای 
موفقی انجام داده بود، هیچ گاه نگفت این کار را من کرده ام. 
یک مرتبـه کـه در جنـوب لبنـان جلسـه ای برگـزار کـرده بودیـم، 
هرچنـد همـه نـام او را می دانسـتند، امـا او را نمی شـناختند. 
یک بـار یکـی از اعضـا اعتـراض کـرد و گفـت: »تـو کـه هسـتی 
کـه هـر روز بـه این جلسـه می آیی و مـی روی؟ باید ظرف ها را 
 فهمیدند 

ً
کار را انجام داد. بعدا کرد و  هم بشـویی!« او قبول 

کـه او حاج رضوان اسـت.

در میدان همه را غافلگیر می کرد
حاج رضـوان مـرد غافلگیـری بـود و همـواره بـرای دشـمن 
کـه هواپیمـای بـدون  کسـی  شـگفتی های جدیـد می آفریـد. 
سرنشین دشمن را می گرفت و اطالعات آن را به صورت آنالین 

می فهمید، عماد مغنیه بود. در گذشته نیز عملیات انصاریه 
برگرفتـه از فکـر حاج رضوان به وقوع پیوسـت. 

کسی که گروه های فلسطینی را با مرکز مقاومت اتصال داد 
و یاسر عرفات را برای اولین بار به ایران آورد، عماد مغنیه بود. 
او حماس را قدرت داد و جبهه خلق برای آزادی فلسطین را 
کرد و این تفکر توانست غزه را به یک دژ تسخیرناپذیر  فعال 
تبدیل کند. امروز غزه و لبنان، نقاط تولید اضطراب دائم برای 
اسـرائیل اسـت و هر موشـکی که از فلسطین شلیک می شود، 

می توان اثر انگشت عماد مغنیه را در آن دید.

 تمام نقشه های دشمن را ناکام گذاشت 
او در عراق هم فعال بود و امروز حتی دشمن از او با مدح 
یـاد می کنـد و مـن این حالـت را تنها در امام دیده بودم. عماد 
کام  مغنیـه بیسـت وپنج سـال، تمـام نقشـه های دشـمن را نـا
گذاشت. خیلی ها برای دستگیری او فعالیت کردند. یک بار 
مـرا بـه اتـاق عملیاتـش بـرد و پنجـره ای را نشـانم داد و گفـت: 
»یـک تیـم همـواره مـن را رصـد می کنـد.« او دشـمن را بـا خـود 

می کشـاند، امـا در نهایت شکست شـان می داد.
عمـاد مغنیـه مثل شمشـیر فرود می آمد و مثل شـبح ناپدید 
می شـد. او علی رغـم ایـن خصوصیـات تبعیـت عجیبـی از 
آیت اهلل نصراهلل داشت. من می گویم آیت اهلل، چون او اغلب 
نشـانه های خـدا را بـه همـراه دارد. مگـر آیت اللهـی فقـط در 
فقـه اسـت؟ او آیـت ایسـتاده خدا اسـت و عمـاد مثل نصراهلل 
روحی فداه بود و گاهی که نظری مخالف نظر سـید داشـت، 
بـه حـرف او عمـل می کـرد و ایـن را بـرای خـود به صـورت یک 
الزام در آورده بود. محال بود رهبری حرفی بزند و عماد به آن 
عمل نکند. گاهی که سیدحسن از نگرانی نمی خوابید، عماد 
مغنیه تا او را آرام نمی کرد، از خانه نمی رفت. زیرا معتقد بود 

نصراهلل لبنان را سـرفراز کرده اسـت.
دشـمن می دانـد، امـا بایـد بـا جّدیـت بدانـد کـه قصـاص 
خون عماد مغنیه، شـلیک موشـک و کشـتن یک نفر نیسـت. 
قصاص این خون ها، نابودی رژیم صهیونیستی است و دشمن 
می داند که این، یک امر حتمی است. این وعده الهی است 

کرد.  تحقق پیدا خواهد 
ً
که حتما
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 همه ما مسئولیم  

مـا بـه عنـوان کسـانی که در این جمهوری اسـالمی 
یـم. هیچ  هسـتیم، هـر کـدام وظیفـه ای بـر دوش دار
کـدام از مـا بـدون وظیفـه نیسـتیم. هیـچ فـردی 
از جـوان مـا تـا پیـر مـا، تـا مسـئول مـا تـا غیـر مسـئول 
کـه مسـئولیتی بـر دوش  کشـور نیسـت  مـا، در ایـن 
نداشـته باشـد؛ مـا مسـئولیم؛ مـا در مقابـل دین مان 
مسـئول هسـتیم. مـا در مقابل مذهب مان مسـئول 
هستیم. ما در مقابل انقالب مان مسئول هستیم. 
ما در مقابل کشورمان مسئول هستیم. ما در مقابل 
خون شـهدایمان مسـئول هستیم. ما در مقابل این 
مردم مـان مسـئول هسـتیم. همـه ی مـا مسـئولیت 
کسـی سـنگین تر هسـت،  یـم؛ مسـئولیت های  دار

بزرگ تـر هسـت، بیشـتر هسـت.
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مختار حداد: طی سال های اخیر مردم 
شکسـت های  توانسـته اند  غـزه  مقـاوم 
سـهمگینی را بـر پیکـره رژیـم صهیونیسـتی 
تحمیل کنند و جنگ های اشغالگران قدس 
از 22 روز و 55 روز به چند ساعت رسیده است 
و صهیونیسـت ها بعـد از تحمـل شکسـت 
ملتمسـانه بـه دنبـال آتش بـس می رونـد. از 
سـوی دیگـر طـی یـک سـال گذشـته روزهـای 
جمعـه و برگـزاری راهپیمایی هـای بازگشـت 
تـرس شـدیدی را بـر صهیونیسـت ها وارد 
کـرده اسـت. تمامـی ایـن تحـوالت ناشـی از 
قدرتمندتر شدن مقاومت اسالمی فلسطین 
اسـت، در ایـن بیـن جمهـوری اسـالمی ایـران 
نقـش اساسـی را در ایـن موضـوع بـر اسـاس 
راهبردهـای اصلـی انقالب اسـالمی ایفـا کرده 
اسـت و سـردار شـهید سـپهبد حـاج قاسـم 
سلیمانی و نیروی قدس همیشه در این راه 
از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند. به مناسبت 
سـلیمانی  سـردار  شـهادت  روز  چهلمیـن 
انجـام  گفت وگویـی  ایشـان  هم رزمـان  و 
دادیـم بـا »خالد البطـش« رئیس کمیته ملی 
راهپیمایی های بازگشت در غزه و عضو دفتر 
سیاسـی جهـاد اسـالمی تا با نـگاه مجاهدان 
بین المللـی  چهـره  بـه  نسـبت  فلسـطین 
مقاومـت بیشـتر آشـنا شـویم. 

خالد البطش، رئیس کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت
و عضو دفتر سیاسی جهاد اسالمی :

شهید سلیمانی
نبض و روح مقاومت 

فلسطین بود
حاج قاسم فلسطینی بود و وقتی شهید شد خانه های فلسطینیان عزادار شد

رئیس کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت در غزه با اعالم تبریک و تسلیت ملت فلسطین به ملت ایران برای شهادت 
حاج قاسم سلیمانی گفت: عالقه ام و وفاداری ام نسبت به فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی حد ندارد. من افتخار داشتم 
کـه نخسـتین بـار بـا شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در سـال 2۰۰۹ طی سـفری رسـمی به جمهـوری اسـالمی ایران به همـراه دکتر 
رمضان عبداهلل شلح و برادر مجاهد ابوطارق نخاله و تعداد دیگری از رهبران جنبش جهاد اسالمی فلسطین، دیدار داشتم.
وی درباره احسـاس مردم فلسـطین نسـبت به این شـهید گفت: هرکسـی که حاج قاسـم سـلیمانی را می شـناخت و با 
نوع کار ایشـان و تواضعش و محبت اش به فلسـطین آشـنایی داشـت، احسـاس می کرد ایشـان فلسـطینی اسـت تا ایرانی و 
درست است ایشان ایرانی بود و فرمانده ای بود در نیروهای مسلح ایران ولی عالقه و محبت اش نسبت به فلسطین برای 
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همـه عیـان بـود. حـاج قاسـم فلسـطینی بـود و وقتی شـهید 
شـد خانه های فلسـطینیان عزادار شد.

آرمانش آزادی قدس شریف بود و در این 
راه به ما کمک می کرد

خالـد البطـش دربـاره آرمان حاج قاسـم گفت: همیشـه 
کمک به  رت مقابله با دشـمن صهیونیسـتی و  درباره ضرو
مـردم فلسـطین و آزادی قـدس شـریف سـخن می گفـت. 
کـه مـن بـا ملـت  گفـت  کـه ایشـان را دیـدم  نخسـتین بـاری 
کمـک  فلسـطین هسـتم و بایـد بـرای آزادی قـدس شـریف 
کنیم و اینکه و وفادار خواهد ماند نسبت به ملت فلسطین 

و مقاومـت.
رئیس کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت در غزه درباره 
کیدات همیشگی حاج قاسم گفت: ملت و رهبری ایران  تا
از مقاومـت بـرای آزادی قـدس شـریف و حمایـت از ملـت 
گر همه دنیا فلسـطین  فلسـطین را ادامـه خواهـد داد حتـی ا

را تنها گذاشتند.
بـا  خالـد البطـش دربـاره رفتـار شـخصی حـاج قاسـم 
کفـت: مـا در هـر سـفری میهمـان ایشـان و  فلسـطینیان 
جمهوری اسالمی ایران بودیم و با هم غذا می خوردیم و با 
هـم می نشسـتیم و بـه سـخنان ایشـان گـوش فـرا می دادیم و 
ایشـان نیز به نظرات ما گوش می داد و ما همیشـه از لطف 
تواضـع اش بهـره می بردیـم و می گفـت مـن در خدمت شـما 
هستم. ما تحت تاثیر لطف و محبت و اخالق ایشان بودیم 
و همیشه نگران ایشان بودم و این را به ایشان نیز منتقل کردم 

ولی خداوند برای ایشـان شـهادت را نوشـته بود.
وی در ادامـه افـزود: شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بـه 
کرد و به کمک  مقاومت فلسطین ابعاد مختلفی را اضافه 
خداوند متعال ایشان کار مقاومت را در نوار غزه گسترش و 
پیشرفت داد و هر آن چه را که مقاومت احتیاج داشت تامین 
می کـرد تـا مقاومـت قـوی تـر شـود، در همـه ابعاد سیاسـی-

نظامی و حتی آموزش، حاج قاسم روح مقاومت در فلسطین 
بود و او با حمایت اش نبض مقاومت بود در سرایا القدس 
و گردان های القسـام و دیگر گروه های مقاومت فلسـطین، 
چـه گروه هـای اسـالمی گـرا و ملـی گرا و غیر اسـالمی،حاج 
قاسم بین گروه های مقاومت در غزه فرقی قائل نمی شد و به 
همه کمک می کرد چون نبرد همه ما با دشمن صهیونیستی 
بود،حاج قاسم با صبر طوالنی اش و نفس بلندش که به آن 
معروف بود توانست مقاومت در غزه را قوی کند و امکاناتش 

یت کند. را تقو

حاج قاسم ما را در مقاومت ثابت قدم کرد
خالـد البطـش درباره تاثیر شـهید سـلیمانی بـر مقاومت 
گفت: حمایت ایشان این بود که مقاومت کار را ادامه دهند 
و بر همین مسیر حرکت کنند و وفادار به این مکتب باشند، 
یم و از آن صیانت می کنیم  و اینکـه بـر ایـن عهد خود پایدار
زی  و مبـارزه بـا اشـغالگران صهیونیسـت را تـا تحقـق پیـرو
ادامـه می دهیـم. هـزاران جـوان در غـزه ایشـان را شـناختند 
و تحـت نظـر ایشـان و برادران شـان آموزش دیدنـد این راه را 

ادامه خواهند داد.

یم صهیونیستی ایمان داشت حاج قاسم بر نابودی رژ
رئیس کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت در غزه که 
یم نابود  یـم صهیونیسـتی معتقـد بود ایـن رژ دربـاره آینـده رژ
یم صهیونیستی در آینده دیدگاه  می شود و افزود: نابودی رژ
همه مومنین و مسـلمانان بود، این که این دشـمن در حال 
زوال اسـت، ایشـان معتقـد بـود که نهایت صهیونیسـت ها 
زی  نابـودی اسـت و ایـن دیـدگاه ایشـان در دل ما امیـد پیرو
کید داشت و  نهایی را زنده نگه می دارد و حاج قاسم بر این تا
کید دیگر ایشان بر وحدت همه جبهه های محور مقاومت  تا
بود و افتخار بزرگ ایشان این بود که چه شب ها بیدار نماند 
گذاشـت تـا هسـته جبهـه  و هـزاران سـاعت وقـت خـود را 
ز ایـن محـور تبدیل به قدرتی  مقاومـت را تشـکیل داد و امـرو
شـده اسـت که در مقابل دشـمن صهیونیستی-آمریکایی 

و نوکران آن ها ایسـتاده است.

راه آزادی قدس شریف
خالـد البطـش شـهادت حـاج قاسـم را مصیبـت بزرگـی 
کـه خداونـد بـرای ایشـان  دانسـت و افـزود: ولـی می دانیـم 
یه  شـهادت را در این زمان نوشـته بود، در ماه دسـامبر و ژانو
در بیـروت بودیـم و قـرار بـود آن جـا یا در تهران با ایشـان دیدار 
کنیـم و  کنیم،ولـی نتوانسـتیم در ایـن دنیـا بـا ایشـان دیـدار 
ان شاءاهلل بتوانیم در آخرت با ایشان دیدار کنیم. خون حاج 
ز نهضـت جدیـدی را برای آزادسـازی فلسـطین  قاسـم امـرو
بنیانگذاری کرد،افتخار او این بود که قبل از شهادت محور 
مقاومت را پایه گذاری کرد و مجاهدان فلسطینی در جهاد  
اسـالمی و سـرایا القـدس و القسـام و هرکـه در غـزه سـالح 
بـه دسـت دارد حـاج قاسـم سـلیمانی را می شناسـد،هرکه 
پشت موشک ها در غزه می ایستند حاج قاسم سلیمانی را 
می شناسد،وی تالش می کرد تا محور مقاومت را تشکیل 
دهد و هدف نهایی این جبهه در نهایت آزاد سازی فلسطین 
ژه مقاومـت در  و قـدس شـریف اسـت. معتقـدم همـه پـرو
جهـان اسـالم و منطقـه عربـی مدیـون شـهید حـاج قاسـم 

سـلیمانی است.
کمیتـه ملـی راهپیمایی هـای بازگشـت در غـزه  رئیـس 
تحوالت بعد از شهادت حاج قاسم را بزرگ دانست و گفت: 
یخ آمریکا و بعد از جنگ جهانی دوم  برای نخستین بار در تار
پایگاه های نظامی آمریکا با موشک مورد هدف قرار می گیرد، 
ز آمریکایی ها در عراق و در منطقه بعد از شهادت حاج  امرو
قاسم سلیمانی دیگر آمریکایی های قبل از شهادت ایشان 
ز نیروهایشـان مورد هدف قرار  در منطقه نیسـتند چون امرو
گرفتند و کشته و زخمی داده اند و مقرهای شان با موشک 
مورد هدف قرار می گیرد، و عین االسد )چشم شیر( با سالح 
ییم نبرد این دشمن ادامه  رده می شود. ما می گو ایرانی درآو
دارد و حملـه بـه پایـگاه آمریکایی هـا در عـراق سـوت آغـاز 

مرحله جدیدی است.
وی افزود: ما مطمئنیم که میدان های فعالیت در عراق 
یه و لبنـان و فلسـطین شـاهد تالش هـای بیشـتری  و سـور
خواهـد بـود تـا نیروهـای آمریکایی از منطقه اخـراج گردند و 
یم صهیونیستی نیز به دلیل مشارکت اش در این عملیات  رژ

جنایتکارانه آمریکا تنبیه گردد.

ترور شهید سلیمانی و اعالم پروژه معامله 
قرن

خالـد البطـش درباره اهمیت حضور حاج قاسـم در این 
منطقـه بـه اعـالم توطئـه معاملـه قـرن از سـوی آمریکایی هـا و 
صهیونیست ها اشاره کرد و افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی 
یـک فـرد مهـم در ایـن منطقـه بود و حضور ایشـان قوی و موثر 
بـود و باعـث تـرس  آمریکایی هـا و صهیونیسـت ها به همین 
ر ایشـان مقدمـه ای بـود بـرای اعالم  دلیـل می تـوان گفـت تـرو
کنند  ر  توطئه قرن، این ها اوال می خواستند حاج قاسم را ترو
و سپس ایران را وارد جنگ کنند با آمریکا و همپیمانانش و 
بعـد از آن منطقـه وارد یـک جنگ شـود و بعد از پایان جنگ 
آمریکایی هـا معاملـه قـرن را اعـالم کنند و آن را بعد از این که 
بـه خیـال خودشـان محـور مقاومـت را شکسـت دادنـد، نـه 
در واشـنگتن بلکـه در یـک کنفرانـس بین المللـی بـزرگ ایـن 

کنند. معاملـه را اعالم 
ر شهید سلیمانی و پاسخ ایران  وی افزود: ولی به نظرم ترو
به آمریکا و خروج ملیونی مردم در تشیع این شهید بزرگ این 
ژه را بـه شکسـت انجامیـد و ترامـپ مجبـور شـد توطئـه  پـرو
قـرن را در یـک نشسـت خبـری اعـالم کنـد و بقیـه نیـز بـا ایـن 
موضوع با احتیاط برخورد کنند چون دیدند که ایران توانست 
پایگاه های آمریکایی را در هم بکوبد و آمریکایی نتوانستند 
که  پاسخ دهند و این نشان دهنده تحولی است در منطقه 
باید همه با آن با دقت تعامل کنند و احتیاط را پیشه کنند.

نماد وحدت امت اسالمی در مقابل دشمن 
وی در پایـان گفـت: بسیارسـخت اسـت که حاج قاسـم 
را در یـک جملـه توصیـف کـرد و لی می توان سـخنی گفت و 
که:شهید حاج قاسم سلیمانی وحدت امت  آن این است 

اسـالمی بود در مقابله با دشـمنان.
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 حقیقیت اصول دین  

ز مِن بی سواد می توانم با فکر و کم سوادی خودم  امرو
کسی به دفاع از جمهوری  گر  که ا این را ادعا بکنم 
اسالمی و انقالب اسالمی پایبند نباشد، به اصول 
ز حفـظ تشـیع اسـاس  دیـن پایبنـد نیسـت. امـرو
مذهب و اصول آن، حفظ اسالم و اصول اسالمی، 
ز خیلی فـرق می کند. در  ز با حفـظ دیرو حفـظ امـرو
ز  گر امرو جهان تغییرات بزرگی اتفاق افتاده است. ا
گـر ایـن  مسـاجد مـا تبدیـل شـده اند بـه برکه هایـی، ا
برکه هـا بـه نهرهـا پیوند پیدا کـرد، این یک اقیانوس 
گر صرفًا  رد در دفـاع از اسـالم. امـا ا را بـه وجـود مـی آو
یت تنها  یج معنو مـا نمـاز خواندیم، ذکر گفتیم، ترو
را کردیم بدون جهت مشخص، نمی توانیم دفاع از 
ز اسالم دفاعش در نماز خواندن  اسالم بکنیم. امرو
ز نماز خواندن ما و عمق پیدا  ما فقط نیست، امرو
کـردن در این کـه اراده ی مـا را قـوی بکنـد در دفـاع 
از اسـالم در مقابـل هجـوم گسـترده ای وجـود دارد، 

ارزش دارد.
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با توجه به اینکه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی جنبش حماس در سخنرانی اش خالل 
تشییع پیکر شهید سلیمانی لقب "شهید قدس" را 
برای ایشان به کار برد، به نظر شما چرا این شهید 

شایسته چنین لقبی شد؟
که در اختیار من گذاشته شده   در ابتدا از این فرصتی 
تـا دربـاره شـخصیت بزرگـی در حـد و انـدازه شـهید قاسـم 
سلیمانی صحبت کنم متشکرم. شهید سلیمانی در واقع 
به چند دلیل شایسته لقب "شهید قدس" است، نه فقط 
بـه خاطـر اینکـه ایشـان فرمانده نیروی قـدس بوده و نه فقط 
برای اینکه وی فلسـطین را دوسـت داشـته و عاشـق آرمان 
فلسـطین بوده اسـت، بلکه به نظر من مهم ترین دلیل این 
یـم صهیونیسـتی بخوبـی نسـبت به جایـگاه و  کـه رژ اسـت 
اهمیـت ایـن مـرد در تحقـق آرمـان قـدس و خدماتـی کـه به 
ایـن آرمـان بـه عنـوان موضـوع اصلی و مرکزی جهان اسـالم 

گاه بود. داشـته آ

خالـد قدومـی، مسـؤول دفتـر جنبـش حمـاس در تهـران کـه همراه با حاج قاسـم سـلیمانی 
در نـوار غـزه حضـور داشـت و آنجـا طراحـی تونل هـای زیـر زمینـی نیروهـای مقاومـت فلسـطین را 
بـه انجـام می رسـانید؛ حـاال پـای گفت وگـوی مـا نشسـته تـا ارتباط حـاج قاسـم را با جریـان مقاومت 
فلسـطین بیـان کند.

خالد قدومی، مسؤول دفتر جنبش حماس در تهران:

آرمان حاج قاسم 
آزادی فلسطین بود

  برایم روضه حضرت زهرا � بخوانید

سـید مجیـد هنـری تعریـف می کننـد کـه دیـدم سـردار سـلیمانی جلـوی علـی آقـا ماهانـی دو زانـو نشسـته بودنـد. قبـل از عملیـات والفجـر 3 فشـار زیـادی روی نیروها 
گفتند تا برایش روضه حضرت  کنار ایشـان نشسـتند و به او  کردند. در  بود. حاج قاسـم در به در به دنبال علی آقا می گشـتند و ایشـان را در قسـمت مخابرات پیدا 

زهـرا� را بخوانـد. ایشـان احتـرام زیـادی بـرای ائمـه� قائـل بودنـد و هـر زمـان نامی از آن بزرگواران می شـنیدند، اشـک از چشمان شـان جاری می شـد.
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بـا برادرانـش در مقاومـت  همچنیـن شـهید سـلیمانی 
فلسـطین ارتبـاط و نشسـت و برخاسـت داشـت و هـدف 
ایـن ارتباطـات هـم کامال مشـخص بود؛ آزادسـازی قدس. 
کنـار برادرانـش در مقاومـت فلسـطین  گـر در جایـی در  و ا
ایستاده یا در جایی مشارکتی داشته نگاه حقیقت بینش 
بـه سـوی قـدس بـوده و هدفـش رسـیدن بـه قـدس بـوده و از 
یم این شهید را پذیرفته و برادرانش را در  خداوند مسالت دار
قصی و بیرون راندن  ادامه این مسیر و آزادسازی مسجد اال
اشـغالگران صهیونیسـت کـه دشـمن درجـه یک بشـریت و 

امت اسـالمی هسـتند کمـک کند.    

ابعاد خدمات شهید سلیمانی به محور مقاومت 
چه بوده و ایشان در طول حیاتش چه چیزی بر 
مقاومت افزوده است؟ بیشترین نقش و تاثیر 
اهداف  تحقق  راستای  در  بزرگوار  شهید  این 
بویژه مقاومت  و  آرمان های محور مقاومت  و 
فلسطینی»حماس« در چه حوزه ای بوده است؟

شخصیت نظامی استراتژیستی که دارای اندیشه و نگاه 
یژگی  سیاسی واضح و روشن باشد کم پیدا می شود. این و
که شـخصیت حاج قاسـم سـلیمانی را  اساسـی ای اسـت 
کـه حـاج قاسـم بـه  متمایـز و برجسـته می سـازد. خدماتـی 
کرد را می تواند ذیل دو  مقاومت فلسطین و محور مقاومت 
بعد برشمرد: بعد اول فکری و اندیشه ای است. وی دائما 
در ایـن اندیشـه بـود کـه محـور مقاومـت چگونـه می تواند در 
یـم صهیونیسـتی حرکـت کنـد. بـه  مسـیر شکسـت دادن رژ
گمـان مـن ایـن اندیشـه بسـیار مهـم اسـت و همـان چیـزی 
یژه  اسـت که دشـمن صهیونیستی از آن هراسان است به و
وقتـی کـه منجـر بـه وحـدت امـت اسـالمی در یـک صـف و 
کنار گذاشـتن اختالفات شـود. بعد دومی که شـخصیت 
حـاج قاسـم را متمایـز می کنـد و در رابطه ایشـان با مقاومت 
برجسـته اسـت ایمـان ایشـان بـه تقدیـم هـر آن چـه در وسـع 
یم از تجربه گرفته تا حمایت به محور مقاومت بود. وی  دار
یم روی این میز  همیشـه بـه بـردادران می گفت هر آن چـه دار
ید. این  ید بردار اسـت؛ هرچـه می خواهیـد و هر چه نیـاز دار
از لحاظ حمایت مادی بود یعنی مسلح سازی و حمایت 
لجسـتیک و مشـارکت میدانـی بـا تمـام آن چـه بـه لحـاظ 
یـزی و  یـک نیـاز بـود و همچنیـن بـه لحـاظ برنامه ر تکنولوژ
سیاست گذاری هم همین طور بود و ایشان تجربه انباشته 
شـده خود در طی این سـال ها را به برادران منتقل می کرد و 
ایـن تاثیـر مهـم و برجسـته ای در کمـک به محـور مقاومت و 
گـر بخواهیـم جزئـی تر  یـژه مقاومـت فلسـطین داشـت و ا به و
ییم ما در جنبش حماس این موضوع  اشاره کنیم باید بگو
کردیم. درست است روابط ما قدیمی  یژه لمس  را به طور و

است و از زمانی که ایشان پرونده قدس را به دست گرفت 
شروع شد، اما قالب اصلی این همکاری زمانی اوج گرفت 
کـه حـاج قاسـم یـک جدیـت واقعـی در مجاهـدان شـاخه 
عز الدین قسام و برادران شان در حماس مشاهده کرد و این 
یژه در جنگ 2۰۰۸ دیدیم که چگونه حاج  موضوع را به طور و
قاسم ندای جهاد را لبیک گفت و به دمشق آمد و در اتاق 
عملیـات مشـترک قسـام و جنبـش حمـاس بعـد راهبـردی 
ردن ضربات  و افـق واقعـی مجاهدیـن فلسـطینی در وارد آو
ک بـه اسـرائیل را از نزدیـک دیـد و در پیشـبرد جنـگ  درنـا
که اسرائیلی ها بدان عنوان»سرب گداخته«داده اند  فرقان 
تاثیـری غیـر قابـل انـکار داشـت بـه طوری کـه ما در ایـن نبرد 
دوشـادوش هـم بودیـم و دشـمن ضربـه شسـت محکمـی از 

مومنـان و مجاهـدان خورد. 

با توجه به آشنایی شما با شهید سلیمانی نگاه 
ایشان درباره آینده رژیم صهیونیستی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
پاسـخ این سـوال در دل پاسخ های قبلی است. ایشان 
دشـمن صهیونیسـت را دشـمن مشـترک جهـان اسـالم و 
عامـل اصلـی ناآرامی هـا و وضعیـت بی ثباتـی و ناامنـی در 
یـم صهیونیسـتی در تمام  منطقـه می دیـد. از دیـدگاه وی رژ
مناطقی که ایشان حضور و رفت و آمد داشت باعث تفرقه، 
یم  تشتت و خرابی شده بود و لذا تالش برای نابودی این رژ
را نگاهی درست برای پیشرفت و قوی شدن امت اسالمی 
می دانست. نقش وی فقط حمایت نبود بلکه خود مشارکت 
یـم صهیونیسـتی چـه  کـه می دیـد رژ و حضـور داشـت چـرا 

 نقشـی در محاصره اقتصادی وسیاسـی ملت ایران داشـته 
یم  و از این منظر نگاه روشن و واضحی در باب مبارزه با رژ

صهیونیسـتی و حمایت از محور مقاومت داشـت. 

آیا ارتباطی بین زمان به شهادت رساندن سپهبد 
قرن«  »معامله  پروژه  آغاز  و  سلیمانی  قاسم 
که پس از ترور ناجوانمردانه  می بینید؟ به ویژه 
شهید سلیمانی ترامپ و نتانیاهو اجرای این پروژه 

را اعالم کردند؟
کـه پاسـخ آن را می تـوان در  کردیـد  سـوال مهمـی مطـرح 
چنـد سـطح داد. امـا در همـان سـطح اول یعنی سـخنرانی 
که»معاملـه  ترامـپ همـه چیـز مشـهود اسـت، یعنـی وقتـی 
]ننگیـن[ قـرن« را اعـالن کـرد و بـه زعم خودش ایـن معامله 
ردها مطـرح سـاخت، یکـی از ایـن  را در بسـته ای از دسـتاو
ردهای مـورد ادعایـش که بـه صراحت  بـه اصطـالح دسـتاو
ر حاج قاسم سلیمانی در کنار خروج از توافق  اعالم کرد ترو
هسته ای و محاصره اقتصادی ایران بود و همچنین آن چه 
کـه حمـاس و  یسـمی  ر یسـم می دانـد، ترو ر وی مبـارزه بـا ترو
ردهایش مطرح  جهـاد در لیسـت آن هسـتند را جـزء دسـتاو
ر حاج قاسم و اعالم رسمی  کرد. لذا ارتباط نزدیکی بین ترو
معامله قرن وجود دارد چرا که شـهادت حاج قاسـم یکی از 
مـوارد الزم بـرای زمینه سـازی اعـالم ایـن معاملـه می دیدنـد 
کـه حاج قاسـم عنصر مشـترک محـور مقاومت در همه  چرا
ر حاج قاسم را داد به حساب  جا بود. ترامپ وقتی دستور ترو
که  خودش و با نگاه تجارت مآبانه اش دچار این توهم بود 
مانعی مهم را از سر راه حراج آرمان فلسطین و پایمال کردن 
حقوق مشروع فلسطینی ها برداشته است و به همین دلیل 

اقـدام به ارتکاب این جنایت زشـت کرد. 

ک شهید سلیمانی در  نتایج و برکات خون پا
راستای آزاد سازی قدس چه خواهد بود؟

در این جـا بایـد بـه دو بعـد اصلـی در ایـن قضیـه اشـاره 
یم  که  کـرد؛ اول بعـد ایمانـی. مـا به عنـوان مومن اعتقـاد دار
خداوند سبحان از میان بندگانش مومنان صادق و مجاهد 
و مخلص را برمی گزیند و در راه یاری دینش و ایستادن در 

ـم
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 قا
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س ح
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 جان ما فدای ملت شریف عزیز

خواهـران مـا، بـرادران مـا، عزیـزان ما، ایـن ملتی که 
یباتریـن جملـه را، عاطفی تریـن جملـه را،  امـام ز
کـرد در  روحانی تریـن جملـه را پیرامـون آن هـا بیـان 
وصیـت نامـه ی خودشـان و نوشـتند »ملـت ایـران 
که جانم فدای آن ها باد« ملتی که مسـتحق جانی 
همچون جان امام هست، جان من، جان حسین 
بادپا، جان جمالی، جان اهلل دادی و جان همه ی 
شهیدان ما ارزش دادن و فدا شدن در راه این ملت 
را دارد. ایـن ملتـی کـه شـریف اسـت، عزیـز اسـت، 
کار اسـت، بـا وفـا اسـت، بـا حکمـت اسـت و  فـدا
ز سـرلوحه و تجربـه ی موفـق  عزتمنـد اسـت، امـرو

همـه ی ملت هاسـت.

بعد دومی که شخصیت 
حاج قاسم را متمایز 
می کند و در رابطه ایشان با 

مقاومت برجسته است، ایمان 
ایشان به تقدیم هر آن چه در 
وسع داریم از تجربه گر فته تا 

حمایت به محور مقاومت بود. 
وی همیشه به بردادران می گفت 

هر آن چه داریم روی این میز 
است؛ هرچه می خواهید و هر چه 

نیاز دارید بردارید
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کنار ستمدیدگان جهان آن ها را توفیق می دهد و از بین شان 
شهداء را بر می گزیند و این خود توفیقی از جانب خداست 
و چه بسا بتوان گفت از نشانه های عاقبت به خیری حاج 
قاسـم شـهادتش بـا موشـک صهیونیسـتی-آمریکایی بوده 
است. دوم؛ در بعد میدانی و تجربه ای که که ما فلسطینی ها 
ییـم خداونـد سـبحان همیشـه خـون  داشـته ایم بایـد بگو
شـهیدان را پـر برکـت قـرار داده اسـت و ایـن خون هـا تبدیـل 
کـه از یکسـو دامـن دشـمنان  بـه نفریـن و لعنتـی می شـوند 
یـم صهیونیسـتی را  مـا و دشـمنان امـت و در راس آن هـا رژ
می گیـرد و از سـوی دیگـر تبدیـل بـه ضمانتی بـرای ادامه راه 
به سوی هدف روشن قدس و آزادسازی فلسطین از بحر تا 
نهر و شکست نهایی اشغالگران صهیونیست خواهد شد.

از  این شهید  انتقام اصلی خون  نظر شما  به 
دشمنان چگونه خواهد بود؟

در باب انتقام خون این شهید باید به این حدیث اشاره 
کـه حکمـت گمشـده مؤمـن اسـت و مـن نمی خواهـم  کنـم 
پیشـاپیش حـوادث را پیش بینـی  کنـم. بـرادران مـا در ایران 
و همچنیـن سـید حسـن نصـراهلل بـرای ایـن انتقـام یـک 
هدفگذاری مشخص کرده اند و آن خروج نیروهای نظامی 
کـه در ایـن  اسـتعمار آمریـکا از منطقـه اسـت. تمـام چیـزی 
کنار  که خداوند سبحان در  یم این است  باره می توانم بگو
کنـار  کنـار عـدل و عدالـت اسـت و در  مومنـان اسـت و در 
زی حـق بـر باطـل را در همیـن دنیـا شـاهد  مظلومیـن و پیـرو
یـژه در منطقـه خودمـان. سـلطه آمریـکا در  خواهیـم بـود و بو
منطقـه مصـداق بارز اسـتکبار و خـود برتربینی بی حد ومرز 
شده است. یکی از ستون ها و نمادهای نظامی یک کشور 
ر  را در سرزمین یک کشور مستقل دیگر یعنی عراق بزرگ ترو
کرده اند در حالی  که بین ایران و عراق پیمان همکاری وجود 
داشته و این اقدام نقض این پیمان بوده و بدتر از همه قوانین 
یرپا گذاشته و قوانین دیپلماتیک را  و عرف بین المللی را ز
با هدف قرار دادن یک شخصیت سیاسی-نظامی در یک 
یر سـؤال برده اند و به این هم اکتفا نکرده و  کشـور مسـتقل ز
یـی تمـام در کنفرانـس مطبوعاتـی بـه آن اعتراف هم  بـا پررو
می کننـد. بـه هر حـال خداوند مقرر کرده که حق مظلومین 

ضایع نخواهد شد.

پس از شهادت قاسم سلیمانی راه و مسلک 
او چگونه ادامه خواهد یافت؟ تا چه اندازه با 

در حاشیه مراسم ختم 
حاج شهید قاسم سلیمانی 

دیداری با حاج اسماعیل قاآنی 
داشتیم که در آن دیگر گروه های 

مقاومت فلسطین هم حضور 
داشتند، در ایشان دو ویژگی را 
دیدیم: اول صراحت ایشان و 

حق پذیری شان بود به طوری که 
گفتند این خسارت جبران پذیر 

نیست و کسی نمی تواند جای خالی 
شهید سلیمانی را پر کند و باید این 

حقیقت را پذیرفت. 

اما ویژگی دوم این بود که در ایشان 
یک شخصیت مؤمن، فهیم، 

کارآزموده دیدیم که سال ها در 
ماموریت های جهادی مربوط به 

منطقه کنار حاج قاسم بوده و 
فلسطین را بخوبی می شناسد

سردادر قاآنی به عنوان جانشین شهید سلیمانی 
در نیروی قدس آشنایی دارید؟

درباره حاج اسماعیل قاآنی اوال برای ایشان توفیق الهی 
یم. طی دیداری که با ایشـان در حاشـیه مراسم  را خواسـتار
که در آن دیگر  ختم حاج شـهید قاسـم سـلیمانی داشـتیم 
گروه های مقاومت فلسطین هم حضور داشتند، در ایشان 
یژگی را دیدیم: اول صراحت ایشان و حق پذیری شان  دو و
بـود به طوری کـه گفتنـد ایـن خسـارت جبران پذیـر نیسـت و 
هیچ کس نمی تواند جای خالی شهید سلیمانی را پر کند 
یژگـی دوم این بود که  و بایـد ایـن حقیقـت را پذیرفـت. امـا و
در ایشـان یـک شـخصیت مؤمـن، فهیـم، کارآزمـوده دیدیم 
یت هـای جهـادی مربـوط بـه منطقـه  کـه سـال ها در مامور
کنـار حـاج قاسـم بـوده و فلسـطین را بخوبـی می شناسـد و 
کـه ایشـان راه شـهید سـلیمانی در  برداشـت مـا ایـن اسـت 
که دشـمن  مواجهه و مبارزه با اشـغالگران صهیونیسـت را 
یم  مشترک امت اسالمی می داند ادامه خواهد داد. امیدوار
که خداوند این مجاهد عزیز یعنی حاج اسماعیل قاآنی را 
ادامه راه مبارزه با ظالمین و حمایت از مظلوم توفیق دهد 
گـذراری در تحقـق آرمـان  و ایشـان هـم نقـش مهـم و تاثیـر 

قدس داشـته باشند.

گر بخواهید شهید سلیمانی را در یک  در پایان ا
عبارت یا جمله کوتاه وصف کنید چه می گویید؟
توصیـف شـخصیت بـزرگ و فرماندهـی همچـون حاج 
قاسم سلیمانی رحمه اهلل  در یک عبارت یا جمله دشوار است. 
ایـن مـرد بـرادری بـزرگ و دارای نـگاه سیاسـی و دلسـوزی  و 
شخصیتی نظامی و مرد میدان و همچنین سرباز واقعی و 
گر بخواهم چیزی از صحبت هایش  فرماندهی حقیقی بود. ا
یبایش با لهجه فارسـی اش در شـرایط  را که به زبان عربی ز
یـم بایـد بـه ایـن جملـه اش  بحرانـی دائمـا تکـرار می کـرد بگو
اشاره کنم که: اشکالی ندارد. خداوند رحمتش کند ایشان 
به اصطالح مدیریت جدید »حالل مشکالت« بود. یعنی 
قادر بود مشکالت برادرانش را رفع کند و هر چیزی که با او 
مطـرح می شـد  با سـینه ای گشـاده برخورد می کـرد و آرزوی 
شـهادت داشـت و همیشـه ایـن آرزو بـر زبانش جـاری بود و 
نهایتا بدانچه می خواست رسید اگرچه پشت سرش جای 
خالی بزرگی باقی گذاشت. خداوند این شهید را بپذیرد و 
ان شاء اهلل ما مسیرش را تا قدس و بیرون راندن اشغالگران 

صهیونیست ادامه دهیم.

  برخی موارد تا 48 ساعت چیزی نمی خورد 

گر می دیدیم غذای سـردار دسـت  گـر مطمئـن نمی شـد همـه بچه هـای گردان هـا غـذا خوردنـد، خـودش لـب بـه غـذا نمـی زد. این کار سـردار برای ما وحشـت بـود. ا ا
نخورده اسـت، معلوم می شـد غذا رسـاندن به یک گروهان خیلی مشـکل بوده و بچه ها رفتند به سـمتش، ولی هنوز به آن نرسـیده بودند. آن گروهان به مسـئول 
گـردان می گفـت، مسـئول گردانـش هـم بـه باالتـر اطـالع مـی داد کـه بـه گروهـان فالن غذا نرسـیده. در ایـن صورت حاج قاسـم غـذا نمی خورد. خصوصیـات اخالقی 
سـردار طـوری بـود کـه شـاید تـا 48 سـاعت هـم چیـزی نمی خوردنـد. حـاج قاسـم تـدارکات بـود، فرمانـده عملیـات بـود، فرمانده گـردان بـود، فرمانده گروهـان بود، 

اطالعاتـی بـود. غـذای آشـپز را تسـت می کـرد، حتـی لبـاس و یـخ و آب و... را هـم خودش چک می کرد که مشـکلی نداشـته باشـد.
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روزهای اول وقتی وارد سوریه شد، خیلی ها مالمتش می کردند، می گفتند سوریه سقوط 
کرده است و این تالشی است که هم در آن ناموفق است و هم برای ما عواقب بین المللی 
بسیاری دارد؛ اما حاج قاسم می دانست که دفاع از حرم یک نقطه استراتژیک است، هم 
به لحاظ عقیدتی هم به لحاظ امنیتی! او در سوریه فقط به بشار کمک نمی کرد، بلکه در 
حقیقت داشت منافع ملی و امنیت ملی ایران را تامین می کرد، چیزی که طعنه زنندگان 
روزهای اول، بعد از چند سال به آن رسیدند و شدند حامیان حاج قاسم وقتی که دیگر 

سوریه از خالفت داعش پاک شده بود...
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یه در همان سـاعات اولیه شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی در پیامی به رهبر انقالب  ییس جمهوری عربی سـور ر
یرانگر  یم این جنایت بر عزم محور مقاومت برای ادامه مقابله با سیاست های و کامل دار اسالمی نوشت: اطمینان 

ز جهان، می افزاید. آمریکا در منطقه و نیز در برابر تمامی نیروهای سـتمگر و متجاو
ز جمعه در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی  پیامی خطاب به حضرت آیت اهلل العظمی  بشار اسد رو
امام علی خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی اظهار داشت: در نهایت اندوه و حزن فراوان خبر شهادت تعدادی 
از فرماندهـان مقاومـت و در راس آنـان سرلشـکر قاسـم سـلیمانی فرمانـده سـپاه قـدس که زندگی خـود را در کار ملی و 
کرد،  یسـم و حامیان آن سـپری  ر کشـور خود و محور مقاومت و آرمان های بر حق ملت ها در جنگ با ترو خدمت به 

یافت نمودیم. در
یه گرم ترین مراتب تسـلیت قلبـی خود را  یه افـزود: مـن بـه نـام خـود و بـه نام مـردم عرب سـور ییـس جمهـوری سـور ر
خدمـت حضرتعالـی و ملـت بـرادر ایـران، ابـراز می دارم و از درگاه خداوند عز و جل مسـالت دارم که آن شـهید فقید را 

در رحمـت واسـعه خـود قـرار داده و صبـر جمیـل و اجـر جزیـل به خانواده ایشـان عطا فرماید.
یه که هرگز ایسـتادن وی را  کرد: یاد شـهید سـلیمانی در وجدان مردم سـور یه تصریح  ییس جمهوری عربی سـور ر
یسـم و حامیـان آن از یـاد نخواهـد بـرد، جاودان خواهـد ماند و  ر یه علیـه ترو یه و دفـاع از سـور در کنـار ارتـش عربـی سـور

یسـم از یـاد نخواهد رفت. ر زی هـای متعـدد علیه تشـکیالت ترو نقش آفرینـی روشـن وی در پیرو
کید مجددی بر سیاست های مستدام  اسد عنوان کرد: این اقدام جنایتکارانه که دولت آمریکا مرتکب آن شد، تا
گسـتراندن بی نظمـی و هـرج و مـرج و اشـاعه قانـون جنـگل در خدمـت بـه  یسـم و  ر آن در حمایـت و پشـتیبانی از ترو

طرح های صهیونیسـتی و اسـتعمار در منطقه و تمامی جهان اسـت.
یم این جنایت بر عزم محور مقاومت برای ادامه مقابله با سیاست های  وی خاطرنشان کرد: ما اطمینان کامل دار

ز جهان، می افزاید. یرانگر آمریکا در منطقه و نیز در برابر تمامی نیروهای ستمگر و متجاو و
که راه شهید سلیمانی و هم رزمان وی در اذهان جوانان  یم  ر شد: شکی ندار یه یادآو ییس جمهوری عربی سور ر
مقاومـت پـس از شـهادت وی بیشـتر رسـوخ خواهـد کـرد و بـر اراده و عـزم ایـن جوانـان جهـت ادامه راهی که آن شـهید 
کرده بودند، می افزاید و جهت افزایش و تحکیم بخشـی نیرو و اقتدار مقاومت در برابر دشـمنان  و هم رزمانش شـروع 

کمیت اراده ملت ها در کل جهان پایه و مبنا خواهد شـد. منطقـه مـا و احقـاق حـق بـر تثبیـت حا
اسد اظهار داشت: خالصانه ترین مراتب تسلیت را به حضرتعالی و ملت ایران ابراز می دارم.

ترین نشـان افتخار این کشـور را به نام حاج قاسـم سـلیمانی  ز بعد از شـهادت حاج قاسـم باال بشـار اسـد اما دو رو
یه، عماد خمیس، که حامل این نشان بود گفت:»اعطای مدال نشانگر  یر سور ز برای دولت ایران فرستاد. نخست و

محبت عمیق اسـد به سـلیمانی و برادرانش در ایران اسـت.«

بشار اسد: یاد شهید سلیمانی از 
وجدان مردم سوریه نخواهد رفت
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یاد شهید سلیمانی در 
وجدان مردم سوریه که 

هرگز ایستادن وی را در کنار 
ارتش عربی سوریه و دفاع از 

سوریه علیه تروریسم و حامیان 
آن از یاد نخواهد برد، جاودان 

خواهد ماند و نقش آفرینی 
روشن وی در پیروزی های متعدد 

علیه تشکیالت تروریسم از یاد 
نخواهد رفت
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مهمترین متحد استراتژیک بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در این سال ها ایران بوده است، از 
روزی که سوریه در حال سقوط بود تا آن روز که اعالم پایان خالفت داعش اعالم شد و حاال که روزهای 

بازسازی سوریه است. اتحادی که از سال ها قبل وجود داشت، زمانی که پدر او، »حافظ اسد« تنها رئیس 
جمهور یک کشـور عربی بود که پشـت ایران ایسـتاد و از جبهه حق دفاع کرد. بشـار اسـد در این سـال ها 
همـواره دربـاره ایـن ارتبـاط و نزدیکـی اش بـا ایـران سـخن گفته اسـت؛ مواضعی کـه گاهی از زبـان خودش و 
گاهی به واسطه دیگران شنیده شده است.

سوریه؛ عمود خیمه مقاومت

171

به حاج قاسم گفتم پای مقاومت می ایستم
وقتی حاج قاسم آمد بعد از بررسی اوضاع پرسید »می خواهی 
بمانی یا خیر؟ اگر می خواهی بمانی ما با تو هستیم و مقاومت 
یه  گـر می خواهـی نمانـی، بـا مـا بیـا ]و از سـور خواهیـم کـرد و ا
خـارج شـو[.« مـن گفتـم نـه تنهـا خودم مـی مانم، خانـواده ام 
هم می مانند.« حاج قاسم گفت »در این شرایط خانواده ات 

را خارج می کنیم« باز گفتم »خانواده ام با من می ماند.« 

یه ایستاد حاج قاسم کنار مردم سور
یسـت بودیـم، مـردم مـا در فشـار  مـا چندیـن سـال درگیـر ترور
یست ها، در  یزی این ترور بودند، در میانه جنگ بودیم و خون ر
یست مبارزه  تمام این سال ها حاج قاسم کنار ما بود و با ترور

می کرد. ما این تالش مجاهدانه او را فراموش نمی کنیم.

مردم خط قرمز ما هستند
همان روزهای اول حاج قاسم پیام آیت اهلل خامنه ای را آورد 
کـه » مـردم خـط قرمـز مـا هسـتند. اگر چنیـن اتفاقـی بخواهد 
یه بیفتد و نسبت به کشتار مردم بی تفاوت باشید،   در سور
روی حمایـت مـا حسـاب نکنیـد« ایـن خط قرمز مـا هم بود؛ 

یه خـط قرمـز ما بود و همین شـد که ایـران تمام قد  مـردم سـور
یه را با برخی  کنار ما ایستاد. اشتباه دشمنان این بود که سور
کشـورهای عربی اشـتباه گرفتند، درحالی که در آن کشورها 
حرکت مردم در جهت مقاومت و درواقع، قیام علیه آمریکا 

و دست نشـاندگان آن بود

اصول ما ثابت است، ما در کنار محور 
مقاومت خواهیم بود

یم، تحریم اقتصادی  هر گونه پیروزی میدانی به دست می آور
علیه ما تشدید می شود، اما تالش حکومت، مردم و همکاری 
هم پیمانان و دوستان، می توان از این مرحله دشوار عبور کرد 
و بحران کنونی را پشـت سـر گذاشـت. وضعیت اقتصادی 
یه دشـوار اسـت، امـا ایسـتادگی خواهیـم کـرد. ملـت ما  سـور
صبور است. تصمیمش نیز این است که پیروز شود. موضع 
یه تغییر نخواهد کرد و همچنان حامی گزینه مقاومت  سور
یه  باقی خواهد ماند. از ابتدای بحران تالش بر این بود که سور
متحد و یکپارچه باقی بماند و از یک وجب از خاک آن کوتاه 
یه، پایبندی آن به  نخواهیم آمد؛ یکی از عوامل حمله به سور
یژه از منظر قرار گرفتن در کنار ]محور[  اصول ثابتش بود؛ به و

مقاومت و مسئله نخست عرب ها یعنی مسئله فلسطین!

هرچه داریم از حمایت ها و هدایت های 
شماست

سالم من را به امام خامنه ای برسان ]خطاب به امیرعبداللهیان[
و بگو جزء آرزوهای من این است که شخصًا به تهران بیایم و 
از شـما تشـکر کنم و در خیابان های تهران قدم بزنم، چون ما 

یم از حمایت ها و هدایت های شماست. هرچه دار

استقالل سوریه نتیجه ایستادگی در کنار 
جریان مقاومت است

یه مشابه جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران  جنگ سور
بود. جمهوری اسالمی در این حادثه فداکارانه در کنار ما بود 
و الزم اسـت موفقیـت کنونـی را به جنابعالـی و همه ایرانیان 
یه ملت هایی  تبریک بگویم و از آنان قدردانی کنم. ایران و سور
دارای هویت و عقیده هستند و دستاوردهای امروز اگرچه 
یان به دسـت آمده، اما یقینًا نتیجه ایسـتادگی  با زحمت و ز
در کنـار جریـان مقاومـت اسـت. بسـیاری از کشـورها مقهور 
آمریکا بودند و تصور می کردند این آمریکا است که سرنوشت 
و آینده جهان را تعیین می کند اما بر اثر ایستادگی ملت های 

پاشی است. مقاوم، این تصور غلط در حال فرو

راه خنثی کردن توطئه دشمنان
آمریکا و متحدان منطقه ای تالش شان را برای تفرقه افکنی در 
یه، کردند و حاال این تالش ها نتیجه  میان اقوام و مذاهب سور
ُکردها و عشـایر روابط  یه،  ز در سـور عکس داده اسـت و امرو
خوبی با دولت دارند و حتی برخی گروه ها که سابقه درگیری 
ز بـر خالف نظـر آمریکا و  و اختـالف بـا دولـت داشـتند، امـرو
عربستان سعودی با دولت همراه شده اند. تقویت ارتباطات 
یه با علمای ایران  مذهبـی همچـون ارتباطات علمای سـور
فرصتی مهم برای مقابله جریان های تکفیری است. ایران و 
یه باید روابط اقتصادی خود را دائمًا گسترش دهند چرا  سور
که افزایش ارتباطات، عامل مهمی در خنثی کردن توطئه های 

دشمنان دو ملت خواهد بود.

اتحاد و مقاومت ما، تراس و هراس در دل 
آمریکایی ها انداخت

در ایام جنگ مواضع ایران همواره واضح و روشن بوده است. 
بـرای تمامـی دسـتاوردهای جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن 
سـال ها بـه شـما تبریـک عـرض می کنـم، پیروزی هایـی کـه به 
صورت مشترک داشتیم از عوامل ترس و هراس در دل  آمریکا و 
غربی ها است و به خصوص دوگانگی و شکافی است که امروز 
در دولت آمریکا شاهد هستیم. ما از حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم  توسط رهبر 
معظم انقالب اسـالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای نسـبت 
یه صورت گرفته است، تشکر می کنیم. به ملت و دولت سور

ما خانوادگی به ایران عالقه مندیم
یژه ای به ایران داشته ایم،  همیشه و به طور ناخواسته عالقه و
در لندن که با همسرم تحصیل می کردیم، وقتی می خواستیم 
یم همواره همسر و  برای تفریح به رستوران کشور خاصی برو

یم. فرزندانم پیشنهاد می کردند به رستوران ایرانی برو

عزیز شـــــــام



(، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس: سرتیپ محمدرضا فالح زاده)ابوباقر

حاج قاسم با اراده خود
جهان اسالم را از یک اژدها 
نجات داد

سـردار »محمدرضـا فـالح زاده« از همراهـان حاج قاسـم سـلیمانی عزیز در جنگ 
«  گذاشـته شـد و حاال همه  با داعش بوده اسـت که در میدان جنگ نام او »ابوباقر

او را با این نام می شناسند. روزهای سخت سوریه را درک کرده است، اما به سختی با 
ما همراه شد تا گفت و گویی در این باره داشته باشیم. گفتیم قرار است فقط از حاج 
قاسم بگویید و ایشان به همین شرط قبول کرد؛ البته البالیش در اتفاقات سوریه َسرک 
کشیدیم. گفت و گویی مفصل شد، گفت و گویی که هر کجای آن ارجاع به حاج قاسم 
داشـت، اشـک چشـمان او نیز جاری می شـد. از چگونگی آزادسـازی فرودگاه دمشق و 
حلب توسط حاج قاسم تا منطقه قاسم آباد، شرق سوریه از چگونگی آزادسازی بوکمال 
تا دستبوسـی رزمندگن توسـط حاج قاسـم عزیز همه را برایمان تعریف کرد. این گفت 
و گوی مفصل را در زیر بخوانید.
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از اول ماجرا می خواهیم شروع کنیم، از آشنایی 
شما و حاج قاسم ..

ابوباقـر: در سـال ۱۳۶۳ و بعـد از عملیـات خیبر با حاج 
قاسم آشنا شدم. نخستین بار در منطقه هورالعظیم ایشان 
را دیدم و بعد از آن در قرارگاه که جلسـه داشـتیم، همدیگر 
را می دیدیـم تـا عملیـات والفجـر ۸ که اوج ارتباط ما شـروع 
ز و در عملیات های بعدی مانند مهران،  شد تا همین امرو
کربـالی 5 و الفجـر ۱۰ و آخریـن مواجهـه ما در تک های آخر 
جنـگ بـود، امـام پیـام داد کـه اینجـا همه حـق در برابر همه 
باطل قرار دارد و باید دشمن را عقب زد. بچه های ایشان، 
بعثی هـا را از جـاده اهـواز- خرمشـهر تا مرزهـای بین المللی 
عقـب زد. حاج قاسـم در جنگ فقـط 2۸ عملیات آفندی 
داشت. رفاقت دوستی مان مستحکم شد، اما بعد از جنگ 
تحمیلی هر کدام در یک بخش از سپاه خدمت می کردیم 
و در کنار هم نبودیم، البته رفت و آمدم با ایشان در کرمان 
و تهـران ادامـه داشـت چـون ایشـان را صاحـب نفـس دیـده 
بودم، مثاًل من دو بار کل شورای فرماندهی یگان ها را بردم 
کند،  که ایشان برای ما موعظه  کرمان خدمت حاج قاسم 
یه توفیق پیدا کردم  اما بعد از سال ها دوباره در صحنه سور

در رکاب ایشان باشیم.

چه شد شما وارد صحنه سوریه شدید؟
یه اوضاع ناجوری داشت که جلوتر به آن می رسیم.  سور
یه اعتقادی و جهاد بر علیه دشـمنان خدا بود  مسـاله سـور
یه شـدم  یعنـی جنـگ حـق و باطـل بود، زمانی که وارد سـور
حاج قاسم از من پرسید »می خواهی بمانی؟« گفتم »بحول 
اهلل«. گفت »در این مسیر انگیزه، اراده و صبر نیاز است«. 
کـه هسـت« چـون آن زمـان از  گفتـم »ان شـاهلل اراده و صبـر 
یه اطـالع  موضـع رهبـر معظـم انقـالب )مدظلـه( را در سـور
نداشـتم، گفتـم دربـاره انگیـزه سـوال دارم چـون انگیزه یک 
موضوع عقیدتی است. حضرت آقا )مقام معظم رهبری( 
یه چیست؟« برافروخته شد.  نظرشان درباره فعالیت در سور
ز هر کاری که  ز اول تا امرو پاسخ داد »ابوباقر! من از همان رو
کـردم پیـروی از امـر والیـت فقیـه حضرت امـام )ره( و بعد از 
امام حضرت آقا )مدظله( بوده اسـت. بعضی وقت ها سـر 
ایـن مواجهـه اول بـا من شـوخی هم می کرد؛ امـا وقتی این را 
شنیدم انگیزه ام هم جدی شد که آنجا خط مقدم مقاومت 

و با دستور ولی امر است و باید حضور داشته باشیم.

وضعیت سوریه چطور بود؟
ُخـب وقتـی بیـداری اسـالمی اتفـاق افتـاد، آمریـکا هـم 
کت ننشست، تا آنجا که می توانست سعی در دخالت و  سا
دشمنی داشت. همزمان با تونس و مصر و بحرین و لیبی و 
یه هم استارتی خورد؛ اول درگیری  کشورهای دیگر، در سور
در درعـا بعد دوما، رسـتن، تلبیسـه حمـص، بعد بوکمال و 
بعـد هـم توسـعه یافـت و خیلـی زود تبدیل شـد بـه معارضه 
یت آن را تکفیری های وهابی شکل  مسلحانه ای که محور
یـد و کمـک  داده بودنـد. رهبـر معظـم انقـالب فرمودنـد »برو
یه نشکند و حکومت وهابی تکفیری  کنید که حکومت سور
رده بـود شـکل نگیـرد«. دو نکتـه اینجـا  کـه سـردرآو نوگرایـی 
یه همان حکومتی اسـت  مهم اسـت. اول اینکه نظام سـور
کـه در زمـان جنـگ تحمیلـی بـا وجـود اینکـه دنیای سـلطه 
پشـت صـدام بـود، بـه ما کمک کـرد. پدر همین آقای بشـار 
اسـد، آقای حافظ اسـد، یکی از پایبندترین افراد به جبهه 
مقاومـت علیـه اسـرائیل و همراه مـا در جنگ با صدام بود. 

یه هیچ قرارداد صلحی را با اسـرائیل  نکتـه مهـم اینکه سـور
امضاء نکرده و سفارت طرفین باز نکرده و همیشه مخالف 
نظام آمریکا و در حال جنگ با اسـرائیل بوده اسـت. نکته 
که از دل القاعده  که شـکل گیری داعشـی  دوم هم این بود 
بوجود آمده است، نخستین لطمه اش را شیعیان می بینند 
و ایران که  ام القرای شیعه است بیش از همه تهدید می شود.

گر می شود این تغییر جغرافیای سوریه را کمی  ا
که وقتی شما رفتید زمین  بیشتر توضیح دهید، 

گروهی بود؟  های سوریه دست چه 
ببینید بخش عمده جزیره یعنی کل استان رقه، بخشی 
کـرد، بوکمـال، صالحیـه،  از اسـتان هـای حسـکه سـقوط 
کـرده بود، همه مرزهای شـرقی  ر سـقوط  المیادیـن، دیرالـزو
یادی از استانهای جنوبی سقوط  سقوط کرده بود، بخش ز
کـرده بـود. بخـش عمده ای از اسـتان های حمص و حماه 
سقوط کرده بود. حلب در محاصره بود و کل منطقه اطرافش 
ر ادلب همه سـقوط کـرده بود.  ر تـا دو سـقوط کـرده بـود، دو
یه سـقوط کرده بـود، مرزهای  بخـش اعظـم جغرافیای سـور
یایی مدیترانه  کرده بود و فقط مرز در خشـکی همه سـقوط 
کـرده بـود. غوطـه  مانـده بـود. اطـراف دمشـق همـه سـقوط 
شـرقی و غوطه غربی سـقوط کرده بود، تیر غناسـه به گنبد 
ینب )سالم اهلل علیها( می  رسید. یعنی فکر بکنید  سیده ز
گـر چهارراه ولیعصر اسـت، آن طـرف تا میدان  مرکـز تهـران ا
امـام حسـین، ایـن طـرف هـم تـا خیابـان نـواب هـم سـقوط 
کـرده اسـت. جـاده فـرودگاه دمشـق مسـدود بـود. دشـمن تـا 
کفرسوسـه محلـه اسـت در  کفرسوسـه دمشـق جلـو آمـده، 

قلب دمشـق است.
بـا سـقوط هـای بعـدی ماننـد ادلـب، السـخنه، تدمـر 
یـر نظـر دولـت مرکـزی  یه ز ۱۶ درصـد از کل جغرافیـای سـور
باقیمانده بود، این یعنی خالص! اراده میدانی حاج قاسم 
زی بـا ماسـت؛ چـون خـدا بـا ماسـت، این  ییـد پیـرو کـه بگو

ـم
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س ح
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پ

 20 سال در کمین شهادت

بعضی وقت ها ذکاوت مان در راه های غلط می رود. 
هیچ ارشی هم ندارد ما ذکاوت کنیم. برای ثروتمند 
بـرای پـول دار شـدن ذکاوت  کنیـم،  شـدن ذکاوت 
کنیـم، بـرای کاله گذاری ذکاوت کنیم یا برای چیز 
دیگـری، هیـچ ارزشـی نـدارد، هیـچ طعمـی نـدارد، 
هیـچ شـیرینی نـدارد، هیـچ مانـدگاری نـدارد. ایـن 
کمیـن  کـه یـک آدم بیسـت سـال در  ذکاوت اسـت 
ر خودش  می نشیند، خودش را حفظ می کند، به زو

را سـوار اتوبوس شـهادت می کند.
این ذکاوت خیلی مهم تر از آن ذکاوت است که کسی 
بیست سال، بیست و پنج سال در کمین بنشیند 
و اصرار کند. خیلی مهم است که کسی خسته سر 
یک راه بنشیند و بتواند خودش را اتصال بدهد. این 
زی است، این معنای حقیقی آن  ُبرد است، این پیرو
جمله ی امیر المومنین است؛ »فزت برب الکعبه« 

ز شدم، من رسیدم، من ُبردم. رستگار شدم، پیرو

نظام سوریه همان 
حکومتی است که در 

زمان جنگ تحمیلی با وجود 
اینکه دنیای سلطه پشت صدام 
بود، به ما کمک کرد. پدر همین 

آقای بشار اسد، آقای حافظ 
اسد، یکی از پایبندترین افراد به 

جبهه مقاومت علیه اسرائیل 
و همراه ما در جنگ با صدام 
بود. نکته مهم اینکه سوریه 

هیچ قرارداد صلحی را با اسرائیل 
امضاء نکرده و سفارت طرفین 

باز نکرده و همیشه مخالف 
نظام آمریکا و در حال جنگ با 

اسرائیل بوده است.
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انگیـزه و اراده الهـی اسـت، ایـن اراده متصـل بـه خداونـد 
کرده بود، باز دشمن  است. با وجود اینکه همه جا سقوط 
را حقیـر می دیـد. ایـن عیـن اراده پیامبـر�در برابر جبهه 
کثین و  برابر نا کفـار اسـت، عیـن اراده امیرالمومنیـن� در
مارقین و قاسطین است، عین اراده حضرت امام خمینی 
)ره( و رهبـر عظیـم الشـان انقـالب )مدظله( اسـت در برابر 
شـیطان بـزرگ هـر دو بزرگـوار فرمودنـد: »آمریـکا هیچ غلطی 
که دشمن و توانمندی او بزرگتر از  گاهی  نمی تواند بکند!« 
موجودی او معرفی می شـد، می گفت نه خیر دشـمن حقیر 
است، هجوم کنید دشمن شکست می خورد. حاج قاسم 
از اراده و انگیزه و روحیه قوی برخوردار بود و آن را در عرصه 
یزی هایش بود. به نظر  کـم کـرد، این مهم تر از طرح ر نبـرد حا
بنده اراده الهی و مدیریت قوی و میدانی حاج قاسـم یک 

طـرف و جهـاد مجاهدان یک طـرف دیگر بود.

بریم سراغ همان طرح ریزی ها، صحنه چگونه 
اداره شد؟ چگونه به سمت پیروزی ما پیش 

رفت؟
فـرودگاه دمشـق مسـدود بـود، جـاده فـرودگاه را بـا قناسـه 
می زدند، بعدًا دیوار بتونی را اطراف این جاده، برای همین 
گذاشتند. حاج قاسم از همان جا شروع کرد. با یک تعدادی 
نیروی مخصوص عازم شـد و از فرودگاه وارد دمشـق شـد، 
یـزی و عملیات هـا را  آنجـا را آزاد کـرد و شـروع کـرد بـه طرح ر
یزی کرد. هوشمندی او هم اینجا  یکی بعد از دیگری طرح ر
بود که از مرکز شروع کرد. دمشق را حفظ کردند و آقای بشار 
اسد البته مردانه ایستاد و تکان نخورد و پایتخت که حفظ 

شد، به آزادسازی بقیه مناطق پرداختند.
وقتـی از مرکـز یعنی سـقوط دمشـق ناامید شـدند، تمرکز 
کمک اسـرائیلی ها  به سـمت جنوب رفت آمریکایی ها با 
طراحـی کـرده بودنـد کـه عملیاتی به شـکل H انجـام دهند 
که از دو طرف حرکت بکنند بیایند تا شهرها را یکی یکی 
تصرف کنند و تا دمشق پیشروی کنند و با نیروهای النصره 
یستی این گروه در غوطه شرقی و غربی الحاق  ر و حامیان ترو
کننـد، دمشـق را بـه سـقوط بکشـانند. حـزب اهلل و قـرارگاه 
ینـب�در جنـوب بـه کمـک ارتـش رفتـه بـود و  حضـرت ز
بـرای دفـاع و جلوگیـری از سـقوط بیشـتر شـهرها در اسـتان 
یدا مشغول بودند؛ ولی کافی نبود  های درعا و قنیطره و سو
یستی هجوم می شد و آنها را وادار به  ر گروه های ترو باید به 
عقب نشـینی می کردنـد؛ لـذا حـاج قاسـم قبـل از عملیـات 
در زمسـتان ۹۳ بـا چنـد نفـر از فرماندهـان حـزب اهلل و بچـه 
هـای خودمـان بـه جنـوب رفتیـم، بـه جایی رسـیدیم که دو 
طـرف ارتفاعاتـی بـود؛ حـاج قاسـم گفـت: ایـن ارتفاعـات را 
می بینیـد؟ ارتفاعـات ایـن سـمت مثـل ارتفاعـات رقابیـه 

می مانـد و ارتفاعـات آن طـرف مثـل ارتفاعـات علی َکره زد. 
)ایـن ارتفاعـات مربـوط بـه منطقـه عملیاتـی فتـح المبیـن 
گر اینهـا از این ارتفاعات جنوبی به  بـود(. حاجـی گفت: »ا
ارتفاعات برسند دمشق سقوط می کند! باید این را بگیریم 
یزی ای کرد که  و دشـمن را پـس بزنیـم«. حاجـی یک طرح ر
طی دو عملیات آفندی و هجومی دشمن عقب رانده شد 

و برای همیشـه متوقف شـد.

گروه های تکفیری و  بعد از دمشق و جنوب، 
کردند؟ کجا تمرکز  تروریستی 

ز اول عیـد تـا حـدودًا اول شـهریور ۹۴  بـه صـورت  از رو
مستمر جنگ و عملیات را در منطقه اطراف ادلب داشتیم. 
دشـمن بعـد از تصـرف ادلـب می خواسـت سـهل الغاب و 
کـه بـر الذقیـه، طرطـوس و بـر مرزهـا  شـمال الذقیـه را بگیـرد 
یای مدیترانه برسد. آنجا عملیات  یایی الذقیه یعنی به در در
خیلی سختی بود، چون تمام توان خود را متمرکز کرده بودند. 
گروه هـای تکفیـری از سـوی عربسـتان سـعودی، آمریـکا، 
یـم اشـغالگر قـدس و ... بـه لحـاظ مالـی و تسـلیحاتی،  رژ
ردیـن تـا پایان  پشـتیبانی می شـدند. حـدود 5 مـاه از اول فرو
مـرداد یگان هـای ارتـش مسـتقر در منطقـه و قـوای »سـهیل 
حسـن« و یـگان هـای خودمـان، »مهاجـر« و »حـزب اهلل« 
از ۹۴/۱/۱ تـا پایـان مـرداد مـاه در منطقـه ادلـب و جنـوب 
یحا و جسرالشغور و کل سهل الغاب  ادلب از مسطومه، ار
مشغول نبرد سخت و گاهی تن به تن بودند؛ ولی توانستند 

از پیشـروی دشـمن جلوگیـری و آنهـا را متوقـف نماینـد و از 
کام نمایند. یای مدیترانه بود نا که در رسـیدن به هدفشـان 

حاج قاسم جلساتی را در منطقه سهل الغاب و بعد هم 
جلسه ای را در فرودگاه الذقیه گذاشت که جلسه طوالنی شد 
کرد و سـه  و نتیجه آن جلسـات را حاج قاسـم جمع بندی 
یت کمیته  گرفت، تقو کار قرار  موضوع اساسـی در دسـتور 
مستشاری ارتش و حرس جمهوری، دوم کمِک آموزشی، 
یزی  اطالعاتـی و مهندسـی بـه پدافند موجود و سـوم طرح ر
یـا پـس از کار  هجومـی بـرای آزادسـازی ادلـب و فوعـه و کفر
یزی عملیاتی، آمادگی الزم برای  اطالعاتی و سپس طرح ر
آزادسازی فوعه، کفریا و ادلب صورت گرفت که کاًل موازنه 
قوا را تغییر بدهد. این عملیات ها یگان های جبهه حق را 
رد. در همیـن ایـام یعنی اواخر مرداد ۹۴  ک دفاعـی درآو از ال
یه گردید و در عملیات نصر در حوزه  روسیه وارد صحنه سور

آتش هوایی کمک دادند.

پایه اصلی جنگ طبیعتا باید ارتش سوریه 
بوده باشد؛ از وضعیت ارتش سوریه توضیح 

بیشتری بدهید؟
یه از نظر سازماندهی و طرح آمایش و گسترش،  ارتش سور
تجهیزات و نوع آموزش ها و تمرینات یگانی و رزمایش های 
یـم صهیونیسـتی شـکل گرفتـه  آن بـرای دفـاع و مقابلـه بـا رژ
یستی آن هم در  ر گروه های ترو بود و برای مقابله و سرکوب 
حد وسیعی که کل کشور را درگیر کند سازمان نیافته بود؛ 
لـذا ارتـش خیلـی خـوب توانسـته بـود، تغییـر جهـت دهـد و 
یف دمشق،  بخش عمده ای از بحران را در منطقه دمشق، ر
یه  جنوب، محور دمشق تا حمص، حماه و حلب شرق سور
در یـک کالم کل کشـور را سـرکوب و مهـار نمایـد و در ایـن 
یادی از ارتش هم به شهادت رسیدند.  راستا مردان میدانی ز

که در رسانه های ما آن ایام خیلی  دو عملیاتی 
در موردش صحبت می شد، عملیات های نصر 
و محرم بود، این عملیات ها چه ویژگی داشت 

و چه نتاجی برای ما رقم زد؟
این عملیات نصر و محرم به فرماندهی مسـتقیم حاج 
بـا نیروهـای رضـوی، دفـاع مردمـی و حـزب اهلل و  قاسـم و 
یـون و کمـک ارتش  ینبیـون و حیدر همچنیـن فاطمیـون، ز
شروع شد و مناطق وسیعی از منطقه جنوبی حلب مانند 
عبطین، الوضحی، غراصی، بالس، کفر عبید، نورجهاش 
مشرفه، جبل اربعین، حمیدیه، تل دادین، شغیدلیه وسه 
یتان،  آن، سابقیه، خلصه و حمره، خان طومان، خالدیه، ز
برنه، تلیالت و عزیزیه و شهرهای بزرگ الحاضر و العیس آزاد 
شدند و عمده قوای دشمن آسیب جدی دیدند و شرایط 

  به فکر بسیجیان 

کرمانشـاه می رفتیم. معمواَل حاج قاسـم در صندلی عقب می نشسـتند و اسـتراحت می کردند.  که برای حضور در جلسـه ای باید به تهران یا  مواقعی پیش می آمد 
کـه  کنـی، در حالـی  کولـر رو روشـن  کولـر را روشـن می کـردم. ایشـان متوجـه می شـدند و می گفتنـد: چه طـور می تونـی  گرمـی هـوا  بعضـی اوقـات در تابسـتان بـه علـت 
گـر در زمسـتان هـم بخاری روشـن می کردم ایشـان اعتـراض می کردنـد و می فرمودنـد: چه طور  بچه هـای مـا زیـر آفتـاب گـرم خوزسـتان در حـال جنگیـدن هسـتند؟ ا

کـه بسـیجیان ما در سـرما می جنگند. می تونـی بخـاری روشـن کنـی، در حالـی 

حاج قاسم گفت: این 
ارتفاعات را می بینید؟ 

ارتفاعات این سمت مثل 
ارتفاعات رقابیه می ماند و 

ارتفاعات آن طرف مثل ارتفاعات 
ره زد. )این ارتفاعات مربوط 

َ
علی ک

به منطقه عملیاتی فتح المبین 
بود(. حاجی گفت: »اگر اینها از 

این ارتفاعات جنوبی به ارتفاعات 
برسند دمشق سقوط می کند! 
باید این را بگیریم و دشمن را 

پس بزنیم«.
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خوبی برای آزادسازی نبل الزهرا فراهم کردند،که اینجا حاج 
قاسم با تیزهوشی خاص خود جبهه را در جنوب حلب به 
شمال تغییر داد و همزمان با عملیات جنوب کار اطالعاتی 
یـزی و سـازماندهی عملیات شـمال حلب انجام  و طـرح ر
ز جبهـه تغییـر کـرد و عملیـات در منطقه  شـد و ظـرف ۳ رو
کـه در محاصـره داعـش و  باشـکوی بـه سـمت نبـل الزهـرا 
النصره بودند، شروع شد که منجر به آزادسازی این شهرها 

گردید. و مردم مظلوم آنجا 
ری کنـم بعـد از آزادسـازی نبـل الزهـرا بـه تک هـای  یـادآو
یتان،  دشمن در جنوب برای باز پس گیری العیس، برند، ز
خلصـه، خان طومـان آغـاز شـد کـه پـس از هفته هـا درگیری 
موضـوع بـا نصـرت الهـی و مجاهـدت مجاهـدان راه خـدا 
یزی  دشـمن متوقف شـد و لذا عملیات طوق حلب طرح ر
ز نبرد هجومی به ثمر نشست، مجددًا  که پس از ۳۱ رو شد 
یستی النصره تک کرد  ر اینجا بود که گروه های تکفیری و ترو
و بـا عبـور از کلیـات مدفعیـه خود را به راموسـی رسـاند و راه 
حلب غربی را مسدود کرد و مجددًا حلب شرقی را به منطقه 
تحـت اشـغال خـود در غـرب حلـب پیونـد زد که با سـرعت 
عملیـات آزادسـازی طـوق دوم شـروع شـد که پـس از حدود 
زی را نصیب  ز جنگ سخت و خونین خداوند پیرو 2۸ رو
گرفتن حلب  کرد. اینجا بود که دشمن ۸ تک بزرگ را برای 
که حلب شرقی نامیده می  غربی و رسیدن به نیمه حلب 
شـد، طراحـی و اجـراء کـرد که با عنایـت الهی و تالش همه 
ینبیون و ارتش  مجاهدان سپاهی، حزب اهلل، فاطمیون، ز

یه و حمایت آتش روس ها با شکسـت مواجه شـد. سـور
همزمان عملیات آزادسازی حلب در حال اجراء بود که 
ز به طول انجامید که خداوند آزادسازی حلب  مدت ۳۸ رو
: عملیات های 

ً
ری کنـم اوال را نصیـب کـرد. ۳ نکتـه را یادآو

محـرم و نصـر اول مهـر مـاه ۹۴ شـروع شـد و زمانـی کـه حلب 
آزاد شـد تـا دی مـاه ۹5  ادامـه داشـت کـه حـاج قاسـم علـی 
گاهـی بـرای عملیات هـای عـراق  الـدوام حضـور داشـت و 

رفـت و آمد می کرد.
ثانیًا: سپاهیان اسالم با انتحاری ها و انغماسی دشمن، 
گاهی هم جنگ تن به  مواجه می شـدند و با نبرد خونین و 
تن جبهه اسالم را حفظ می کردند و با روحیه الهی به دشمن 

هجوم می بردند. 
ثالثًا: دشمن، مردم حلب را برای ماندگاری خود سپر قرار 
داده بودنـد کـه کار آزادسـازی شـهر را بـا مشـکل مواجه کرده 
بود؛ ولی با آزاد شدن شهر مردم از خوشحالی در پوست خود 

نمی گنجیدند و امید به زندگی پیدا کردند.
یستی و کشورهای خاص آنها پس  ر رابعًا: گروه های ترو
از شکسـت حلـب دچـار یـأس و ناامیـدی در جبهه نظامی 

شـدند و برتری نظامی را شـامل رزمندگان کرد.
خامسًا: با آزاد سازی حلب تغییرات عمده ای در حوزه 

یه  سیاسـی و بیـن الملـل بـه نفـع جبهـه حـق و دولـت سـور
اتفـاق افتاد.

کـرات ۳ جانبـه  سادسـًا: آزادسـازی حلـب منجـر بـه مذا
مسـکو، سـیر آسـتانه و توافق مناطق کاهش تنش و آمادگی 

بـرای تمرکـز در جبهه شـرقی گردید.

مذاکرات آستانه در یک مرحله اتفاق افتاد؟
که اتفاقًا در آسـتانه سـوم کمی  خیر، چندین مرحله بود 
کنند. در  که مسـلحین شـرکت  کشـیده شـد  کار به چالش 
ز  مذاکرات همکاری نکردند، چون طراحی کرده بودند در نورو
یه را یکسره  ۹۶ با هجوم سراسری به حماه و حمص کار سور
بکنند؛ اینها با تمرکز خود در شمال حماه و هجوم سنگین 
گرفتند و همین طور به  ز  جند شـهر و روسـتا را طی چند رو
ز دوم عید بود حاج قاسم  پیشروی خود ادامه می دادند. رو
یه تماس می گیرند که جواب  با فرماندهان میدانی در سور
پاشـی  می گیـرد اوضـاع جبهـه خـوب نیسـت و »احتمال فرو
یه اسـت« چـون دشـمن تـالش  در بخـش عمـده ای از سـور
داشـت شـهر حمـاه را پـس از محاصـره به سـقوط بکشـاند و 
بـا اتصـال بـه منطقـه حمـص شـمالی )رسـتن و تل بسـیه( و 
رد  سپس اتصال به قلمون غربی، راه حلب را به تصرف درآو
یه به 2 جزیره ساحل و دمشق تبدیل می گردید،  و عماًل سور
ز دوم عید حاج قاسم برای دیدن پدر خود در قنات  حاال رو
ملک رابر کرمان بود. حاج قاسم گفت: »بیایم؟« ما آن موقع 
یه بودیـم؛ گفتیـم »نـه بـا تـوکل بر خـدا خودمان جمع  در سـور
ز بلند  رد، همان رو می کنیم«، اما حاجی دلش طاقت نیاو

یه! شد آمد سور
ین العابدین  حاج قاسم به حماه آمد و به بلندای جبل ز
بین را دست گرفت. گفت »تک اصلی کجاست؟«  ر رفت دو
جواب داده شـد از دو طرف جدی می آیند، حاجی گفت 
»یک طرف تک اصلی است«، دقت کرد و گفت »تک اصلی 
یید؟  غرب رودخانه عاصی است« گفتیم به چه دلیل می گو
گفت »دشمن از آنجا با چشم غیر مسلح حماه را می بیند، 
تیر تیربارش از آن نقطه به اینجا می رسـد، لذا اشـتیاق دارد 
حمـاه را بگیـرد، مثـل زمانی که ما دیوارها و نخلسـتان های 
خرمشهر را می دیدیم و برای رسیدن به آن اشتیاق داشتیم! 
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گـر عبـرت گرفتیـد، آمـدن بـه این  در جلسـه شـهید ا
جلسـات اسـاس آن عبرت آموزی هسـت، اسـاس 
آن عبرت هست، یک ساعت در این جلسه شهید 
که بیسـت سـال از آن  گر توانسـتید آن چیزی  شـما ا
کـرده بودیـد، پنجـاه سـال، شـصت سـال  غفلـت 
یـد. »تفکـر  ر کمتـر و بیشـتر، می توانیـد بدسـت بیاو
الساعة افضل من عبادة سبعین سنة«. آن تفکر چه 
تفکری هست که بیش از هفتاد سال عبادت مقبول 
ارزشمند هست؟ آن تفکری که در آن عبرت باشد. 
گـر تفکـری در آن عبـرت بـود، آن فـوق هـر عبادتـی  ا
اسـت؛ چـون انسـان را پـرواز میدهد و بـه آن نقطه ی 

اعال می رساند.

روز دوم عید بود حاج 
قاسم با فرماندهان 

میدانی در سوریه تماس 
می گیرند که جواب می گیرد 

اوضاع جبهه خوب نیست و 
»احتمال فروپاشی در بخش 

عمده ای از سوریه است« حاال 
روز دوم عید حاج قاسم برای 

دیدن پدر خود در قنات ملک 
رابر کرمان بود. حاج قاسم گفت: 

»بیایم؟« ما آن موقع در سوریه 
بودیم؛ گفتیم »نه با توکل بر 

خدا خودمان جمع می کنیم«، 
اما حاجی دلش طاقت نیاورد، 
همان روز بلند شد آمد سوریه!
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گفتم این  این را چطور تشـخیص نمی دهید؟« به شـوخی 
گـر مـا هـم تشـخیص می دادیـم که می شـدیم »حاج  طـوری ا
قاسم«! همه خندیدند، حاجی پس از بازدید از جبهه های 
معردس، صوران، غمحانه و غرب عاصی تا حلفایا جلساتی 
را بـرای تغییـر وضعیـت دفاعـی به هجومی برگـزار کرد که به 
یاری خداوند عملیات ها شروع شد و شهرها و روستاهای 
ردین آزاد شـدند و تا شـمال حلفایا و  شـمال حماه تا آخر فرو
قیـات عقـب رانده شـدند بعد از این شکسـت سـنگین  ذال
یستی تکفیری النصره آتش بس منطقه  ر بود که گروه های ترو
ک دفاعی فرو رفتند، اینجا  کاهش تنش را پذیرفتند و در ال
یزی عملیات شرق و جنگ با  بود که حاج قاسم عزیز طرح ر
داعش را با حضور فرماندهان میدانی و حزب اهلل انجام داد. 

عملیات شرق در چه تاریخی شروع شد و تا 
چه تاریخی ادامه داشت؟

عملیات شرق با یگان های رضوی، حزب اهلل، فاطمی، 
ینبی و دفاع مردمی از دوم اردیبهشت ۹۶ از منطقه ضمیر  ز
یه به سمت بادیه شروع شد و تا 2۰ آذر ۹۶ ادامه داشت  سور
یه طی عملیات های والفجر ۱، والفجر  و مناطق شرق سور
2 و والفجـر ۳ انجـام شـد کـه رزمنـدگان با آزادسـازی محور 
ضمیـر بـه تنـف و منطقـه تلـول دکـوه و ارض جلیغـم بـه مرز 
اردن رسیدند و سپس با آزادسازی مثلث بصیری، صوانه، 
یه به شـارع الوعر  الیانـه، جبـل الغـراب و سـجزی ، بئـر طیار
کـه از عـراق بـه همیـن نقطـه  رسـیدند و بـا حشدالشـعبی 
مـرزی رسـیدند، الحـاق کردنـد، اینجـا بـود کـه حـاج قاسـم 

نماز شـکر اقامه کرد.
بـه دنبالـش مناطـق سـد سـلطانیه، محطـه الثانیـه، 
شهرهای السخنه، غباقب، شوال و ارتفاعات منطقه شاعر 
ر و  عقیربـات، تونیـان، بئـر قدیـم و سـپس شـهرهای دیرالـزو
المیادین همگان آزاد شـدند و با عملیات مشـترک حشـد 
یون نیروها به سد الوعر و تل تار بلند رسیده  الشعبی و حیدر

و در این طرف نیروهای حزب اهلل با تصرف محطه ثالثیه 
و حمیمـه به محطه ثانیه رسـیدند.

آن حادثه ناراحت کننده سر بریدن ها در همان 
ایام ها اتفاق افتاده بود؟

بله، آن هم خودش اثر روحی سنگینی داشت، علی ای 
حال داعش در طول ایام جنگ تعدادی از رزمندگان را به 
طرز فجیعی به شهادت رساند و بعضی را زنده زنده سوزاند 
بعضی را در آب مغروق کردند و بعضی را با کارد سربریدند 
و بعضی را با بستن پاهای آنها به 2 ماشین از وسط نصف 
کردنـد در آن ایـام مجاهـدان چسـبیده بـه داعـش در میدان 
جنگ بودند، داعش در منطقه پایگاه تک درخت، سر 27 
یه را بریدند و بردند،  نفر از بچه های ارتش و دفاع مردمی سور
یاد اسـت در حوصله ایـن بحث نمی گنجد  کـه مصادیـق ز
بعدًا به پایگاه دفاعی شهیدان عزیز از جمله سرداران شهید 
حسین قمی و محسن حججی زدند و طی چندین مرحله 
به تل تاربنیه و سدالوعر هجوم کردند که الحمداهلل شکست 
خوردنـد حضـور موثر همـراه با روحیه عالی سرکشـی مداوم 
حاج قاسـم در خطوط مقدم و دیدار با فرماندهان میدانی 
و رزمندگان در دل صحرا و مقابل دشمن قدار تاثیر معنوی 

و روحی فزاینده داشت.
حاجـی مـدام در حـال رفـت و آمد بود و گاهی مسـتقیم 
زی با زبان  فرماندهی عملیات ها را به عهده می گرفت، رو
یر آفتاب داغ بر بلندای تلی تا  زه در آن صحرای سوزان، ز رو

غروب ماند و جبهه را مدیریت و رهبری می کرد.

که پایان  توضیحی درباره عملیات ابوکمال 
داعش بعد از آن اعالم شد، بدهید؟

دوباره جلسـه فرماندهی تشـکیل داد، جلسـه هم اینبار 
در منطقه تل تاربنیه در مرز عراق تشکیل شد. فرمانده هان 
یون و حزب اهلل با حاج قاسم از تدمر  میدانی خودمان، رضو

کنار تل  پتر شـدند و  در شـمال عکاشـات  کو سـوار بر هلی 
بنیه فرود آمد در آنجا که ابومهدی المهندس و فرماندهان 

حشد الشعبی عراق حضور داشتند.
در وسـط بیابـان در کنـار فرماندهان میدانـی، ۱۰۰ متری 
خـط مقـدم جلسـه تشـکیل شـد و پـس از بحث فـراوان نظر 
حاج قاسم مصوب شد و قرار شد عملیات مرکب و مشترک 
انجام شود، در حوزه عراق عملیات توسط حشد الشعبی  
یه عملیـات  بـرای آزادسـازی شـهر مـرزی القائـم و در سـور
ینبیـون  یـون، فاطمیـون، ز بایگانـی هـای حـزب اهلل، حیدر
بـرای آزادسـازی شـهر بـزرگ ابوکمـال آخریـن دژ حکومتـی 
داعش شروع شود، حاج قاسم عزیز در منطقه محطه الثانیه 
شـمال شـرق حمیمیه مسـتقر شـد و عملیات را در ۸ آبان 
ماه ۹۶ شروع کرد که ۳۰ آبان ابوکمال آزاد شد و به دنبالش 
یـه آزاد شـدند و  عشـایر، سـیال، حسـرات، معیزلیـه، الحر

گردید. کسـازی  صحرا پا

اتفاقات خاصی هم در آن دوران افتاد که بشود 
کرد؟ گفت وگو بیان  در 

زهای آبان وسط آن درگیری های شدید  یکی از همان رو
بودیم. صبح زود شهید پورجعفری )این همراه همیشگی 
و همـراز حـاج قاسـم( تمـاس گرفت کـه »ابوباقر کجایی؟« 
گفتـم »نزدیـک مقرم«، گفت »زود بیا اینجا« سـریعتر رفتم، 
دیدم حاج حسین جلو در حیاط ایستاده جلو رفتم، گفت 
»ابوباقـر پـدر حاجـی مرحـوم شـده!« گفتم »حاجی شـنیده 
اند؟« گفت »آره«، دیدم حاجی در ایوان، مقر ایستاده اند، 
یـه   گر گریـه، حاجـی هـم  یـر  بـه محـض دیـدن حاجـی زدم ز
یـه  گر گفتـم »داغ پـدر سـخته«، پـس از  کـردم،  کـرد، بغلـش 
گفتنـد »مـن دارم میـرم تشـییع جنـازه بابـام ولـی هیـچ کس 
نبایـد خبـردار بشـود، عملیـات لطمـه می بینـد«، حاجـی 
رفت و کمتر از یک هفته که شد برگشت به میدان جنگ! 
حاجی همان عصری که برگشت جلسه گذاشت و گفت 

اهل نماز شب بود همیشه 
حاجی در قرارگاه نصر 

حلب و قرارگاه ثاراهلل ابوکمال یک 
ساعت قبل از نماز صبح مشغول 
نماز شب می شد، شبی در قرارگاه 

نصر صدای حق حق گریه اش را 
شنیدم، در را باز کردم دیدم در حال 

قنوت نماز وتر است . به محض 
ذکر مصیبت اهل البیت، آقا 

 حضرت 
ً
سیدالشهدا ؟ع؟و خصوصا

ام ابیها زهرای مرضیه ؟ع؟ اشکش 
مثل باران بهاری جاری می شد
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 راز درک شهید

هدف شـهید چه بود؟ هدف شـهید چه بود، یعنی 
تشـخیص حق. اگر کسـی حق را درسـت تشخیص 
داد، آن وقـت شـهید را درک کـرده. ولـی اگـر سرسـری 
کـرد و حـق را نیافـت و درک نکـرد،  بـه موضـوع نـگاه 
نمی توانـد بـه ایـن جایـگاه نائـل شـود. اگـر حـق را 
شناختی، اهلش را می شناسی. اگر حق را نشناختی، 
اهلـش را نمی شناسـی. اسـاس شـناخت اهـل حـق 
منطبق بر شناخت حق است و در این مسیر در بحث 
شهید، حق واضح، آن هدف اوست. اگر این حقی 
که او برای آن شهید شد و جان داد، آن را شناختی، 
آن وقت به شهید نائل می شوی و آن وقت آن عطش، 
آن عطشی می شود که بادپا همسر خودش را واسطه 
قرار می دهد. به من گفت جلوی همسرش]تقاضای 
یه[. پشت سر همسرش خودش را پنهان  رفتن به سور
کرد، او را واسـطه قرار داد و چادر او را جلوی من، که 

من حیا کنم.

ادامه عملیات را همین فردا صبح هنگام سحر باید انجام 
بدهیم. یگان ها همه آماده بودند که در همین مرحله یک 
زه یگان های حزب اهلل و مهاجرین ۳۰ کیلومتر پیشروی  رو
کردند و به نزدیک ابوکمال رسیدند و تعدادی از روستاهای 
کردنـد و ایـن عملیـات تـا ۳۰آبـان  حاشـیه ابوکمـال را آزاد 
زی را نصیب  ادامه داشت که خداوند بزرگ نصرت و پیرو
کـرد و ابوکمـال آخریـن پایتخـت و دژ داعـش بـه  رزمنـدگان 
فرماندهـی شـهید قهرمـان و سـردار دلهـا حـاج قاسـم عزیز و 
تـالش همـه مجاهـدان آزاد شـد و حـاج قاسـم نامه معروف 
اعالم پایان سلطه داعش را به رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظلـه( نوشـت و حضـرت آقـا، آن جواب سراسـر افتخار 

را به حاج قاسـم و با تعبیر مجاهد فی سـبیل اهلل دادند.
زهـای پایانـی  کـرده بودیـم. رو یـک خانـه ای را آنجـا مقـر 
عملیات بود، حاجی مریض شده بود، اثرات جانبازی اش 
کـرده بودنـد.  دوبـاره شـدید شـده بـود، بـه او اکسـیژن وصـل 
حاجـی گفتنـد مـن یـک نامه ای نوشـتم به صاحـب خانه و 
یری گرفت  گذاشتم وسط قرآن بعدًا حاج یونس از آن تصو
که از  که االن عکسش پخش شده است(  )همین نامه ای 

صاحـب خانه حاللیت طلبیده اسـت.

چند ویژگی از حاج قاسم در میدان جنگ را 
برای ما می گویید؟

کـه تـوکل عجیبـی بـه  یژگـی اول حـاج قاسـم ایـن بـود  و
خداوند و نصرت الهی داشـت کسـی که عزت و نصرت و 
زی را از خداوند می بیند، دشمن را حقیر می شمارد و  پیرو
به همین دلیل انگیزه او برای نبرد با دشمنان در جبه های 
یه و عراق همیشه مثال زدنی  دفاع مقدس و همچنین سور
یت ، انگیزه و اراده  است و خودش منبع و مرکز پمپاژ معنو
بود و این را از خداوند داشت و همیشه برای اجراء عملیات 

ها به فرماندهان و رزمندگان روحیه می داد.
یژگـی دوم حاجـی عبودیـت، راز و نیـاز حاجـی بـود، او   و
اهـل انجـام واجبـات الهـی بـود، اهل رعایت حـالل و حرام 
بود که همان نامه به صاحب خانه یکی از مصادیق عینی 
اسـت و همیشـه بـه فرماندهان و رزمنـدگان رعایت حقوق 
مـردم و حقـوق الهـی را گوشـزد مـی کـرد و خـودش عامـل بـه 
این اعمال بود حاجی اهل نماز شب بود همیشه حاجی در 
قرارگاه نصر حلب و قرارگاه ثاراهلل ابوکمال یک ساعت قبل 
از نماز صبح مشـغول نماز شـب می شـد، شـبی در قرارگاه 
نصـر صـدای حـق حـق گریـه اش را شـنیدم، در را بـاز کردم 
دیدم در حال قنوت نماز وتر است، حاجی به محض ذکر 
مصیبت اهل البیت�، آقا سیدالشهدا � و خصوصًا 
حضرت ام ابیها زهرای مرضیه� اشکش مثل باران بهاری 
یارت و قرائت قرآن بود همیشه  جاری می شد، اهل دعا، ز
پتر مشغول قرائت قرآن بود  حاج قاسم در هواپیما و هلی کو
کتاب بود؛ لذا  گر قرآن قرائت نمی کرد، مشـغول مطالعه  و ا
کثـری اسـتفاده می کـرد و گاهـی هـم جلسـات  از زمـان حدا

موردی را در هواپیما در بین مسیر برگزار می کرد.
یژگی او والیتمداری ایشان است. واقعًا ایشان خود را  از و
تربیت شده مکتب ولی فقیه حضرت امام خمینی )ره( و 
کار  رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی می دانست و هیچ 
یـت را بـدون اذن و موافقـت ایشـان انجـام نمـی داد  و مامور

کـه  کردنـد  کـه خـود ایشـان در دمشـق عنـوان  یـادم نمـی رود 
ک اوامر آقاسـت و غیر از خواسـته ایشـان هیچ  برای من مال
کـه حضـرت  کاری را انجـام نمی دهـم فرامـوش نمی کنیـم 
یه مقابـل بـا داعـش و  زی هـا را در شـرق سـور آقـا آخریـن پیرو
رسـیدن رزمنـدگان در مـرز عـراق را پیگیـری می کردنـد و او 

دنبـال اجـراء این مهم بود.
او مبلـغ والیـت در حـوزه نظـری و عامـل بـه اوامـر والیـت 
فقیـه در حـوزه عملـی بـود، واقعًا والیتمـدار عملی بود و این 
در وصیت نامه او کاماًل مصداق دارد و برخورد رهبر عظیم 
الشان انقالب اسالمی در پیامشان به ملت ایران، در گریه 
نمـاز، در دیـدار بـا مـردم قـم و همچنیـن در خطبه های نماز 
جمعـه نشـان از پیونـد عملـی و ارادت حـاج قاسـم بـه ولـی 

فقیـه و محبـت تمام حضرت آقا با اوسـت.
یژگـی هـای مهـم ایشـان  احتـرام بـه پـدر و  یکـی دیگـر از و
مادر بود، بارها شاهد بودیم که با پدر بزرگوارش تماس تلفنی 
ر بودم.  برقرار می کرد و عنوان می کردند که همیشه از آنها دو
کتیکـی ثـاراهلل، ابوکمـال از ایشـان سـوال کـردم  در قـرارگاه تا
داغ پـدر سـخت تـر بـود یـا مادرتـان، حاجـی جـواب داد داغ 
هـر دو؛ ولـی داغ مـادرم سـختر بـود و توضیـح داد کـه دسـت 
پدر و مادرم را می بوسـیدم و پای مادرم را بوسـیدم و اینجا 

که رسـید اشـکش جاری شد.
یژگی های حاج قاسم مردم داری و مردم یاری  یکی از و
او بود، آنقدر دلش از عشق مردم مسلمان و با ایمان ُپر بود 

کرد. که با تواضع و فروتنی تمام با مردم برخورد می 
در حلب شخصًا برای تخلیه مردم از شهر کمک می کرد 
یعنـی خـودش بـا ماشـین مـردم را جابجـا می کـرد تـا دیگران 
بیشـتر تالش کنند و علی الداوم سـفارش می کرد این مردم 
ک زمستانی و پتو و لوازم  در این فصل زمستان دارای پوشا
خواب راحت باشـند، توصیه و سـفارش و پیگیری جدی 
درخصوص تأمین آب، غذا، بهداشت و درمان آنها داشت.

یه، بخشـی از توان خود را  کاًل سـور درحلب، ابوکمال و 

برای حفاظت و اسکان و تغذیه و بهداشت و درمان مردم 
اختصـاص داد و بـه گونـه ای برخـورد می کـرد کـه انـگار ایـن 

مـردم پـدر، مـادر، برادران، خواهران و فرزندان او هسـتند.
داعـش حلـب را محاصـره کـرده بـود و مـردم را سـپر خود 
کـه مـردم  داشـتند از  کـرده بـود، هنـگام آزادسـازی موقعـی 
حلب خارج می شـدند، حاجی خودش وایسـاده بود مردم 
را هدایـت می کـرد، یـک وانتـی دسـتش بـود، ایـن پیرمـرد و 
پیرزن ها را سوار می کرد می رساند به اردوگاه مردمی حلب! 
و دلسوزی هم برای مردم می کرد و می گفت که این  بندگان 

خـدا، مظلومند.
کـودکان  گفتنـش بـرای  هیـچ موقـع آخ آخ و وای وای 
خردسـال و پیرمـردان و زنـان سـالخورده و دلسـوزی او و از 
کمـک مسـتقیم شـخص خـودش و پیگیـری  همـه مهمتـر 

کـرد. کار را فرامـوش نمـی  جـدی تـا  اتمـام 
که می توانسـت حاجت مردم را روا می کرد. یک  تا آنجا 
کرمان برگشته بود، خیلی خسته بود. گفت انگار  زی از  رو
یـر غلطـک خـارج شـدم؛ سـوال شـد چرا؟ گفـت از بس  از ز
مراجعه کننده داشتم. این مردم چشم شان به کمک امثال 
ماست. من هم تا جایی که بتونم کمک می کنم.« رنج مردم 
، درد و رنج او بود و واقعًا سـردار دلها بود چون بر قلب ها و 

دل ها حکومت می کرد.
یژگی ایشان تواضع او بود، در محضر خدا، ولی  یکی از و
خدا و مردم مومن و مجاهدان راه خدا؛ بارها مشاهده شد 
یون،  که رزمندگان را نوازش می کرد، دست رزمندگان رضو
ینبیون را می بوسید. دیدم که خم  یون، فاطمیون و ز حیدر
شد پای رزمنده ای را ببوسد که نگذاشت. در آخرین جلسه 
ابوکمال که می خواسـت از فرماندهان و مسـئولین تشـکر و 
قدردانی کند. به بچه ها گفت من دست شما را می بوسم، 
یـد برای خدا جهـاد می کنید.  پـای شـما را می بوسـم کـه دار
یر گریه، ظاهری نبود، قلبی و دلی می گفت  بعد همه زدند ز

و اشک بچه ها جاری می شد. 
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یژگـی هـای حـاج قاسـم عاشـق شـهیدان و  یکـی از و
ایثارگران بود، شاهد بودیم هیچ موقع از یاد شهیدان غافل 
نبود و علی الدوام از خانواده شهیدان سرکشی می کرد، در 
اهواز به خانه سردار شهید علی هاشمی رفته و با خانواده، 
فرزنـدان و مـادر ایـن شـهید عزیـز مالقـات کرد که جلسـه پر 
یتی بود، بارها در تهران، در حلب، دمشق و در مسیر  معنو
بـا خانـواده شـهیدان کرمـان و مدافعـان حـرم تمـاس تلفنی 

می گرفـت و احوالپرسـی می کرد.
یـر  در سـاختمان بـر روی دیوارهـا، پلـه هـا و راهـرو تصاو
تعدادی از شهیدان دفاع مقدس، مقاومت و دفاع از حرم 
ز صبـح فاتحـه قرائـت می کـرد و  کـرده بـود و هـر رو نصـب 
تعـدادی از آنهـا را می بوسـید و دسـت روی آنهـا می کشـید 
کار و  و بـه سـر و صـورت و سـینه خـود می کشـید. در اتـاق 
یر دوسـتان شـهیدش و شـهیدان لشکر ثاراهلل  منزلش تصاو
قاب شده بودند همیشه به یاد آنها بود و در یک کالم عاشق 
شهادت بود. چندین مرحله درخصوص شهادتش صحبت 
کردیـم، یـک بار خیلی دلی گفت »شـهادت نصیبم شـود، 

چقدر خوب می شـود!«
یژگی بعدی او، صاحب تفکر و نظر در حوزه استراتژیک  و
بود، او مباحث حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی را خیلی 
گیری می کرد و براساس آن  خوب تجربه، تحلیل و نتیجه 
یـزی می نمـود. در عیـن اینکه یک استراتژیسـت بود  برنامه ر
کتیـک واقعـًا صاحـب نظـر و از تجربـه ۴۰ سـاله  در حـوزه تا

جهاد و نبرد برخوردار بود که در هر جبهه ای حاضر می شد با 
بررسی وضعیت زمین، دشمن و توانمندی خودش بهترین 
نظر و طرح و جمع بندی عملیاتی را ارائه می کرد به عنوان 
مثال در جبهه های غوطه شرقی و غربی حلب حاضر شد 
کـرد و بـا  یـزی  و عملیات هـای دفاعـی- هجومـی را طرح ر
آزادسازی مناطق مختلف حران  عوامید، ملیحه و فروسیه، 
دیر عصافیر، عذرا، دوما و دیگر مناطق باعث توقف پیشروی 
دشمن و جلوگیری از سقوط دمشق گردید در جبهه حماه 
حاضـر شـد و بـا شـناخت دقیق تـک اصلی دشـمن باعث 
توقف منجر به تامین راه، دسترسـی به حلب و آزادسـازی 
منطقـه شـمال حمـاه ماننـد معـروس، صـوران، خطـاب، 

ین العابدین، حلفایا و ... شد. لطامنه، طیبه االمام، ز
یـزی مناسـب و هدایـت  در منطقـه حلـب بـا طـرح ر
عملیات منجر به آزادسـازی جاده اثریا به حلب و تصرف 
شهرهای خناصر، سفیره، تل ارن، جبل اذان، شیخ نجار، 
زی های محرم و نصر شد. شکستن  سیفات و سپس پیرو
کـرد  محاصـره حلـب در خـان طومـان حاضـر شـد و عنـوان 
دشمن از این تل خان طومان را شکست می دهد و دستور 
یـت آن تـل داد و متاسـفانه از همانجا دشـمن هجوم  بـه تقو

کرد و منجر به سـقوط خان طومان شـد.
در جبهـه شـهر حلـب حاضـر شـد و منطقـه هجومـی را 
پاشی آخرین محالت شهر مانند صالحین، شیخ  برای فرو
سـعید و ... مشـخص کرد که همان محور پیشـروی شـد و 

در ساختمان بر روی 
دیوارها، پله ها و راهرو 

تصاویر تعدادی از شهیدان دفاع 
مقدس، مقاومت و دفاع از حرم 

نصب کرده بود و هر روز صبح 
فاتحه قرائت می کرد و تعدادی 

از آنها را می بوسید و دست روی 
آنها می کشید و به سر و صورت 
و سینه خود می کشید. در اتاق 
کار و منزلش تصاویر دوستان 

شهیدش و شهیدان لشکر ثاراهلل 
قاب شده بودند همیشه به یاد 

آنها بود و در یک کالم عاشق 
شهادت بود. یک بار خیلی دلی 

گفت »شهادت نصیبم شود، 
چقدر خوب می شود!«

  اعتقاد راسخ به صله رحم 

کرمـان برمی گشـتند بعـد از  کار خـود قـرار می دادنـد ایشـان وقتـی بعـد از مأموریـت بـه  ایشـان بـه صلـه رحـم خیلـی اعتقـاد داشـتند و نیکـی بـه پـدر و مـادر را سـرلوحه 
فـرودگاه مسـتقیم بـه رابـر بـرای دستبوسـی و دیـدار بـا والدیـن مـی رفتنـد. خـود ایشـان بـه همسرشـان و خانـواده خـود بسـیار احتـرام می گذاشـتند.

گاهی از خستگی زیاد در حسینیه پتویی زیر سرشان می گذاشتند و استراحت می کردند. حاج قاسم سلیمانی بسیار مظلوم بودند ایشان 
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منجـر بـه آزادسـازی حلـب شـد و النصره و تکفیـری ها، به 
محالت راموسی و دیگر محالت باقیمانده، فرار کردند که 
منجر به معاوضه با مردم محاصره شده فوعه و کفریا گردید.

در منطقه جنوب حاضر شد با شناخت دقیق از هدف 
و هجوم دشمن برای سقوط دمشق، منجر به عملیات های 
هجومـی و آزادسـازی دیرالعـرس، تـل قریـن، تـل مرعی، تل 
یه، شـیخ مسـکن و دیگر مناطق  فاطمه، تل عروس الحبار

شد و باعث توقف کامل پیشروی دشمن گردید.
ر خـورد و آمریکایی  در جبهـه شـرقی بـا تدبیـر او تنف دو
هـا در مـدار 55 تنـف محاصـره و آرزوی اشـغال مـرز تنـف 
زی هـای بـزرگ  گـور بردنـد و سـپس بـا پیـرو و ابوکمـال را بـه 
و تصـرف مناطـق بـا طراحـی آزادسـازی ابوکمـال آخریـن دژ 
دفاعـی داعـش بـا عملیـات احاطه ای بـزرگ در مرحله اول 
و طرح احاطه شـهر و فاصله انداختن بین شـهر و رودخانه 
زی مجاهدان فی سبیل  فرات باعث نابودی داعش و پیرو
اهلل گردید. علی ایحال با ایجاد سازمان و قدرت های بزرگ 
یـزی عملیـات هـای هجومی و پدافنـدی در دفاع  و طـرح ر
یه، عراق، یمن و افغانسـتان  مقدس و عملیات های سـور
کامی راهبردی آمریکا و  بـر علیـه آمریـکا و عمال او باعث نا

نابودی دشـمنان در این جبهه ها شـد.
یژگـی هـای حـاج قاسـم شـجاعت و جسـارت  یکـی از و
ران دفاع مقدس  میدانی او بود. حاج قاسم در نیروهای دو
یـل سـابلر هجـوم کـرد و  در طریـق القـدس تـا قلـب منطقـه و
خودش به شدت مجروح گردید، در عملیات فتح المبین 
تا ابوقریب پیشروی کرد و مجروح گردید در بیت المقدس 
به قلب دشـمن یورش برد و تا پادگان حمیمه و سـپس مرز 
کوشک در والفجر ۸ پهنه اروند را درنوردید و شاهد حضور 

یاچه نمک بودیم. رانه  او در شـدیدترین آتش های در دالو
رش  کتیکی او در غرب کانال پرو در کربالی 5 قرارگاه تا
پخانـه، و آتش هـای  یـر آتشفشـان خمپاره هـا، تو ماهـی ز
مسـتقیم دشـمن در ۱۰۰ متری خط مقدم بودیم، همچنین 

تـا آخـر جنـگ ایـن جسـارت و شـجاعت را ادامه داد.
یه: در تمامی خطوط عملیاتی هجومی و دفاعی  در سور
حاضر شد و در باشکوی حلب مورد هجوم تیرهای مستقیم 
داعش قرار گرفت. در سابقیه در جنوب حلب ماشین او به 
رگبار بسـتند در قلعه حلب مورد هجوم تیر قناس دشـمن 
گرفـت. در شـمال حمـاه انتحـاری دشـمن در نزدیـک  قـرار 
دیگر حاج قاسم منفجر شد. موشک مسلحین در نزدیک 
پتر وارد حلب  کو که با هلی  او منفجر شد. اولین نفری بود 
گردیـد و مـورد هجـوم ضـد هوایـی دشـمن  محاصـره شـده 
قرار گرفت. اولین نفری بود که با هواپیما به صورت شبانه 
که تیر مسـتقیم  گردید این در حالی بود  وارد فرودگاه حلب 
یـر آتـش داشـتند و بعد از آن  تـوپ 2۳، النصـره ُکل بانـد را ز

ردند. دیگر نیروها را آو
ز روشن با هواپیما وارد فرودگاه  که در رو اولین نفری بود 
یر برد موشـک  حلـب شـد و ایـن در حالـی بـود کـه هواپیما ز
یر موشـک ها  های ضد هوایی دشـمن بود و باند فرودگاه ز
یسـت ها قرار داشـت  ر پخانه ترو و راکت های کاتیوشـا و تو

زی شـد. و بعد از این فرودگاه حلب شـبانه رو
که فرودگاه تدمر را با فرودش بازگشـایی  اولین فردی بود 
که با توجه به حضور آمریکا در جناح  کرد. اولین نفری بود 
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 منتظران شهادت

کـه امـروز در بعضـی جاهـا مـورد آمـاج تهمـت  سـپاه 
کنـار  و افتـراء بـه دلیـل دفـاع از انقـالب هسـت، در 
دیگـر نیروهـای مسـلح کـه آن ها هم عزیز و ارزشـمند 
هستند، پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع 
از این انقالب و پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در 
دفـاع از ایـن انقالب و پیوسـته در دفاع از ارزش های 
ایـن انقالب، سـینه خودش را سـپر کـرده و در تقدیم 
فرماندهـان، خـودش را در صـف اول شـهادت و در 
معـرض شـهادت قـرار داده، سـپاه مجموعـه ای از 

منتظران شـهادت اسـت.

۳۵ سال جهاد در گمنامی 
تمام انجام داد که غیر 

از خداوند و تعدادی از خواص 
اطالعی نداشتند؛ لذا خداوند در 
این ۵ سال آخر او را معرفی کرد 
و عزیز و محبوب دلها هستند؛ 

ولی باز هم در اوج تواضع و 
فروتنی و افتادگی رفتار می کرد.

در یک کالم توکل بر خدا اخالص، 
والیتمداری، مردم داری، تواضع، 

، مدیریت، جسارت و  تدبیر
شجاعت حاج قاسم باعث عزت 
جبهه اسالم و ذلت جبهه باطل 

گردید.

پتـر بـه جبـل  راسـت  و داعـش در جنـاح چـپ او بـا هلـی کو
یت روحیه  یه رفت و باعث تقو الغراب، سنجری و بئر طیار
رزمندگان و فرماندهان میدانی شد و با بررسی جبهه طرح 

یزی ادامه عملیات را داشـت. ر
پتر از باالی سـر داعش به  اولیـن نفـری بـود کـه با هلی کو
سدالوعر رفت و آنجا از نیروهای دفاع مردمی سنی و شیعه 

کرد. یه و فاطمیون سر کشی  سور
او در ابوکمـال مـورد هجوم تیـر قناس داعش قرار گرفت 
کـه بـا خطـا رفتن گلوله داعش و اصابـت تیربه بلوک دیوار، 
پشـت بـام، تکـه هـای خـورد شـده بلـوک بـه سـر، صـورت و 

یخته بود. چشـم حاجـی ر
یسک پذیری در جاده سامرا  زی از او خواستم جریان ر رو
کـه تشـریح  و پـرواز بـر آمرلـی محاصـره شـده را تعریـف کنـد 

کرد و اینها همه نشـان از جسـارت و شـجاعت او داشت.
یژگـی دیگـر حـاج قاسـم، اخـالق، تواضـع و  مهمتریـن و
خصوصًا اخالص او بود .حاج قاسم در دفاع مقدس یکی 
از فرماندهان به نام و پر آوازه بود؛ ولی ندیدیم هیچ موقع از 
خـودش حرفـی بزنـد، بنیانگذار تیپ ثاراهلل و سـپس لشـکر 
ر در دفاع مقدس و فاتح  ثاراهلل که یکی از یگان های نام آو
عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، 
خیبر، بدر، والفجر ۸ و کربالی 5 بود و 2۸ عملیات آفندی و 
ده ها عملیات پدافندی بود و هیچ موقع از خودش نگفت، 
همیشـه فرماندهـان دیگـر و خصوصـًا شـهیدان واال مقام را 
برجسته می کرد و از بسیجیان گمنام و مردان بی نام و نشان 
سـخن مـی گفـت، مـدام از ایثـار و نثـار خانـواده شـهیدان و 
اخالص آنها دم می زد و به یاد آنها می سـوخت در جنگ 
زه غزه تاثیر مستقیم داشت؛ ولی از  زه لبنان و 22 رو ۳۳ رو

ر مردی های مجاهدان  خـودش نمی گفـت همیشـه از دالو
حزب اهلل و عماد مغنیه و خصوصًا حضرت آیت اهلل سید 
یه، عـراق و  حسـن نصـراهلل می گفت،حـاج قاسـم در سـور
لبنان و جبهه های افغانسـتان، یمن، فلسـطین اشـغالی و 
کاًل جبهه مقاومت، مالک اشـتر زمان بود؛ ولی هیچ موقع 

از خودش نگفت.
کـه غیـر از  ۳5 سـال جهـاد در گمنامـی تمـام انجـام داد 
خداوند و تعدادی از خواص اطالعی نداشتند؛ لذا خداوند 
در ایـن 5 سـال آخـر او را معرفـی کـرد و عزیـز و محبوب دلها 
هسـتند؛ ولـی بـاز هـم در اوج تواضـع و فروتنـی و افتادگـی 

رفتـار می کرد.
کالم تـوکل بـر خـدا اخـالص، والیتمـداری،  در یـک 
مردم داری، تواضع، تدبیر، مدیریت، جسارت و شجاعت 
حاج قاسـم باعث عزت جبهه اسـالم و ذلت جبهه باطل 

گردید.

شما سابقه فعالیت اداری کشوری هم دارید، 
که در حوزه دیپلماسی  سابقه مسئولیت هایی 
هم هست داشته اید، خیلی ها می گویند حاجی 
در دیپلماسی هم فردی ممتاز بود، درست 

است؟
یر، سفیر و شخصیت سیاسی  ز بله، بنده حقیر وکیل، و
کره  یاد جلسه و مذا یاد دیده ام، با شخصیت های خارجی ز ز
داشته ام، در جلساتی در حوزه بین الملل شرکت کرده ام، 
کره، دیپلماسی  اما فردی به قدرت حاج قاسم در حوزه مذا
کلمـات، جملـه  کـه بـا منطـق قـوی قـدرت بیـان، چینـش 
بنـدی بیانـات، قـدرت اقناع سـازی طرف مقابل را داشـته 
کره  باشـد ندیـدم. نکتـه مهـم این بود کـه وقتی در مقـام مذا
در برابـر کسـی می نشسـت همـان ابتـدا طـرف مقابل تحت 
تاثیر نفوذ کالم و شخصیت حاجی قرار می گرفت و لذا در 

موقع مذاکره حریف نداشت.

کالم آخر:
یژگی های بارز حاج قاسم بصیرت و شناخت او بود و  و
مصداق واقعی »اشداء علی الکفار رحما بینهم« بود. حاج 
قاسـم سـردار پـر افتخـار و مخلـص خـدا و جبهـه مقاومـت 

و سرباز واقعی اسالم ناب محمدی�و والیت بود.

179 عزیز شـــــــام



یـم. علمـای  مـا امـروز نیـاز بـه وحـدت و تقریـب دار
دینی ما نیاز به تولید فکر تقریبی و وحدت آمیز دارند تا 
کنیم. توطئه ها همچنان  بتوانیم بر توطئه ها غلبه پیدا 
ی مـا اسـت. دشـمنان منطقه در صـدد تجزیه  پیـش رو
کشـورهای اسـامی هسـتند. آن ها می خواهند در همه 
کننـد. ایـن رونـد از سـوی آمریـکا  کـم  یسـم را حا جـا ترور

حمایت می شـود.
کنند. سوری ها  یه را تجزیه  آن ها می خواسـتند سـور
گشـودند تـا دشـمن  ی یکدیگـر  قلب هـای خـود را بـه رو
کـه بـا  آمریکایـی وارد کشـور نشـود و بـه مـا سـاح ندهـد 
یه با تقویت وحدت و ملی  یکدیگر بجنگیم. مردم سور

گرایـی در برابـر آمریکایی هـا خواهند ایسـتاد.
یه  درباره حفظ این تمامیت ارضی و حفظ کشور سور
کنیم. محبت و سپاسگزاری ملت  باید از ایران تقدیر 
یه از ملت ایران مستدام است و سپاس بزرگ تر ما  سور
یه،  به حضرت امام خامنه ای اسـت؛ آن کسـی که سـور
لبنان و فلسـطین را یک »مسـئولیت مقدس« برای کل 

جهان اسام تلقی کرده است.
من به همه پدران و مادران شهیدان عزیز ایران درود 
کـه خـون همـه مسـلمانان  کـه اثبـات کردنـد  می فرسـتم 
جهان یکی است، جان های آن ها یکی است و هدف 
آن ها هم یکی است. 1400 سال پیش جد شما سلمان 
ی پرسـیدند از کجـا  فارسـی نـزد پیامبـر آمـد و وقتـی از و

گفت فرزند اسام هستم. هسـتی 
کـه  می خواهـم بـه شـما مـردم مسـلمان ایـران بگویـم 
االن همه دنیا به شـما احترام می گذارد و خواسـته های 
شـما را عملـی می سـازد. وقتـی پشـت امام تـان حرکـت 
ید، بدانید که شـما  می کنیـد و حتـی بـه فضـا هـم می رو

گرفت. علـم را خواهیـد 
یه به اراده خداوند پیروز شـده، لبنان  کـه سـور امـروز 
و غزه نیز با اراده خدا پیروز خواهد شد و تنها حرکت و 
که امام فرمود  چشم ما به سوی قدس است، همانطور 

آن را نیـز آزاد خواهیم کرد.
یه،  بـه نـام ملت هـای اسـامی و عربـی و بـه نـام سـور
یه  یه و ارتـش سـور فلسـطین و لبنـان و بـه نـام رهبـر سـور
و به نام مادران و فرزندان شـهدای سـوری از همه شـما 
کـه  سپاسـگذاری می کنیـم و از خداونـد می خواهیـم 
کنار شما خواهیم ماند  کار شما را بدهد. ما در  پاداش 
کـه مومنـان بـا هـم برادرنـد. بایـد به پیامبـر گفت که  چرا
خرسـند بـاش بـه خاطـر این ملـت و از خداوند متعال و 
کـه مـا را از سـربازان خـود قـرار  امـام مهـدی می خواهیـم 
دهنـد. ایـران اسـامی بـرای همـه جهـان اسـام عـزت و 

سـربلندی خواهـد ماند.
ساح های مرگبار از کشورهای غربی و با هدف تجزیه 
یه به این سرزمین روانه شد. حدود 100 سال  و تقسیم سور
قبل، مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی و... در این 

سرزمین با یکدیگر در صلح و صفا زندگی می کردند تا 
کشـورهای انگلیـس، فرانسـه و آلمـان دسـت بـه  اینکـه 
تقسیم سیاسی منطقه بر اساس قرارداد سایکس پیکو 
که دارای ملت،  کردند  زدند. آن ها سـرزمینی را تقسـیم 

یشه های واحد بود. زبان، اصول و ر
پایی به اسـم تشـکیل دولت  کشـورهای ارو آمریکا و 
دینی، یهودیان را به سوی سرزمین موعود سوق دادند! 
آن هـا بـه یهودیـان پول دادند تا حکومت دینی تشـکیل 
دهند! حتی مشاهده کردیم که آمریکا چگونه شیعیان، 
اهـل سـنت، مارونی هـا و دروزی ها را در منطقه تقسـیم 

کرد و به این تقسـیم بندی رسمیت داد.
افراطیون از سوی آمریکا و متحدانش تقویت شدند 
تا روابط میان مسـلمین، یهودیان و مسـیحیان را بر هم 
بزنند، مانند حوادثی که در جریان تحوالت پس از آزادی 

تونس، مصر و لیبی شاهد آن بودیم.
کمتریـن  کـه  گروه هایـی افراطـی   تاسـیس و تقویـت 
اجـرای  نبرده اند،بـرای  اسـام  آموزه هـای  از  بهـره ای 
دسـتورات غرب در به آتش کشـیدن کنیسـه ها و طرد و 
اخراج مسیحیان، همه با این هدف انجام شد تا اسام، 
هم در کشورهای منطقه و هم در دیگر نقاط دنیا زشت 

و خشـن معرفی شـود.
که ایاالت متحده آمریکا، انگلیس،  شـما می دانید 
فرانسه و صهیونیست ها به »حافظ اسد« رئیس جمهوری 

شهید سلیمانی
آزاده ای که کنار ما ایستاد

شیخ بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه

180



کـه مـراودات خود  یهـ  اعـام کردنـد  سـابق و فقیـد سـور
کن و دست از حمایت آن ها بردار، اما  را با ایران قطع 
حافظ اسد گفت من رئیس حکومتی آزاد هستم و زیر 

بار چنین موضوعی نخواهم رفت.
کرده   امروز بشـار اسـد هم ادامه همان مسـیر را طی 
و می کند. او نیز زیر بار انواع وعده های وسوسه انگیز و 
تهدیدات آمریکا نرفت و این در حالی بود که حکومت 
کسب رضایت مردم خویش  یه روز به روز در راه  سور

بیشتر موفق بود.
و حاال با چشـمانی اشـکبار می خواهم از قهرمان 
دوران ما شهید حاج قاسم سلیمانی یاد کنم. شهید 
یه به معنای  که سقوط سور کرده بود  سلیمانی درک 
کـه  سـقوط مسـیحیت و اسـام خواهـد بـود. زمانـی 

کنار ما ایسـتاد. همـه مـا را رهـا کرده بودند، ایران در 
دغدغه شـهید سـلیمانی این بود که چه وقت در 
فلسـطین نمـاز می خوانیـم و چـه زمـان اقصـی را آزاد 
می کنیـم. امتـی بـر شـهید سـلیمانی می گریـد،  امتـی 
دیگـر او را بـر دوش خـود تشـییع می کند و امتی نیز در 

بهشـت بـه اسـتقبال او می رود.
کـه در  شـهید سرلشـکر سـلیمانی قهرمانـی اسـت 
کـه در  قلب هـا فرامـوش نخواهـد شـد. او آزاده ای بـود 

یه ایسـتاد. مـا بـه همـه مبـارزان مقاومـت و  کنـار سـور
یسم حمایت  یه در جنگ با ترور که از سور دوستانی 

کرده انـد، سـام می کنیم.
باید در سایه اتحاد جمعی و تولید فکر تقریبی، در 
گاه و هوشـیار بود. باید قدر خون  برابر این توطئه ها آ
که طی سـال های اخیر در راسـتای مقابله  شـهدایی 
یخته است را دانست. باید  با این توطئه ها به زمین ر
برای مقابله با فکر افراطی و مبارزه با  اسـام هراسـی 
کردن وجهه اسـام اسـت،  که هدف از آن مخدوش 
کـرد و خواسـتار وحـدت کلمـه بـرای مقابله با  کیـد  تا
طرح های دشمنان شد که هدف از آن حذف مساله 

فلسطین است. 
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آنچه شهید حاج قاسم سلیمانی به سوریه و 
محور مقاومت داده بودند را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در حقیقت حاج قاسم رضوان اهلل علیه در آن چه تقدیم کردند، 
یه و محور های مقاومت ارائه  یژه ای به سور چیز خاص یا و
کشـور و یـک ملـت  ندادنـد. او تمـام جهـان اسـالم را یـک 
رت برای حضور بـه وجود بیاید  می دیدنـد و آن جـا کـه ضـرو
زان به اسالم، حاج قاسم در آن جا بود  برای مقابله با متجاو

کند. تا از اسالم و مسلمانان دفاع 
گر زندگی جهادی او را از ابتدا بخوانیم،  از یک طرف، ا
منظـور مـن از چهـل سـال پیش از آغاز جنـگ تحمیلی که 
یـم صـدام علیـه جمـوری اسـالمی ایـران در پیـش گرفتـه  رژ
است، ما حاج قاسم سلیمانی را آغاز این وقائع خواهیم دید 
زها از آن زمان اوج می گیرد  گذشت رو و او به طور طبیعی با
و نقـش خـود را افزایـش می دهـد، تـا این کـه به عنوان مسـؤل 
سپاه قدس معرفی می شود، این نیرو که در واقع مراقبت و 
ز  حفظ کننده امور مسلمانان در جهان در قبال هرگونه تجاو

خارجی که می تواند در برابر او باشد.
بنابرایـن، حـاج قاسـم را در همـه زمینه هـای جهـادی 
می یابیم، که الزم است در آن حضور داشته باشد. ما حاج 
که بر محور  قاسـم را در جنگ ناعادالنه بعث عراق و ایران 
زی که به جمهوری اسالمی ایران تحمیل شده  شر و تجاو
است، اعم از آمریکایی ها، عرب های منطقه، صدام و همه 
این ها می بینیم. از طرف دیگر، شـاهد حضور حاج قاسـم 
در افغانستان هستیم، او را در یمن خواهیم یافت، او را در 
یه نیز می یابیم، چرا که این  عراق، لبنان، فلسطین و در سور
همه نبرد در نگاه او اساسا یک نبرد کلی است بین نیروهای 
کاری و پیروانش. یا اسالمی، بین اسالم و پیروانش  با کفر و ر
کـه باعـث شـده تـا حـاج  ایـن وضـوح بینایـی اسـت 
قاسمرضوان اهلل تعالی علیه در همه مکان ها حضور داشته باشند 
و پشتیبانی و توانایی را فراهم کنند، و بنابراین حضور او در 
یه و حضور او در کنار محور مقاومت در واقع بخشی از  سور
این دیدگاه جامع اسالم ومسلمانان است و به همین دلیل 
او را بـه این صـورت می دیدیم که همیشـه پیش قدم بودند، 
یـادی  ز او در واقـع  خدمـات بسـیار ز واز ایـن دیـدگاه  هـر رو
را ارائـه مـی داد، ودر این همـه جاهـای مختلـف وضعیـت 

سـوریه مهم ترین میدانی بود که حاج قاسـم سـلیمانی در آن شـناخته شـد، میدانی که آن 
طرف را دست پروده های آمریکا با انواع حمایت های مادی، معنوی و تسلیحاتی اش تشکیل 

می دادند و این طرف را حاج قاسم از ارتش بین المللی اسالمی متحد کرده بود. در این چند سال 
سوریه خط مقدم مقاومت بود و حاج قاسم فرماندهی این خط را برعهده داشت. با حجت االسالم 
»سـید عبداهلل نظام« رئیس هیات علمای پیروان مذهب اهل بیت ؟مهع؟در سـوریه پیرامون حاج 
قاسم و آن چه در سوریه انجام داد گفت وگویی مبسوط انجام داده ایم.

حجت االسالم »سید عبداهلل نظام«
رئیس هیات علمای پیروان مذهب اهل بیت؟مهع؟در سوریه:

قاسم سلیمانی
عزیز مردم 
سوریه است!

کمپوت ها باشد برای بچه ها    

کمپوت میوه نیز داخل  گذاشـتم داخل ماشـین ایشـان و چند تا  کلمن آب را  گرم بود. حاج قاسـم برای رسـیدگی به اموری به بیرون از سـنگر رفت. من  هوا خیلی 
کلمـن گذاشـتم تـا خنـک بماننـد. حـاج قاسـم کلمـن را تـکان داد و گفـت: آقـا حسـین، این هـا چی هسـتند؟ گفتـم: 4 تا کمپـوت. گفت: این هـا را بـردار. گفتم: حاج 
گـر شـما در ایـن گرمـا یکـی از آن هـا را بخوریـد، چه می شـود؟ حاج قاسـم گفـت: نه، همین کلمـن آب کافی  آقـا هـر روز کلـی از ایـن کمپوت هـا خـورده می شـود. حـاال ا

اسـت. این هـا را بگـذار وقتـی بچه هـا تشـنه از خـط برمی گردند، بـه آن ها بده. 

گفت وگو:  فتحی نظام
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بـرای آن همـه امکانات فراهم  جهـادی را در نظـر گرفتنـد، و
شـده را کـه مـورد نیـاز اسـت تقدیم کردنـد، و بخاطر همین 
دشمنان اعم از نیروهای شر و شیطان آمریکا و اسرائیل او 
را هدف قرار دادند؛ برای این که این شخصیت برای آن ها 
شـخصیتی اسـت  که نظیر و مانند ندارد و کسـی نمی تواند 
گر او را بکشـند  جای او را بگیرد و برای همین به نظرشـان ا
رد  زی بزرگـی بـه دسـت خواهنـد آو و از بیـن ببرنـد یـک پیـرو

و یـک شکسـتی در محـور مقاومت ایجـاد خواهند کرد. 
حتما ما یک برادر عزیز با ارزش و یک فرمانده بی مانند 
و بزرگوار را از دست دادیم که سخت است مانندی مثل او 
در این نزدیکی ها بیاید، ولی در عین حال این برادر یک نفر 
نیسـت، و این یک مسـأله مهمی اسـت چه خودشـان چه 
»حاج ابو مهدی المهندس« یا شهیدان بزرگوار که جمهوری 
گر  اسـالمی ایران از دسـت داد، این ها نفر نیسـتند چرا که ا
نـگاه مـا بـه آن هـا بعنوان تعـدادی از نفرها باشـند پس ما به 
آن هـا ظلـم کرده ایـم و بـه خودمان نیز ظلـم می کنیم. این ها 
مدرسه های جهادی هستند و این مدرسه جهادی پیروانی 
و فرماندهانی را از نسل های بعد از خود که از علوم آن بهره 
رد؛ مثال می بینیم »حاج عماد مغنیه«  بگیرند به وجود می آو
کار شـهید شـدند،  کـه درسـت اسـت در لبنـان و در پایـان 
ولـی مقاومـت بـا شهادت شـان ضعیف نشـد، بـرای اینکه 
حاج عماد مدرسه بود و اآلن محور مقاومت مدرسه است 
و با شـهادت حاج قاسـم ضعیف نخواهد شـد، و حرکت 

جهـادی در عـراق با شـهادت ابـو مهدی مهندس 
ضعیـف نخواهـد شـد و حشدالشـعبی 

کی  قوی تر از پیش می شود. و به امید خدا این خون های پا
کردن راه مجاهدین برای  یخته؛ در روشـن  که بر این زمین ر

یت خط جهاد؛ تاثیر بسزایی خواهد داشت. تقو

آیا اعتقاد دارید، ریختن خون حاج قاسم سلیمانی 
باعث خروج آمریکا از منطقه خواهد بود؟

بلـه حتمـا ان شـاءاهلل ایـن خون هـا باعـث خواهـد شـد 
کـه آمریـکا از منطقـه خـارج شـود. بـرای اینکـه ایـن خون هـا 
ییم  گران بهاترین و با ارزش ترین چیزها بوده است.  ما نمی گو

ییم این خون ها منجر به راندن  قیمت این خون ها بلکه می گو
کردن آمریکا از منطقه می شود. ارزش این خون ها  و اخراج 
یخته شدن شان در حقیقت پرده  بیش از این هاست اما ر
گمراهـی را از چهـره کسـانی کـه خباثت آمریـکا در منطقه را 
نمی دیدنـد بـر مـی دارد... در حقیقت این کاری جسـورانه و 
کمیت عراق  توهین و بی احترامی به قانون بین المللی و حا
کیـد می کند که وجـود آمریکایی در منطقه و  اسـت و ایـن تا

عراق وجودی مضر اسـت. 
کـه آمریـکا مـا را در  مـا به عنـوان آزادگان قبـول نمی کنیـم 
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منطقـه و سـرزمین خودمـان کنتـرل کنـد پـس حتمـا خـروج 
ز و حمله  ری و واجب است بخاطر آن تجاو آمریکایی ها ضرو
ک که دشـمن آمریکایی  آشـکار و آن خون هایـی بی گنـاه پـا

یخت. بـر زمین ر

قبال شهید  را در  مردم سوریه چه جایگاهی 
سلیمانی قائل هستند؟ 

آن ها که در این سال ها توطئه ها را دیدند، مصیبت های 
آمریکایی و اسرائیلی را چشیدند، آن هایی که درکی کامل 
یه  دارند و کامال می فهمند که این همه جنگ که اآلن در سور
و عراق و لبنان و فلسطین هست و در یمن در همه جا در 
جهان اسالمی، جنگی است هدایت شده برای خدمت 
به آمریکا واسرائیل. برای همه این سوری ها سردار سلیمانی 
که به ما کمک  عزیز است. ایشان برای ما برادری عزیز بود 

کرد و در کنار ما بود و از ما حمایت کرد.

می کنند  بی طرفی  ادعای  که  هستند  کسانی 
و می گویند هیچ تفاوتی بین حضور ایران به 
نمایندگی از شهید سلیمانی در سوریه وحضور 
نیروهای ائتالف آمریکایی ومتحدانش وجود 
ندارد و آن ها این دو چیز را به عنوان »دخالت 
خارجی« در سوریه توصیف می کنند. ما از شما 
کنید... تفاوت  می خواهیم این موارد را روشن 

بین این دو چیست؟ 
یه وجود دارد که  تفاوتـی بیـن دو حضـور خارجی در سـور
گر توجه نشود این اشتباه بوجود می آید. یک طرف گروهی  ا
یه در این  است که برای نابودی مردم و تجزیه سرزمین سور
یه را به سمت  منطقه حضور دارد، داعش را خلق کرده و سور
یی است که به دعوت دولت  یرانی کشانده، طرف دیگر نیرو و
یه این جـا حضـور دارد و در کنـار آن هـا ایسـتاده  و مـردم سـور
و جنگیـده و خـون داده تـا امنیـت این مردم و منطقه حفظ 
شـود. آن طـرف نیروهـای آمریکایی، فرانسـوی، انگلیسـی و 
ائتـالف شـان هسـتند و ایـن طـرف نیروهایـی از حـزب اهلل، 
از جمهـوری اسـالمی ایـران، روسـیه و از فرزنـدان خـود مردم 
یه که وفاداانه ایسـتاده اند. آمریکا و هم پیمانانش برای  سـور
اشغال زمین، برای توهین و تحقیر مردم، برای دزدیدن منابع 
کـردن  یه در ایـن سـرزمین هسـتند و البتـه بـرای همـوار  سـور
شـرایط سیاسـی در منطقه به نفع اسـرائیل تا شـرایطی برای 
اینکه هیچ نیروی قوی و محکم در برابر اسرائیل در منطقه 
کنید، مثال  وجود نداشـته باشـد. شـرایط منطقه ما را توجه 
لیبی وقتی درگیر جنگ داخلی باشـد، سـودان را به سـمت 
یـه پیـش ببرنـد، مصـر را ضعیـف نگه داشـته اند، یمن،  تجز
افغانستان، بحرین، لبنان، فلسطین و... تمام تالش شان 
ایـن اسـت کـه جهـان اسـالم چنـد پـاره و ضعیف باشـد که 

شـرایط برای امنیت اسرائیل فراهم شود.
دقـت کنیـد چقدر جسـور و گسـتاخ شـده اند کـه درباره 
کـه در واقـع حـذف دولـت فلسـطین هسـت  معاملـه قـرن 

کـه  صحبـت می کننـد. حتـی ایـن دولـت مسـخ شـده را 
می خواستند به فلسطینی ها بدهند دوباره از ایشان گرفتند، 
آن ها می خواهند حتی فلسطینیان زنده نباشند، چه رسد به 
این که یک دولت فلسطینی با نگاهی اسالمی شکل بگیرد.

این کشورهای سلطه گر در دنیا دولت های دینی را مورد 
گر اسرائیل گفت که خودش دولت  حمله قرار می دهند اما ا
یهودی است همین سلطه گرها برای آن کف می زنند و به 

یند! آن خوش آمد می گو
جمهـوری اسـالمی کـه به لحـاظ جغرافیایی با اسـرائیل 
فاصله دارد، این اتحاد آمریکایی منطقه می خواستند اطراف 
اسرائیل هم تجزیه و ضعیف شود که اسرائیل امنیت داشته 
یی که ما برای حفظ  یم بین نیرو باشد؛ لذا باید فرق قائل بشو
یی  ک مان باشـد، با نیرو امنیـت مـان دعوتـش کردیـم در خا
که برای تضعیف ما بدون دعوت نامه این جا مسـتقر شـده 
ییم که چیزی  است! جایز نیست ما با چشم های بسته  بگو

را نمی بینیم و اتفاقی نیفتاده!
کـه اسـتراتژی بـزرگ آزادی  کسـانی  البتـه مـا نسـبت بـه 
فلسطین و فلسطین برای فلسطینیان را درست نمی فهمند 
یم. مثال یکی شـان رئیس جمهور دولت  موضع انتقادی دار
یـد: مـا اسـلحه  کـه می گو آزادی بخـش فلسـطین اسـت 
نمی خواهیـم و مـن دو نامـه فرسـتادم بـه نتانیاهـو و ترامـپ 
یـم و جهاد ومبـارزات خود  ولـی مـا معاملـه قـرن را قبـول ندار
را مطابـق بـا مشـروعیت بین المللـی دنبال خواهیـم کرد و از 
که رئیس سـازمان  راه های مسـالمت آمیز. خیر باشـد شـما 
که سـازمان آزادی هسـتید و  آزادی فلسـطین هسـتید شـما 

یخ بزرگ جهادی  نمی خواهید اسلحه بگیرید، پس این تار
ید  سـازمان تان چه کار می کنید؟ در سـطل اشـغال می انداز
ییـد این اشـتباه بود و مـا نمی خواهیم تا آخر زمان با  ومـی گو
هـم بجنگیـم وصلـح می خواهیـم، صلـح بـا چـه کسـی؟ بـا 
کسی می خواهد  که می خواهد تو را بکشد؟ صلح با  کسی 
ز کنـد؟ صلـح بـا چـه  ک تـو تجـاو زمینـت را بگیـرد؟ بـه امـال
گر آن طرف دیگر صلح می خواست خودش را دولت  کسی؟ ا
ید یک دولت دموکراتیک یا  یهودی نمی نامید، می شد بگو

سـکوالر یا هـر چیز دیگر.

که می گویند وجود حاج  کسانی  پاسخ شما به 
قاسم سلیمانی در سوریه برای خدمت به منافع 
آیا شهید  بر دیگری بود، چیست؟  یک فرقه 
سلیمانی به این جا آمده  تا گروه خاصی از مردم 

سوریه  بر دیگری برنده شود؟
کسـی آمـده از یـک طایفـه مخصـوص  کـه  ییـم  گـر بگو ا
پشتیبانی و حمایت کند، باید نشانه هایی برای این حرف 
کـه  وجـود داشـته باشـد. مـن ایـن سـؤال را مطـرح می کنـم، 
نشـانه های این پشـتیانی طایفه مخصوص که حاج قاسـم 
یه  سـلیمانی از آن حمایـت می کنـد چیسـت؟ آیـا در سـور
یه تغییـر کردند؟ هیچ  چنیـن اتفاقـی افتـاده؟ آیـا مردم سـور
اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. حاج قاسم و همراهانش 
کردنـد مگـر معلـوال چـی شـد؟ مگـر در اصـل  معلـوال را آزاد 
مسـیحی نشـین نیسـت؟ مگـر چیـزی در اصـل و اسـاس 
کـرد؛ آیـا  کـرده؟ حـاج قاسـم قلمـون را آزاد  طبیعتـش تغییـر 
مـردم قلمـون تغییـر کردنـد؟ یـک مذهب دیگـری و فرقه ای 
دیگری شدند؟ نه همچنان که هستند ماندند. حاج قاسم 
اصال تفاوتی بین مذاهب و فرق در این کشور قائل نمی شد، 
می گفـت مـا بـرای انسـانیت می جنگیـم، بـرای آن کـه جـان 

انسـان را نجـات دهیم. 
او جنگید تا آزادی برای سوری ها شکل بگیرد، تا اتفاقا 
فرصت ابراز دیدگاه های سیاسـی و جهادی شـکل بگیرد، 
تـا ایـن اقـوام وجـود داشـته باشـند تـا بتواننـد عقایـد خـود را 
کـه ائتـالف آمریکایـی در پیـش  کننـد و اال مسـیری  ابـراز 
یه و سـوری با هر قوم و مذهبی  که چیزی از سـور گرفته بود 

ما یک برادر عزیز با ارزش 
و یک فرمانده بی مانند 
و بزرگواری را از دست دادیم که 

سخت است مانندی مثل او در 
این نزدیکی ها بیاید
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باقی نمی گذاشـت!
آن هایی هم که این حرف ها را می زنند صرفا می خواهند 
اختـالف و جنـگ داخلـی بـه راه بیندازنـد. مـا هـم مردمـی 
بـه ذات احساسـی هسـتیم و گاهـی این حرف هـا موثر واقع 
می شـود. مـن نمی فهمـم کـه چگونـه مثـال اسـماعیل هنیـه 
مورد حمله قرار می گیرند برای اینکه در مراسم تشییع پیکر 
حاج قاسم شرکت کرده است؟ اگر حمایت های حاج قاسم 
ز دیگر مقاومت فلسـطین توان داشـت؟ پس  نبود مگر امرو
باید مردم غزه بخاطر از دست دادن چنین آدمی غمگین و 
ناراحت شوند و می شوند و آن هایی که به اسماعیل هنیه 

حمله می کنند اقلیت هدایت شده ای هستند.

آیا رابطه خاصی بین شما و شهید حاج قاسم 
که  وجود دارد؟  آیا خاطرات خاصی وجود دارد 

کنید؟ دوست دارید درباره شهید از آن ها یاد 
کی بود، فروتنی داشت، با این که او فرمانده بزرگی بود  خا
ولی با تمام سادگی و فروتنی زندگی می کرد. نکته دیگر این 
است که همیشه در خط مقدم بود یعنی قبل از افراد خود 
گر جایی بود که باید آزاد  یعنی از بعضی ها شنیدم که مثال ا
شود حاج قاسم با جایگاه فرمانده ای که داشت خودش به 
آن جـا می رفـت و احیانـا از نزدیـک بررسـی می کرد و در همه 
کارها مورد نیاز شرکت می کرد برای آزادی آن جا و این یک 
صفتی است در فرمانده مسلمان شجاع شرافتمند وفادار 
به اسـالم وخداوند عز وجل که همیشـه در خط مقدم بوده 
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 شرط شهید شدن

کـه مراجعـه  کسـانی  کنیـم  بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 
می کنند به من یا به هر کسی که فکر می کنند می تواند 
آن ها را به میدان های شهادت اتصال بدهد، بدانید 
شـرط شـهید شـدن، شـهید بـودن اسـت. اگـر کسـی 
شهید بود، شهید می شود. اگر از کسی بوی شهید را 
استشمام نکردید، او ولی کشته شود، شهید نیست. 
شهید آن کسی هست که وقتی او را می بینید، سخن 
او را می شنوید، در محفل او حضور پیدا می کنید، با 
او رفاقت می کنید و مجالست می کنید، بوی شهادت 
را از او استشمام کنید؛ اگر کسی شهید نبود، شهید 
نمی شود. آن ها اول شهید بودند، بعد شهید شدند.

حاج قاسم و همراهانش 
معلوال را آزاد کردند 

مگر معلوال چی شد؟ مگر در 
اصل مسیحی نشین نیست؟ 

مگر چیزی در اصل و اساس 
طبیعتش تغییر کرده؟

 حاج قاسم قلمون را آزاد کرد؛ آیا 
مردم قلمون تغییر کردند؟ یک 

مذهب دیگری و فرقه ای دیگری 
شدند؟

 نه همچنان که بودند، ماندند. 
حاج قاسم اصال تفاوتی بین 
مذاهب و فرق در این کشور 

قائل نمی شد

نـه در انتهـای آن. حـاج قاسـم در  کارها ثبات و اسـتقامت 
داشت، و نکته مهم برای او اطاعت و فرمانبرداری  از امام 

خامنه ای بود. 

در مناسبت اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی 
ویارانش،  برای ملت محور مقاومت چه پیامی 

دارید؟
پیام، همان پیام حاج قاسم است، مکتب و مدرسه ای 
یت شـود.  به نام سـلیمانی که باید بماند، تکثیر شـود و تقو
مکتـب مقاومـت، مکتـب امـام خامنـه ای دام ظلـه الشـریف و 
بـرادر مجاهـد بزرگـوار سـید حسـن نصـر اهلل حفظـه اهلل و بـرادران 
وفرمانده هـای مجاهـد در سراسـر جهـان اسـالمی در یمـن، 
یه، عـراق و در لبنـان و فلسـطین. در همـه جای  غـزه، سـور
کـه وفـادار و  کـه فرزندانـی و برادرانـی هسـتند  دنیـای اسـالم 
ثابـت قـدم بـه همیـن راه و مسـیر هسـتند و همچنـان بایـد 
محکم تـر از گذشـته تـالش کننـد. نبایـد از شـهادت قاسـم 
سـلیمانی ترسـی در جهـان اسـالم شـکل بگیـرد، از دسـت 
دادن او فقـدان بزرگـی اسـت امـا خون او حرکت این جریان 

مقاومـت را سـیال تر و خروشـان تر می کنـد.
او خـودش مشـتاق شـهادت بـود و مـا بایـد بـر همیـن راه 
و روش او ثابـت بمانیـم تـا اینکـه بـه آن چـه مـورد رضایـت 
خداست برسیم و همیشه شعاری که از زمان پیغمبر اسالم 
و عزیز و طبیب جان ما و مسلمانان آنرا تکرار می کردند این 
زی ختم می شود یا شهادت«  بود که »مجاهدت یا به پیرو

زی اسـت. مرگ برای مـا پایان زندگی  کـه هـر دو این هـا پیـرو
نیسـت و ایـن تفاوتـی اسـت میـان مـا و دیگـران، مـرگ برای 
ره تـازه زندگـی اسـت و بـرای همیـن خداونـد در  مـا یـک دو
قـرآن فرمودنـد:»وال تحسـبن الذین قتلوا فی سـبیل اهلل أمواتا 
کـه ایـن  بهـم یرزقـون« مـا معتقـد هسـتیم  بـل أحیـاء عنـد ر
شهادت شروع یک زندگی جدیدی پیش خداست و رزقی 
کـه خـدا نصیـب آدم هـا می کنـد، پـس خوشـا به حـال حاج 
قاسـم و مبارک شـان باشـد این شـهادت او و ما باید راهش 
را ادامـه بدهیـم واز خـدا می خواهیـم کـه آن چـه کـه نصیب 
آن هـا شـدنصیب مـا هـم بشـود. امـام علـی� نامـه ای بـه 
مالک اشتر نوشتند ودر پایان آن فرمودند:»خدا به من وشما 
شـهادت وسـعادت را عطا کند.«وخداوند دعای ایشـان را 

قبـول کرد و پاسـخ داد.     

185 عزیز شـــــــام



مقاومت در  میانه محاصره
مـا در حلـب هنگامـی کـه در حـال جنگیدن با دشـمن 
بودیم دشمن آمد پشت سر ما را َبست و  در منطقه جنوب 
حلـب جـاده َخناسـر بـه َاسـقیا را هـم بسـت.به ایـن ترتیـب 
همـه نیروهـای جبهـه مقاومـت در منطقـه حلـب محاصره 
شـدند، بـه گونـه ای کـه دیگـر نـه غـذا می آمـد، نـه آذوقـه، نـه 
پتـری  بـا همـه  مهمـات، نـه سـوخت، نـه نیـرو .یـک هلی کو
یکـی شـب می آمـد یـک سـری امکانـات  مشـکالت در تار
رد و می رفت، در این شرایط حاج قاسم آمد در منطقه  می آو
محاصره،  فرماندهی منطقه را بر عهده گرفت، ابو احمد را 
به منطقه فرسـتاد،او از منطقه اثریا و خودش هم از منطقه 
کشـید تـا  خناسـر در حلـب جنگیـد. البتـه یـک مـاه طـول 
توانست این محاصره را بشکند. حاج قاسم در این مدت 
یک ماه از منطقه بیرون نرفت، چرا؟ می دانست با رفتنش 
همـه منطقـه می فهمنـد حـاج قاسـم رفته، روحیه شـان را از 

دسـت می دادنـد و ممکـن بود منطقه فرو بپاشـد.  

عشق به والیت!
ما نمی توانیم حاج قاسـم را یک انسـان دسـت نیافتنی 
قلمـداد کنیـم. نـه! حـاج قاسـم هـم یـک آدم معمولـی بـود، 
یزی  منتهی ما ندیدیم که گناه بکند. تمام زندگی اش برنامه ر
ر خودش جمع می کرد. ژنرال های ارتش  داشت. همه را دو
رش می چرخیدند؛ همین طور بچه های  یه عین پروانه دو سور
یه یـا در عـراق  وقتـی  حـزب اهلل لبنـان و بسـیجی های سـور
کامـل در خدمـت  می رفـت حشدالشـعبی. او یـک انسـان 
دیـن بـود. ایشـان  می گفـت کـه وقتی من خسـته می شـدم، 
افسرده می شدم، ناراحت می شدم، می رفتم پیش حضرت 
آقـا، روحیـه می گرفتـم و واقعًا هم ایـن گونه بود. هیچ کاری 

را بـدون اجـازه حضرت آقا انجام نمی داد.

چند خرده روایت از جنگ حاج قاسم در سوریه
به نقل از سردار محمود چهارباغی
از مسؤ الن توپخانه سپاه

سی روز
در محاصره!

  تشنه لبی بچه ها 

یـک روز در یکـی از محورهـا عملیـات داشـتیم. یکـی از فرمانـده محورهـا رو کـرد بـه حـاج قاسـم کـه بچه های ما گله مندند، چند روز اسـت پشـتیبانی آب خوردن به 
آن ها نرسـانده اسـت! حاجی ناراحت شـد، آن لحظه رو نکرد به فرماندهان که ناراحتی اش را سـریع ابراز بکند، اما همان لحظه بلند شـد برود به سـمت آن محور! 

کرد و از دل آن ها درآورد و تا راضی نشـدند، برنگشـت! حاال آن محور وسـط خط دشـمن بود. حاج قاسـم رفت با بچه ها خوش و بش 
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در گلزار شهدای اصفهان
در مـورد روحیـه شـهادت طلبـی ایشـان ایـن اواخـر دیگـر 
کـه می رسـد ایـن دیگـر رسـیده بـود. خـودش  مثـل میـوه ای 
دیگـر عالقـه داشـت بـه دوسـتان شـهیدش بپیونـدد؛   نـه از 
این که خسـته شـده باشـد، نه! اصاًل حاج قاسـم خسـتگی 
ز این جـا،  را خسـته می کـرد، این قـدر تـالش می کـرد، امـرو
فردا آن جا، همه جا می رفت تا  بتواند فرمان های حضرت 
کنـد. امـا منتهی الیـه آرزوی حـاج  آقـا را  روی زمیـن پیـاده 
قاسـم شـهادت بود و دوسـت داشـت به آن برسد. خیلی از 
دوسـتانش هـم شـهید شـده بودنـد که در فـراغ آن ها بعضی 
گریـه می کـرد. حـاج احمد  مواقـع مـا می دیدیـم می نشسـت 
گلزار  کاظمی را خیلی دوست داشت، من یک شب رفتم 
شـهدای اصفهـان عادتـم بـود هـر وقـت می رفتـم آن جـا یک 
فاتحه ای برای شهید حسین خرازی وشهید احمد کاظمی 
و شـهید قاضـی کـه در کنار هم هسـتند می خواندم، دیدم 
یک نفر روی قبر احمد افتاده است بشدت با صدای بلند 
گریـه می کنـد، هیـچ کـس هم نیسـت، من نشسـتم  آن جا، 
یکدفعـه بلنـد شـد بـرود، دیـدم حـاج قاسـم اسـت، مثـل ابر 

بهـاری بـرای شـهید کاظمی گریـه می کرد.

پییرو امر والیت
  حـاج قاسـم خـودش گفـت من هر وقـت دلم می گرفت 
می رفتـم پیـش حضـرت آقـا روحیـه می گرفتـم. مـن شـک 
گـر بپرسـی هـر وقـت دلتـان می گرفـت  کـه از آقـا هـم ا نـدارم 
که می دیدم دلم باز  چه می کردید، می گفت: حاج قاسم را 
می شـد.  حاج قاسـم این گونه بود. در سـخت ترین شـرایط 
می رفـت و دسـتورات حضـرت آقـا را اجرایـی می کـرد. تمام 
دنیا گفتند بشار باید برود، حضرت آقا حاج قاسم را فرستاد 
گفت نگهش دارد، همه ی دنیا حرف شان انجام نشد ولی 
فرمان حضرت آقا با دسـت حاج قاسـم اجرایی شـد و  االن 

بشار هست.

 آمریکاییی ها نفهم بودند 
که دست به این ترور زدند

کـه ایـن غوغـا  گـر می دانسـتند  کنیـد آمریکایی هـا ا ر  بـاو
کار را نمی کردنـد. اشـراف  در منطقـه بـه وجـود می آیـد ایـن 
اطالعاتـی نداشـتند، شـناخت نداشـتند، نفهـم بودنـد که 
ایـن کار را کردنـد چـون شـهادت حاج قاسـم واقعـًا ضررش 
برای آمریکایی ها خیلی بیشتر بود تا حضورش. در منطقه  
چـه اتفاقـی افتـاد؟ دیدیـد در بغـداد چه غوغایی به پا شـد، 
یـخ این هـا را داشـته اسـت؟  این  چـه خبـر شـد، کجـای تار
ثمـره خـون شـهید اسـت؛ در ایـران چـه غوغایی به پا شـد؟ 
انسجامی که به وجود آمد، شما یادتان هست قبل از اینکه 

حاج قاسم شهید شود بچه های حشدالشعبی را در عراق 
منزوی کرده بودند، چه اتحادی در کشور خودمان به وجود 
آمد. این ها از اثر خون شهید است. زدن پایگاه عین االسد 
خیلـی کار سـنگینی بـود، آینـدگان خواهـد فهمید، االن ما 
داخلـش هسـتیم، متوجـه اش نیسـتیم، شـما بیایید تعداد 
یـادی موشـک بـه مقـر بـزرگ آمریکایی هـا بزنیـد و تعـدادی  ز
یخ سابقه  کنید؛ این کجای تار از آن ها را بکشید و زخمی 
داشـته اسـت؟ از جنـگ جهانـی دوم تـا بـه حـال بی سـابقه 
بوده است. این تظاهراتی که جمعه گذشته در عراق انجام 
شد بی نظیر بود. واقعًا این  از برکت خون شهید حاج قاسم 
گـر خـودش می بـود ده سـال  گفتـم ا سـلیمانی اسـت. مـن 
رد،  طول می کشـید تا بتواند چنین انسـجامی به وجود بیاو

شـهادتش باعث این کار شـد.

 بچه ها حاج قاسم آمده! 
یک، روشـن   در همان  منطقه  خناسـر صبح زود هوا تار
گفت:»حـاج  گفتنـد، ایشـان نمـاز را خوانـد،  بـود، اذان را 
گفتـم:  گفتـم: کجـا؟ گفـت: »خناسـر«  یـم«  محمـود بیـا برو
»خناسر؟ دشـمن هنـوز   آن جاسـت، نصفـش مـا هسـتیم و 
یم، می ترسی؟« گفتم:  نصفش دشمن!« گفت:» نه، بیا برو
یـم.« رفتیـم سـوار ماشـین شـدیم،  »نـه! چـه ترسـی؟ بیـا برو
گفتـم:» بلـه، راه  گفـت: »راه را بلـدی؟«  دو نفـری رفتیـم، 
را بلـدم.« رفتیـم در خناسـر، ایـن بچه هـای حشدالشـعبی 
کرده بودند، اما از این طرف و آن طرف تیر  آن جا را تصرف 
می آمد، حاج قاسم بدون اعتنا به این تیرها سراغ بچه های 
حشدالشعبی رفت، آن ها تا حاج قاسم را می دیدند انرژی  
گرفتنـد؛  بـا صدای بلند به همدیگر خبر می دادند ؛ بچه ها 
حاج قاسم آمده!، حاج قاسم آمده! حاج قاسم می آمد یک 
سـری مـی زد خـدا قوتـی بـه آن هـا  می گفـت، همیـن وجـود و 
حضـور حـاج قاسـم باعـث می شـد  روحیـه بگیرنـد و برونـد 
و آن جاهایـی کـه دشـمنان هسـتند را زودتـر تصرف کنند.

عکس با کودکان نبل و الزهراء 
کـه آمـد در شـهرک های  نبـل و    جـزء نخسـتین نفراتـی 
الزهـراء خـود حـاج قاسـم بـود. به مـن گفت:» حـاج محمود 
یتون سوار  یم.« از البه الی درختان ز یم ُنُبل؟« گفتم:»برو برو
شـدیم، عکس هایش را هم دارم، سـوار شـدیم رفتیم ُنُبل، 
این مردم ُنُبل و الزهراء که سال ها  در محاصره بودند،  وقتی 
رشان نمی شد که حاج قاسم هم  فهمیدند ایرانی ها آمدند باو
در بین ایرانی هاست. شنیدند که حاج قاسم آمده است، 
مـن نمی دانـم کـه چگونه یکدفعه تمام مـردم ُنُبل فهمیدند 
کـه حـاج قاسـم آمـده اسـت. می آمدنـد و می گفتنـد: حـاج 
قاسـم کجاسـت؟ حاج قاسـم کجاسـت؟ عالقه داشـتند 
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در رسـیدن به مقام شـهادت سـه موضوع و سه پایه و 
سه منزل اساسی را ذکر کردند و برای هر کدامش درجه 
بسیار باال و اوالیی قرار دادند. برای همین شهید بودن 
است که اولین پایه او، پایه هجرت است. هجرت از 
خود اولینش است. تا هجرت از خود اتفاق نیافتد، 
هجرت از وطن اتفاق نمی افتد، هجرت از مال اتفاق 
نمی افتد، هجرت از مقام اتفاق نمی افتد، هجرت از 
مابقیه اتصاالت دنیوی اتفاق نخواهد افتاد. این پایه 
اول حرکت به سمت شهادت است. آن ها این کار را 
کردند و آتش زدند به همه نفسانیت های خودشان. 
آتـش زدنـد بـه همـه خلقیـات خودشـان و بـه همـه 
وابستگی های خودشان و رفتند. آن شهید عزیزی که 
امروز در مزار شهدای کرمان است، شهید جعفرزاده، 
کـه می خواسـت بـا خانـواده اش خداحافظـی  وقتـی 
یش را کرد به آن طرف و دستش را به صورت  کند، رو
فرزندش کشید. وقتی سوال کردند، گفت می ترسم 
یم،  او من را زمین گیر کند. امروز وقتی بچه در بغل دار
یـم، معنـای ایـن را می فهمیـم.  یـم، کـودک دار نـوه دار
این هجرت، این پایه اول است. پایه دوم مجاهدت 
است. پایه سوم پایبندی بر عهد است. همه این ها 
مصادیق قرآنی دارد و می دانید همه این ها را. اگر این 
پایه ها طی شـد، این می شـود شـهید بودن؛ با شهید 

بودن، ]رسیدن[ به شهید شدن امکان پذیر است.

کـه او را ببیننـد و بـا او عکـس بگیرند، او هم در خانه ها، در 
کوچه هـا دسـت روی سـر دختـران کوچـک و پسـربچه های 
کوچـک می کشـید، بـه آن هـا شـیرینی و شـکالت مـی داد، 
یی همه ی دنیا را به آن ها داده باشی؛ این فرق بین یک  گو
ژنرال ایرانی با یک ژنرال آمریکایی اسـت که شـبانه دزدکی 
بـا هواپیمـای چـراغ خامـوش بیاید بـه یک منطقه سـر بزند. 
این تفاوت یک فرمانده مردمی و جای گرفته در قلب مردم 

ز اسـت. با یک فرمانده ارتش متجاو

تشویق دو برابری!
پخانه خیلی    من یادم است در جنوب حلب بچه های تو
خـوب کار می کردنـد، مـن از فرصـت  اسـتفاده کردم، آمدم 
گفتم:»حـاج قاسـم!« گفـت:» بلـه.« گفتم: »ایـن بچه های 
ز این جا بیدار بودند، چند ماه هم  پخانه چندین شبانه رو تو
هست خانه  نرفته اند.« گفت:» ُخب؟« گفتم:»در صورت 
کـه الحمـدهلل  در منطقـه فتـح بزرگـی حاصـل  امـکان حـاال 
یق شـوند.« گفت:»پیشـنهادت  شـده، این رزمندگان تشـو
کربـال  گفتم:»پنـج نفـر را بـا همسران شـان بـه  چیسـت؟« 
یـس ایـن را بـه مـن بـده!« مـن سـریع  بفرسـتیم.« گفت:»بنو
این را نوشتم به او دادم، نوشت: ده نفر از آقایانی که ایشان 
یـد بـا همسران شـان برونـد، مـن نوشـته بودم پنـج نفر،  می گو
کربـال  یـارت  او نوشـت ده نفـر، ده نفـر را هـم بـا هواپیمـا بـه ز

فرسـتادند و برگشتند.

187 عزیز شـــــــام
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القاعده
تهدیدی سلولی

در مقیاسی جهانی

نگاهی گذرا به حیات 20 ساله سلف داعش 

کسـی در  کمتـر  پـس از حادثـه سـپتامبر 2۰۰۱ در آمریـکا 
جهان وجود داشت که القاعده یا اسامه بن الدن را نشناسد 
یسـتی، جهان  ر و حـاال در ادامـه حیات این تشـکیالت ترو
شـاهد تولد تهدیدی دیگر با نام »خالفت عراق و شـام« یا 

همـان »داعش« بود. 
که به مثابه بازوی روانی  در این میان رسانه های غربی 
پایی واشنگتن به حساب  ارتش ایاالت متحده و متحدان ارو
می آیند، همچون گذشته به دنبال مهندسی افکار عمومی 
و خلق کلیدواژه هایی برای نشان دادن تکفیری ها به عنوان 

کنتـرل و همچنیـن اشـغالگران  تهدیـد و بحرانـی غیرقابـل 
غربـی بـه عنـوان فرشـته های نجات ملت هـای جهان و به 
خصـوص مـردم مظلـوم منطقـه غـرب آسـیا بودنـد. ایـن در 
حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده از سوی برخی 
اندیشکده های غربی با وجود تشکیل ائتالف چهل کشوری 
ضدداعش از سوی واشنگتن، اولین فرمانده طراز جهانی 
یه شـد ژنـرال پـرآوازه  کـه وارد صحنـه نبـرد و درگیـری در سـور
ایرانـی شـهید سـلیمانی بوده اسـت. فرمانـده نیروی قدس 
سپاه پاسداران اولین ژنرال بلندپایه ارتش های جهان بوده 

یه و طراحـی یک اسـتراتژی  کـه بـا حضـور در پایتخـت سـور
بلندمدت به مبارزه علیه این تهدید جهانی پرداخته است. 
اما حاال با شـهادت این فرمانده مقاومت شـاید بیش از 
یه و  پیش نیاز اسـت که عمق اقدامات این شـهید در سـور
عراق برای مخاطبان بازگو شود و در این میان بهترین روش 
برای تبیین چنین موضوعی روشنگری و نشان دادن چهره 
و انـدازه واقعـی دشـمن و ایـن تهدید جهانـی یعنی القاعده 
و داعـش اسـت. بعـد از گذشـت قریـب بـه نـه سـال جنگ 
یه،  یسـتی در غـرب آسـیا بـه خصـوص سـور ر و بحـران ترو
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توصیـه می کنـم؛ مـا در وسـط عمـر نیسـتیم، مـا در 
سراشیبی عمر هستیم. کاری که دوستان شهیدمان 
کردنـد در همیـن دوره عشـق، حفـظ ایـن حـرارت در 
وجود بود. فرمود اگر کسی جهاد نکرده باشد و از دنیا 
برود، در یکی از شعبه های نفاق از دنیا می رود. سوال 
کردند چطور ممکن است ؟ خب جهاد ممکن است 
فراهـم نشـود بـرای انسـان. امـا نفـس این کـه انسـان در 
وجودش این حس را حقیقی زنده نگه بدارد، با همین 
جمله ی ساده ای که ما بیان می کنیم که یا ابا عبداهلل 
کاش ما بودیم در کربال و تو را یاری می کردیم، ما این 
حقیقـت را بـه طـور حقیقی در وجـود خودمان حفظ 
می کنیـم. جهـاد خیلـی مهـم اسـت بـرادران؛ صیقل 

دهنده ی اساسی روح و جسم انسان است.

امروز  یکی از مهمترین 
دغدغه های موجود در 

عرصه بین الملل تعیین تکلیف 
نهایی مهاجران تروریست به 

سوریه و عراق است. موضوعی 
که ریشه 20 ساله در اروپا داشته 
و با اقدامات تروریستی مختلف 

توانایی نهادهای امنیتی اروپا را با 
چالشی جدی رو به رو کرده است
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هنوز درک درسـتی در میان بسـیاری از مخاطبان خارجی 
یسـتی- ر کنان ایـن منطقـه نسـبت بـه جریان های ترو و سـا

تکفیری و چگونگی سازماندهی و فعالیت های تشکیالتی 
ایـن گروه ها وجود ندارد.

یـخ  تار مهاجـرت  بزرگتریـن  باعـث  زه»جهـاد«  امرو
کلید  جنگ های دو قرن اخیر شـده اسـت. این اسـم رمز،  
یس های  واژه جنایات جنگی و نسل کشی های متعدد سرو
اطالعاتـی و امنیتـی غـرب و دولت هـای متحـد آن هـا در 
غرب آسـیا اسـت که با جهانی کردن این اسـم رمز، نه تنها 
گونـی را در نقـاط مختلـف  گونا یسـتی  ر عملیات هـای ترو
رده اند،  جهـان بـرای مردم غیرنظامـی و بی گناه به ارمغان آو
رش نوع جدیـدی از اقدامات  بلکـه باعـث مهندسـی و پـرو
یسـت های بومی  ر تشـکیالتی و سـازمان یافته با تربیت ترو

شده اند.
حـاال »اسـالم جهادی« مبتنی بـر ایدئولوژی وهابیت به 
یس های اطالعاتی غرب برای به آتش  عنوان اسم رمز سرو
کـه چنـدی اسـت در میـان  کشـیدن چهـره اسـالم واقعـی 
دیالوگ های دولت مردان غربی و رسانه های مختلف جهان 
گـوش می رسـد موجـب بزرگتریـن هجـرت شـهروندان و  بـه 
یسـتی خارجـی بـه یـک  ر عناصـر متصـل بـه شـبکه های ترو
یه شده است. حجم  مقصد واحد در غرب آسیا به نام سور
یه و عراق حتـی از تعـداد نیروهای  ایـن انتقـال نیـرو بـه سـور
مهاجـر بـه افغانسـتان در خـالل جنگ با شـوروی و عناصر 
هجرت کرده به افغانستان و عراق پس از اشغالگری ارتش 
تـر رفتـه اسـت. در ایـن میـان  کشـور هـم باال آمریـکا در ایـن 
القاعده به عنوان تشکیالت سازمان یافته که وظیفه ایفای 
یسـتی را  ر نقش به عنوان بسـتر تجمیع سـازمانی عناصر ترو

بـه عهـده دارد خودنمایی می کند.
القاعـده بـرای همـه کسـانی اسـت کـه اخبـار مربـوط بـه 
عـراق و افغانسـتان را در اواخـر دهـه نود میـالدی و آغاز قرن 
بیسـت و یـک دنبـال کرده انـد نامـی آشناسـت. نامـی که با 
تبلیغـات غـرب بـرای رسـمیت بخشـیدن بـه اشـغالگری و 
جنایـت خـود در غرب آسـیا بیش از هر تشـکیالت مسـلح 

دیگـری به گوش رسـیده اسـت.
برخالف تصور بسیاری از مخاطبان ظهور اسالم رادیکال 
یستی چون القاعده که مبتنی بر  ر وهابی و سازمان های ترو
ایدئولوژی وهابیت است به انفجار های آمریکا برنمی گردد. 
یسـم و اشـغالگری و جنایـت غربی هـا بـه  ر اسـتفاده از ترو
بهانه مبارزه با چنین پدیده ای با انفجار برج های دوقلو آغاز 
یس های  نشده است بلکه از اواسط سال 2۰۰۰ میالدی سرو
کشـورهای  اطالعاتـی و امنیتـی ایـاالت متحـده آمریـکا و 
گاندای مهندسی شده که بعد  پا پایی با بزرگ نمایی و پرو ارو
ید و عملیات های سـوئیس و انگلیس در  انفجارهای مادر
دستور کار رسانه های غربی قرار گرفت تبلیغات گسترده ای 
یسم و مبارزه با آن راشروع کردند. ر را در خصوص کلید واژه ترو

سازمانی که عالوه بر توانایی بالفعل در راستای اقدامات 
یستی، به عنوان تشکیالتی مادر برای سایر  ر مسلحانه و ترو
گروه های مسلح ایفای نقش می کند. نامی که با »بن الدن« 
و حادثـه »برج هـای دوقلو در آمریکا« توجه همه جهانیان را 
یه  یسـتی سـور ر کرد و بعد از شـروع بحران ترو به خود جلب 
دیگـر کمتـر کسـی در قاره هـای مختلـف جهـان وجـود دارد 

یستی را نشنیده باشد. ر که نام این سازمان مخوف ترو
زه یکـی از مهمتریـن دغدغه های موجود در عرصه  امـرو
یسـت بـه  ر بین الملـل تعییـن تکلیـف نهایـی مهاجـران ترو
پا  یشـه 2۰ ساله در ارو یه و عراق اسـت. موضوعی که ر سـور
یسـتی مختلف توانایی نهادهای  ر داشـته و با اقدامات ترو
کـرده اسـت. بـا  پـا را بـا چالشـی جـدی رو بـه رو  امنیتـی ارو
کـز مختلـف امنیتـی و  گزارش هـای مرا گـذرا بـه  نگاهـی 
یس های اطالعاتـی بـه روشـنی می تـوان نگرانـی غـرب  سـرو
کـه از جانـب القاعـده و  نسـبت بـه تهدیـدات پیـش روی 
یستی به حساب  ر داعش -که فرزند ناخلف این سازمان ترو

کرد. می آیـد- مشـاهده 
اوج گیـری  بـا  گذشـته   سـال های  در  دغدغـه   ایـن 
پـا و سـیر صعـودی  یسـتی در عمـق ارو ر عملیات هـای ترو
یسـتی به ظاهر اسـالمی  ر نمودار تحرکات سـازمان های ترو
رادیـکال کـه از ابتـدای سـال های 2۰۰۰ و 2۰۰۱ میالدی آغاز 
ز افزایـش یافتـه و تقریبـا می توانـد بیان گر  ز بـه رو شـده بـود رو
پا و غرب در مواجهه  نوعی عجز و ناتوانی سیستم امنیتی ارو
کـه صحبـت از  و مهندسـی ایـن تهدیـدات باشـد. حـاال 
بازگشـت چند ده هزار شـهروند متصل شـده به تشکیالت 
یستی  ر القاعده به عنوان بزرگترین و با سابقه ترین سازمان ترو
در کنار اعضاء داعش به میان آمده استرس و نگرانی سرتاسر 
گرفتـه و سـال 2۰2۰ را بـه  کشـورهای قـاره سـبز و آمریـکا را فرا

سـالی پـر از تهدیـد و نگرانـی تبدیل کرده اسـت.
در مجمـوع امـا بـرای بررسـی میـزان تهدید سـازمان های 
که مبتنی بر  بنیادگرای رادیکال از جمله القاعده و داعش 
تفکر وهابیت هستند هنوز شناخت کامل و درستی وجود 
ندارد و در این بین مخاطبان از سابقه فعالیت القاعده به 
عنوان مجموعه مادر سایر گروه های دیگر و همچنین داعش 

کـه  یسـتی  ر بـا افزایـش فعالیت هـای سـازمان یافتـه ترو
بـر آموزه هـای وهابیـت و اسـالم رادیـکال اسـت.  مبتنـی 
شـیوخ قطـری، سـعودی و متحـدان منطقـه ای آن هـا نیـز به 
عنوان اصلی ترین منبع تغذیه این جریان شناخته شدند. 
کـه بـا خط دهـی آژانـس اطالعـات مرکـزی آمریـکا  منابعـی 
مولـد یـک جریـان فکـری و سـازمانی مسـلح به نـام القاعده 
بوده و همواره توانسته اند با کمک های خود به حیات این 
سـازمان خدمـات شـایانی را عرضـه کننـد. خدماتـی که در 
یه دیگری چون داعش  نهایت باعث خلق تشکیالت ثانو

و اشـاعه ایـن تهدیـد در کشـورهای مختلـف جهـان بـود.

عزیز شـــــــام



القاعده که در ابتدای 
تأسیسش تعهد کرده 

بود با حمله به آمریکا یعنی 
«، حکومت های  »دشمن دور

دیکتاتوری عرب یعنی »دشمن 
نزدیک« را سرنگون کند، با 
ساقط شدن حکومت ها با 

انقالب های مسالمت آمیز در 
تونس و مصر غافلگیر شد
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گاهی  ین که با برند وهابیت فعال هستند آ به عنوان تهدید نو
نسبتا کمی دارند. هدف از این گزارش نگاهی نسبتا جامع 
یسـتی این  ر بـه سـاختار القاعـده و سـابقه فعالیت هـای ترو
سازمان مخوف تکفیری است تا اقدامات این گروه مسلح 
در اقصی نقاط جهان و اقدامات متقابل شهید سلیمانی 
یابی قرار گیرد. سازمانی  به عنوان فرمانده مقاومت مورد ارز
ین جهانی را پدید  که زمینه پیدایش داعش، این تهدید نو
رد و در کنـار داعـش قریـب بـه یـک دهـه به تهدید شـماره  آو

یک جهان مبدل شد. 
شـاخه های اصلـی القاعـده تـا پیش از کشـته شـدن بن 
الدن شاخه عراق و جزیره العرب بود که بعد از تشکیالت 
کستان به عنوان یکی از شاخه های  مرکزی در افغانستان و پا
ز بحران  کامل مطرح بوده اسـت. بعد از برو مهم، اثرگذار و 
یه بـه  کـه در سـور یسـتی تکفیـری منطقـه غـرب آسـیا  ر ترو
منصه ظهور رسید. شاهد تمرکز بیشتر سازمان القاعده بر 
یه هستیم. جنبش  رمیانه و مشخصا سور روی منطقه خاو
جهادی جهانی نشان داده که از شکست هایش در عراق، 
درس هـای الزم را آموختـه اسـت، و بـه همیـن جهـت در 
که ]در  یه، تالش می کند  جبهه های جنگی اش مثل سـور
مناطقـی کـه متصرف می شـود[ به خدمـات اجتماعی هم 
کار بردن خشـونت  کند با به  کما اینکه سـعی می  بپردازد. 
کنین  مفرط موجب قهر و در نهایت عدم همراهی یا تقابل سا
سنی محلی نشود و به جای آن، تمرکز حمالتش را متوجه 
نیروهای نظامی و امنیتی و البته مسلمانان غیرسنی بکند، 
کاری که تنها یک دستور ظاهری بوده و در واقع با اصالت و 
ذات عملیات های القاعده در تناقص است. سازمانی که 
همواره به کشـتار غیرنظامیان پرداخته به سـختی می تواند 
اصالـت خـود را نفـی و در جهـت دیگـری قـدم بـردارد. امـا 
وضعیت شـاخه های مختلف القاعده در نقاط مختلف 

جهان چگونه است؟

شاخه های القاعده در غرب
ز و ظهـور القاعـده در غـرب به سـالهای 2۰۰۱ تا 2۰۱۱  بـرو
برمی گـردد. سـال هایی کـه نیروهـای اسـالمگرای غربی -و 
کرده به غرب- یا با ارتباط  نیروهای اسالم گرای مهاجرت 
کـه در  و جـذب مسـتقیم وارد فعالیـت سـازمانی شـده اند 
نهایـت بـه شـکل مسـتقیم به صفـوف القاعده پیوسـتند یا 
آنکـه خودشـان اقـدام بـه عملیات هـای منفـرد، منتهـی بـا 

اسـم سـازمان القاعـده  کردند.
در واقع در حد فاصل این سال ها در غرب دو نوع ارتباط، 
جذب و عملیات اجرایی شده است که در نوع اول شاهد 
رش و هدایت مستقیم تشکیالتی از سوی  عضوگیری پرو
سـازمان القاعـده و در شـکل دیگـر عملیات هـای انفـرادی 

منتسب به این تشکیالت هستیم. مثال در سال 2۰۰۴ در 
ید و در سال 2۰۰5 در لندن، نیروهای جذب شده به  مادر
القاعده به شکل کامال تشکیالتی اقدام به عملیات های 
کشـته  کـه موجـب  کـرد   انتحـاری در متـروی ایـن دو شـهر 

شدن صدها نفر شد.
عناصـر  بـود،  متفـاوت  کمـی  اوضـاع  آمریـکا  در  امـا 
القاعـده کـه فعالیت هـای تشـکیالتی و انفـرادی خـود را بـا 
ز می دادند خواسـتار اقداماتی از قبیل  نـام »مجاهدیـن" برو
کـه بـه دسـت نیروهـای  یـد و لنـدن بودنـد  انفجارهـای مادر
کامـل  گرفتـار شـده و یـا بـه دلیـل تسـلط و رصـد  حکومتـی 
اطالعاتـی و امنیتـی، نتوانسـتند اقـدام عملیاتـی خاصـی  

انجـام دهنـد.
یعنـی در اصـل، برخـی تالش هـا در ایـن راسـتا صـورت 
که به دلیل عدم هماهنگی میان مسئوالن القاعده  گرفت 
به شکسـت کشـیده شـد. یکی از جدی ترین این طرح ها، 
تـالش »نجیـب اهلل زازی" بـرای حملـه بـه سیسـتم متـرو در 
یورک بود. این قضیه بیش از هرچیز  یرزمینی نیو تونل های ز
نشـانگر توان القاعده در آموزش افراد برای انجام عملیات 
کـه  و حملـه در سـرزمین مـادری خودشـان بـود. موضوعـی 
یه رنگ جدیتری  زی ارتش و مقاومت در سور زه با پیرو امرو
به خود گرفته است. مجموعه این عوامل در یک دهه بعد از 
حمالت یازده سپتامبر، نقاط ضعف القاعده را در محقق 
کردن اهدافش نشان داد و به این سازمان الگوی تشکیالتی 
یی که در آن شـاخص های مهم  متفاوتـی را ارائـه کـرد. الگو
یابی شده و در نهایت  عملیاتی و تشکیالتی شناسایی و ارز
راهبرد معینی را در خصوص رسیدن به موفقیت در اجرای 

یستی معرفی می کند. ر عملیات ها به این سازمان ترو
بعد از ضربه شدیدی که القاعده در تورابورا در افغانستان 
متحمل شـد، ارتباطات گسـترده تشـکیالتی خارجی این 

سـازمان ضربـه شـدیدی دیـد و طـی آن ارتبـاط آن هـا بـا 
مجموعه هـا و نیروهـای حامـی خارجـی خـود صدمـه دیـد. 
یزی  فلذا، بخش مرکزیت سازمان القاعده به جای برنامه ر
و انجام حمالتی چون یازده سبتامبر، به روش »گستراندن 
ز آمـد و تبدیـل شـدن از وضعیـت  تفکـر و نـگاه القاعـده« رو

کار قرار داد. سـخت به نرم را در دسـتور 
بدین ترتیب القاعده تالش کرد تا از یک »سخت افزار» 
تبدیل به یک »نرم افزار«شود که طی آن هر کس در هر کجای 
جهان که آن را پذیرفت، به صورت طبیعی و بدون ارتباط 
تشکیالتی مشخص، عضوی از القاعده به حساب بیاید. 
بدین شکل، در ده ساله بعدی حیات القاعده بعد از یازده 
سبتامبر این سازمان طرح تحول تشکیالت و فعالیت های 
خود را دنبال کرده و این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که 
یسـتی غرب آسیا به آستانه تکمیل  ر یه و بحران ترو در سـور

نهایی خود رسیده است.

بن الدن و تولدی دیگر تا بیداری 
اسالمی

در اول ماه می 2۰۱۱، آمریکا اعالم کرد که اسامه بن الدن 
کسـتان بـه قتـل رسـانده و بـه قـول خـود بـا ایـن کار به  را در پا
تعقیب و گریزی که حدودا ده سال طول کشید پایان داد. 
کستان  با توجه به این نقطه عطف، مقر مرکزی القاعده در پا
از آن زمـان در تسـلط بـر مجموعه هـا، نیروها و شـرکت های 
تابع خود و در یک کالم ارتباطات تشکیالتی  دچار مشکل 
شد. در کنار این، حمله های هواپیماهای بدون سرنشین 
یسم،  ر کز القاعده و سالها فشار با عنوان مبارزه با ترو به مرا

از میزان جذب نیروی القاعده کم کرد.
تنهـا مـدت کوتاهـی پس از کشـته شـدن بـن الدن، »انور 
العولقی« هم در حمله هواپیماهای بدون سرنشین در یمن 
کشـته شـد. اما در همین زمان، شـروع شـدن انقالب ها در 
کامال تحت  جهان عرب، کشـته شـدن رهبران القاعده را 
کـه در ابتـدای تأسیسـش  الشـعاع قـرار داد. ایـن سـازمان 
ر«،  کـرده بـود بـا حملـه بـه آمریـکا یعنـی »دشـمن دو تعهـد 
حکومت های دیکتاتوری عرب یعنی »دشـمن نزدیک« را 
سـرنگون کند، با سـاقط شـدن حکومت ها با انقالب های 

مسـالمت آمیـز در تونـس و مصـر غافلگیر شـد.
در ابتدا، این قیام ها تهدید مستقیمی برای پیام القاعده 
یسـم و خشـونت بود.  ر بـه حسـاب می آمـد کـه مبتنـی بـر ترو
امـا نبـوِد بدیـل مناسـب بـرای حکومت هـای سـاقط شـده 
و سـوء اداره حکومت هـای مابعـد »بیـداری اسـالمی«، و 
کار  همچنیـن دخالـت آمریـکا و ناتـو در برخـی نقـاط و بـه 
ره ی  افتـادن دسـت های خارجـی بـرای ایفـای نقـش در دو
جدید این کشورها، مجموعا فرصت بسیار مناسبی برای 

  مثل اینکه چهره به چهره به امام حسین� می گوید یا حسین� 

حاج قاسـم را بزرگترین استراتژیسـت می بینم. بزرگان نظریه پرداز جغرافیای سیاسـی، نظامی دنیا هیچ کدام به بالندگی حاج قاسـم نمی شـوند. دلیلش این اسـت 
کـه عـالوه بـر نبـوغ، عـالوه بـر تجربـه، حـاج قاسـم اخـالص دارد، حـاج قاسـم والیـت پذیـر اسـت، حـاج قاسـم در فـاو وقتـی کـه مـا می رفتیـم خـط فـاو، یک یا حسـین 
می گفـت، مثـل این کـه امـام حسـین� را می بینـد؛ مثـل این کـه چهـره بـه چهـره بـه امام حسـین�می گوید یـا حسـین؛ آن طور می گفـت. این اخـالص در مقابل 

کند.  ائمه معصومین�توانسـته او را برجسـته و با ارزش 
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کـه مجـددا مسـیر رو بـه رشـدی در  رد  القاعـده بـه وجـود آو
رمیانه برای خود ترسـیم کند. این فضا  شـمال آفریقا و خاو
کشـور  موجـب تولـد شـاخه های جدیـد القاعـده در چنـد 
رمیانه دچار خشـونت مسـتقیم  شـد. حـاال ملت هـای خاو
این گروه های ذیل پرچم القاعده شده اند که بارزترین آنها، 
یه هستند. همین گروه های مسلح درگیر در بحران فعلی سور

»انصار الشریعه« و القاعده در جزیره 
العرب

همان طور که اشاره شد مهمترین شبکه های خارجی 
القاعـده در عـراق و جزیـره العـرب بـود، »القاعـده در جزیره 
العرب« در یمن قرار داشت و پیش از کشته شدن بن الدن 
به بهترین شاخه ی القاعده در خارج تبدیل شده بود. این 
که این تشکیالت از همان ابتدا در تالش بود  درحالی بود 
]بـا تصـرف برخـی مناطـق یمـن[ در آن«جـا یـک حکومـت 
خـاص بـه راه بینـدازد. از زمسـتان سـال 2۰۱۱ تـا بهـار سـال 
2۰۱2، »القاعـده در جزیـره العـرب« اقـدام بـه تشـکیل یـک 
گـروه شـبه نظامـی دیگـر بـه نـام »انصـار الشـریعه« نمـود. تـا 
بدیـن ترتیـب بر کسـب حمایت های محلی بیشـتر متمرکز 
شود. انصار الشریعه به زودی بر بخش هایی از یمن مسلط 
شـد و در آنجا به عنوان مقر حکومت شـروع به حکمرانی و 
»اقامه شریعت اسالمی مبتنی بر آموزه های وهابیت« کرد.

جنبش الشباب در سومالی
کـم  محا »اتحـاد  اسـالمگرای  گـروه  بازمانده هـای  از 
اسـالمی«، »جنبـش الشـباب« در سـومالی متولـد شـد. در 
یادی  کم اسالمی در سومالی بخش های ز سال 2۰۰7 محا
پی  از کشـور را در اختیار داشـت ولی با حمله ی ارتش اتیو
کـم اسـالمی،  کـردن حکومـت محا بـه سـومالی و و سـاقط 
جنبـش الشـباب المجاهدیـن ]جوانان مجاهد[ سـردمدار 
ر زمـان توانسـت بخش هایی در  تقابـل بـا آن هـا شـد و بـه مرو

مرکـز و جنـوب سـومالی را هـم اشـغال کند.
با افزوده شدن مجال حرکت و فعالیت، جنبش الشباب 
یـزی »دولـت اسـالمی« و اجـرای نسـخه ای  شـروع بـه پایـه ر
سخت و خشن از به اصطالح »شریعت اسالمی« کرد. در 
یـه 2۰۱2 هـم جنبش الشـباب به صورت رسـمی بیعت  فور
خود با »ایمن الظواهری« و ادغام خود در القاعده را اعالم 
نمود. این ادغام، بیش از آنکه مایه قدرت گرفتن این گروه 
شـود، موجـب سـقوطش شـد. ایـن ادغـام در حالـی رخ داد 
که ارتش سـومالی توانسـت کنترل اکثر شـهرهای بزرگ را از 

رد.  دسـت الشباب بیرون بیاو
کـه در مـاه سـبتامبر 2۰۱۳ بـه  بـا ایـن حـال، حملـه ای 
که جنبش  کرد  کنیا رخ داد، ثابت  گیت« در  »مرکز وسـت 
که خورده هنوز هم تهدید  الشباب به رغم شکست هایی 
بزرگی به حساب می آید.این هجوم به تالفی حضور ارتش 
کنیـا در عملیات هـای ضـد جنبـش الشـباب در سـومالی 

گرفت. صـورت 

عزیز شـــــــام
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سازمان القاعده در »مغرب 
اسالمی«

کشـورهای شـمال و شـمال غـرب  مغـرب اسـالمی بـه 
که در اصل، غربی ترین نقاط حضور  گفته می شود  آفریقا 
کشـورهای لیبـی،  مسـلمانان را تشـکیل مـی دهـد، یعنـی 
سـازمان  مالـی.  و  یتانـی  مور مراکـش،  الجزایـر،  تونـس، 
»القاعده در کشورهای مغرب اسالمی« شاخه این سازمان 
یستی-تکفیری در شمال و شمال غرب آفریقا است.   ر ترو
گروه های محلی تابع  که همراه با برخی  همان تشـکیالتی 
خـود توانسـت در بهـار سـال 2۰۱2 بـر شـمال مالـی مسـلط 
شـود و بـا اسـتفاده دقیـق از زمـان مناسـب )یعنـی وقتی که 
قبایل »طوارق« بر ضد حکومت مالی شورش کرده بودند و 
حکومت با کودتا مواجه بود( توانست بر شهر اصلی شمال 
مالی یعنی »تمبکتو« مسـلط شـود و از آن جا راهی جنوب 

شـده و بدیـن ترتیـب پایتخـت را مـورد تهدید قـرار دهد.
کشـورهای مغـرب اسـالمی هـم درسـت  القاعـده در 
کـه تحـت تسـلطش  مثـل جنبـش الشـباب، در مناطقـی 
بود شـکل سـخت و خشـنی از شـریعت اسـالمی را به اجرا 
کوتـاه، ایـن سـازمان توانسـت  گذاشـت و بـرای یـک مـدت 
یخ سازمان القاعده  بزرگترین مساحت جغرافیایی را در تار

و شـاخه هایش بـه خـود اختصـاص دهـد.
درست مثل همانچه در یمن رخ داده بود، موفقیت ها و 
حکومت این شاخه هم کوتاه بود و با حمله فرانسه در سال 
2۰۱۳ به حکومتش پایان داده شـد.این در حالی اسـت که 
حمله به تأسیسات گازی »ِان امیناس« در الجزایر مجددا 
نگاه هـا و توجـه همـه را بـه سـازمان »القاعده در کشـورهای 
مغرب اسالمی« و گروه های جهادی دیگر موجود در شمال 

مالی جلب کرد.

گزارشـی به  در همین راسـتا مسـئوالن امنیتی آمریکا در 
یـزی این سـازمان برای اجـرای عملیات و  احتمـال برنامـه ر
کید  حمالتی دیگر به منافع غرب در این مناطق اشاره و تا
کردند که این مسـئولین مشـغول تالشـی سخت هستند تا 
گروه های جهادی و اسالمگرای  بتوانند طبیعت پیچیده 
رادیکال در آن منطقه را به درسـتی درک و برنامه ای جامع 
برای مهندسی و مقابله با تهدیدات این گروه ها ارائه کنند.

گزارش هایـی از وجـود  برخـی اختالفـات داخـل  اخیـرا 
»القاعده در کشورهای مغرب اسالمی« به بیرون درز کرده 
گروه هـا  یشـه چنیـن وضعیتـی در داخـل ایـن  و بسـیاری، ر
بروسـت عنوان  کـه ایـن سـازمان بـا آن ها رو را سـختی هایی 

می کنند.

»انصار الشریعه« در لیبی
لیبـی پـس از سـقوط نظـام معمـر قذافـی شـاهد وجـود 
کارشناسـان  کـه  یـک حفـره امنیتـی در داخـل خـود بـود 
مسـائل امنیتـی معتقدند ایـن حفره امنیتی در داخل لیبی 
نمی توانسـت بـه تنهایـی باعـث رشـد القاعـده در سـواحل 
آفریقایـی مدیترانه باشـد، بلکه سـقوط نظـام قذافی و عدم 
یـی  کـه نیروهـای تندرو مدیریـت داخلـی موجـب ایـن شـد 
ره ی قذافـی قلـع و قمـع و زندانـی شـده بودنـد از  کـه در دو

زندان هـا آزاد شـوند.
گروهـی تنـدرو در یمـن بـود  کـه نـام  نـام انصـار الشـریعه 
کـه ذیـل گـروه »القاعـده در جزیـره العـرب" فعالیت می کرد 
ایـن بـار در شـرق لیبـی شـنیده می شـد. شـرق لیبـی محـل 
سـابق سـازمانی اسـالمگرا بـا نـام »جماعت مبارز اسـالمی 
ر  لیبیایی" بود. این تشکیالت شهرت وافری در اعزام و صدو
یست های آموزش  ر تعداد قابل توجهی عناصر مسلح و ترو
دیده القاعده به عراق برای نبرد این سازمان با آمریکایی ها 

داشـت. گـروه انصـار الشـریعه لیبـی وقتـی معـروف شـد که 
نامش در قضیه حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 
سال 2۰۱2 به میان آمد، حمله ای که موجب کشته شدن 

کریس اسـتیونز سـفیر آمریکا در لیبی شد.

سازمان »القاعده در شبه جزیره 
سینا«

سقوط نظام مصر و رئیس جمهور مخلوع حسنی مبارک، 
گروه اخوان المسـلمین را به قدرت رسـاند و فرصتی فراهم 
کرد که ایمن الظواهری مصری گمان کند می تواند دوباره به 
عرصه ی مصر بازگردد. از اول سال 2۰۱2 هسته های القاعده 
در قاهـره دسـت از فعالیـت کشـیده و فعـاالن ایـن سـازمان 
در شـبه جزیـره سـینا هـم فعالیتشـان را کم کـرده بودند. اما 
سرنگونی محمد مرسی در سوم جوالی 2۰۱۳ از طرف ارتش 
کـه عملیات هـای خشـن بـر ضـد ارتـش  مصـر موجـب شـد 

گروه های تندرو در سینا مجددا آغاز شود. مصر از طرف 

»جبهه النصره« و »دولت اسالمی 
عراق و شام«

از  بهتـر  فرصتـی  نمی توانسـت  جنگـی  و  نبـرد  هیـچ 
یه بـرای القاعـده مهیـا کـرده ایجـاد کنـد.  آنچـه بحـران سـور
یه چنـد سـال اسـت کـه دچار مشـکالت ناشـی  مـردم سـور
کشورشـان  یسـت های وابسـته بـه القاعـده بـه  ر رود ترو از و
یه  رود به درگیری های سـور هسـتند. نیروهایـی کـه پس از و
به سرعت توانستند از یک عنصر مهاجر، خارجی و در واقع 
ر تبدیـل به نیروی اصلی  یسـت های چنـد ملیتـی مزدو ر ترو

یه شـوند. جنـگ علیـه مـردم و دولـت قانونـی سـور
یه موجـب بزرگتریـن هجـرت  ز، »جهـاد« در سـور تـا امـرو
یخ شده  یان خارجی به یک کشور دیگر در طول تار جنگجو
اسـت. رقمـی کـه حتـی از تعـداد نیروهای هجـرت کرده به 
افغانسـتان در خـالل جنـگ بـا شـوروی و هجـرت کـرده به 
تر رفته است.  افغانستان و عراق پس از اشغال آمریکا هم باال
یستی مبتنی بر وهابیت  ر جبهه النصره اولین تشکیالت ترو

یه بود. و شاخه رسمی القاعده در سور
یه  این درحالی بود که القاعده عراق با اعزام نیرو در سور
نه تنها وظیفه خود را به عنوان مکملی برای النصره انجام 
نداد بلکه با تقابلی جدی با دستور ایمن الظواهری به دنبال 
ژه شام و عراق برآمد. سهم خواهی که به  تسلط کامل بر پرو
خروج این تشکیالت از القاعده و تشکیل داعش به عنوان 

گروهی مستقل از القاعده منجر شد.
کـه شـرکت  یژگـی مهـم  داعـش بـا برخـورداری از یـک و
و سـابقه حضـور بسـیاری از نیروهایـش در عملیات هـای 
گونی در عراق، افغانستان، یمن و لیبی است وضعیت  گونا
یه دارد و این درحالی است  بهتری نسبت به النصره در سور
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 حقیقت عاقبت بخیری

یک امید، یک طمع به این که ما عاقبت بخیر بشویم و 
یم، فهم دقیق عاقبت بخیری  عاقبت بخیر از دنیا برو
است که خیلی مهم است. تعریف حقیقی عاقبت 
بخیری خیلی مهم است که انسان بر مبنای وظیفه ای 
که بر عهده دارد، بر عهده فهمی که دارد، بر مبنایی 
کـه جامعـه از آن انتظـار دارد، عاقبت بخیری در این 
مبنـا تعریـف می شـود. عاقبت بخیری بـرای هر یک 
از ما یک تعریفی دارد. این طوری نیست که عاقبت 
بخیری همه ی ما در یک سطح است، نه؛ سطحش 
خیلـی متفـاوت اسـت. اوال ایـن مسـئله خیلـی مهـم 
است که ما در جایگاهی که هستیم، در مسئولیتی 
که هستیم، - مسئولیت منظورم مسئولیت سیاسی 
و اجتماعی نیست همین مسئولیت دینی و شخصی 
یم- ما بتوانیم  و عمومی که هر یک از ما بر عهده دار
درک دقیقی از این موضوع داشـته باشـیم و خودمان 
را بـرای چنیـن عاقبتـی تربیـت کنیـم. مـا نمی توانیم 
بگوییـم خدایـا مـا را عاقبت به خیر کن- دعا خوب 
است؛ خدا به ما فرصت داده است. خدا به ما دستور 
داده اسـت کـه تـو دعـا کن، من اجابـت می کنم- اما 
دعـا بـدون عمـل معنـا نـدارد. این هـا الزم و ملـزوم هم 
هسـتند. این کـه ما بـرای چنین خواسـته ی بزرگی در 
یـک پایانـی کـه همه مـان چه بخواهیم چـه نخواهیم 
یم، بتوانیم بر مبنای چنین خواسته ای خودمان  می رو
حرکتی انجام بدهیم. برای عاقبت بخیری خودمان 
و تعریفی که از عاقبت بخیری خودمان در خانواده ی 
یم، تعریفی که از عاقبت بخیری خودمان  خودمان دار
یم، تعریفی که از عاقبت بخیری  در فامیل خودمان دار
یم، تعریفی که  خودمان در جمع دوستان خودمان دار
از عاقبـت بخیـری خودمـان در مسـئولیت خودمـان 
یم، تعریفی که از عاقبت بخیری خودمان نسبت  دار
به دوسـتان خودمان، وابسـتگان خودمان، شـهدای 
یم، ما یک معرفتی پیدا بکنیم اوال نسبت  خودمان دار
بـه عاقبـت بخیـری خودمـان، دوم خداوند بـه ما این 
کـه بـرای چنیـن شـناختی و چنیـن  توفیـق را بدهـد 

درخواستی تالش کنیم.

حاال در 2020 مسئله 
و سوالی جدی که 

اذهان شهروندان و مسئوالن 
غربی را به خود مشغول 

کرده چگونگی تقابل با سیل 
مهاجرت شهروندان غربی به 

کشورهای موطن خود است؟ 
شهروندانی که عالوه بر برند 

شهروندی نشان عضویت در 
تشکیالت مخوف القاعده و 
داعش را نیز یدک می کشند، 
و هر کدام همچون یک بمب 

ساعتی با طی آموزش های 
تکمیلی در خاورمیانه برای 

فعالیت تشکیالتی و سازمانی 
راهی کشورهای مختلف خود در 

جهان می شوند.
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یه عمال نشان دادند که فاصله  که ارتش و مقاومت در سور
یـادی تـا نابـودی القاعـده و داعـش در غـرب آسـیا نمانـده  ز
پی داشـته  که نگرانی های بسـیاری را در اسـت. موضوعی 
و جامعه بین الملل را به سوی یک تصمیم و هدفی جدی 

برای کنترل این مسـئله سـوق میدهد. 
سـابقه عملیات هـای القاعـده بـه عنـوان سـازمان مـادر 
پایی و آمریکایی خود  گروه هـای تکفیـری در کشـورهای ارو
یستی در خصوص انجام  ر بیانگر توانایی این تشکیالت ترو
گـون جهـان  گونا قدامـات سـازمانی و عملیاتـی در نقـاط 
کنـون بـه آن اشـاره شـد اقدامـات ایـن  کـه تا اسـت. نکاتـی 
یتم  رانی قبل از تکمیل بدنه و الگور یستی در دو ر سازمان ترو
یه و عراق بوده و حاال با  فعالیت های تشکیالتی خود در سور
یه و چند سال در  ره نه ساله جنگی در سور گذراندن یک دو
یستی رو به رو هستیم. ر عراق با یک سازمان تمام عیار ترو

پا و حتی عملیات های  عملیات های سال 2۰۱۶ در ارو
ید و لندن به روشنی ضعف و عدم مدیریت تهدیدات  مادر
پـا و آمریـکا  یس های اطالعاتـی ارو امنیتـی را از سـوی سـرو
نشـان می دهـد. امـا حـاال در 2۰2۰ مسـئله و سـوالی جـدی 
کـه اذهـان شـهروندان و مسـئوالن غربـی را بـه خـود مشـغول 
کرده چگونگی تقابل با سیل مهاجرت شهروندان غربی به 
کشورهای موطن خود است؟ شهروندانی که عالوه بر برند 
یت در تشکیالت مخوف القاعده و  شهروندی نشان عضو
داعش را نیز یدک می کشند و  هر کدام همچون یک بمب 
رمیانـه بـرای  سـاعتی بـا طـی آموزش هـای تکمیلـی در خاو
فعالیت تشـکیالتی و سـازمانی راهی کشورهای مختلف 

خود در جهان می شـوند.
عملیاتـی  کارنامـه  از  کوتاهـی  بخـش  گـزارش  ایـن 
یه بـود. گزارشـی که به  یسـتهای حاضـر در عـراق و سـور ر ترو
یسـتی  ر دنبـال شـناخت هرچـه بیشـتر مخاطـب از توان ترو
حاضـر درمنطقـه غـرب آسـیا وبه خصوص آشـنایی هر چه 
بیشتر با استعداد حاضر در برابر مقاومت و شهید سلیمانی 

است. مطمئنا رسانه در معرفی و نشان دادن عمق واقعی 
یه و عـراق و همچنیـن اقدامـات  یسـتی سـور ر تهدیـد ترو
بزرگ شـهید سـلیمانی موفق نبوده اسـت که بخشی از این 
کـم کاری بـه مسـائل مربـوط بـه حـوزه حفاظتـی ایـن جنگ 

برمیگـردد. 

امـا حـاال بـا نگاهـی گـذرا بـه ایـن گـزارش شـاید بتـوان بـه 
مخاطب این پیام را القاء کرد که فرماندهی شهید سلیمانی 
یسـتی غـرب  ر در شناسـایی،کنترل و مهندسـی تهدیـد ترو
آسـیا از القاعده تا داعش آن قدر بزرگ اسـت که این تهدید 
توانست هیمنه جامعه اطالعاتی و عملیاتی غرب را در دو 
دهه اخیر به سخره بگیرد و با تحمیل هزاران میلیارد دالر به 
زه به عنوان فرمانده جنگ و مسئول  غرب آن کسی که امرو
یسم تکفیری در جهان شناخته می شود کسی  ر نابودی ترو

نیست جز ژنرال شهید قاسم سلیمانی!

عزیز شـــــــام



بمب گذاری سوروچ 

 104            ۳2
در 2۰ ژوئیه بیرون مرکز فرهنگی آمارا در منطقه سوروچ در 
استان شانلی اورفه ترکیه هدف بمب گذاری قرار می گیرد.

بمب گذاری کامیونی بازار بغداد

 212             76
در ۱۳ اوت یک کامیون یخچال دار در بازار مواد غذایی 

شهرک صدر بغداد منفجر شد.

بمب گذاری های 201۵ آنکارا

400             10۵ 
در ۱۰ اکتبـر دو بمب گـذار انتحـاری خـود را در میـان 
راهپیمایان )صلح برای دموکراسـی( در مقابل ایسـتگاه 

کردنـد. مرکـزی راه آهـن آنـکارا خـود را منفجـر 
حمالت 2۰۱5 بیروت

   2۳9            4۵  
در ۱2 نوامبـر دو مهاجـم انتحـاری خود را در برج البراجنه 
در منطقـه شیعه نشـین ضاحیـه در جنـوب بیـروت خـود 

را منفجـر کردند.

حمالت نوامبر 201۵ پاریس

 ۳68             1۳0  
در شـب ۱۳ نوامبـر یـک رشـته حمـالت بـه هـم پیوسـته 
شـامل حملـه انتحـاری، گروگانگیری، تیراندازی دسـته 
یـس در مناطقـی  جمعـی در مناطـق یـک، ده و یـازده پار
ماننـد اسـتادیوم اسـتاد دو فرانـس، بلـوار ولتـر، روبیشـا، 
یـس، تئاتر بتکالن انجام شـد کـه خونین ترین  شـمال پار
یـخ فرانسـه بود. ایـن حمله منجر  یسـتی تار حمـالت ترور
به کشته شدن ۱۳۰ نفر و مصدومیت ۳۶۸ نفر شد. این 
یستی در نزدیکی ورزشگاه استاد دو فرانس  حمالت ترور
یـس، و ایـل دو  و در سـن دنـی، سـن سـن دنـی، شـمال پار
فرانـس بـه وقـوع پیوسـت. حداقل سـه انفجـار جداگانه و 
یس گزارش شـد، و یک  شـش تیرانـدازی در محـدودٔه پار
گروگان گیری در تئاتر بتکالن انجام شد که بین ۶۰ تا ۱۰۰ 

نفـر گروگان گرفته شـده بودند.

تیراندازی 201۵ سن برناردینو 

18             14 
در 2 دسـامبر دو مهاجـم مسـلح مهمانـی مرکـز بهداشـت 
عمومـی شهرسـتان سـن برناردینـو ایاالت متحـده آمریکا 

را هـدف قـرار دادند. 

2014
یسـتی در مـوزه  در سـال 2۰۱۴ داعـش سـه عملیـات ترور
بلژیـک، پارلمـان کانـادا و سـیدنی داشـت کـه در مجـوع 

۶کشـته و ۴ زخمـی داشـت.

تیراندازی شارلی ابدو فرانسه

 10            12
در 7 ژانویـه دو مهاجـم مسـلح بـه نشـریه شـارلی ابـدو در 
یکاتور پیامبر اسـالم حمله  یس به خاطر کشـیدن کار پار

کردند. 

حمله به موزه ملی باردو

 ۵0              24 
در ۱۸ مـارس دو مهاجـم مسـلح بـه ایـن مـوزه در تونـس 

کـرده  حملـه 

انفجار مسجد در قطیف عربستان

 112              22 
حملـه بـه مسـجد امـام علـی در شـهرک شیعه نشـین در 

قطیـف عربسـتان و انفجـار آن

2015
بمب گذاری در مسجد کویت

 227             27 
در 2۶ ژوئن یک مسـجد شـیعیان در کویت مورد حمله 

انتحـاری قرار گرفت.

حمالت سوسه 

 ۳8              ۳9  
یستی که اکثرًا اتباع بریتانیایی در  در 2۶ ژوئن دو هتل تور
آن بودند در بندر القنطاوی در شمال سوسه مورد حمله 

مهاجمان قرار گرفتند.

یس های  داعش از سـوی آمریکا شـکل گرفت و ازسـوی سـرو
مختلـف امنیتـی آمریـکا و هم پیمانانـش حمایـت شـد امـا 
در ادامـه دامـن کشـورهای حامـی خـود را گرفـت و ایـن قاسـم 
سلیمانی بود که توانست این غده سرطانی را از روی زمین پاک 
یستی و انتحاری  کند. در ادامه بخشی از عملیات های ترور

داعـش در نقـاط مختلف جهان آمده اسـت.

جلیقه های
انتحاری

2016
یه 2۰۱۶ استانبول ۱۰ کشته / ۱5 زخمی بمب گذاری ژانو
یـه یـک مهاجـم انتحـاری خـود را در میـدان  در ۱2 ژانو
کبـود و در  یخـی سـلطان احمـد در نزدیکـی مسـجد  تار

کـرد. گردشـگران منفجـر  میـان 

حمالت 2016 جاکارتا 

 19              7 
در ۱۴ ژانویه چندین انفجار انتحاری و تیراندازی توسط ۱۰ 
یناه جاکارتای اندونزی اتفاق افتاد. تا ۱۴ مهاجم در بازار سار

حمله مسجد محاسن

 18              ۵ 
در 2۹ ژانویه مسـجد امام رضا )محاسـن( شـهر المبرز از 
شهرستان احصاء عربستان سعودی توسط یک مهاجم 
مسلح مورد عملیات انتحاری و تیراندازی قرار گرفت.

بمب گذاری فوریه 2016 آنکارا 

 61               28 
یه یک بمب در نزدیکی اتوبوس حامل نظامیان  در ۱7 فور

و در نزدیکی ستاد ارتش و پارلمان ترکیه منفجر شد.

انفجار فوریه 2016 بغداد

 100              70 
یه انفجار دوگانه ای توسـط موتور سـیکلت در  در 2۸ فور

بازار مریدی بغداد انجام شـد.

بمب گذاری مارس 2016 استانبول

 ۳6              ۵ 
در ۱۹ مـارس یـک مهاجـم انتحـاری خـود را در خیابـان 

کـرد. اسـتقالل اسـتانبول منفجـر 

حمالت مارس 2016 بروکسل

 1۳6             ۳4 
در 22 مـارس سـه مهاجـم انتحـاری خـود را در فـرودگاه 
کردنـد. بروکسـل و ایسـتگاه متـرو مالبیـک در بلژیـک منفجـر 

بمب گذاری 2016 سماوه

 7۵             ۳۳ 
در ۱ مه دو خودروی بمب گذاری شده به صورت دوگانه 

در جنوب عراق و سماوه منفجر شدند.

بمب گذاری مه 2016 غازی عینتاب

 ۳2              2 
در ۱ مـه یـک حملـه انتحـاری و یـک انفجـار خـودروی 
بمب گـذاری شـده در مقابـل سـتاد مرکـزی پلیـس غازی 
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عینتـاب ترکیـه انجـام شـد.

بمب گذاری های 11 مه 2016 بغداد

 87              64 
در ۱۱ مه چهار عملیات انتحاری و خودروی بمب گذاری 
شـده در بازاری در شـرق شـهرک صدر در شـمال بغداد، 

منطقه کاظمین.

بمب گذاری ژوئن 2016 استانبول

 16              11 
در 7 ژوئن یک بمب در مرکز استانبول در نزدیکی مسجد 

شاهزاده و ایستگاه مترو ونچیلر منفجر شد.

تیراندازی باشگاه شبانه اورلندو 2016 آمریکا 

 ۵۳             49 
در ۱2 ژوئن یک مهاجم مسلح به باشگاه همجنسگرایان 
یـدا ایـاالت متحـده آمریـکا  شـهر اورلنـدو در ایالـت فلور

کرد. حمله 

تاتورک استانبول حمله در فرودگاه آ

 2۳8              4۵ 
در 2۸ ژوئن سه مهاجم اقدام به تیراندازی در پارکینگ و 
عملیات انتحاری در پایانه ورودی پروازهای بین المللی 

در فرودگاه بین المللی آتاتورک کردند.

حمله 2016 داکا

 ۵0              28
در ۱ ژوئیه هفت شبه نظامی اقدام به تیراندازی، پرتاب 
گلشـن در داکا، پایتخت  گروگانگیری در محلٔه  بمب و 

کردند. بنگالدش 

بمب گذاری ژوئیه 2016 بغداد

 200              21۳
کـراده و شـعب در  در ۳ ژوئیـه دو بمـب در محله هـای 

بغـداد منفجـر شـدند.

حمله 2016 نیس فرانسه

 1۵0            86 
در ۱۴ ژوئیه در جریان جشن روز ملی فرانسه در شهر نیس 
کامیون به  در جنوب این کشـور، یک فرد مهاجم با یک 

جمعیت حاضر در جشن حمله کرد.

تیراندازی 2016 مونیخ

 21              10
در 22 ژوئیـه یـک مهاجـم مسـلح اقـدام بـه تیرانـدازی در 
مرکـز خریـد المپیـا در دهکـده المپیـک در شـمال غـرب 

کرد. مونیـخ آلمـان 

بمب گذاری 2016 کابل

 2۳1              80
در 2۳ ژوئیه سه عامل انتحاری خود را در محلٔه دهمزنگ 
کابـل در هنـگام برگـزاری تظاهـرات )جنبـش روشـنایی( 

منفجر کردند.

بمب گذاری 2016 آنسباخ

  12              0
در 2۴ ژوئیه یک عامل انتحاری خود را در ورودی جشنواره 

موسیقی آنسباخ در آلمان منفجر کرد.

انفجار اوت 2016 کویته

  100               9۳
در ۸ اوت یـک عامـل انتحـاری خـود را در تشـییع جنـازٔه 

یـک وکیـل ارشـد ترور شـده منفجر کرد.

بمب گذاری انتحاری نوامبر 2016 حله

 ۵0                80
کامیـون بمب گـذاری شـده در پمـپ  در 2۴ نوامبـر یـک 
بنزینـی در حلـه عـراق در محـل بازگشـت زائـران اربعیـن 

کرد منفجـر 

بمب گذاری کلیسای جامع سنت مارک

  49              2۵
در ۱۱ دسامبر یک بمب درون این کلیسا منفجر شد.

حمله کامیونی 2016 بازار کریسمس برلین   

 48             12 
در شـب ۱۹ دسـامبر یـک مهاجـم بـا کامیـون اسـکانیا بـه 
بـازار کریسـمس در برایتشـایدیالتز برلیـن در آلمان حمله 

یـر گرفت. کـرد و مـردم را ز

2017
حمله به کلوب شبانه استانبول 2017

   69              ۳9
در ۱ ژانویه یک مهاجم مسلح اقدام به حمله و تیراندازی 
ینـا در محلـه بشـیکتاش  کلـوب شـبانه ر گسـترده در 

اسـتانبول کـرد.

بمب گذاری انتحاری 2017 سیهون

 ۳00               90
یارتگاهی  یـه یـک مهاجـم انتحاری خـود را در ز در ۱۶ فور
کسـتان منفجر کرد. متعلق به صوفیان در شـهر سـیهون پا

حمله مارس 2017 کابل

   70              ۵1
یسـتی بسـیار پیچیـده بـه  در ۸ مـارس یـک حملـٔه ترور
کابـل انجـام می شـود. بیمارسـتان چهارصـد بسـتری در 

حمله 2017 وست مینستر لندن

 40             4
کاخ  در 22 مـارس یـک مهاجـم بـا خـودروی خـود بـه در 
وست مینستر می کوبد و پس از پیاده شدن اقدام به حمله 
به حاضران با چاقو در حیاط مرکزی کاخ وست مینسـتر 

و میـدان پارلمان می کند.

حمله 2017 متروی سن پترزبورگ

   4۵              14
یـل یـک مهاجم انتحـاری اقدام به منفجر کردن  در ۳ آور
خود در بین ایستگاه های سنایا پلوشاد و مؤسسه فناوری 

بورگ کرد. متروی سن پترز

حمله 2017 استکهلم

 1۵             ۵
بـوده شـده عمـدًا  کامیـون ر یـل یـک مهاجـم بـا  در ۱7 آور
گاتـان در اسـتکهلم سـوئد مـردم را  در خیابـان دروتنیـن 

یـر گرفـت. ز

بمب گذاری های 2017 مصر

   1۳6             4۵
کلیسـای  یـل دو مهاجـم انتحـاری خـود را در  در ۹ آور

کردنـد. ارتدوکـس قبطـی سـنت مـارک منفجـر 

بمب گذاری 2017 منچستر آرنا

  ۵9              22
در 22 مـه یـک بمـب در خارج سـالن منچسـتر آرنا پس از 

یانا گرانده منفجر شـد. پایان کنسـرت آر

حمله 2017 منیا

 22              29
حمله به اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در منیا مصر

حمله جوزای 1۳96 کابل

 46۳             90
در ۳۱ مـه یـک مهاجـم انتحاری خـود را در چهارراه زنبق 

یـر اکبرخان کابل منفجر کرد. در محلـٔه وز

حمالت ژوئن 2017 لندن

 48             7
یـر گرفتـن مـردم بـا یـک  در ۳ ژوئـن سـه مهاجـم اقـدام بـه ز
دستگاه کامیون در پل الندن بریچ لندن د حمله به مردم 

بـا چاقو در محلـه بارومارکت لندن کردند.
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حمالت 1۳96 تهران

 ۵2             17
در 7 ژوئـن 5 مهاجـم مسـلح اقدام به حملـه و تیراندازی 
و عملیات انتحاری در مجلس شـورای اسـالمی و حرم 

حضـرت امـام خمینی� در تهـران در ایران کردند.

حمله انتحاری اسد 1۳96 هرات

 62              ۳۵
در ۱ اوت 2۰۱7 دو مهاجـم انتحـاری در مسـجد جوادیـه 
شـهر هـرات افغانسـتان پـس از کشـتن محافظـان خـود را 

منفجـر کردند

انفجار اوت 2017 کویته

 ۳4             1۵
کیلوگـرم مـواد  کـه بـه خـود 25  یـک موتورسـوار انتحـاری 
منفجره بسته بود به یک کامیون نظامی می زند و منفجر 

می شود.

حمله بارسلونا 2017

   1۳0             1۵
در ۱7 اوت 2۰۱7 یـک وانـت ون بـه خیابـان ال رامبـال، 
کـرده و جمعیـت حاضـر در پیـاده رو را  بارسـلون حملـه 

گرفـت. یـر  ز

بمب گذاری نوروز 1۳97 کابل

 6۵              ۳۳
در 2۱ مـارس 2۰۱۸ مقـارن بـا نـوروز، یـک عامـل انتحاری 
خـود را در کابـل منفجـر کرد که مسـئولیت این عملیات 

توسـط داعش برعهده گرفته شـد.

2018
حمالت انتحاری 2018 سورابایا

  41               1۳
کلیسـا در شـهر سـوربایای  سـه حملـه انتحـاری بـه سـه 
اندونـزی و همزمـان حمله به یک ایسـتگاه پلیس در این 

شهر

بمب گذاری ۳0 آوریل 2018 کابل

 49               ۳0
کالس آموزشـی زبـان   انفجـار انتحـاری در مقابـل یـک 
یاست امنیت  انگلیسی در کابل در منطقه ای که دفتر ر
ملـی، مقـر فرماندهـی ناتـو و سـفارت آمریـکا قـرار دارنـد. 
حمله کننده انتحاری دوم، خود را خبرنگار معرفی نموده 
یی هم با خود داشت. فرد انتحاری دوم  یدیو بین و ر و دو
خـود را در میـان کسـانی که به زخمی هـا کمک می کردند 

منفجر ساخت.

14 دسامبر 199۵ مقارن با 2۳ آذر 1۳74
گاهـی  موافقت نامـه دیتـون )Dayton Agreement( )کـه 
یـس یـا  یـس یـا موافقت نامـه دیتون-پار بـا عنـوان پروتـکل پار
موافقت نامـه چارچـوب عمومی صلح در بوسـنی و هرزگوین 
نیـز از آن یـاد می شـود( موافقت نامـه صلحـی بـود کـه در نوامبر 
۱۹۹5 در پایگاه نیروی هوایی رایت-پترسون در نزدیکی دیتون، 
اوهایـو در آمریـکا تنظیـم شـد. ایـن موافقت نامـه رسـمًا در ۱۴ 
یس امضا شد و با امضای آن جنگ بوسنی  دسامبر ۱۹۹5 در پار

پایان یافت. در زمان توافق دیتون قریب به یک دهه از شکل 
گیـری القاعـده بـا تشـکیالت منظـم و رهبری اسـامه بن الدن 
می گذشـت. اشـاره بـه ایـن توافقنامـه به این دلیل مهم اسـت 
که برخی اسـناد منتشـر شـده از سوی رسـانه های منتسب به 
که در اسناد به دست آمده  القاعده بیانگر این مسئله است 
از جامعـه اطالعاتـی آمریـکا طراحـی عملیـات ۱۱ سـپتامبر و 
حتی برخی اقدامات تشکیالت القاعده پس از صلح دیتون 

حسن حنیف

تهدید جهان
در سایه خالفت

نگاهی گذرا به شکل گیری و حیات دولت اسالمی عراق و شام)داعش(؛
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عزیز شـــــــام

مشـاهده شـده اسـت. در واقع اگر بخواهیم به شـکل درسـت 
داعـش یـا همـان تهدیـد جهانی تکفیری خلق شـده در غرب 
یشه یابی کنیم باید از طراحی جامعه اطالعاتی غرب  آسیا را ر

کرد. پس از صلح دیتون شـروع 
 )CIA( به عبارتی آژانس اطالعات مرکزی ایاالت متحده
کشـورهای دارای منابـع سرشـاز  بـرای ورود نظامـی و اشـغال 
از جملـه انـرژی در غـرب آسـیا و آسـیای مرکـزی و همچنیـن 
کنترل و محاصره جمهوری اسـالمی ایران دسـت به طراحی 
ران اشـغال افغانسـتان از سوی شوروی  یک تشـکیالت از دو
رود و اشـغالگری و همچنین  زد. ایـن در حالـی بـود کـه برای و
تحمیل یک تهدیدی نوین به ملت و ساختار سیاسی در ایران 
یستی از سوی تشکیالت های تکفیری  نیاز به اقدامات ترور
تحت نظر خود یا همان القاعده داشت و در اسنادی به این 
طراحی پس از دیتون و مشاهده ظرفیت این قبیل تشکیالت 

ها در بوسـنی اشاره شده است.

هفتم اکتبر 2001 مقارن با 1۵ مهر ماه 1۳80 
در سپتامبر این سال برج های دوقلو مرکز تجارت جهانی 
و چنـد هـدف دیگـر در امریـکا در ظاهـر از سـوی القاعـده بـه 
گرفـت. در پـی آن  رهبـری اسـامه بـن الدن مـورد هـدف قـرار 
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به گروه 
یستی القاعده را در افغانستان  طالبان هشدار داد که گروه ترور
تحویل آمریکا داده یا آنها را از این کشور اخراج کند. به دنبال 
خودداری طالبان از پذیرش درخواست ایاالت متحده آمریکا 
فرمان حمله به افغانستان در هفتم اکتبر 2۰۰۱ میالدی با نام 
 Operation Enduring( رسـمی عملیـات بلندمـدت آزادی
کنون اشغال ۱۹ ساله  که تا Freedom( صادر شد. عملیاتی 
به عالوه هزاران کشته از افراد غیر نظامی و نابودی زسرساخت 

های کشور افغانستان را ره دنبال داشته است. 

20 مارس 200۳ مقارن با 29 اسفند 1۳81
جنـگ عـراق یـا همان تجاوز آشـکار نظامی واشـنگتن به 
کشور عراق  یک عملیات نظامی بود که در 2۹ اسفند ۱۳۸۱ 
)2۰ مارس 2۰۰۳( با حمله ی یک ائتالف بین المللی به رهبری 
ایـاالت متحـده و بریتانیـا بـه عـراق آغاز شـد. نیروهای اصلی 
حمله کننده به عراق شامل ارتش های ایاالت متحده آمریکا، 
پادشـاهی متحـد بریتانیـا و لهسـتان بودنـد 
کشـور دیگـر از جملـه  ولـی 2۹ 
کـره جنوبـی، ایتالیـا،  ژاپـن، 
اسـپانیا و… با فرستادن بخشی 
از نیروهـای نظامی و لجسـتیکی 
خود به همراهی با نیروهای ائتالف، 

در اشغال عراق نقش داشتند. همچنین برخی شرکت های 
پیمانکار تأمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن ده ها هزار 
نفـر از نیروهـای خـود کـه دارای تابعیـت کشـورهای مختلـف 
بودند، در ظاهر مسئولیت تأمین امنیت بخش های وسیعی 
کـز پاالیـش  کـز مهـم تجـاری عـراق از جملـه چاه هـا و مرا از مرا
نفت را بر عهده داشتند که تنها مدتی بعد اسناد ترورهای به 
ثبت رسیده در عراق که از سوی این نیروهای خارجی انجام 

شـده بود منتشر شد. 

خلق اولین هسته های تروریسم تکفیری درعراق 
پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق از سوی نیروهای 
گیـری  غربـی بـه رهبـری آمریـکا در سـال 2۰۰۴ شـاهد شـکل 
هسـته اولیه داعش از سـوی ابو مصعب الزرقاوی هسسـتیم. 
یشه ی داعش به جماعت توحید و جهاد می رسد  به عبارتی ر
که در سال ۱۹۹۹ به رهبری ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد 
و در سـال 2۰۰۴ بـه شـبکه ی القاعـده پیوسـت و پـس از آن بـه 
گروه که وارد جنگ با دولت  القاعده عراق معروف شـد. این 
عراق و نیروهای آمریکایی مسـتقر در عراق شـده بود در سـال 
2۰۰۶ با چندین گروه اسالم گرای رادیکال دیگر ائتالف کرد و 
»مجلس شورای مجاهدین« را تشکیل داد که یک قدرت مهم 
در استان انبار، وسیع ترین استان عراق، محسوب می شد. در 
۱۳ اکتبر همان سال، مجلس شورای مجاهدین به همراه چند 
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گروه شورشِی دیگر »حکومت اسالمی عراق« را تشکیل داد. 
ابوایوب المصری و ابوعمر بغدادی دو رهبر اصلی حکومت 
یل 2۰۱۰ در عملیات ارتش  ر که در ۱۸ آو اسالمی عراق بودند 
آمریکا کشـته شـدند و »ابوبکر بغدادی« جایگزین آن ها شد. 
نکتـه قابـل توجـه در خصـوص عناصر رده باال در تشـکیالت 
داعش اقامت آنها در زندان بوکا در جنوب بصره تحت نظارت 
که بغدادی را نیز  و مسئولیت نیروهای آمریکایی بوده است 
میتوان در زمره همین افراد برشمرد، زندانی که می تواند مقدمه 
یس های جاسوسی باشد. ارتباط و همکاری این افراد با سرو

شکل گیری داعش در ژانویه 2011 مقارن با ششم 
بهمن 1۳89 

کان به فعالیت خود ادامه  در حالی که القاعده عراق کما
یه بـه جهـان  یـه 2۰۱۱ اخبـار ناخوشـایندی از سـور میـداد ژانو
یه که نه تنها با سلسله  مخابره شد. آغاز جنگ داخلی در سور
حـوادث ملقـب بـه بیـداری اسـالمی تفاوت هـای عمـده ای 
یس های جاسوسـی  داشـت بلکـه از حضـور مسـتقیم سـرو
یت  یو برای تقو رود آنکارا و تل آو غرب به رهبری واشنگتن و و
کشـورهای مرتجـع  جنـگ بـا پشـتیبانی مالـی و لجسـتیکی 
یه خبر  عرب حکایت داشت. به عبارتی حوادث جاری سور
یسـتی آن هم از نوع تکفیری و تهدید  از خلق یک بحران ترور

جامعه بین الملـل می داد. 
یه نیروهای القاعـده عراق وارد  بـا آغـاز جنگ داخلی سـور
یل 2۰۱۳ نام »حکومت اسـالمی  ر یه نیز شـدند و در ۸ آو سـور
عراق و شام« را بر خود نهادند و از آن پس با نام مخفف »داعش« 
معروف شدند. آن ها به سرعت، بخش هایی از شمال شرقی 
یه را تصـرف کردنـد و شـهر رقـه را به عنـوان پایتخت خود  سـور
یه به  انتخاب کردند. سـپس هم زمان با اقدام نظامی در سـور
عـراق حملـه کردنـد و موفق شـدند رمـادی و فلوجه مهم ترین 
شهرهای استان انبار در عراق را به قلمرو خود اضافه کنند. در 
ژوئن 2۰۱۴ مهم ترین موفقیت داعش با تصرف موصلـ  دومین 
یستی در  ر شهر بزرگ عراق ـ به دست آمد. این تشکیالت ترو
یادی داشت و تا خرداد ۱۳۹۴  ماه های بعد نیز پیشروی های ز
یه و بخش های شمال غربی عراق  بیش از نیمی از خاک سور
رد. این در حالی است که با آغاز بحران  را در تصرف خود درآو
یه به  یه نیروهای القاعده در عراق با شاخه آن در سور در سور
رهبری ابو محمد الجوالنی درگیر شده و در آن ایام تشکیالت 
داعش از القاعده انشعاب کرد و خود را یک تشکیالت مستقل 
یه با نام جبهه  ران القاعده سـور بـه دنیـا معرفـی کـرد. در آن دو
النصـره بـه فعالیـت خـود ادامـه داد و القاعـده عـراق و شـام بـا 

نام داعش نیز به گسترش مناطق اشغالی خود مشغول بود. 
در 2۹ ژوئن 2۰۱۴  درست در این ایام و در شرایطی که این 
تشـکیالت تکفیـری توانسـته بـود بخش هـای قابـل توجهی از 
رد از دولـت اسـالمی در  یه و عـراق را بـه اشـغال خـود درآو سـور
عراق و شام تبدیل به یک خالفت جهانی شد. خالفتی که 
با انتشـار نقشـه آن والیات خراسـان متشکل از بخش هایی از 
کسـتان به عالوه کشـورهایی در شـرق  ایران و افغانسـتان و پا

پـا و افریقا را در برمیگرفت.  آسـیا و بخـش هاییاز ارو
یستی با شکل گیری ساختار سیاسی  این تشکیالت ترور
و دولتـی در کمتـر از سـه سـال فعالیت هـای حکومتی خود را 
گسترش داد که برای نمونه میتوان به چاپ اسکناس با واحد 

دینار داعش و گذرنامه، درسـت کردن پلیس، صدور نفت، 
راه اندازی شبکه ی تلویزیون، برگزاری گشت های گردشگری 
یه و شیوع آن به عراق نه تنها  اشاره داشت.  با آغاز بحران سور
دامنه این تهدید هر روز مناطق بیشتری را در بر میگرفت بلکه 
حکایت از رسوب این تهدید در قاره سبز و حتی بخش هایی 

از آمریکا داشت. 

ساختار ایدئولوژی
داعـش در واقـع ادامـه تشـکیالتی یک گروه از سـلفی های 
جهـادی در عـراق بـه رهبری ابومصعب زرقاوی بـود. زرقاوی 
گردان ابـو محمد المقدسـی در اردن بود  جـزو القاعـده و از شـا
رود به عراق و تشکیل القاعده این کشور در سال  که پس از و
2۰۰۶ کشته شد. او در اعالمیه های خود همواره به فتواهای 
ابـن تیمیـه اسـتناد  کـرده اسـت. بغـدادی نیـز خـود را پیـرو ابـن 
تیمیه می دانست. بر اساس برخی اسناد منتشر شده زرقاوی 
با مرجعیت عقل به کلی مخالف بود مگر اینکه در راسـتای 
تأیید نقل و احادیث باشد. وی هرگونه تعامل با کفار و مشرکین 
را حرام می دانست. او همچنین تفکرات اسالمی شیعیان را 
کافر و خون آنها را حالل می دانست.  مردود و آن ها را به کلی 
گروه های بنیادگرای رادیکال با ظاهر اسالمی، برپایی حکومت 
دینی و اجرای شریعت اسالمی را وظیفه شرعی خود می دانند. 
داعش بخاطر تفسـیر و قرائت وهابیت از اسـالم به خشـونت  
و خلـق فجایـع انسـانی علیـه بـرادران اهل سـنت ، شـیعیان و 
مسـیحیان و سـایر ادیـان  معـروف اسـت و بـه همیـن دالیـل بـا 

گروه ها نیز درگیر جنگ شد. دیگر 
یه،  داعش در شهرهای تحت سلطه خود از جمله رقه سور
قوانین سخت را اجرا می کرد. دستان دزدها در مالء عام قطع 
گروهـی در خیابـان رخ مـی داد و  می شـد، هـر روز اعدام هـای 
زن هـا حتـی اجـازه ی مراجعـه به پزشـک نداشـتند. داعش در 
کرد تا  یه بالفاصله دفاتری با عنوان »حسـبه« راه اندازی  سـور
بـر اجـرای شـریعت اسـالم نظـارت کننـد. دفاتر دیگـری هم با 
نام »دعوا« راه اندازی شد تا ایدئولوژی داعش را تبیین و تبلیغ 
گروه، عکسی را در شبکه های اجتماعی  کند. نیروهای این 
منتشر کردند که نشان می داد داعش افرادی را که در مناطق 
زه خواری کردند، در مالء عام  یه رو تحت کنترل آن ها در سور
کنان شهرهای تحت  شالق زدند. این گروه، هرگونه تجارت سا
کنترل خود بدون اجازه و کنترل داعش را ممنوع اعالم کرد.

مهاجرین و انصار پتانسیل انسانی تشکیالت 
داعش

سـاختار تشـکیالتی داعش از دو دسـته مهاجر و انصار با 
الگوگیری از دوران صدر اسالم طراحی شده است. به عبارت 
یسـتی  کـه بـه ایـن تشـکیالت ترور دیگـر نیروهـای غیـر عـرب 
میپیوسـتند در زمـره مهاجریـن و عـرب ها نیز بـه عنوان انصار 

شناخته میشوند. 
بر همین اساس این تشکیالت با تکیه بر توان بومی نیروهای 
پایی،  مهاجر توانست امکان های متعددی را در کشورهای ارو
آفریقایی و شرق آسیا برای خود ایجاد کند و در همین راستا 
پا  یستی در خاک ارو توانستند تعداد قابل توجهی عملیات ترور
و کشورهای آمریکایی و آسیایی و حتی استرالیا انجام دهند. 

مقاومت و شکل گیری لشگر جهانی اسالم 
ز افزون تهدید های جاری  یه و رشـد رو با آغاز بحران سـور
یروسی کشورهای  از این کشور به سرتاسر جهان که همچون و
مختلـف را یـک بـه یـک در نوردیـد جهـان شـاهد خلـق یـک 
حماسه و اتفاق بسیار مهمی نیز بود. در ابتدای گزارش اشاره 
شد که غرب به رهبری واشنگتن به دنبال اشغال کشورهای 
غنـی در حـوزه انـرژی و ... بـود و همچنیـن از دیگـر اهـداف 
آن نابـودی مقاومـت بـا قطـع ارتبـاط تهـران -بیـروت بـه عالوه 
کـه  مجاهـدان فلسـطینی عنـوان شـد. ایـن در حالـی اسـت 
در اولیـن روزهـای بحـران ژتـرال پرآوازه ایرانـی و فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دعوت رسمی دولت 
دمشـق و به نمایندگی از مقاومت در این کشـور حاضر شـد. 
یس های  یویی که بیش از ۱۴۰ گروهک تکفیری و سرو سنار
یه کشیده بود در عرض چند  چریکی حاضر در جهان را به سور
سال با مجاهدت های شبانه روزی این فرمانده مقاومت نه 
تنها اهداف از پیش تعیین شده ان محقق نشد بلکه جهان 
گون و محاصره کامل  شاهد تولد مقاومت در کشورهای گونا

یم صهیونیستی بود.  رژ
پا و آمریکا به عالوه چین  تعداد عملیات های داعش در ارو
یستی در کشورهای  و روسیه درکنار حضور این گروهک ترور
شرق آسیا و آفریقایی خود بیانگر بزرگی کار فرمانده مقاومت 
و ژنرال طراز جهانی ایران شهید سلیمانی است. اقدامی که 
تـا ابـد از سـوی مقاومت و شـهید سـلیمانی همچـون منتی بر 
سـر ملـت هـای جهـان بـوده و هـر روز ادامه حیـات و زندکی را 

به جهانیان گوشزد میکند. 
اگر سلیمانی و رزمندگان مظلوم مقاومت نبودند کابوس 
یستی در اقصی نقاط جهان به پایان نمیرسید و  عملیات ترور
ز شاید خبر یک اقدام و به کام مرگ کشیدن بی گناهانی  هر رو
در جای جای جهان صد اخبار را به خود اختصاص میداد. 
سـال ۹7 در نشسـت امنیتی قبرس نماینده روسـیه یکی 
از بزرگترین ارتش های جهان در سخنرانی خود به این مسله 
اشـاره کـرد کـه بـا وجـود شـکل گیـری ائتـالف ضـد داعـش بـه 
رهبـری آمریـکا و اعـالم آمادگـی ۴۰ کشـور، تنهـا نیـروی رزمـی 
حاضـر بـر روی زمیـن در مقابـل داعـش و تنهـا ژنـرال نظامـی در 
میدان های درگیری مقاومت و شهید سلیمانی بودند و این 

خـود نشـان از بزرگـی کار آنها میدهد. 
آن کسی که در میان هجمه های رسانه های جهان خبر 
نابودی داعش را داد و برای آن زمان تعیین کرد فرمانده مقاومت 
بود و چندی نگذشت که صدق تمام تعابیر و وعده های وی 

به رخ جهانیان کشیده شد. 
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جلسه دو ساعت و نیمه 
حاج قاسم با پوتین

در ابتدای جنگ، مسلحین به ۴۰۰متری کاخ بشار اسد رسیده بودند و آنجا را با خمپاره می زدند، اّما مردم، نظامیان 
یزی سـردار سـلیمانی با پرچم دفاع از حرم و شـهیدانی هم چون سـردار شهید  یه و مستشـاران نظامی ایرانی با برنامه ر سـور
یه را نجـات دهند و عقب بزننـد. پس از چهار سـال مبارزه و  حـاج حسـین همدانـی بودنـد؛ بـه لطـف خـدا توانسـتند سـور
که به مدت دو ساعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار و  یه سردار سلیمانی در سفری به روسیه بود  مقاومت ایران در سور
یه حضور یابند. مصطفی بدرالدیـن به من می گفت »به لحاظ دیپلماتیک هر  گفتگـو کـرد تـا روس هـا را قانـع کند در سـور
فرد در هر سطحی در مدت زمان مشخصی می تواند با رئیس جمهور کشوری مانند روسیه دیدار کند و وقتی که شنیدم 
کردم«. سردار سلیمانی به پوتین تفهیم  کرده، خیلی تعجب  سردار سلیمانی دو ساعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار 

یه آخرین سنگر جبهه شرق است و اگر این را از دست بدهید، غربی  ها ارزشی برای شما قائل نیستند«. که »سور کرد 

به نقل از سردار جعفر اسدی

نماز حاج قاسم
در کاخ کرملین

ابراهیـم شـهریاری از دوسـتان حـاج قاسـم، ماجـرای نمـاز شـهید سـلیمانی را کـه در کاخ کرملیـن اقامـه کـرد، اینگونـه 
تعریـف می کند:

وقت نماز بود، زدیم بغل، گفتم: »حاجی قبول باشه.«
 گفت: »خدا قبول کنه، ان شاءاهلل.«

نگاهم کرد و  گفت: »ابراهیم!«
ــ نمازی خواندم که در طول عمرم در جبهه نخواندم.

به حاج قاسم گفتم: حاج  آقا شما همه ی نمازهایتان قبول است.
قصه  نماز خوانده شده حاج قاسم فرق  می کرد. به کاخ کرملین رفته بود و با پوتین قرار داشت. تا رئیس جمهور روسیه 
برسد وقت اذان شد. حاجی هم بلند شد. اذان و اقامه اش را گفت. صدایش  در سالن پیچید، بعد هم به نماز ایستاد. 

همه نگاهش  می کردند. می گفت در طول عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بوده.
پایـان نمـاز پیشـانی اش را روی مهـر گذاشـت. بـه خـدای خودش  گفت: »خدایـا این بود کرامت تو، یـک روزی در کاخ 

کرملین برای نابودی اسـالم نقشـه  می کشـیدند، حاال مِن قاسـم سـلیمانی آمدم اینجا نماز خواندم.«
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آمایش سرزمینی گروهک های تروریستی حاضر در سوریه  )2013-2011 میالدی(

در ادبیـات سیاسـی و رسـانه ای 
جهـان بـه اعتـراض هـا وخیـزش هـای مدنی در 

منطقـه غـرب آسـیا و شـمال آفریقـا کـه از سـال 2۰۱۰ آغاز 
کـه  گفتـه میشـود. سلسـله خیـزش هایـی  شـد بیـداری اسـالمی 

از تونس،مصـر، لیبـی، یمـن، الجزایرآغـاز شـد و بـه شـکلی ارام و پیوسـته 
یتانی، عمان و عربستان سعودی  کشورهایی چون اردن، کویت، مغرب سودان، مور

را در بـر گرفـت.در ایـن میـان جامعـه اطالعاتی غرب به رهبری واشـنگتن عالوه بر رصد و در 
یوی خود با هدف ضربه بر پیکره  برخی مواقع اقدام این فرصت را بهترین زمان برای پیاده کردن سنار

یی با جمهوری اسالمی ایران به عنوان سر سلسله جریان مقاومت شناخته  یارو مقاومت که هدف نهایی آن رو
یابی کرد.  »برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران ابتدا باید بازوهای منطقه ای آن را قطع ودر آخر طی عملیاتی  شده ارز

یی را به  یارو گسـترده حیـات و تـوان اقدامـی آنهـا را از کنتـرل خـارج سـاخت. این اقدام برای آن طراحی شـده تا بتوان جنـگ و رو
یه به عنوان منطقه اتصال مقاومت از ایران تا فلسطین و لبنان نقش مهم و غیر قابل  کرد. در همین راستا سور جغرافیای ایران محدود 

انکاری را بر عهده دارد که می توان در ادامه بهار عربی با یک مهندسی آن را از محور مقاومت خارج کرد. »این جمالت بخشی از سخنرانی  جیمز 
جونز فرمانده پیشـین نیروهای سـازمان پیمان آتالنتیک شـمالی )ناتو( و مشـاور امنیت ملی اوباما در سـال 2۰۱۰ در نشسـت تخصصی موسسـه بروکینگز 

یه آغاز شـد و چندی نگذشـت که مهندسـی آژانس  با موضوع آینده خاورمیانه اسـت. ششـم بهمن ۱۳۸۹ مقارن با 25 ژانویه 2۰۱۱ خیزش برخی مخالفان در سـور
یستی تکفیری در  یو این خیزش را به بزرگترین تهدید ترور اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( با همراهی برخی کشورهای مرتجع عربی و حضور شریک سنتی انها یعنی تل آو

یه( و داعش  یستی از جمله ارتش آزاد، احرار الشام، جبهه النصره)شاخه القاعده سور یه از سال 2۰۱۱ تا سال 2۰۱۴ محلی برای جوالن چند ده گروهک ترور کرد. سور جهان مبدل 
یه به عالوه استانهای االنبار و نینوا و همچنین اشغال موصل خالفت جهانی خود را به سرکردگی ابوبکر البغدادی  یستی داعش با تصرف نیمی از مناطق سور گروه ترور بود. 2۹ ژوئن 2۰۱۴ 
اعالم کرد و طی آن نقشه ای با عنوان والیات خالفت اسالمی منتشر شد. این گروه تا سال 2۰۱۴ با نام دولت اسالمی عراق و شام در منطقه فعال بود اما از ژوئن 2۰۱۴ از قالب دولت خارج و 
یستی تکفیری اصلی به نام داعش، جبهه النصره، ارتش آزاد و احرارالشام بوده که سایر گروهک  یه در اشغال چند گروهک ترور خالفت جهانی خود را اعالم کرد.  به عبارتی از سال 2۰۱۴ سور
یه با  یستی در سور های دیگر در بیعت انها و تحت مسئولیت این چند گرو اصلی به فعالیت خود ادامه دادند. این مسئله راباید متذکر شد که در هنگامی که نمودار شکست گروه های ترور
یم صهیونیستی بودیم.  یه از جمله آمریکا و ترکیه و رژ یک رشد پایدار همراه شد برای مقابله با مقاومت و اقدامات شهید سلیمانی شاهد ورود برخی دولت ها با نقض تمامیت عرضی سور
یوی آلترناتیو برای خروج آبرومندانه کرده و در برخی موارد تا کنون آنها را در باتالق اقدامات خود نگه داشته است. بحران  اقدامی که نه تنها نتیجه نداد بلکه آنها را مجبور به طراحی یک سنار
یه در شرایطی در نهمین سال خود قرار دارد که در آن روزها شاید کمتر کسی متصور بود در سالهای آینده آن جریانی که سایه این تهدید جهانی را از سر ملت های کشورهای  یستی سور ترور
پا و آمریکا به عالوه پترودالرهای  یس های اطالعاتی ارو مختلف برمی دارد همان جریان مقاومت و فرماندهی ژنرال نام اشنای ایرانی شهید حاج قاسم سلیمانی باشد.با وجود حضور سرو
کشـورهای مرتجـع عربـی و حتـی حضـور اردوغـان بـرای تحقـق توهـم امپراطـوری عثمانی در کنار خدمات همه جانبه موسـاد به داعش، القاعده ، ارتش آزاد و حتی احرام الشـام به سـرکردگی 
یه ای عاری از داعش و آزادسـازی بخش عمده ای از این  زهران علوش هیچ یک از اندیشـکده های غربی پیروزی مقاومت را متصور نبودند. اما حاال آنچه پیش روی جهانیان اسـت سـور
کسازی کامل عراق به دست رزمندگان مقاومت است. آنچه امروز غیر قابل انکار است نتیجه فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی  و عملکرد مقاومت تحت امر وی  کشور به عالوه پا
پایی است و باید این مسئله را متذکر شد که نه تنها اهداف  میباشد . اقدامی که گوشه ای از نتایج آن  بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا و همچنین کشورهای آسیای مرکزی و حتی ارو

گون جهان هستیم.    گونا گروه های مختلف مقاومت از ملیتهای  یه محقق نشد بلکه امروزه شاهد تولد و حیات  یوی غرب و صهیونیسم برای سور سنار
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تشفشان فرات   مراکز عملیاتی تروریست ها      فتح حلب/ انصار الشریعه / آ

  گروهک های تروریسـتی فعال در اسـتان    لشـکر پیاده نظام 161  / لشـکر پیاده نظام 111 / واحد  13 / واحد 10 / لشـکر پیاده نظام 06  / گردان ابوعماره/ احرار الشـام/ العزه/ 
نیروهـای النخبـا/ امـارت قفقـاز در شـام / گـردان فجـر الخالفـه /جنبش اسـالمی /فجر الشـام /اولین هنگ / فاسـتقم کما امرت/ گـردان  فرقان/حرکت الثـوار /حرکت بیان / 
/ جند االقصی/ حرکـت مجاهـدان االسـالم /جبهـه النصره/جبهـه انصـار الدین جماعت جیش السـنه/ جیش االسـالم/جیش المجاهدین / جیش القصاص/ جیـش الثوار
جنـد اهلل / کتائـب التوحیـد والجهاد/کتائـب الصفـوت اسـالمی/کتائب شـمس الشـمال/کتائب الصحابه/جبهـه شـامیه/لواء الفاتح/لـواء الحـق /لواءحریـه االسـالمی/ لواء 
الجهاد فی سـبیل اهلل/لواء السـلطان محمد فاتح/ لواء امن الرقه/لواء انصار خالفت/ لواء انصار السـنه/ لواء الفرسـان الحق/ لواء شـهدا االتارب/ لواء-سـلطان مراد/ لواء 

  YPG نور الدین-زنکی/ سرایا ترابلس /الفیلق الشام/سرایا المعاد/ صقور الغاب/ صقور الجبل/ تیپ تحریر / گردان  الثوار الشام/ واحدهای دفاع از خلق / الثوار
   

 مراکز عملیاتی تروریست ها      جیش الفتح ادلب / نبرد پیروزی 

   گروهک هـای تروریسـتی فعـال در اسـتان    لشـکر پیـاده نظـام 161/ لشـکر پیـاده نظـام 111/واحـد 13 /احـرار الشـام/اجناد الشام/فرسـان الحـق /جبهـه النصره/جبهـه انصـار 
/جنـد االقصی/جند الشـام/کتائب انصار الشـام/کتائب التوحید و الجهاد/ الدین/جماعـت احـد احد/جماعـت انصـار االسـالم /جیش االسـالم/جیش السـنه/جیش الثوار

لـواء الحق/لـواء حریـه  االسـالمی/الفیلق الشـام/صقور الغاب/صقـور الجبل/حـزب اسـالمی ترکسـتان

 مراکز عملیاتی تروریست ها      

   گروهک های تروریسـتی فعال در اسـتان    احرار الشـام/امارت قفقاز در الشـام/بخش اول سـاحلی /جبهه انصار الدین/جماعت احد  احد/جماعت انصار االسـالم جیش 
/ جند االقصی/جند الشـام / کتائب انصار الشـام /لواء عادیات/ حزب اسـالمی ترکسـتان االسـالم/جیش المجاهدین/جیش الثوار

 مراکز عملیاتی تروریست ها      جیش الفتح ادلب /جیش النصر 

    گروهک های تروریسـتی فعال در اسـتان   لشـکر پیاده نظام 111 / احرار الشـام/ اجناد الشـام/ العزه/ جبهه النصره/ جبهه الشـام/جیش السنه/جند االقصی/لواء عادیات /
لواء الحق /لواء القاعده/ الفیلق الشـام/صقور الغاب/صقور الجبل/ جبهه الصمود 

 مراکز عملیاتی تروریست ها      پیروزی مستضعفان   

/ تحریر حمص     گروهک های تروریستی فعال در استان   احرار الشام/ اجناد حمص/ جبهه النصره/جیش اهل سنت والجماعت/جیش التوحید/جیش الثوار

 مراکز عملیاتی تروریست ها      جیش الهرمون /جیش الفتح جنوب /جبهه جنوبی 

    گروهک های تروریستی فعال در استان    لشکر 24 پیاده نظام/نیروهای ویژه بخش 06 /گردان ابوعبیده/احرار الشام/احرار واحد نوا/اجناد الشام/گردان السرخا /آلویات 
العمری/لـواء الفرسـان حوران/لـواء جـدور حوران/لـواء جبـل الشـیخ /لـواء المهاجریـن و انصـار /لـواء عمـر بـن خطاب/لـواء اسـامه بـن زیـد/ لواء الشـباب سـنت /لواء شـهدا 
االسـالم/لواء شـهدا حوران/لـواء توحیـد العاصمه/لـواء توحیـد آل جنوب/لـواء اسـود التوحید/لـواء توحیـد کتایب حوران /واحد 11 پیاده نظام /گردان شـهید سـتوان احمد 
عبدو/امت مشـرو بناء/واحد صالح الدین /گردان سـیف الشـام  /شـهید رائد المصری/گردان سـیاد االسـود /انقالبیون جبهه سـوریه بخش جنوبی/تحالف صقور الجنوب 
/المجاهدیـن نوا/اتـاق عملیـات اسـود حرب/انصـار الهـدی /انصـار السـنه /تیـپ شـهدا دمشـق/واحد فجـر االسـالم  /واحـد فجر التوحیـد/ واحـد فلوجـه حوران/ارتش اول 
هنـگ توپخانـه /تیـپ اول سـپاه اول / گـردان فرقان/گـردان فرسـان السـنه/واحد حمزه /حرکت مثنی اسـالمی / حرکت شـهدا الشـام اسـالمی/کتایب الویـه الصحابه/جبهه 
النصره/جبهه الشـام المواحید/جبهه انصار االسـالم/جیش آل ابابیل /جیش االسـالم/جیش الیرموک /کتیبه اسـود آالكسـاد  /کتیبه فدایین حوران /کتایب اكناف بیت 
المقدس/لـواء اهایـا الجهاد/لـواء احـرار انخـل /لـواء آل اللجـاه احسـار /لواء-ااعتصـم باهلل /لواء سـید مسـیاح /لواء شـهید- احمد عمـر /لواء-عمراین االسـالمی/لواء عمود 

حوران /لواء انصار الحق         

 مراکز عملیاتی تروریست ها      فرماندهی واحد غوطه شرقی /اتحاد تحت یک پرچم/جیش الفتح قلمون/جماعت  قلمون غربی/اتاق عملیات قلمون شرقی 

   گروهک های تروریسـتی فعال در اسـتان   نیروهای ویژه بخش11 /گردان ابوعبیده /گردان  احرار القلمون  /احرار الشـام/اجناد الشـام/گردان السـرخا /گردان  اسـود السـنه  
/اصالت و جبهه توسـعه / گردان 212 شـهدا تیپ  دمشـق/گردان دوسـتان از محمد پیامبر /گردان فرقان/گردان فرسـان السـنه/تیپ حمد / شـهدا حوش العرب /کتائب  
صحابه /جبهه النصره/جبهه انصار االسـالم/جیش االبابیل /جیش االسـالم/جیش تحریر شـام /کتائب انصار /لواء معتصم باهلل /الکتیبه شـهید محمود مراد /الکتیبه 
شـهدا النبک /الکتیبه شـهدا الصرخه /الکتیبه یوسـف بن محمد صادق /کتائب اكناف بیت المقدس /لواء احرار الحفیر /لواء عز /لواء رجال اهلل /لواء سـیف الحق /لواء 
صقـور القلمـون /لـواء صقـور امویـون /لـواء تحریـر القلمـون /لـواء توحید العاصمه/لواء ثوره الشـعب /گردان شـهید سـتوان احمد عبـدو  /تیپ مروان حدیـد  /گردان رجال 

قلمون /سـپاه رحمان /گردان  سـیف  االسـالم  / تیپ  سـپر قلمون
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مناطق اشغال شده توسط جریان مسلح تکفیری در طول بحران
بیشترین اشغال: 84 درصد
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نقشه کلی عملیات های جبهه مقاومت در طول بحران
آزادسازی: قریب 70 درصد )تا پایان سال 1۳97(
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نکته قابل توجه اینکه به اذعان اندیشکده های وابسته به 
ارتش های کشورهای غربی، وسعت مناطق اشغال شده توسط 

داعش، به تنهایی از وسعت کل کشور سوریه بیشتر بود.

 دولت 
ً
 آنچه در عمل اتفاق افتاد نقشه زیر است که مناطق اشغال شده توسط گروهک های تروریستی در عراق و سوریه که در آنها رسما

خالفت اسالمی اعالم شد را نشان می دهد. تمام این مناطق توسط نیروهای مقاومت تحت فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از 
چنگ گروهک های تروریستی آزاد شد.

که  نقشه ایست  این 
نخست  روزهای  در  داعش 
جنگ در سوریه منتشر کرد و 
آن محدوده خالفت خود را  در 
ترسیم نمود؛ محدوده ای که 
از  زیادی  کشورهای  شامل 
ترکیه،  سوریه،  عراق،  جمله 
عربستان، یمن، لبنان، ایران، 
افغانستان، پاكستان، شمال 

آفریقا و اروپا می شد.
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یاور ملت عراق
تکفیری های تحت حمایت آمریکا و داعش که سودای دولت اسالمی عراق و شام را در 
سر دارند برای از بین بردن عراق و هتک حرمت اعتاب مقدسه از هیچ عمل جنایتکارانه ای 
آل سعود( حامی گروه های  آنها)به ویژه  فرو نمی گذارند. دولت های عرب که بخشی از 
تکفیری هستند، کمکی به حفظ حاكمیت عراق نمی کنند. یک ایران است که به خاطر 
آرمان اصیل خود و برای کمک به مردم عراق دست به کار می شود. از ایران هم یک حاج 
قاسم. حاج قاسم که چندماه پیش از ورود گروه های تکفیری به عراق به چشم خود 
جنایت تروریست ها را در سوریه و شام دیده است، از هیچ کمکی برای ریشه کن کردن 
داعش و دیگر گروه های تروریستی در عراق فروگذار نمی کند. حاج قاسم به کمک ملت 

عراق می شتابد .
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سفیر و نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری های اسالمی
صباح زنگنه
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یادی در ابعاد سیاسی، ساختاری، اقتصادی،   بعد از اشغال عراق توسط آمریکا اتفاقات ز
فرهنگی و حتی مذهبی رخ داد. از یک طرف با انحالل ارتش عراق عماًل یک نیروی قوی که 
بتواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند از بین رفته بود و بحث سربازی و خدمت دوره ضرورت 
یی  یختگی داخلی ایجاد شده بود. در برابر این وضعیت، هر نیرو تعطیل شده بود و یک به هم ر
به راحتی می توانست وارد عراق شود و حتی آنهایی که داخل عراق بودند به راحتی می توانستند 
کمیت به وجـود آمد. کافی  یج امـکان قبضه کردن حا برخـی مناطـق را اشـغال کننـد و بـه تدر
بود یک جناح بعد از سـازماندهی، تجهیزات و تسـلیحات الزم را به دسـت بیاورد و پشـتوانه 
اطالعاتی هم داشته باشد؛ همین مولفه ها می توانست اشغال مناطق عراق را عملیاتی کند. 
یق تفکر و نفوذ در عراق را به وجود  در این میان اختالفات مذهبی و طایفه گری زمینه ای برای تزر
یه  آورد و در همان موقع شاهد بودیم که شاخه القاعده در عراق از سوی اردن، عربستان، سور
یشه شبه نظامیان عراق  و همچنین ترکیه حمایت شدند تا مقدمات تشکیل یک ساختار با ر
همراه با تفکر دینی افراطی را پدید بیاوردند. در همان موقع تعدادی از اهل سنت افراطی از اردن 
وارد عراق شدند و به تشکیالت القاعده عراق سر و شکل جدید دادند. سران این تشکیالت 
توسط نیروهای آمریکایی که در عراق حضور داشتند دستگیر   و در زندان بوکا زندانی  و بعد 
از مـدت یکـی دو سـال آزاد شـدند. حـاال ایـن نیروهـا، هم با آمریکایی هـا می جنگیدند، هم با 
شـیعیان و هم با هر گروهی که آنها را قبول نداشـتند. فرماندهان القاعده عراق در زندان بوکا 
عماًل آموزشهای نظامی و تشکیالتی فرا گرفتند و نیروهای کمکی و حامیانشان هم از سوی 
سـازمان سـیا آمـده شـدند. سـپس آنهـا از زنـدان آزاد شـدند و بـا فرماندهـان نظامـی بعثـی  که از 
یادی فعال کردند.  کار برکنار شده بودند، متحد شدند و تشکیالت القاعده عراق را تا حد ز
یه توسعه پیدا کرد و در نهایت دولت   یافت کمکهای بیشتر در سور تشکیالت القاعده با در

اسالمی عراق و شام راه افتاد که با اسم داعش به دنیا معرفی شد. 
بـا افزایـش کمکهای کشـورهایی مانند عربسـتان، امارات و قطر )بـه لحاظ مالی(، آمریکا 
)از حیث تسلیحاتی( و ترکیه و اردن )به لحاظ لجستیکی(، این تشکیالت به سوی اشغال 
استان هایی مانند نینوا و مرکز آن )موصل( رفت و آنجا را در اختیار گرفت. در استان االنبار و 
صالح الدین با فراهم شدن مقدمات اختالفات طایفه ای و   اعتصاب ها و تظاهرات محلی، 
زمینه اسـتقبال از داعش فراهم  شـد. لذا با ورود ۳۰۰ نیروی داعشـی با سـالحهای متوسـط به 
استان نینوا، تشکیالت نظامی حامی این استان از هم پاشید و سپس این نیروها بر پادگان های 
ارتـش عـراق مسـلط شـدند و تجهیـزات عظیمـی را  غنیمت   گرفتند. داعش سـپس با حمله 
بـه بانکهـای اسـتان نینـوا، ذخایـر ارزی موجـود در این بانکها را تصاحب کردنـد و بنابراین هم 
امکانات نظامی شان گسترش پیدا کرد و هم منابع مالی گسترده ای برای خود فراهم کردند. 
کمان استان نینوا با القاعده و داعش )قبل از ورود  البته قبل از اشغال نینوا، گروه هایی از حا
به این استان( همکاری داشتند و برای آنها اموالی را به عنوان جزیه یا کمکهای مالی ارسال 

چه کسانی 
عراق را به آشوب 

کشاندند؟!
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می کردنـد. ایـن وضعیـت باعث شـد دولت عراق از جمهوری اسـالمی ایران تقاضای کمک 
کنـد تـا بـرای سـاماندهی بـه نیروهـای معتقـد و متدین عـراق وارد عمل شـود. در این جا بود که 
یـت پیـدا کـرد که بـه دولت عـراق در این  سـپاه قـدس از طـرف جمهـوری اسـالمی ایـران مامور

سازماندهی، کمک رسانی کند.
یس های  نکته ای که به موازات روند شروع کمک های ایران باید مورد نظر قرار بگیرد کمک سرو
یستی داعش است. واقعیت این است که  اطالعاتی کشورهای عربی و غربی به جریان ترور
اکثر نیروهای داعش اتباع کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات، اردن و حتی ترکیه بودند 
و هر کدام از اینها به نیت ضعیف نگه داشتن عراق در آن شرایط وخیم و افزایش اختالفات 
یس های اطالعاتـی این  داخلـی در ایـن معرکـه حضـور داشـتند. دلیـل دیگـر فعـال شـدن سـرو
یه پیدا  کشـورها این بود که عراق به جمهوری اسـالمی ایران نزدیک نشـود و حتی با تهران زاو
کند. جالب این جاست که قبل از راه افتادن تشکیالت القاعده در عراق از سوی عربستان، 
یسـت ها که در زندان های عربسـتان بودند، به شـرط اینکه به عراق  حدود پنج هزار نفر از ترور
یه اعـزام شـوند، از زندانهـا آزاد شـدند و بـا قـول پشـتیبانی مالـی و تسـلیحاتی و حمایـت  و سـور
سیاسـی روانـه عـراق شـدند. از طـرف اردن هـم زمینـه عزیمت ایـن نیروها به عراق فراهم شـد؛ 
یعنی نیروهای القاعده یا وابسته به القاعده که در اردن حضور داشتند هم از طریق مرزهای 
یادی از اعراب اهل سنت از تونس، الجزایر و حتی مغرب  اردن به عراق اعزام شدند و تعداد ز

یه وارد عراق شوند.  سازماندهی شدند تا از طریق اردن و سور
یه هم به اینها کمک می کردند، ولی شرط شان  در ابتدای کار حتی سازمان های امنیتی سور
این بود که با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بجنگند. بنابراین یک شبکه ای از فعالیت ها 
یستی شکل گرفت که ترکیه هم با اعزام و ارسال  و یک گستره عظیمی از اعزام نیروهای ترور
تجهیزات به این روند کمک کرد. در سفری که برای حضور در سمینار اقتصادی و بازرگانی به 
ترکیه داشتم وارد هتل هیلتون شدم. آرام آرام به سمت سالن سمینار حرکت کردم که یکباره 
دیدم آقای »جان مک کین« سـناتور تندروی معروف آمریکا که یک سـال پیش فوت کرد، با 
یش های بلند داشـتند از کنارم عبور کردند. بعدها مشـخص  جمعی حدود 2۰ نفر که همه ر
یر  شد که سناتور مک کین در جلسه ای با آن اشخاص در حال مذاکره بوده و چندی بعد تصاو
یه  یستی در سور آن از منابعی درز کرد و مشخص شد آن اشخاص، اعضای جریان های ترور
کار شدند. این مستندات به خوبی نشان  بودند. بنابراین آمریکایی ها هم به این ترتیب وارد 
یختن عراق نقش  یس های اطالعاتی غربی و عربی چگونه در پروژه به هم ر می دهد که سرو

واضح و علنی داشته اند. 
حادثه بسیار بزرگی در این اثنا اتفاق افتاد که در واقع احساسات و دل همه شیعیان جهان 
را جریحـه دار کـرد و آن انفجـار گنبـد و بـارگاه امامیـن عسـکریین در سـامرا بـود. آن حرکت اوج 
تعرض هـا و اقدامـات القاعـده و داعشـی ها بـود. ایـن حرکت طبعًا هم ملت ایـران و هم ملت 
عراق را متاثر  و جمهوری اسالمی ایران را وادار کرد که حتمًا یک عکس العمل محکم از خود 
نشان دهد؛ چرا که مرقد اهل بیت� خط قرمز محسوب می شود. بنابراین نه تنها ایران بلکه 

مرجعیـت و دولـت عـراق هـم باید دسـت بـه اقـدام می زدند. 
مرجعیت از مردم خواست که به اهل سنت تعرض نکنند؛ 
چراکه این حرکت با مفاهیم اهل سنت سازگار نیست بلکه 
این یک اقدام خارج از عرف و خارج از روابط و قواعد است 
کـه محکـوم اسـت و نبایـد بـه حسـاب اهـل سـنت گذاشـته 
شـود. این جـا بـود که مسـئولیت سـپاه قـدس به طـور دقیق تر 
تعریـف شـد و سـردار سـلیمانی ایـن مسـئولیت را بـه عهـده 
گرفتند. سازماندهی نیروهای عراقی توسط ایشان شروع شد 
کـه در ایـن بیـن حادثـه بـزرگ اشـغال موصـل و نینـوا از سـوی 
داعش اتفاق افتاد. در آن مقطع فتوای جهاد کفایی آیت اهلل 
سیسـتانی مطرح شـد که شاهد هجوم گسترده مردمی برای 

عمـل به این فتوا بودیم. 
در این مقطع، دولت آمریکا با راه افتادن مردم عراق برای 
مبارزه با داعش احساس کرد که در عراق قافیه را باخته و با 
وجود اینکه به عنوان یک کشور اشغالگر مسئولیت حفاظت 
از امنیت عراق را داشت، نتوانسته به آن عمل کند؛ لذا اقدام 
به ایجاد تشـکیالت نمایشـی تحت عنوان ائتالف مبارزه با 

داعش کرد و با افزایش حضور نیروهای نظامی اش سعی کرد این صحنه را به نام خودش ثبت 
کند. در این راستا با موفقیت هایی که شهید سلیمانی و نیروی قدس به عالوه نیروهای عراقی 
به رهبری کسانی مانند »ابومهدی المهندس« و دیگر فرماندهان سازمان بدر کسب کردند، 
عماًل آمریکا احساس کرد صحنه نمایشی اش در حال کمرنگ شدن است. واشنگتن به عنوان 
بزرگترین ابرقدرت جهان احساس کرد که نتوانسته در برابر اشغال استان نینوا، االنبار و سایر 
استان ها مانند دیاله، دست به اقدام اساسی بزند و  در این جا بود که یک نوع حس رقابت به 
آنها دست داد. زمانی که جریان مقاومت عراق توانست ُجرف الَصَخر را آزاد کنند، آمریکایی ها 
بسـیار عصبانی شـدند؛ چراکه ُجرف الَصَخر می توانسـت عالوه بر بغداد، کربال را هم تهدید 
کند. بنابراین آنها به هر ترتیبی که شده بود سعی کردند در برخی نقاط عملیات انجام دهند، 
اما واضح بود که اغلب عملیات های آمریکا منجر به هدف قرار دادن نیروهای عراقی می شد. 
با این حال شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هدف اصلی خود را نابودی داعش قرار 
داده بودند، نه درگیری با نیروهای آمریکایی. این برای آمریکایی ها غیرقابل تحمل بود و همه 
یخت. از سوی دیگر انتخابات عراق پیش آمد و نیروهایی که  محاسباتشان را عماًل به هم ر
نزدیک به حشدالشعبی بودند پیروزی های خیلی چشمگیری در این انتخابات کسب کردند 
و وارد مجلس شدند. آنها از طریق مجلس نیز در تعیین دولت نقش ایفا کردند؛ این در حالی 

بود که آمریکا اصرار می داشت که مهره های خود را وارد مجلس کند. 
آمریکایی ها نهایتًا فهمیدند که در مهندسـِی معادالت عراق باخته اند و در ایسـتگاه آخر 
از میان برداشـتن سـردار سـلیمانی یا ابومهدی المهندس را دسـتور کار قرار دادند. کاخ سفید 
و تیم ترامپ به این نتیجه رسیدند که با حذف این دو شخصیت برجسته می توانند صحنه 
سیاسی عراق را تغییر دهند و افرادی را به سر کار بیاورد که به خودشان نزدیک تر هستند. لذا 
آمریکا از ماه ها و شاید ۸ تا ۹ ماه پیش این تصمیم خود را جدی تر کرد و رفت و آمدهای این 
یـر نظـر گرفـت. بـه نظر می آید ترامپ می خواسـت آنهـا در لحظه خاص به  شـهدای بزرگـوار را ز
شـهادت برسـاند؛ چراکه او در آسـتانه اسـتیضاح قرار داشـت و فکر می کرد که با خذف سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس می تواند موفقیت بزرگی برای فرار از استیضاح کسب کند و 
یاسـت جمهوری 2۰2۰ را بـرای خود فراهم کند. به هر  حتـی مقدمـات پیـروزی در انتخابـات ر
یوی حذف فیزیکی این دو شهید را نباید فقط یک پروژه امنیتی یا اطالعاتی دید؛  ترتیب سنار

بلکه رگه های سیاسی در آن دخیل بود.
یادی برای منطقه دارد اما باید  شکی در این نیست که شهادت سردار سلیمانی تبعات ز
یت است. به یاد دارم زمانی که به عنوان  توجه کرد که آثار اقدام ها و فعالیت ایشان تا ابد قابل رو
سفیر و نماینده ایران در سازمان همکاری های اسالمی مشغول فعالیت بودم، نیروی قدس 
با وزارت خارجه ایران و حتی با سازمان همکاری های اسالمی همکاری خوبی را شروع کرد. 
چارچـوب همکاری مـان بـر ایـن اسـاس بود که در پرونده بوسـنی و هرزگویـن )با توجه به اینکه 
اغلب کشـورهای غربی علیه مسـلمانان متحد شـده بودند( تحلیل ما این بود که اگر جهان 
اسالم از مسلمانان بوسنی دفاِع نظامی نکند و آنها را برای دفاع از خودشان آماده نکنند، باید 
شاهد قربانی شدن آنها باشیم. ما نمی خواستیم مسلمانان 
گوشت دم توپ دشمنانشان باشند و به همین دلیل بحث 
کار قـرار  آمـوزش و ارائـه امکانـات دفـاع از خـود را در دسـتور 
دادیـم. بـرای راه انـدازی این طیـف از نیروها همکاری جدی 
کستان، ترکیه و مصر انجام  بین ایران، مالزی، بنگالدش، پا
کله اصلی تشکیل آن نیروها را نیروی قدس به  گرفت که شا
عهده گرفت و مالزی و بنگالدش هم اقدام به اعزام نیرو کردند. 
اقـل در آن زمـان  ایـن مجموعـه توانسـت جـان مسـلمانان را ال
نجات بدهد و حفظ کند. در مراحل بعدی با آمدن شـهید 
یت لبنان و فلسطین تشکیل شد  سلیمانی جلساتی با محور
و در بحث افغانستان هم جلسات مشورتی شکل گرفت که 
در برخـی جلسـات از مـن هـم دعـوت می شـد. این مسـائل را 
بدین جهت ذکر کردم که همه بدانند اقدامات سپاه قدس 
و شـهید سـلیمانی محدود به جغرافیا و زمان خاص نبوده و 
آثار و پیامدهای آن به این سادگی از سوی دشمنان منطقه ای 

و فرامنطقه ای ایران قابل حذف شدن نیست. 
 

ترامپ می خواست 
آنها در لحظه خاص به 
شهادت برساند؛ چراکه او در 

آستانه استیضاح قرار داشت و 
فکر می کرد که با خذف سردار 

سلیمانی و ابومهدی المهندس 
می تواند موفقیت بزرگی برای فرار 

از استیضاح کسب کند و حتی 
مقدمات پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری 2020 را برای خود 
فراهم کند.

یاور ملت عراق



اول  معـاون  المالکـی،  نـوری  دکتـر 
رئیس جمهور عراق و رهبر حزب اسـالمی دعوه 

؛ سیاسـت مداری اسـت کـه ایـران را بـه  ایـن کشـور
خوبی می شناسـد. او که طی سـال های 2006 تا 2015 
نخسـت وزیـر عـراق بـود؛ ارتبـاط مسـتمری بـا ایران 
و حـاج قاسـم سـلیمانی داشـت. بـا او بـه گفت وگو 
نشسته ایم تا درباره ورود داعش به عراق و نقش 
حاج قاسـم در شـکل دهی حشـد الشـعبی عراق و 
کمک به نجات عراق از دست داعش صحبت کنیم، 
او از روزهـای سـخت شـکل گیری حشدالشـعبی تـا 
عملیات های مهم این نیرو علیه داعش به همراه 
حـاج قاسـم سـلیمانی گفتنی هـای زیـادی داشـت. 
گفتگویـی مطـول کـه بخـش هـای تـازه و شـنیده 

نشـده ای بـرای مخاطـب دارد.

از هیچ کمکی به ملت 
عراق درییغ نکرد!

نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق:
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گفت وگو:  فرات االسدی



 داعش در چادرهای تحصن کنندگان االنبار تشکیل شد.

ع اسلحه به توافق می رسیدیم  شب با حاج قاسم درباره نو
روز بعد اسلحه را وارد عراق می کرد.

.  حاج قاسم در خط مقدم فرماندهی کرد، نه در دفتر کار

209 یاور ملت عراق

بحران داعش چه زمانی شروع شد و چگونه 
وارد عراق شد؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم، خدا رحمت کند دو شهید بزرگ 
و عزیـز حـاج قاسـم سـلیمانی و حاج ابومهـدی المهندس، 
شهادت به عنوان پایان جهاد، خدمات، تالش و استقامت 
شـان شایسـته آنهاسـت. در کنار آنها زمان های دشـواری را 
یرا پر از ایمان و اعتماد به خدا و  یبا بود ز سپری کردیم ولی ز
یی با خارج شدگان از دین، نظام و پر از عشق  یارو عشق رو

یی با قانون شکنان بود. یارو رو
کـه موضوعـی امنیتـی باشـد  موضـوع داعـش قبـل از آن 
در واقـع موضوعـی سیاسـی اسـت. داعـش نتیجـه موضـع 
کـه منطقـه  گیری هـا و نتیجـه نزاع هـا و بحران هایـی اسـت 
در آنهـا بـه سـر بـرد، میـان مـا بـه عنـوان عراقـی و جمهـوری 
گسـتره مقاومـت  یـم آن را  کـه حـق دار گسـتره ای  اسـالمی و 
بنامیـم، مقاومـت بـا تمـام شـاخ و برگ هایـش و مرکـز فعـال و 
یای قوی آن یعنی جمهوری اسالمی که از مدتها پیش با  پو
اراده های دیگر چه منطقه ای باشند مانند عربستان سعودی 
و دیگـر کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس و چـه بین المللی 
ماننـد اراده آمریکایـی، درگیـر شـد. آمریـکا تمایـل داشـت بـر 
اساس خواست و منفعت خود اصالحات یا تغییراتی را در 
یکری  منطقه عربی و اسالمی انجام دهد به همین دلیل رو
یکرد فرایندی را برای  که بر اسـاس این رو گرفت  را در پیش 
کـردن و تحمیـل محاصـره و تحریـم علیـه ایـران بـه  احاطـه 
انجـام برسـاند، سـپس بـه عملیـات قطـع بازوهـای ایـران در 
رد تـا بـه نفـع اسـرائیل مقاومـت را تضعیـف  منطقـه روی آو
کنـد. اسـرائیل از تبلـور محـور مقاومـت بـه شـکل کشـورها و 
جنبش های قوی از جمله در عراق، مانند الحشدالشعبی، 
یه، در فلسطین و در یمن می ترسید. پس  در لبنان، در سور
رد این بود و  زمینه و پشت پرده عواملی که داعش را به وجود آو
یم: موضع گیری آمریکا در قبال عراق در دشمنی  می توانم بگو
و ضدیت با این کشـور متبلور شـد، که بنابر چندین عامل 
بود از جمله: اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، اخراج شان 
ر آمریکا  از عراق. در پایان سال 2۰۱۱ را زخمی  بر کرامت و غرو
گـر وارد یک کشـور شـود هرگز از آن  یـرا آمریـکا ا می دانسـتند ز
بیـرون نمـی رود بـه جـز عـراق کـه از آن بیـرون رفـت. نظامیان 
آمریکایـی بیشـتر از سیاسـتمداران از مسـاله خـروج از عراق 
ناراحـت و ناراضـی بودنـد و بـه صراحـت می گفتنـد کـه باید 
بـه عـراق بازگردند و به دنبال بهانه ای برای بازگشـت بودند.
مسـاله دیگـری کـه بـه نزاع دامـن زد و مقدمـات پیدایش 
کـه  یه بـود. بـه دلیـل آن  رد مسـاله سـور داعـش را بـه وجـود آو

موضع ما کامال روشن و صریح بود و آن را در واشنگتن و در 
گفتم. این موضع  کنفرانس مطبوعاتی مشترک من و اوباما 
گیـری را در نشسـت مهمی کـه بـا حضـور هیـالری کلینتون 
یـر خارجـه وقـت( و شـماری دیگر برگزار شـد هم گفتم و  ز )و
که نظام بشـار  گفتم: »من به شـما نصیحت می کنم  به آنها 
اسد سقوط نمی کند و این اشتباه است که سقوط کند و ما 
یه لیبی نیست،  یرا سور هرگز اجازه نمی دهیم سقوط کند ز
یـادی احاطـه شـده و در منطقـه ای  کشـورهای ز یه بـا  سـور
یـم  حسـاس در جهـان واقـع شـده اسـت و در مرزهایـش رژ
جعلی اسـرائیل، ترکیه، عراق، اردن و لبنان واقع شـده اند. 
کـه نظـام بشـار اسـد در سـه مـاه سـقوط می کنـد، بـه  گفتنـد 
آنها گفتم که حتی در سـه سـال هم سـقوط نمی کند. با هم 
یم  کردیم و به آنها گفتم که »خالصه به شما می گو مجادله 
یه گلوله برف است، داخلی و طایفه ای شروع  که مساله سور
می شود، سپس به نزاعی منطقه ای تبدیل می شود و بعد از 
آن هم تبدیل به نزاعی بین المللی می شود، بنابراین سقوط 
یه شکایت داشتی  یه ممنوع است.« گفتند: تو از سور سور
یسـم علیـه شـما حمایـت می کننـد! بـه آنهـا  ر یـرا آنهـا از ترو ز

یه و عـراق( در برابـر یـک خطـر قرار  کنـون مـا )سـور گفتـم کـه ا
یه سـیطره پیدا کند...بغداد  یسـم بر سـور ر گر ترو گرفته ایم و ا
سقوط می کند، لبنان سقوط می کند، اردن سقوط می کند 

و به اسـرائیل نیز کشـیده می شود.«
در هر صورت به شدت با آنها دچار اختالف شدم. آنها 
یه را  یه را کامل کنند. سـور می خواسـتند کـه محاصـره سـور
یایـی محاصـره کردنـد و فقـط یـک درز  هوایـی و زمینـی و در
باقی ماند که از آن تغذیه می کرد و آن هم عراق بود. فشار بر 
یه بسیار شدید بود اما من رد  من برای تکمیل محاصره سور
کـردم! بـه این فشـارها تـن ندادم و پروازهای رفت و برگشـت 
کـه بـرای  یه را متوقـف نکـردم و رفـت و آمـد افـرادی  بـه سـور
یه می رفتند را متوقف  ینب)س( به سـور دفاع از حضرت ز
نکـردم. داعشـی هـا و آمریکایـی هـا از ایـن موضع گیـری بـه 
یر  ز شـدت ناراحـت شـدند و باالخـره گفتند: همانطـور که و
یباری گفـت »مالکی طرح ها و  خارجـه آمریـکا به هوشـیار ز
یرا من اجازه ندادم نظام  کام کرد« ز ژه های ما را در منطقه نا پرو
یه سقوط کند. حتی در یکی از تماس های بایدن با من  سور
زمانی که معاون اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، به او گفتم: 
یه  »چـه می خواهـی؟ آیا چیزی به جز تکمیل محاصره سـور
می خواهید؟ من با محاصره حتی علیه کوبا مخالفم... پس 
یه را محاصره کنم؟! و رک و پوست کنده به تو  چگونه سور
گر احساس کنم که نظام بشار اسد سقوط می کند،  یم: ا بگو
یه می جنگم تا آن  ارتش عراق را بر می دارم و می روم در سور
یـد«. بـه همیـن  ر کـه دیگـر بـه مـن اصـرار نکنیـد و فشـار نیاو
کینه و نفرت آمریکایی ها علیه من برانگیخته شد و  دلیل 
از همان جا عملیات تشکیل جنبش مخالف ما در عراق و 
یسی  ر یست ها و حمایت از سازمان های ترو ر حمایت از ترو
و ایسـتادن آمریـکا در کنـار جنبـش تحصن هـا کـه در االنبـار 
به راه افتاد، آغاز شد. آمریکا با این تحصن ها موافق بود در 
حالـی کـه تحصن هـا جـاده بیـن المللی را قطـع می کرد ولی 
آمریکا که درباره هر چیز جزئی در جهان حرف می زند؛ یک 
کز  کلمه هم نگفت و - در حالی که با هواپیماهایش که مرا
یر کشید- اجازه داد اردوگاه ها در مرزهای عراق و  را به تصو

یه در صحرا بسازند. سور

داخل مرزهای عراق؟
داخل مرزهای عراق. از آنها خواستیم که دو هواپیمای 
یـرا ما  اف۱۶ قدیمی بـه مـا بدهنـد تـا از آنهـا اسـتفاده کنیـم ز
کـه از  یـم و بـه جـای آن هواپیماهـای جدیـدی  هواپیمـا ندار

خودتـان خریدیـم را می دهیم، قبـول نکردند!
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 خلوت و جلوت مداح

حالت روانی حالت حقیقی و معنوی شما اثر کلی بر 
جامعه دارد. اما اگر خدایی نکرده خلوت یک مداح با 
جلوت یک مداح متفاوت بود، در خصوصی گویی 
چیـز دیگـری گفـت و در عمومـی گویی چیـز دیگری 
گفـت، ایـن حتـی برای دوسـتان نزدیک خـودش هم 

اثرگذار نخواهد بود؛ این یک حقیقتی است.

 در یکی از تماس های 
بایدن با من زمانی که 

معاون رئیس جمهور آمریکا 
بود، به او گفتم: »چه می خواهی؟ 

آیا چیزی به جز تکمیل 
محاصره سوریه می خواهید؟ 
من با محاصره حتی علیه کوبا 
مخالفم... پس چگونه سوریه 

را محاصره کنم؟! و رک و پوست 
کنده به تو بگویم: اگر احساس 
کنم که نظام بشار اسد سقوط 

می کند، ارتش عراق را بر می دارم 
و می روم در سوریه می جنگم



  حاج قاسم مداحی می کند 

کیپ ها  کرمان برگردیم. همه آماده شـدیم. ا حاج قاسـم با همشـهری های خودشـان خیلی خودمانی بودند. یک شـب تاسـوعا در قنات ملک بودیم و قرار بود به 
جابـه جـا شـدند و مـا هـم قـرار بـود در ماشـین پشـت سـر حـاج قاسـم حرکـت کنیـم. حاج قاسـم به مسـجد رفتـه بودنـد و ما هر چـه انتظار کشـیدیم، ایشـان نیامدند. 
بـه داخـل مسـجد رفتیـم. دیدیـم حـاج قاسـم وسـط مسـجد ایسـتاده اند و بـا صدایـی زیبـا نوحـه ای را از حفـظ در وصـف قاسـم بـن حسـن می خواننـد و جوانـان هـم 

سـینه می زننـد. مـا هـم از فرصـت اسـتفاده کردیـم و در کنـار بقیـه افراد حاضر در مسـجد ایسـتادیم و عـزاداری کردیم. 
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یک سال تمام به ما وعده می دادند که این اردوگاه ها را 
بمباران می کنند ولی دروغ گفتند و به آن ها حمله نکردند...
گفتیـم  گفتنـد از اردن بـه آن هـا حملـه می کنیـم مـا بـه آن هـا 
یـم و ایـن یـک مشـکل بـا پارلمـان  کـه بـا اردن توافقنامـه ندار
اسـت و انجـام چنیـن کاری امـکان پذیـر نیسـت! ایـن یـک 
کمیتـی اسـت. در هـر صـورت موضـع گیـری آنها  مسـاله حا
منفـی بـود و زمانـی کـه تحصن ها به راه افتـاد این تحصن ها 
از پوشـش و اسـتقبال آمریکایی ها برخوردار شـد و پوششـی 
بـرای ادب کـردن عـراق بـود کـه نیروهـای آنهـا را بیـرون کرد و 

یه ایسـتاد. در کنار سـور

 انتظار می رفت که این فشارها برگه برنده ای برای 
بازسازی پیکره نیروهای آمریکایی)در عراق( و 
کردن شان از عراق   برگشت آنها پس از بیرون 

باشد؟ درست است؟ 
برای مجازات عراق...آنها نمی توانستند برگردند ولی در 
نهایـت مشـخص شـد کـه وقتـی مـن از دولت کنار کشـیدم 
ردند و نیروهای  کار آمد فشـار آو که بعد از ما روی  بر دولتی 
گسـترده ای تحـت  خـود را بـه عـراق برگرداندنـد و بـه شـکل 
عنـوان ائتـالف بین المللی به عراق وارد شـدند. این مسـاله 
به ما این اطمینان را می دهد که فشارهایی که وجود داشت 
گر من روی کار  گر هم فرصتی بود ا برای بازگشت بود، حتی ا
یرا مـا آنها را از عراق  بـودم بـه آنهـا اجازه بازگشـت نمی دادم ز
بیرون کردیم به دلیل آن که قانون اساسی عراق اجازه وجود 

پایگاه هـای نظامی خارجی را نمی دهد.
وقتی تحصن ها به راه افتاد و مدت آنها یک سال طول 
کشـید، در این زمان بود که داعش تأسـیس شـد. داعش در 
چادرهای تحصن کنندگان در االنبار تشـکیل شـد. داعش 
قبـل از تحصن هـا در عـراق وجـود نداشـت، القاعـده وجـود 
داشـت ولـی یـک جماعـت از القاعـده جدا شـد و داعش را 
شکل داد و ما به مرحله پایان تحصن ها رسیدیم. در عمل 
وقتی چادرهای تحصن کنندگان را برچیدیم داعش در صحرا 
آماده بود و از کشـورهای منطقه ای و از آمریکا هم به شـکل 
مسـتقیم و بـه شـکل بسـیار گسـترده ای مـورد حمایـت بـود. 
آن چـه اتفـاق افتـاد ایـن بـود کـه داعش در مناطـق مختلف 
کرد. داعش بخشی از مساله طایفه ای- سیاسی  پیشروی 
بود که بخشی از رهبران سیاسی عراق که در کنار عملیات 
سقوط موصل و سقوط صالح الدین ایستادند، روی آن کار 
کردند. داعش در چنین فضایی که چند دولت منطقه ای با 
حمایت و دستور و هزینه آمریکا آن را مهیا کردند، تأسیس 

گرفت. شد و شکل 

گـر بـه مسـاله ظهـور داعـش و اشـغال برخـی از مناطـق  ا
ییـم کـه در این جـا بحـث مـا را بـه موضع  یـم، بایـد بگو بپرداز
آمریکا وقتی با داعش درگیر شدیم و به نقطه تأسیس الحشد 
یی را به عهده گرفت می کشاند. یارو الشعبی که عملیات رو

سازمان  تشکیل  به  مربوط  بعدی  پرسش 
الحشدالشعبی است؛ تشکیل سازمان الحشد 
های  روایت  شد؟  شروع  کجا  از  الشعبی 
متناقض زیادی وجود دارد که گاها می گوید که 
الحشد الشعبی به شیوه و با نام های مختلفی 
گرفت. چه بسا ناظر به آن دوران یا آن  شکل 
مرحله زمانی، تأثیر بزرگ در تشکیل سازمان 
الحشدالشعبی را آغازش دعوت شما برای ارتش 
کند را  که از حرم ها و مقدسات دفاع  عقیده ای 
بدانند، دوست داریم درباره این موضع بپرسیم 
و از شما بخواهیم کمی درباره جزئیات برای مان 

بگویید...
 وقتـی تحصن هـا را پایـان دادیـم و داعش به پا خاسـت و 
یران داشتیم و فهمیدم  ز درگیری رخ داد نشستی با شورای و
کـه ارتـش و پلیـس بـا تأسـف شـدید در ایـن مناطـق غربی با 
پس زمینه های سیاسی و طایفه ای و اطالعاتی که دارد توان 
مقاومـت نـدارد و ارتـش شکسـت می خـورد و عقب نشـینی 
می کنـد؛ همانطـور در موصـل رخ داد؛ در موصل جنگی رخ 

نداد بلکه عقب نشینی ارتش، پلیس، افسران و فرماندهان 
آنها با دسـتورات سیاسـی طرف ها و تشـکیالتی رخ داد که 
زرا در کنفرانسی داخل کاخ  منتسب به آنها بودند؛ با آقایان و
یاست جمهوری صحبت و سخنرانی کردم و از تجربه هایی  ر
کـه مـا هـم  کـه ملـت داشـتند اسـتفاده بـردم، تجربـه هایـی 
داشـتیم. وقتـی کشـور در ایـن مرحله قـرار بگیـرد دولتمردان 
رند و همـت ملت را تحریک می کنند،  بـه ملـت روی می آو
ایران از کمیته ها کمک گرفت، کمیته های مردمی یا همان 
بسیج، روسیه در انقالب روسیه از کمیته های مردمی کمک 
گرفت، الجزایر هم همینطور. بنابراین جایگزین ارتش که به 
ایـن شکسـت داخلـی در نتیجـه اوضاع طایفـه ای داخل آن 
تن داد، این است. هیچ راهی پیش روی من نبود جز اینکه 
زرایـی که در کنارم ایسـتاده بودند از ملت عراق  بـا حضـور و
رت دارد سـالح به دسـت گرفته و از کشـور  بخواهم که ضرو
دفـاع کننـد، در ایـن جـا بود کـه گروه هـای مقاومت حرکت 

کردند. خود را آغاز 

که در عمل وجود داشتند؟
کـه  بلـه در عمـل وجـود داشـتند و برخـی از سـالح هایی 
رت دارد  داشتند را حفظ کرده بودند. از آنها خواستم که ضرو
یی با داعش بروند در جرف الصخر، در مرزهای  یارو کز رو به مرا
بین بغداد و االنبار، در مرزهای فرودگاه و در منطقه التاجی. 
گروه های  کنیم. از  در ابتدا می خواسـتیم از بغداد حمایت 
مقاومـت دعـوت کـردم و در عمـل نیز همه آنها سـالح هایی 
کـه داشـتند را برداشـتند و بـه جبهه ها رفتنـد. در هنگ ها و 
لشکرهای موجود در جبهه ها دیدیم که تعداد بسیار کمی  
نیـرو حضـور داشـتند بنابراین اولین کاری کـه کردم این بود 
کـه ایـن بـرادران گروه هـای مسـلح را وارد هنگ ها و لشـکرها 
که بتوانند ایسـتادگی کنند  کردم تا تثبیت شـان کنند تا آن 
و در عمـل نیـز ایسـتادگی کردند و عشـایر ایـن مناطق هم در 
کنار آنها ایستادند عشایری مانند: تمیم، آلبو عامر و عشایر 
دیگر. همه این عشایر را مسلح کردم و آنها در کنار گروه های 
کنار باقی مانده ارتش و پلیس قرار  گرفتند و در  مسـلح قرار 
گرفتند و دیوار حمایت کننده بغداد را شکل دادند و داعش 
را کـه هدفـش وارد شـدن بـه بغـداد بـود بـه عقـب راندنـد. در 
ابتدا گروه های مسلح به جبهه ها پیوستند و این گروه های 
مسلح تا مدتی طوالنی یعنی تا چند ماه جنگیدند و فتوای 
مرجعیت به این کار مردمی  پوشش ملی و روح معنوی داد و 
باعث شد مردم به شکل گسترده ای به جبهه ها و به شکل 
که بعدا آنها را الحشد الشعبی)نیروهای مردمی(  فوج فوج 

نامیدیم ملحق شوند. 

داعش در چادرهای 
تحصن کنندگان در 

االنبار تشکیل شد. داعش 
قبل از تحصن ها در عراق وجود 
نداشت، القاعده وجود داشت 

ولی یک جماعت از القاعده جدا 
شد و داعش را شکل داد و ما به 
مرحله پایان تحصن ها رسیدیم. 

در عمل وقتی چادرهای 
تحصن کنندگان را برچیدیم 

داعش در صحرا آماده بود
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قبل از آن که سـازمان الحشـد الشـعبی به وجود بیاید در 
ایـن مـکان )خانـه آقـای المالکـی( می نشسـتیم و نقشـه هـا 
وجود داشت و حاج قاسم، خدا رحمتش کند، و ابومهدی 
حضور داشتند و نقشه ها را و چگونگی تحرک و مقاومت را 
بررسی می کردیم؛ چه در جبهه سامرا، چه در بغداد، چه در 
ز  جرف الصخر یا حتی برای حمایت از کربالء. تقریبا هر رو
یخیتم  این جا می نشستیم و تصمیم می گرفتیم و برنامه می ر
و به بخش های نظامی  و گروه های مقاومت که به جبهه های 

جنگ ملحق شدند دستورات الزم را می دادیم.
این همان ابتدای تأسیس الحشد الشعبی بود. الحشد 
الشـعبی قبـل از آن کـه فتـوا صـادر شـود تأسـیس شـد و فتـوا 
حمایت و کمکی قوی به نقش گروه های مسلح داد. با فتوا 
کار از گروه هـای مسـلح  و سـازماندهی شـده بـه کار مردمـی 
 تبدیـل شـد بـه همیـن دلیـل آن را الحشـد الشـعبی نامیدیـم 
و سـازمان الحشـد الشـعبی تشـکیل شـد و  فرمان آن صادر 
شـد و صاحب رئیس و معاونان شـد. در پی آن پیکره های 
الحشد الشعبی شروع به شکل گرفتن کرد. الحشد الشعبی 
در ابتـدا پیکـره بنـدی نداشـت بلکـه عملیاتـی بود کـه آن را 
معموال انتفاضه مردمی  می نامیم؛ یعنی هر کس می توانست 
یی رفت و نقش ما  یارو سـالح به دسـت بگیرد به مواضع رو
گروه ها هدایت، پذیرش و بسیج توانایی  و برادران دیگر در 
های شان به سمت آن دیوارکشی ها برای حمایت از بغداد، 
سـامرا و کربـال و محاصـره آنهـا )داعشـی هـا( در صحرا بود. 
ز روشن بود که  قبل از آن که همه اتفاقات بیفتد برایم مثل رو
این اتفاقات می افتد. در سال 2۰۱2 به آنها گفتم که بادهای 
یه به سمت ما می آیند  یه پس از حوادث در سور سیاه از سور

و استان هایی سقوط می کنند و ارتش عراق منحل می شود و 
یم که از آدم های نیک و خیر ملت بخواهیم  ما مجبور می شو
گرفته  کی که عراق در معرض آن قرار  که با وضعیت خطرنا
یـی کننـد. در عمـل هم آن چـه پیش بینی کرده بودم  یارو رو
رخ داد و الحشد الشعبی هم ابعاد تشکیالتی، سازماندهی، 
گرفـت و لشـکرهای آن و دیگـر مسـائل  فرماندهـی بـه خـود 
اش شـکل گرفت تا آن که متحول شـد و وضعش به جایی 
ز در آن بـه سـر می بـرد رسـید. البته در سـازماندهی و  کـه امـرو
طراحی آن واقعا زحمت های ابومهدی و حاج قاسم ستودنی 
است. آن زمان که الحشد الشعبی شکل گرفت و آن زمان 
کـه داعـش ظاهـر شـد و اسـتان های موصـل و صالح الدیـن 
سقوط کردند -البته االنبار سقوط نکرد بلکه برخی مناطق 
این استان سقوط کردند- تسلیحاتی داشتیم که از آمریکا 
کـه در عـراق  خریدیـم و سـالح های آمریکایـی هـم داشـتیم 
پخانه ها، تانک ها و تسلیحات  وجود داشت، بالگردها، تو
یسـم. در این جا موضع گیـری آمریکا  ر دسـتگاه مبـارزه بـا ترو
کـه بـد مـا را می خواسـت روشـن شـد. تجهیـزات دادن بـه ما 
کردنـد، دادن ابزارهـای احتیاطـی هواپیماهـا و  را متوقـف 
بالگردها و تانک ها را متوقف کردند، حتی دادن خودروهای 
کردند و حتی دادن تجهیزات دسـتگاه  هامر را هم متوقف 
یرا آنها سـالح هایی از  یسـم را متوقف کردند؛ ز ر مبارزه با ترو
نوع خاص را در اختیار داشتند. هرگاه هم تالش می کردیم 
کنیم یا به تجهیزات  که خریدیم دست پیدا  به تسلیحاتی 

کنیم؛ نمی توانستیم. دست پیدا 
بـه مـا مثـال تانک های آبرامز می دادند که ُبرد تجهیزاتش 
۶۰۰ متر بود و گلوله های آن ساچمه داشت و این در ادوات 
کـه بـرد آن ۱2کیلومتـر بـود و بسـیار  و تجهیـزات تانـک آبرامـز 
قـوی بـود، شـناخته شـده نبـود. موضـع گیـری آمریکایـی ها 

ایـن بـود. همـه حمایـت را از مـا سـلب کردنـد و همـه چیـز را 
متوقف کردند و هرگز به ما چیزی ندادند بلکه شروع کردند 

بـه حمایـت از گروه های وابسـته به داعش!
کشـورهای  کجـا بایـد می رفتیـم؟ بـه  در چنیـن احوالـی 
مختلف هیأت هایی را فرستادم به لهستان و به بلغارستان 
و از آنها سالح خریدیم ولی سالح آنها به سرعت به دست 
یرا آنها به ما سـالح های آماده برای فروش  مان نمی رسـید ز
عرضه نکردند بلکه در حالی که ما درگیر بودیم می خواستند 
سـالح بسـازند. داعـش هـم بـا سـالح هایی بیشـتر از آن چـه 
نیروهـای مـا داشـت ظاهـر شـد، بلـه مـا تانـک داشـتیم ولـی 

نبـرد، نبـرد تانک ها نبود.

آیا برخی از سالح های داعش سالح های ارتش 
که وقتی وارد شهرها شد به آن دست پیدا  بود 

کرد؟
بلـه بـه بخشـی از سـالح هـا دسـت یافتدر واقع بـه برخی 
از تسـلیحات بـه طـور مشـخص در موصل دسـت پیدا کرد 
ُکردهـا افتـاد. بـه  امـا بیشـتر سـالح هـا در موصـل بـه دسـت 
کرکـوک و موصـل تسـلیحات بـه دسـت  طـور مشـخص در 

کردهـا افتاد.

کردها از این سالح ها علیه داعش استفاده  آیا 
کردند یا از سرنوشت اش خبری نداریم؟

به عبارت بهتر کردها سالح ها را بردند...و وقتی داعش 
کردند ولی آنها  به سـمت آنها رفت برخی از آنها را اسـتفاده 
نتوانستند با داعش مقابله کنند مگر پس از آن که جمهوری 
اسالمی  دخالت کرد و در همان زمان هم ما دخالت کردیم.
موضع آمریکایی ها منفی بود و ما به شدت در مضیقه 
قـرار گرفتیـم و مـن مجبـور شـدم سـوار هواپیمـا بشـوم و بـروم 
کردم و از او خواسـتم به سـرعت به  روسـیه و با پوتین دیدار 
ما سالح بدهد، سالح هایی مانند جنگنده های پیشرفته 
ری در نبرد که روسیه  می 2۸ و می ۳5 و دیگر سالح های ضرو

کرد. هم به سرعت ما را به آنها مجهز 
کـرد و نیازمـان را  کمـک  کـه بـه مـا  کسـی  ولـی حقیقتـا 
کنـد؛ حـاج قاسـم  کـرد و خـدا رحمتـش  رده  بـه سـالح بـرآو
بـود. در ایـن جـا در ایـن مـکان شـب دربـاره نـوع اسـلحه بـه 
ز بعد بالفاصله و به شـکل مسـتقیم  توافق می رسـیدیم و رو
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 حقیقت مداحی

در مداحی، در کنار َمدح دو موضوع اثرگذار است و 
اگر این مداحی خالی از این دو تا اثر و موضوع باشد، 
به هر میزان که خالی باشد، به همان میزان هم اثرش 
کـم خواهـد بـود، ولـو این کـه مـداح بهتریـن صـوت و 
صـدا را داشـته باشـد. امـا اگـر ایـن دو تا مسـئله غلط 
باشه در مداحی، مداحی کم تاثیر خواهد بود. یکی 
حقیقت گویی، دوم معنویت؛ این دو تا جزء اصول 
مداحی هستند. اگر مدحی خالی از حقیقت باشد، 
در آن غلو باشد، آن مدح در بخش مهمی از جامعه 

اثر نمی گذارد.

کسی که به ما کمک کرد و 
نیازمان را به سالح برآورده 

کرد و خدا رحمتش کند؛ حاج 
قاسم بود. در این جا در این 

ع اسلحه  مکان شب درباره نو
به توافق می رسیدیم و روز بعد 
بالفاصله و به شکل مستقیم 

سالح وارد عراق می شد. رایگان 
نبود، آن را می خریدیم؛ از 

کشورهای دیگری هم سالح 
می خریدیم ولی سالح در 

دسترس و زیاد نبود؛ فقط حاج 
قاسم بود که به محض احتیاج 

سالح را از ارتش ایران و سپاه 
پاسداران ایران می آورد
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سـالح وارد عـراق می شـد. رایـگان نبـود، آن را می خریدیـم؛ 
از کشـورهای دیگـری هـم سـالح می خریدیم ولی سـالح در 
کـه بـه محـض  یـاد نبـود؛ فقـط حـاج قاسـم بـود  دسـترس و ز
رد  احتیاج سالح را از ارتش ایران و سپاه پاسداران ایران می آو
کار و ایـن  و آن را بـرای نبـرد بـا خـود همـراه داشـت و بـا ایـن 
اقدامـش وضعیـت را نجـات داد. او سـالح و تجهیـزات و 
کرد و عالوه بر آن استراتژی جنگ  امکانات را برای ما مهیا 
و تحلیل نظامی و قدرت دانش نظامی و امکاناتی خودش 
رد. این  و فرماندهانـش را بـه میـدان بـرای کمک به مـا می آو
عالوه بر وجود برخی از کارشناسانی بود که نیروها و نیروهای 
الحشـد الشـعبی را همراهـی می کردنـد. بسـیاری از سـالح 
های مختلف، تجهیزات، دستگاه ها و پهپادهایی که در 
جنگ مورد استفاده قرار می گرفت را می خریدیم و ایران نیاز 
ما را تأمین می کرد. حتی نیاز مبرم به هواپیماهای سوخوی 
کـه بـه مـا سـوخوی  کردیـم و از حـاج قاسـم خواسـتیم  پیـدا 
ایرانـی بفروشـند و در عمـل نیـز بـه مـا ۸ هواپیمای سـوخوی 
ایرانـی فروختنـد که توانسـتیم با کمک آنها جلوی بسـیاری 

از کارهـای خرابکارانـه داعـش را بگیریـم.
با حضور حاج قاسم رحمت اهلل علیه و حاج ابومهدی 
کـردن راه  کارهـا را تقسـیم می کردیـم و حـاج ابـو مهـدی بـاز 

هـا و حمایـت از جـاده بـه سـمت سـامرا را بـه عهـده گرفت. 
یـرا در طـول  کـردن جـاده سـامرا بسـیار سـخت بـود ز کار بـاز 
خـط در سـیطره تندروهـا بـود. داعـش در ایـن منطقـه نبـود. 
کـه مـا فقـط بـا داعـش  یـم  بـرای حفـظ امانتـداری بایـد بگو
کـه بـا مـا جنگیدنـد و مـا بـا آنهـا  نجنگیدیـم، نـه... کسـانی 
جنگیدیـم طایفه گرایی هایـی از مـردم خـود منطقـه بودنـد، 
کرد.  در واقع انتفاضه طایفه ای بود و داعش از آن اسـتفاده 
داعـش فضـا و بسـتر مناسـب را پیـدا کـرد و شـروع بـه جـوالن 
دادن در آن کرد و گرنه باید گفت که نبرد در اصل نبرد طایفه 
گرایی بود. طایفه گراها همان شیخ های عشایر اهل سنت 
کـه گفتنـد مـا داعـش را  و شـخصیت هـای سیاسـی بودنـد 
نمی بینیـم. در واقـع فرزنـدان ما بودنـد که با ما جنگیدند آن 
هم در یک جنبش طایفه گرایی و برخی از آنها به من گفتند: 
در سال۱۹۹۱  علیه ما انتفاضه به راه انداختید و ما هم علیه 

یم... شـما در سـال 2۰۱۴ انتفاضـه بـه راه می انداز

گفتند...؟ همین جمله را 
کنـد،  بـا همیـن متـن. حـاج ابـو مهـدی خـدا رحمتـش 
یـرا همـه شـهرهایی که  ایـن جـاده بسـیار دشـوار را بـاز کـرد ز
در جـاده بـه سـمت سـامرا واقع شـده اند تحت سـیطره آنها 
بودند و بسیاری از نبردها در همین جاده رخ داد. ابومهدی 
خدا رحمتش کند مجبور شد راه دیگری در باغ ها باز کند 
و تانک ها را از همان راه عبور دهد؛ تانک هایی که توانستند 
بـه سـامراء برسـند و باندهایـی کـه بر جاده سـیطره داشـتند 
کنند و جاده باز شـد و رفت و آمد آغاز شـد... را محاصره 

یزی حـاج ابومهدی و حاج  سـپس بـا حمایـت و برنامه ر
ز در محاصره بود رفتیم و در عمل  که ۹۰ رو قاسـم به آمرلی 
گروه هـای الحشـد الشـعبی بـه آمرلـی رفتنـد و توانسـتیم 
کـرده بودنـد را  کـه آمرلـی را محاصـره  تندروهـای طایفه گـرا 
کنان آمرلـی ترکمـن شـیعه هسـتند و  کنیـم. سـا ر  از آن دو
یخ  که به تار روسـتاهای اطراف آن همه سـنی تندرو بودند 
تندروی شان که داشتند معروف بودند. همچنین توانستیم 
محاصره آمرلی را بشـکنیم و زندگی طبیعی و عادی به آن 

یادی  گر چه جزئیات ز یم، ا بازگشت. خالصه می خواهم بگو
وجـود دارد، کـه حمایـت و تسـلیح و مهـارت همه در عراق 
توأمان با هم بود و با حمایت و کمک مستقیم حاج قاسم 

و حـاج ابومهـدی المهندس، ایـن اتفاق افتاد.

گر خاطره خاصی یا مساله یا موضع  در این راه ا
گیری مهم و متمایزی در زمان فعالیت شما در دو 
سطح سیاسی یا جهادی وجود دارد که دوست 

دارید آن را بگویید، لطفا بفرمایید؟
کـه همـه روابـط مـن بـا حـاج قاسـم  یـم  مـن می توانـم بگو
ز به یادم می آید و شاید  که هر رو عبارت از خاطراتی است 
کـه بـه ذهنـم می رسـد؛ شـب  یکـی از مهمتریـن خاطراتـی 
هایـی اسـت کـه آنها را روی نقشـه سـپری می کردیـم و برای 
یزی می کردیم...  عملیاتـی که باید انجـام می دادیم برنامه ر
کار الحشـد چیـزی  کـه دربـاره اوایـل  برخـی می خواسـتند 
یسند برای شان درباره آغاز کار الحشد و به آنها نقشه ها  بنو
را دادم، روی این نقشه ها می نشستیم... االن فکر می کنم 
که این جا )در دفتر مخصوصش در خانه اش( وجود دارند 

یـا بـرادران آنها را جایی دیگـر بردند... 
حـاج  کـه  طـوری  بـه  بـود  الحشـد  آغـاز  همـان  ایـن 
ردنـد و ایـن جـا  قاسـم و ابومهـدی آنهـا )نقشـه هـا( را می آو
می گذاشتیم شـان و نقشـه ها را پهـن می کردیـم و تصمیـم 
می گرفتیـم. حـاج قاسـم بـه دلیـل مهارتـش بـه عنـوان یـک 
فرمانـده نظامی میدانـی افـکار و طرح هـا را بـرای حرکـت 
نیروهای نظامی  یا نیروهایی که تحت نام الحشد الشعبی 

یـن می کـرد. بودنـد، تدو
زانه بود نمی توانم  خاطرات من با حاج قاسم خاطراتی رو
آنهـا را در یـک خاطـره خالصـه اش کنم. خاطـرات من با او 
زانـه بـود.  یی هـای رو یارو خاطـرات جنبشـی مبـارزه ای و رو
اولیـن خاطـره مـن بـرای نبرد این اسـت که وقتی بـه فرودگاه 
یرا این مناطق با االنبار هم مرز است، فشار  نزدیک شدند ز
یاد شد... در این جا حاج قاسم و حاج  به منطقه فرودگاه ز
ابومهـدی و مـن هـم در کنـار آنهـا بـه ایـن فکـر می کردیـم کـه 

بعد از نخست وزیری به 
مناطق درگیری دیالی 
رفتم؛ به من اجازه ندادند آن 
جا زیاد بمانم زیرا گلوله باران 

ادامه داشت، یک لحظه دیدم 
حاج قاسم از خودرو پیاده شد، 
او از سمت جبهه دشمن و خط 
تماس آمده بود. از او پرسیدم: 
کجا بودی و چگونه رفتی آن جا، 

به من گفت: تو این جا چه کار 
می کنی؟ این مرد )در جبهه( 

ج از  حضور داشت و در دفتری خار
عراق ننشسته بود و جنگ را از آن 

دفتر هدایت نمی کرد یا حمایت 
ج از  و کمک اش را از دفتری خار

عراق ارائه نمی کرد، بلکه او در خط 
مقدمی  بود که برادران به من 

اجازه نمی دادند در آن بمانم و 
به من گفتند که منطقه خطرناک 

است.
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شیعه یک بسیج ارتش احساسات دارد. این در هیچ 
مذهبی نیست. یک غلیانی دارد، یک جوششی دارد، 
یک فورانی دارد در یک مقاطعی. این فوران هم در یک 
مقطعی بوجود می آید مثل یک چشمه ای که جاری 
هست، اما در یک مقاطعی فوران می کند، فوران فوق 
العاده ای می کند. آن قدر طول فواره آن بلند هست که 
همه آن را می بینند. نه فقط اطراف آن را می بینند، 
کنان آن چشمه نیست  همه آن را می بینند. فقط سا
که آن را می بینند. نه، از دور آن را می بینند. این فوران 
در یک مقاطعی خیلی بلند هست و آن همین ایام 
خاص شیعی است و ایام تاسوعا و عاشورا و اربعین 
و فاطمیـه؛ ایـن چهـار نقطـه، چهارنقطـه اوج فـوران 
احساسات شیعی است. مهار این فوران هم دست 
شما هست. این]احساسات[ سالی چهار بار فوران 
می کند، در چهار مقطع فوران می کند, می تواند هرز 
برود. تماشایش کنند، نمایش بدهند، ببینند و برود و 
هیچ استفاده ای ازش نشود. می تواند این تبدیل بشود 
به یک استفاده ی عمیق، یک زراعت عمیق و یک 
محصول بسیار ارزشمند را از آن درو کرد. آن چیزی 
که ما در خودمان شیعه از آن غافل هستیم، تماشای 
ایـن فـوران هسـت. اما بهره گیـری از این فوران خیلی 
کم اسـت. عمق نمی توانیم بدهیم از احساسـات به 
عمق قلب و جان که این را بتواند برای یک سال دیگر 
تا زمان فوران دیگری حفظ کند. به این کمتر اهتمام 
یم، دلیلش هم این هست که عمومًا هم در بیان  دار
هم در اداره و هم در موضوعات، ما هم می شویم جزء 
اجـزای فـوران نـه اداره فوران. نمی توانیـم اداره کنیم و 
نمی توانیـم عمـق بدهیـم ایـن را. ایـن معسـکر شـیعه 
اسـت؛ این پادگان عظیمی هسـت که ارتش عظیم 

شیعه نمایش قدرت مذهبی می کند.
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چگونه از فرودگاه در برابر این حمله دفاع کنیم. طرحی که 
ین کرد و عملی اش کردیم و به وسیله این طرح  حاجی تدو
ردیـم طرحی بود که مایه خوشـحالی  عشـایر را بـه خـروش آو
یـرا توانسـتیم بـا کمـک آن داعـش را شکسـت دهیـم و  بـود ز
عناصرش که می خواستند فرودگاه را مورد حمله قرار دهند 

به عقب برانیم. 
ران جنـگ بـا داعش همـه اش خاطره  زندگـی مـن در دو

اسـت نمی توانـم آن را در یـک خاطـره خالصـه کنم. 
کنـار رفتـم بـه مناطـق  یـری  ز کـه از نخسـت و بعـد از آن 
که باالی دیالی واقع شـده اند رفتم.  به منطقه ای  درگیری 
رسـیدیم کـه میـان داعـش و نیروهـای ما قرار داشـت جایی 
ک بود و به من  که ارتش و الحشد با هم بودند. وضع خطرنا
یرا گلوله باران ادامه داشت،  یاد بمانم ز اجازه ندادند آن جا ز
یک لحظه دیدم حاج قاسم از خودرو پیاده شد، او از سمت 
جبهـه دشـمن و خـط تمـاس آمـده بود. از او پرسـیدم: کجا 
بودی و چگونه رفتی آن جا، به من گفت: تو این جا چه کار 
می کنـی؟ ایـن مـرد )در جبهـه( حضور داشـت و در دفتری 
خـارج از عـراق ننشسـته بـود و جنـگ را از آن دفتـر هدایـت 
نمی کرد یا حمایت و کمک اش را از دفتری خارج از عراق 
ارائه نمی کرد، بلکه او در خط مقدمی  بود که برادران به من 
اجـازه نمی دادنـد در آن جـا بمانم و به من گفتند که منطقه 

ک است. خطرنا
یـه پـس از  وقتـی در یـک سـفر دیگـر بـه منطقـه الصقالو
یه  محاصره و فتح آن رفتیم همین که به مرزهای الصقالو
ک است  رسیدیم مرا نگه داشتند و گفتند که منطقه خطرنا
یـش پیـاده شـد و  در ایـن لحظـه هـم حـاج قاسـم از خودرو

یش پیاده شـد... کنـار مـا ایسـتاد، همان لحظه از خودرو
کـه این مرد  ایـن خاطـرات ایـن تصـور را بـه مـن می دهد 
یـک فـرد صرفـا دینی نبود بلکه فردی میدانی بود و فقط به 
حضـور در میـدان و پیگیری کارها توسـط خودش بسـنده 
می کـرد. بسـیار محبـوب بود و همه بـرادران مبارز به حرف 

هایـش گـوش می دادند، خـدا رحمتش کند.

در عرصه سیاسی، در دورانی که شما نخست 
یر بودید یا دوران بعد از آن مرحله، بگذارید  وز
بگوییم که مهمترین برهه ای که شما احساس 
که او وجود دارد و حتی وجودش در  کردید 

کردید  کنار عراق را احساس  کنار شما یا در 
چه زمانی بود، چه زمانی اهمیت حاجی را 

فهمیدید؟
ز آخـری که در  واقعیـت ایـن اسـت کـه مـن بـا حاجی رو
کـه پـس از 2۰۰۳/۴/۹ بعد از  ایـران بـودم و تصمیـم گرفتـم 
سـقوط صـدام بـه عـراق برگـردم آشـنا شـدم. قبـل از آن او را 
ندیده بودم...به عراق برگشـتیم و این مسـیر سیاسـی را در 
سـایه وجـود آمریکایی هـا و نیروهای بین المللی و تشـکیل 
شـورای حکومتی، سـپس شـورای ملی و پس از آن دولت 
انتقالی و بعدش دولت موقت  آغاز کردیم. در این فضاها 
با حاج قاسـم آشـنا نشـدم بلکه بعدا با او آشنا شدم زمانی 
کـه داشـتیم آغوش مـان را بـه روی جمهـوری اسـالمی  بـاز 
می کردیـم و بـا آن رابطـه برقرار می کردیم و برقراری ارتباط ما 
با ایران و با حضرت آیت اهلل سید خامنه ای، خدا حفظش 
کند، از طریق حاج قاسم صورت گرفت. او بود که فضاهای 
مثبـت بیـن مـا و جمهـوری اسـالمی  ایجـاد می کـرد. در آن 
زمـان نیـاز بـه جنـگ یا تسـلیحات نبـود بلکه عـراق نیاز به 
کنار ما  حمایت داشت. او در جریان حمایت از عراق در 
بـود. مسـأله عـراق برای حاج قاسـم بزرگ تـر از صرفا جنگ 
بود؛ حمایت هایش هم صرفا محدود به جنگ نبود، او در 
حل مشکالت غذا، برق، گاز، سوخت و هر آن چیزی که 
عراق نیاز داشت به کمک عراق می آمد. حاج قاسم کسی 

کـه همه اینها را برای مان مهیا می کرد. بـود 

پرسش آخر؛حضور بین المللی حاج قاسم،خدا 
کند، در منطقه غرب آسیا حضوری  رحمتش 
کنون به این حضورش با توجه به  متمایز بود، ا

شهادتش چگونه می نگرید؟
کـه بـه خـط  یـم حـاج قاسـم پـس از آن  بـه صراحـت بگو
کشـورهای مختلـف وارد  ینـدگان آزادی در  مقاومـت و جو
یه، در یمـن و دیگـر  شـد... در عـراق، در لبنـان، در سـور
کـه او را  مناطـق، حـاج قاسـم  بـه ایـن نقـش شـناخته شـد 
یرا در همه این میدان ها حضور داشت  شبح می نامیدند. ز
و بـا قـدرت فکـر و حتـی بـه لحـاظ مـاده و حمایـت و ایجاد 
و تشـکیالتی تغذیـه شـان می کـرد. در غـزه حضور داشـت، 
یه حضور  خودش می رفت، در لبنان حضور داشت، در سور
داشت و در عراق هم حضور داشت. جنبش مقاومت را به 

یادی را از آن پر  شکل عالی مدیریت می کرد، میدان های ز
کسی جنبشی داشت آغوشش را به  کرد و مشهور شد. هر 
روی حـاج قاسـم بـاز می کـرد و از او بـرای کمـک و حمایـت 
به جنبشـش، کمک می گرفت. شـهادت حاج قاسم برای 
ایـن کشـورها و ایـن ملـت هایـی کـه مسـاله دارند خسـارت 
بسـیار بزرگی اسـت و آنهایی که ما آنها را صاحب نهضت 
فرهنگـی آزادی بخـش مقاومت فکری، سیاسـی، نظامی  و 
امنیتی می دانیم، همه اینها حاج قاسم را از دست دادند... 
کند  که جانشین حاج قاسم همان خط را حفظ  امیدوارم 
و راهـی کـه حـاج قاسـم بـا ایـن وجودهـا تعامـل کـرد را ادامـه 
کـه او هـم همچـون حـاج قاسـم اسـت و  دهـد و مـی دانیـم 
چنین نمی کند. حاج قاسـم انسانی اسـالمی  فکر می کرد و 
یر خورشـید وجود  احسـاس می کرد که امت اسـالمی  باید ز
داشته باشد و قدرت داشته باشد؛ به همین دلیل بود که از 
وجود حاج قاسم و جمهوری اسالمی  که شروع به تشکیل 
یی با اسرائیل و  یارو یی با استکبار و رو یارو محور قوی در رو
نابود کردن کرد، برای همین هم از حاج قاسم می ترسیدند.
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تجاوز هوایی آمریکا به آسمان ایران
کـردن پهپـاد آمریکایـی  شـاید شـروع ماجـرا از سـاقط 
توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بوده باشد. 
آمریکایـی هـا در رونـد تحوالت چند ماهه اخیر، چند بار به 
رفتـار خصمانـه ایـران علیـه آمریـکا در ماجـرای زدن پهپـاد 
کـه آمریکایـی هـا  کـرده انـد، امـا واقعیتـی  آمریکایـی اشـاره 
کـه آمریـکا  رنـد ایـن اسـت  در روایـت خـود از حادثـه نمـی آو
ز کـرد و ایران بر اسـاس  بـا پهپـاد بـه حریـم هوایـی ایـران تجاو
همه معاهدات بین المللی حق مشروع دفاع از آسمان خود 
ز  را داشـت.  آمریکایـی هـا بجـای عذرخواهـی از ایـن تجـاو

ناراحـت سـاقط شـدن هواپیمایشـان نیـز هسـتند.
این موضوع را اما آنها در کنار حمله موشکی به پاالیشگاه 
کـه ایـن  گذارنـد در حالـی  نفتـی آرامکـو توسـط ایـران مـی 
پاالیشـگاه توسـط انصـاراهلل یمـن هـدف قـرار گرفـت و دلیـل 
آن هم حمله های جنگنده های عربستانی به یمن و قتل عام 

مردم این کشور بوده است. در جنگ یمن و عربستان، حاال 
دست برتر از آن نیروهای مقاومت است و به تالفی جنایت 
های صورت گرفته در یمن، پاالیشگاه متعلق به آرامکو مورد 
اصابـت موشـک هـای جریـان مقاومـت قـرار می گیـرد. ایـن 
موضـوع نیز به حاج قاسـم ارتباطـی ندارد اما آمریکایی ها در 
رسانه های خود تالش دارند، حاج قاسم را مسئول مستقیم 

کنند. این ماجرا اعالم 
کار  کـه آمریـکا در یـک  اینهـا در حالـی اتفـاق مـی افتـد 
غیرقانونی از نظر مقررات بین المللی سپاه پاسداران انقالب 
یسـتی قرار داده، حـال آنکـه هیچ  ر اسـالمی را در لیسـت ترو
کشوری نمی تواند یک رسته رسمی نظامی کشور دیگر را در 

یستی قرار دهد. ر لیسـت ترو

گزارشی درباره عملیات آمریکا 
در چند ماه منتهی به شهادت حاج قاسم سلیمانی

روایت واقعیت
شـاید تـا بـه حـال در هیـچ رسـانه ای 

روایتی دقیق از انچه اتفاق افتاد را نخوانده 
باشـید، مـی دانیـد کـه حاج قاسـم ترور شـده 
است، می دانید که به دست آمریکایی ها و به 
دستور مستقیم ترامپ ترور شده است، اما 
شاید هیچ وقت روایت مقدمات این اتفاقات 
و تحـوالت چنـد ماهـه اخیر منطقـه و عراق را 
نخوانده باشید، روایتی که از سوی آمریکایی 
هـا در ایـن چنـد مـاه مـدام در حـال بازتولیـد 
آمریکایـی هـا بـرای توجیـه کارهـای  اسـت. 
خـود از واقعیـت هـای منطقـه در حال تولید 
فراواقعیت های دروغین هستند و این شاید 
اهمیت دانستن »روایت واقعیت« را بیشتر 

می کند.
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کـه  مـداح بایـد بهتریـن شـعرها را بـا مضامیـن بلنـد 
حقیقت اهل بیت را، حقیقت ائمه را، حقیقت امام 
حسین علیه السالم را، حقیقت فاطمه اطهر را بیان 
بکند، درجان ها بنشاند و جای بدهد. این مضامین را 
باید به کار ببریم، نه خسته از این جلسه به آن جلسه، 
از آن جلسـه بـه آن جلسـه دفترچـه را بـاز بکنیم، یک 

چیزی بیاید و بگوییم. مداحی مقامی دارد.
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صـورت مـی گیـرد. این انفجارها عمدتا در فضاهای خالی 
کـه ۴۸هکتـار مسـاحت دارد و  سـفارت آمریـکا -سـفارتی 
فضای خالی گسترده دارد- رخ می دهد و اساسا تهدیدی 

کارمندان سـفارت نیسـت.  بـرای 

حمله به پایگاه القائم و شهادت 26 نفر
آمریکا به بهانه کشته شدن یک آمریکایی و حمالت به 
سفارتاین کشور به پایگاه حساس مرزی القائم در مرز عراق و 
یه که متعلق به حشد الشعبی است حمله می کند. این  سور
حمله 2۶کشته به دنبال دارد و نقض اساسی حریم هوایی و 
استقالل کشور عراق است. در کنار این پایگاه به دو پایگاه 
یه نیز حمله می  لجسـتیک و دو پایگاه در مرز بوکمال سـور
شود. تمام این حمله ها در مناطق مرزی و مهمی است که 
یـت دوبـاره داعش و ناامن  زدن ایـن اهـداف در راسـتای تقو
کردن همیشگی عراق است. آمریکا در ادامه این حمالت 
ر آن هـا را دنبـال  شـایعه دسـتگیری فرماندهـان حشـد و تـرو
کند. این شایعات به منظور القای ترس در دل مردم از  می 
ضعف حشد و نیروهای مقاومت است. آمریکایی ها می 

خواهند به هر وسیله برنامه ی خود را در عراق پیش ببرند.

تجمع اعتراضی بی سابقه در اطراف سفارت آمریکا
پس از این حمالت، در یک تیزهوشی از سوی نیروهای 
مقاومت عراق، تشییع پیکر شهدای پایگاه القائم در اطراف 
سفارت آمریکا صورت گرفت، تشییعی که جمعیت بسیار 
یادی داشـت و از جهت حضور در مقابل سـفارت آمریکا  ز
بی سـابقه بـوده اسـت. ایـن جمعیـت سـی هـزار نفـری بـرای 
اولین بار آمریکایی ها را شوکه می کند. تجمعات اعتراضی 
میدان تحریر در نهایت به پنج هزار نفر هم نمی رسید و این 

یزد. تجمع به شدت آمریکایی ها را بهم می ر
یر تجمعات گسترده علیه  از این حادثه اما عالوه بر تصاو
یـر از حضـور در پارکینـگ یکـی از درب  آمریـکا، چنـد تصو
یـری کـه کامـال  هـای سـفارتخانه نیـز منتشـر مـی شـود. تصو
که این در ها از داخل باز شـده  مشـکوک بود، از این جهت 
بود و مشخصا آمریکا با باز کردن ان دنبال یک طرح دیگری 

حمله مداوم آمریکا به پایگاه های حشدالشعبی
در چنـد مـاه اخیـر کـه با هدایـت آمریکایی ها بخشـی از 
اعتراضـات اجتماعـی در عـراق جلـو رفتـه و در بخشـی از 
مطالبـات بـه حـق مردم عراق سـوار شـده اسـت؛ این کشـور 
حمـالت پیاپـی ای را بـه پایـگاه های حشـد الشـعبی عراق 
داشـته اسـت. آمریکا در عراق از فضای اعتراضات به نفع 
کشور مسلط بر  کند و علیرغم اینکه این  خود استفاده می 
زانه یک سوم درآمد نفتی عراق  بانک مرکزی عراق است و رو
را به عنوان غرامت غارت می کند، دولت عراق و گروه های 
مقاومت را مقصر اصلی شـرایط نابسـامان عراق معرفی می 
کنـد. در ایـن فرصـت هـم بـه صـورت مـداوم به پایـگاه های 

حشـد الشـعبی حمله می کند.
آمریـکا در چنـد مـاه گذشـته تـالش هـای بسـیاری برای 
یت مجدد داعش کرده است و یکی از تهدیدهای حاج  تقو
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را مقاومت آنها در برابر 
شکل گیری مجدد داعش می داند. آمریکا تالش دارد چند 
هزار خانواده باقی مانده داعشی از کل منطقه را جمع کرده 
کن کنـد. ایـن اقـدام در راسـتای تـالش بـرای  و در عـراق سـا
کـردن یـک پایـگاه  احیـای دوبـاره داعـش در عـراق و فراهـم 
کسـتان  یابی میشـود. در پا دائمـی بـرای داعـش در عـراق ارز
کن کـردن نیروهـای طالبان و  و افغانسـتان هـم آمریـکا با سـا
القاعده در چند ایالت برای همیشه این کشورها را دچار از 

یسـم داخلی کرده است. ر هم گسسـتگی و ترو
در حالـی کـه آمریـکا پایـگاه هـای حشدالشـعبی را مـورد 
کـی وان آمریـکا مـورد  گهـان پایـگاه  هـدف قـرار مـی دهـد نا
گروه  کدام از  که هیچ  گیرد؛ موشـکی  هدف راکت قرار می 
هـای مقاومـت حشدالشـعبی مسـئولیت آن را نمی پذیرد و 
جالـب آنکـه موشـک به صـورت کامـال مشـکوکی از منطقـه 
کـه در اختیـار حشدالشـعبی نیسـت  ای ارسـال مـی شـود 
و پایـگاه داعشـی هـا بـوده اسـت. طراحـی هـای تبلیغاتـی و 
ر حاج  یزی تـرو رسـانه ای آمریـکا هـم نشـان مـی دهـد طرح ر
قاسـم سـلیمانی از همین مقطع شـروع می شـود. در اثر این 
موضـوع یـک آمریکایـی کشـته مـی شـود و پـس از آن هـم در 
اطـراف سـفارت آمریـکا در بغـداد چنـد انفجـار بـی تاثیـری 

یر دیگری  بود. وقتی مشکوکیت آن بیشتر معلوم شد که تصاو
که روی دیوارهای سفارتخانه شعار  همراه با ان منتشر شد 

»قائدی سلیمانی« نوشته و منتشر شد.

ترور حاج قاسم برای پایان بهتحقیر آمریکا
آمریـکا فهمیده اسـت که برنامـه جبهه مقاومت، خروج 
آمریـکا از عـراق اسـت امـا آنهـا کـه ایـن موضـوع را تحقیـر و از 
ر حاج  دسـت رفتـن منافـع سـلطه خـود می داننـد برنامه تـرو
کننـد. ترامـپ در توئیتـی  قاسـم سـلیمانی را عملیاتـی مـی 
یـد کـه حملـه بـه کـی وان و سـفارت آمریـکا را تالفـی  مـی گو
مـی کنـد و از کـی وان و ماجـرای سـفارت، یـک بـرج دوقلو و 
ماجرای یازده سـپتامبر برای حمله می سـازد، داسـتانی که 
که دروغی بیش نبوده تا آمریکا به  حاال همه دنیا می دانند 

افغانسـتان و عـراق حملـه کند.
یـت  ز پـس از توئیـت ترامـپ، حـاج قاسـم بـرای تقو دو رو
اسـتحکامات مـرزی بـه منظـور مقابلـه بـا بازگشـت مجـدد 
داعش و جلوگیری از عملی شدن برنامه های آمریکا برای 
احیـای داعـش بـه عـراق سـفر می کننـد. این سـفر به دعوت 
یـر عـراق بصـورت کامـال رسـمی و در قالب یک  ز نخسـت و
گیرد. حاج قاسم  سفر دیپلماتیک و نه نظامی صورت می 
به صورت عادی با هواپیمای معمولی و مسافربری به روال 
سـابق بـه عـراق سـفر مـی کننـد. مسـئول تشـریفات حشـد و 
ابومهدی به صورت همیشگی به استقبال ایشان می روند 
و همـه از ایـن فرآینـد اطـالع داشـته انـد. طبـق پروتکل های 
جهانی هیچ وقت کسی به این نوع سفرها حمله نمی کند 
کار  کامـال برخـالف تمـام تصـورات منطقـی اسـت. ایـن  و 
گروه هایی همچون  یسـت دولتی یا  ر صرفا از سـوی یک ترو

داعش امکان داشـت.



گـوار و تلـخ سـال ۱۳۹۸ بـدون شـک  یکـی از اتفاقـات نا
یـخ ۱۳  کـه در تار ر سـردار سـلیمانی سـردار دل هـا بـود  تـرو
یه 2۰2۰( توسط پهپادهای آمریکایی  دی ماه ۱۳۹۸ )۳ ژانو
در نزدیکـی فـرودگاه  بین المللـی بغداد و به دسـتور مسـتقیم 
رئیـس جمهـور آمریـکا دونالد ترامپ در عملیاتی موسـوم به 
عملیات آذرخش کبود رقم خورد. پس از تحقق کامل نابودی 
داعـش و تنهـا باقـی ماندن بخشـی از نیروهای سـرخورده در 
کـه بـه عـراق  برخـی از مناطـق، سـردار سـلیمانی در سـفری 
داشـت بـه همـراه ابومهـدی المهنـدس یکـی از فرماندهـان 
توانمنـد حشدالشـعبی در حـال حرکت در خودرو بودند که 
دولت ایاالت متحده آمریکا و شخص ترامپ، وی را به قتل 
گوار اقدام مخاصمانه ی مسلحانه ی  رساند. این اتفاقات نا
دولت آمریکا و شخص ترامپ بود که به شدت افکار عمومی 
کـه  کـرد و بـه جهـت محبوبیتـی  مـردم ایـران را جریحـه دار 
حـاج قاسـم داشـت، آنهـا را عصبانی کرد. تشـییع جنازه ی 
استثنائی این سردار شهید در شهرهای مختلف ایران و با 
جمعیت چندین میلیونی به نیکی نشان از حکومت سردار 
سلیمانی بر دلها داشت. با توجه به این اقدام دولت آمریکا 
و جریحه دارشـدن احساسـات مـردم ایـران، افـکار عمومـی 
اقـدام متقابـل نسـبت بـه ایـن اقـدام جنگی دولـت آمریکا را 
که در نهایت منجر به ضربه ی مغزی ترامپ  تقاضا داشت 
و سـربازانش در پایگاه عین األسـد )چشـم شیر( شد که این 
پایگاه را از عین األسد به عین الجسد و از چشم شیر به چشم 
کـه بـه نظـر می رسـد از جهـت  روبـاه بـدل نمـود. مسـئله ای 

کـه چـرا اقـدام  حقوقـی بایسـتی بـدان توجـه نمـود آن اسـت 
ر یـک مقام ارشـد نظامی در  یسـتی دولـت آمریـکا در تـرو ر ترو
جامعه ی جهانی با واکنش به خصوصی مواجه نشده است. 

واکنش های متناقض جامعه ی جهانی و عدم 
کارآیی حقوق بین الملل

سـؤال اصلـی اینجـا اسـت کـه آیـا حقـوق  بین الملل یک 
رشته ی حقوقی منسجم و مدّون است که در پی این حوادث 
بتواند واکنش حقوقی و قانونی یکسان به دنبال داشته باشد 
یا رشته ی حقوق بین الملل رشته ای درآمیخته با سیاست 
کـه ممکـن اسـت در واکنـش بـه حـوادث  بین الملـل اسـت 
یکسـان واکنش هـای متفاوتـی را بـه دنبـال داشـته باشـد؟ 
پاشی  پاسخ این است که حقوق بین الملل حتی پس از فرو
یـب  جامعـه ی ملـل و تشـکیل سـازمان ملـل متحـد و تصو
کـه  منشـور ایـن سـازمان نیـز، یـک رشـته ای از قواعـد اسـت 
نمی توان از آن به عنوان یک امر دارای ضمانت  اجرای واقعی 
یم در این مطلب از جهت حقوق بین الملل  نام برد. قصد دار
اقدام دولت آمریکا را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم و در 
سـه ُبعد پیگیری حقوقی این جنایت به صورت شـخصی 
یعنی شـخص ترامپ، پیگیری در ابعاد ملی و پیگیری در 
یم. آن گونه که مسئولین  ابعاد بین المللی به این مسئله بپرداز
آمریکایی اعالم کرده بودند آنها به موجب خطر قریب الوقوعی 
ر سردار سلیمانی  که آنها را تهدید می کرده است اقدام به ترو
کرده اند، این مفهوم همان تئوری دفاع پیش دسـتانه اسـت 

که اتفاقًا خود آمریکایی ها مبدع آن هستند. به موجب این 
کمیت  تئوری چنانچه یک خطر قریب الوقوع سرزمین و حا
کنیـد. فـارغ  کنـد، می توانیـد اقـدام بـه دفـاع  شـما را تهدیـد 
از درسـتی یـا نادرسـتی تئـوری دفـاع پیش دسـتانه در نظـام 
حقـوق بین الملـل و مخالفان بسـیاری کـه وجود دارد، بیان 
ر سردار سلیمانی  اقدام دفاعی پیش دستانه در مسئله ی ترو
امری غیرمعقول و غیرمنطقی است. به این جهت که هیچ 
مدرکی دال بر اینکه آنها قصد انجام عملیات یا جنگی علیه 
آمریکا داشته اند وجود ندارد و چنین ادعایی از سوی ایاالت 
یسـتی خود اسـت. به  ر متحـده، صرفـًا توجیهـی بـر اقدام ترو
موجب منشور سازمان ملل متحد، دولت های مختلف به 
ر )به موجب بند ۴ ماده )۱(  موجب قاعده منع توسل به زو
منشور سازمان ملل متحد( حق ندارند در راستای دستیابی 
ر متوسـل بشـوند. اقـدام دولت آمریکا  بـه اهـداف خـود به زو
نـه تنهـا اقدامـی بر خالف صلـح و امنیت بین الملل اسـت 
یسـتی بوده اسـت کـه دولت ایران  ر کـه اقدامـی جنگی و ترو
را وادار بـه دفـاع و اقـدام متقابل به موجب حقوق بین الملل 
نمـود. در نظـام حقـوق بین الملل کنونی اقـدام نظامی علیه 
یـک کشـور یـا کشـورهای مختلـف بایسـتی از طریـق فصـل 
هفتم منشور سازمان ملل متحد و به موجب مجوز شورای 
امنیـت صـورت پذیـرد و اقدام منفردانه ی کشـورها به هیچ 

وجه قابلیت دفاع ندارد. 

راهکارهای حقوقی برای پیگیری این اقدام 
تروریستی

که در حال حاضر بایستی بدان پاسخ بدهیم،  پرسشی 
ر سردار سلیمانی  آن است که چرا اقدام دولت آمریکا در ترو
توسط مجامع جهانی و مراجع بین المللی بدون پاسخ مورد 
انتظار باقی مانده است؟ از لحاظ حقوقی چه راهکارهایی 
در جهـت پیگیـری قضایـی اقـدام دولـت آمریـکا و محکـوم 
کردن دولت آمریکا وجود دارد؟ همان گونه در ابتدای مطلب 
کردیـم، ناقـص بـودن شـاخه ی حقـوق بین الملـل از  عـرض 
جهت ضمانت اجرا و سیاسی بودن این شاخه از رشته ی 
حقوق، مانع از واکنش مناسب در موضوعات یکسان است. 
به موجب نظام حقوق بین الملل اکنون اقدام جنگی آمریکا 
زارت امـور خارجـه با همـکاری معاونت  بایسـتی از طریـق و
حقوق بشر قوه قضائیه و نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحـد بـه صـورت جـدی پیگیری بشـود. اولیـن اقدامی که 
ر قطعنامه  می تـوان در ایـن راسـتا انجام داد، پیگیـری صدو
و مقابلـه بـا اقدامـات بـر خالف صلح و امنیـت بین المللی 
آمریـکا در شـورای امنیـت سـازمان ملل متحد اسـت که به 
دلیل وجود کشـور آمریکا و کشـورهایی که مواضع سیاسـی 
متفاوتـی بـا نظـام حقوقـی جمهـوری اسـالمی ایـران دارنـد، 

 مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی
 محمد مهاجری

ابعاد حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی به دستور ترامپ

از قطعنامه شورای امنیت
تا شکایت در
دیوان کیفری بین المللی
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ر قطعنامـه علیـه دولـت آمریـکا را غیرممکـن  عمـاًل صـدو
ری بشـود که به موجب بند ۳ ماده 27  می سـازد. باید یادآو
منشور سازمان ملل متحد در صورتی که علیه خود آمریکا 
طرح شکایت بشود، این کشور نمی تواند از حق وتو استفاده 
نماید، ولی همانگونه که بیان شد، نفوذ آمریکا و پیوستگی 
یاد  روابط کشورهای غربی با ایاالت متحده احتمال بسیار ز
در وتـوی چنیـن تصمیمـی بـه کمـک آنهـا خواهد آمـد. ثانیًا 
به موجب قواعد حقوق بین الملل مجمع عمومی سـازمان 
ملل متحد که متشکل از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل 
متحـد اسـت می توانـد بـه موجـب بند 2 و ۳ مـاده ۱۱ در این 
کشـور  کند و بیانیه های مختلفی را علیه  رود  موضوعات و
آمریکا صادر نماید. راهکار دوم به جهت اینکه نفوذ دولتهای 
غربـی و آمریـکا در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـه 
میـزان شـورای امنیـت نیسـت، معقول تـر بـه نظـر می رسـد؛ 
ر قطعنامـه و بیانیـه بـه هیچ وجـه  امـا از نظـر نگارنـده، صـدو
یستی آمریکا تلقی  ر نمی تواند واکنش مناسبی برای اقدام ترو
بشود. سومین راه حقوقی در نظام حقوق بین الملل پیگیری 
کیفـری  یسـتی ایـاالت متحـده امریـکا در دیـوان  ر اقـدام ترو
که یکی از مراجع قضایی مهم  بین المللی )I.C.C( اسـت 
یر نظر سازمان ملل متحد است که به موجب مفاد مندرج  ز
در ماده )۶( اساسـنامه دیوان کیفری بین المللی تحت هر 
ز محسـوب نمود و به  شـرایطی می توان اقدام آمریکا را تجاو
موجـب بنـد )۳( مـاده )۱۳( اساسـنامه ی دیوان به موجب 
صالحیـت موضوعـی ایـن نهـاد می تواند بـه جرایم جنگی و 
کشـور  یسـتی بین المللـی رسـیدگی نمایـد و  ر اقدامـات ترو
کمه نماید. به نظر می رسد مهم ترین و بهترین  خاطی را محا
یسـتی ایـاالت متحده آمریکا،  ر واکنـش حقوقی به اقدام ترو
پیگیـری قضایـی ایـن مسـئله در دیـوان کیفـری بین المللی 
و محکومیـت ایـن اقـدام دولـت آمریـکا توسـط یـک مرجـع 
قضایی معتبر بین المللی است.  در مجموع به نظر می رسد 
دولت ایاالت متحده آمریکا همواره یکی از ناقضان اصلی 
حقـوق بین الملـل و منشـور سـازمان ملل متحد بوده اسـت 

گفـت در عرصـه جهانـی و حقـوق  و بـه عنـوان نتیجـه بایـد 
بین الملـل هژمونـی و قدرت فراتـر، مزایای فراتری نیز خواهد 
داشت. سکوت عامدانه ی جامعه ی جهانی و کشورهای 
غربی و متحدان عربی زمانی وقاحت و فجاعت بیشـتری 
ر سـردار سـلیمانی را به  را نمایـان خواهـد نمـود کـه فرض ترو
ر یـک مقـام ارشـد نظامـی  صـورت بالعکـس و بـه فـرض تـرو
گون یا سیا توسط پهپادهای ایرانی در یک کشور ثالث  پنتا
تصور بنمائیم و عواقب آن را بررسـی بکنیم. در آن صورت 
می توانیـم تصـور کنیـم کـه چـه تحریم هـا و چـه واکنـش ها و 
چـه اقداماتـی در سـازمان ملـل متحـد علیـه ایـران صـورت 
می گرفـت و چگونـه تمام کشـورهای دنیا علیه ایران بسـیج 
می شدند. تفاوت واکنش ها در این فرض، به نیکی نواقص 
نظام حقوقی بین المللی در مواجهه ی بی طرفانه و عادالنه با 

پدیده های مشـابه و یکسـان را نمایان می سازد. 

اقدامات حقوقی دولت ایران                                                 )در 
ابعاد شخصی، ملی و بین المللی(

به نظر می رسد با توجه به راه کارهای ارائه شده اکنون دولت 
زارت امور خارجه  جمهوری اسالمی ایران و به طور خاص و
بایسـتی اقدامات حقوقی منسـجم و دقیقی را با اسـتفاده از 
تجربیات وکالی بین المللی انجام دهد؛ نخست آنکه اقدام 
دولـت آمریـکا بـه موجـب مفـاد منشـور سـازمان ملـل متحـد 
تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بین المللی تلقی 
می گردد و به موجب ماده )۳۹( منشور سازمان ملل متحد 
رود کند و ثانیًا  الزم است که شورای امنیت به این مسئله و
در ُبعد ملی و بین المللی به جهت اینکه اقدام دولت آمریکا 
و دستور دونالد ترامپ نه تنها صلح و امنیت بین المللی را 
مخدوش کرده است، بلکه امنیت روانی ملت ایران و امنیت 
منطقه ی غرب آسـیا را نیز با این اقدام از بین برده اسـت. از 
ایـن جهـت مقامـات دولـت ایـران بایسـتی تـالش وافـری در 
جهـت طـرح ایـن موضـوع در مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
یر افکار عمومی ملتهای جهان  متحد بنماید و از جهت تنو

یستی دولت آمریکا را محکوم نمایند. سومین  ر این اقدام ترو
اقدام عملی اقدام به طرح شکایت کیفری از دولت آمریکا به 
موجب ماده )5( اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که البته 
از جهات حقوقی مسائلی در خصوص طرح شکایت جنایت 
ز وجود دارد؛ ولی دولت ایران می تواند اقداماتی حقوقی  تجاو
یـت در  عاجلـی را در راسـتای رفـع ایـن موانـع از جملـه عضو
مرجع بین المللی کیفری انجام دهد. فارغ از ُبعد بین المللی، 
که دادگاه های آمریکا دولت ایران را  در ُبعد ملی همان گونه 
ملـزم بـه پرداخـت غرامـت نسـبت به آسـیب دیـدگان حادثه 
۱۱ سـپتامبر نموده انـد، بـه نظـر می رسـد بـه جهت خدشـه دار 
احساسات ملت ایران قوه قضائیه بایستی از طریق داخلی 
نیز همچون خود دولت آمریکا اقدامات حقوقی مناسبی را 
اتخـاذ نمایـد. بـه موجب مـاده )5( قانون مجازات اسـالمی 
کمیت ایران،  هر شخص غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حا
بـه موجـب بنـد )الـف( ایـن مـاده، مرتکـب جرم اقـدام علیه 
نظام، امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل 
کمه  جمهوری اسالمی ایران گردد، به موجب قانون ایران محا
و مجازات خواهد شد که به نظر می رسد قوه قضائیه بایستی 
همچون دادگاه های آمریکایی اقدامات قضایی متناسـبی 
کمـه رئیـس جمهـور آمریـکا و دولت آمریکا  را در جهـت محا
اتخـاذ نمایـد. همچنیـن بـه موجـب مـاده )25( اساسـنامه 
دیوان کیفری بین المللی چنانچه شخصی مستقیمًا از طریق 
دستور یکی از جرایم در صالحیت این نهاد را انجام بدهد، 
دیوان کیفری بین المللی می تواند به صورت شخصی و فردی 
بـه جـرم ایـن شـخص نیز رسـیدگی بکند و دولـت جمهوری 
اسالمی ایران می تواند در خصوص شکایت از شخص ترامپ 
نیـز اقدامـات حقوقـی متناسـب را انجام بدهـد. عدم انجام 
اقدامات حقوقی متناسب در عرصه ی ملی و بین المللی و 
همچنین شخصی، می تواند به دنبال اقدامات دولت آمریکا 
یستی  ر به ظهور مجدد داعش و فعال شدن این گروهک ترو
در منطقـه بینجامـد کـه خود تهدیدی علیه صلح و امنیت 

بین المللی تلقی می گردد.

217 یاور ملت عراق
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نجف رفته هـا حتمـا بـا میـدان »ثـوره العشـرین« مواجـه 
شـده اند امـا شـاید هیـچ وقـت به آن فکر نکـرده بودند که ثوره 
العشرین نماد چیست؟! اما حاال آنها بیش از هر زمان دیگری 
با این کلمه درباره عراق مواجه می شـوند. پس از جنگ اول 
پاشـی دولـت عثمانـی، انگلسـتان و فرانسـه  جهانـی و فرو
یـادی از متصرفـات عثمانـی را تحـت سـلطه  بخش هـای ز
خود قرار دادند. انگلیسی ها به طمع منابع عظیم نفتی عراق 
وارد این کشور شدند و عراق را به استعمار خود درآوردند؛ این 
روند اما برای عراقی ها قابل تحمل نبود. انقالب ۱۹2۰ عراق 
که عراقی ها به آن »ثوره العشرین« می گویند تابستان ۱۹2۰ با 
تظاهـرات گسـترده مـردم، ضداشـغال عراق توسـط نیروهای 

بریتانیایی آغاز شـد.
گسـترش بـه مناطـق شیعه نشـین پاییـن و  شـورش بـا 
میانـی فـرات بـا مرکزیـت کربال شـدت گرفت. جوامع سـنی 
و شـیعه عـراق در ایـن انقـالب بـا یکدیگـر همـکاری کردند، 
چنانکه جوامع قبیله ای، توده های شـهری و افسـران عراقی 
یه. هـدف انقـالب اسـتقالل از اسـتعمار بریتانیـا و  در سـور
تأسـیس یـک دولـت عـرب بـود. رهبـری نهضـت را آیـت اهلل 

العظمـی میرزای شـیرازی برعهـده داشـت.
این انقالب نخستین انقالب مسلحانه ضداستعماری 
در منطقـه خاورمیانـه بود. یکی از آثار این انقالب تضعیف 
قدرت استعماری انگلستان در ایران و فراهم کردن مقدمات 
لغـو قـرارداد وثوق الدولـه مـورخ ۱۹۱۹ بـوده  اسـت؛ و در واقـع 
نهضت ملی ایران را باید دنباله رو انقالب ۱۹2۰ عراق دانست 
تـا آنجـا کـه آیـت اهلل کاشـانی چهـره موثـری در هـر دو انقالب 
اسـت. آیت اهلل العظمی میرزای شیرازی با تأسیس مجلس 
انقـالب و انجمن هـای محلـی بـر اسـاس قوانیـن اسـالمی، 
توانست نخستین حکومت اسالمی معاصر را در شهر کربال 

کند. ایجاد 
پـس از صـدام در شـهرهای مختلـف عـراق میدان هـا و 
خیابان هایـی بـه یـاد آن انقـالب »ثوره العشـرین« نـام گرفت 

کاردهای »ثوره العشرین الثانیه« را  و حاال جوانان عراقی پال
روی دسـت گرفته انـد و ایـن بـار بعد از ۱۰۰ سـال می خواهند 
کننـد. خطـای راهبـردی ترامـپ در  آمریکایی هـا را بیـرون 
غرب آسیا سرعت تحوالت این منطقه را باال برده است. او 
تصور می کرد با ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
یشه مشکالت خود  دردسرهایش را کمتر می کند اما عراقی ها ر
را در منطقه خضرای بغداد می دانند؛ جایی که سفارت آمریکا 
وجود دارد و استقالل ملی این کشور را مخدوش کرده است. 
شـعار اصلـی جوانانـی کـه از طـی روز در فضـای مجازی 
یخی عراق را کردند؛ »اسـتقالل  دعـوت بـه تجمع جمعه تار
ملـی« و »خـروج آمریکایی هـا از عـراق« بـود. آنهـا ایـن شـعار 
را بـا هشـتگ »ثـوره العشـرین الثانیـه« در فضـای مجـازی به 

اشـتراک می گذاشـتند.
یخی در کشور عراق شد.  ز تار جمعه 2۰2۰/۱/۱۰ یک رو
یر پرچم عراق  بیش از دو میلیون عراقی با هدفی مشخص و ز
بـه میـدان آمدنـد تـا آنهـا نیـز نقـش خـود را در سـاخت »غرب 
آسیای نوین«ی که حاج قاسم سلیمانی با مکتب مقاومت 
مدبرانـه در ذهن داشـت عملی کننـد. آن راهپیمایی عالوه 
بـر »اتحـاد ملـی« و »اسـتقالل ملی« دو شـعار پر بسـامد دیگر 
هم داشـت؛ »مرگ بر آمریکا« پر بسـامد از سـوی ملت عراق 
شـنیده شـد و »مـرگ بـر اسـرائیل« و جهت گیـری دقیـق برای 

آزادی فلسـطین مورد نظر قرار گرفت.
 »مـا تولیـد ملـی می خواهیـم« شـعار دیگـر جوانـان عراقـی 

بود. جوانان عراقی خواهان تولید ملی هستند تا از طریق 
آن صنعـت فعـال شـود، کارخانه هـا بـه کار بیفتـد و آنهـا 
صاحـب شـغل شـوند. امـا همـه اینهـا یعنـی اسـتقالل و 
عدم وابستگی؛ دقیقا همان چیزی که آمریکا در منطقه 
کـه پایگاه هـای  غـرب آسـیا نمی خواهـد. آمریکایی هـا 
یـادی در عـراق دارنـد، پـس از تـرور سـردار حـاج  نظامـی ز
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد، 
جهت گیری هـای سیاسـی- اجتماعـی عراق را سـمت 
کـه در مرحلـه اول بـه مصوبـه  کردنـد  خودشـان هدایـت 
پارلمان عراق مبنی بر خروج آمریکایی ها از عراق منجر 
شـد و در مرحلـه بعـد حـاال ایـن مـردم عـراق هسـتند کـه 
کشـورند. تجمـع بـزرگ و  خواسـتار خـروج آمریـکا از ایـن 
میلیونی بغداد، تفاوتی با دیگر تجمعات چند ماه اخیر 
گروه هـای  گذشـته  عـراق داشـت؛ در عمـده تجمعـات 
سیاسی با پرچم های خود در تجمعات شرکت می کردند 
و همیـن تشـتت باعـث کـم بـودن جمعیـت می شـد امـا 
یخـی جمعـه، همه گروه هـا در دعوت خود  در تجمـع تار
یر میلیون ها  یت را پرچم عراق قرار دادند. حاال تصاو محور
کـه بـا پرچـم عـراق شـعار می دهنـد  عراقـی را می بینیـم 
»آمریکایـی! یـا فـرار کـن یا کشـته خواهی شـد«. این ثوره 
العشـرین هـم ماننـد همـان انقـالب ۱۹2۰ بـه یـک کشـور 
محـدود نمی شـود و حرکتـی اسـت کـه بـه دیگر کشـورها 
هـم سـرایت می کنـد. پایگاه هـای آمریکایـی در منطقـه 
کم کـم بـرای آنها ناامن می شـود و پارلمان ها و ملت های 
منطقـه قدمـی محکم تر برای شـکل گیری غرب آسـیای 
جدید بدون حضور آمریکا خواهند برداشت. آنچه حاال 
اهمیت دارد فعالیت جدی محور مقاومت برای این مهم 
است؛ اینکه بدنه مقاومت خواستار استقالل کشورها 
یزی ها و جهت گیری  و ملت های منطقه شود و برنامه ر

فعالیت ها همه به این سـمت و سـو باشـد.

شعار اصلی جوانانی که 
طی چند روز در فضای 

مجازی دعوت به تجمع جمعه 
تاریخی عراق کردند، »استقالل 

ملی« و »خروج آمریکایی ها از 
عراق« بود. آنها این شعار را با 

هشتگ »ثوره العشرین الثانیه« 
در فضای مجازی به اشتراک 

می گذاشتند
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راز آن چهره نورانی...
درباره ابومهدی المهندس

فرمانده حشدالشعبی عراق
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زگاری علیه استعمار، زمانی علیه استبداد  او عمر خود را در مجاهدت گذرانده بود؛ رو
ز  زی در برابر تجاو رانـی در لبـاس سـپاه بـدر و علیه حزب بعث در جبهه ایـران، رو صـدام، دو

زی در برابر یورش وحشیانه داعشی ها! آمریکایی ها و رو
شـهید »جمـال جعفـر محمـد علـی آل ابراهیـم التمیمی« معروف و ملقـب به »ابومهدی 
المهندس« فرمانده میدانی و معاون رئیس سـازمان الحشـد الشـعبی عراق در بصره متولد 
شده بود. در سال ۱۹7۳ وارد دانشگاه پلی تکنیک و بخش مهندسی مدنی شد و در سال 

۱۹77 در این رشـته با مدرک کارشناسـی فارغ التحصیل شـد.
زهای جوانی در مبارزه برای اسالم و استقالل عراق بود و به همین خاطر به  او از همان رو
حزب اسالمی الدعوه ملحق شد و بعد از حوادث رجب سال ۱۹7۹ نامش همراه با تعداد 

یم عراق قرار گرفت. یان عراقی تحت تعقیب رژ یادی از دانشجو ز
رد و محمد باقر صدر  کمیت عراق را در سـال ۱۹7۹ به دسـت آو که صدام حا بعد از این 
مرجع شیعیان عراق فوت کرد، ابومهدی المهندس مجبور شد عراق را ترک کند.  او مدتی 
یت  یت زندگی کرد. اما در سال ۱۹۸۳ و بعد از اینکه تعدادی از همراهان وی در کو را در کو

بازداشت شدند، از این کشور خارج شده و به ایران رفت.
کـه در ایـن مـدت از سـال ۱۹۸5 عضـو مجلـس اعـالی  کـرد  او 2۰ سـال در ایـران زندگـی 
انقالب اسالمی عراق شد و به عنوان یک سیاستمدار در مجلس، یک نظامی در سپاه بدر 
فعالیت کرد و بعد از آن هم تا اواخر دهه ۹۰ فرمانده سپاه بدر بود و علیه صدام می جنگید.

حاج ابومهدی یک ماه قبل از سقوط نظام صدام از فرماندهی سپاه بدر و مجلس اعالء 
گرفت و به عنوان شـخصی مسـتقل به فعالیت پرداخت اما روابطش را با همه حفظ  کناره 
کرد. او در سال 2۰۰۳ نقش مهمی را در روند سیاسی )عراق(  ایفا کرد و نقش مهمی در تشکیل 
که در حال حاضر فعال  ائتالف ملی یکپارچه، ائتالف ملی عراق و ائتالف ملی شیعیان 
اسـت، داشـت. وی از پایـه گـذاران فراکسـیون ائتـالف وطنـی عراق و سـپس ائتالف وطنی 
کنونـی اسـت. ابومهـدی در حفـظ عتبـات عالیات در حمله آمریکایی هـا به عراق نیز نقش 

بسیار مهمی داشت و از همان زمان مورد وثوق علما و نهاد مرجعیت بود.
آمریکایی ها که از اهمیت او در معادالت سیاسی عراق مطلع بودند؛ او را متهم به اقدام 
علیـه آمریـکا و بمب گـذاری سـفارتخانه این کشـور کردند و ابومهدی نیز که آرامش سیاسـی 

کشیده نشود. عراق برایش مهم بود از مجلس انصراف داد تا  این مسئله به مجلس عراق 
ابومهـدی از موسسـین نیروهـای مردمـی مقاومـت عـراق معـروف بـه حشدالشـعبی بـود و 
یر( حشد را در جنگ علیه داعش بر عهده داشت. شهید  ز جانشین فرماندهی )نخست و
یسـتی داعـش در  ر گـروه ترو یـزی و اجـرای عملیـات نابـودی  ابومهـدی المهنـدس در برنامه ر

عراق نقش برجسـته ای داشـت.
ابومهدی را یکی از چند پایه اصلی جبهه مقاومت در منطقه می دانستند که در کنار حاج 
قاسم سلیمانی،  سیدحسن نصراهلل و بشار اسد به مبارزه در جبهه مقاومت می پرداخت؛ 
چهـره ای کـه مـورد توجـه رهبـری انقـالب بـود، تا آنجا کـه رهبر معظم انقـالب در جریان یک 
یند: »هر شـب به  مالقـات بـا شـهید ابومهـدی المهنـدس در حیاط بیت رهبری به او می گو

اسم شما را دعا می کنم، آقای ابومهدی!«
ابومهدی رابطه عاطفی عمیقی با حاج قاسم داشت. او می گفت »بعد از امام خامنه ای 
عزیزترین  ایرانی برای من حاج قاسم است و من خود را سرباز حاج قاسم می دانم« گفته ای 
کـه وقتـی در رسـانه ها چرخیـد و بـه گـوش حـاج قاسـم رسـید، در یـک اجتمـاع بـزرگ در برابـر 
کردن و دست آخر گفت: »ما خود  کرد از رشادت های ابومهدی صحبت  بین ها شروع  ر دو

را سـرباز ابومهدی المهندس می دانیم.«
سـالها مجاهدت از ابومهدی چهره ای نورانی سـاخته بود، چهره ای که رهبری درباره او 
یـد: »شـهید ابو مهدی )رضـوان اهلل تعالی علیه( -مرد نورانی، مرد  و مجاهدت هایـش می گو
ض َوجِهی بنورک«  مؤمن، مرد شجاع که انسان وقتی نگاه میکرد، چهره ی او مصداق »و َبِیّ
]بـود[؛ ابو مهدی ایـن جـوری بـود؛ چهـره،  چهره ی نورانی معنوِی خدایی شـهید سـلیمانی با 
امثال این جور انسانهای مؤمن و شجاع و نورانی توانستند کارهای بزرگی را انجام بدهند.«
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حاج قاسم
فرزند جان فشان عراق

تحلیلگر عراقی/ مدیر خبرگزاری النخیل عراق
محمد الحکیم



بعد از ورود داعش و قطع 
امید عراق از آمریکا،

 دولت عراق حوالی ظهر 
درخواست تسلیحات و 

کمک های مستشاری اش 
را به ایران ارسال کرد و حاج 
قاسم ساعت 2 بامداد به 

بچه های مقاومت عراق خبر 
داد که تسلیحات و کمک های 
درخواستی آنها آماده است و 

بروند از فرودگاه تحویل بگیرند! 
 همان شاه بیت 

ً
این دقیقا

کمک هایی است که امروزه دولت 
و ملت عراق از آنها به نیکی یاد 
223می کنند و قدردان آن هستند. یاور ملت عراق

قبـل از ورود داعـش بـه عـراق )تقریبـا 2۰۰۹-2۰۱۰ تـا قبل از 
2۰۱۳-2۰۱۴( تا حدودی در این کشور آرامش وجود داشت. 
در این بازه زمانی وضعیت عراق تا حدی آرام بود، ولی آمریکا 
بـه هیـچ  وجـه راضـی نبود که ایـن روند ادامه پیـدا کند. از نظر 
آنها هر چقدر آشـوب و عدم امنیت و عدم آرامش در منطقه 
به وجود بیاید به نفع آمریکاست و ایاالت متحده به هر نحوی 
که شده می خواهد این حالت در منطقه وجود داشته باشد. 
یو، شاهد بودیم که داعش در سال 2۰۱۳  در راستای این سنار
توسط ایاالت متحده و شرکای منطقه ای آن همانند عربستان، 
یه ظهور کرد تا یک ناآرامی جدید در  در عراق و سپس در سور
منطقـه ایجـاد کننـد تـا در پـس ایـن نـا آرامی ها نفوذ خودشـان 
در منطقـه را بیشـتر کننـد. در ایـن میان باید توجه داشـت که 
کشورهای حامی داعش به دنبال آن بودند که بتوانند با ایجاد 
یر فشارهای گسترده قرار دهند؛  این ناآرامی، جبهه مقاومت را ز
حتی آنها معتقد بودند که چه از سوی محور مقاومت و چه از 
سوی داعش هر چقدر نیرو کشته شوند به نفع آمریکا و اسرائیل 
تمام می شود؛ چراکه آنها خودشان آرام هستند ولی بحران در 

کشورهای هدفشان زبانه می کشد. 
در ایـن راسـتا یکـی از کشـورهایی کـه هـدف ایـن پـروژه به 
شـمار می رفـت، ایـران بـود. لـذا راهبـرد تهـران بر این شـد که با 
توافـق و اجـازه دولـت وقـت عـراق، کمک هـای مستشـاری و 
آموزشی برای مقابله با داعش انجام بگیرد. در آن زمان دولت 
عراق رسمًا از جمهوری اسالمی درخواست کرد که به بغداد 
مشاور بدهند؛ دلیل این درخواست هم کاماًل مشخص بود. 
در آن زمان آمریکایی به کمک بغداد نیامدند و نیروهایشان را 
وارد عراق نکردند؛ به همین دلیل است که می گوییم کمک 
ایران به عراق و به جبهه مقاومت، واقعا جبران ناپذیر است. 
برای اینکه اهمیت این کمک را درک کنیم، کافیسـت یک 
واقعیت کوچک را کالبدشکافی کنیم. زمانی که داعش وارد 
عراق شد، توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن در سال 2۰۰۹-

2۰۱۰ امضا شـده بود. بر اسـاس این توافقنامه هر موقع عراق از 
کشور یا هر جریانی تهدید می شد، آمریکا موظف به دفاع یا ارائه 
تسلیحات به عراق بود، اما شاهد هستیم که داعش در سال 
2۰۱۴ وارد عراق می شـود و دولت وقت رسـمًا از آمریکا تقاضا 
می کند که بر اساس همان توافقنامه امنیتی باید تسلیحات 
ید تا  مورد نیاز برای مبارزه با داعش را در اختیار بغداد بگذار
بتوانیم جلوی داعش بایستیم. نامه نگاری های مربوطه در مورد 
یافت کرد. جوابی  گون نامه ها را در این موضوع انجام شد و پنتا
گون در جواِب  که آنها به بغداد دادند واقعًا فاجعه بار بود. پنتا
نامه بغداد گفته بود که »هیچ مشکلی برای ارسال سالح به 
یم، ولی تسـلیحات درخواسـتی سـال 2۰2۰  دولت عراق ندار
میالدی به دست شما )دولت عراق( می رسد«؛ یعنی ۶ سال 
بعد از ورود داعش که جریان مقاومت آنها را در موصل و سایر 
استان های عراق سرکوب کردند. به یاد دارم که حشدالشعبی 
و جریان های مقاومِت عراق به آمریکا گفته بودند که اگر تا ۶ 
سال دیگر می خواهید سالح به ما بدهید به این معناست که 
داعش نه تنها وارد بغداد می شود، بلکه وارد نجف و کربال شده 
و ناموس مان را به یغما می برند. این جا دقیقًا همان نقطه ای 
بـود کـه دولـت عـراق از آمریـکا قطـع امید کرد جبهـه مقاومت 
نمی دانست که باید چه بکند. در نتیجه درخواست به سمت 
یر شد و سپاه قدس به فرماندهی شهید حاج قاسم  تهران سراز

سلیمانی وارد عرصه میدانی عراق شد.
نکته ای که در این مورد باید متوجه باشـیم این اسـت که 
دولت عراق حوالی ظهر درخواست تسلیحات و کمک های 
مستشـاری اش را به ایران ارسـال کرد و حاج قاسـم سـاعت 2 
بامـداد بـه بچه هـای مقاومـت عـراق خبـر داد کـه تسـلیحات 
و کمک هـای درخواسـتی آنهـا آمـاده اسـت و برونـد از فرودگاه 
تحویل بگیرند! این دقیقًا همان شاه بیت کمک هایی است 
کـه امـروزه دولـت و ملـت عـراق از آنهـا به نیکی یـاد می کنند و 
قدردان آن هستند. این اقدام شهید سلیمانی به خوبی نشان 
داد که آمریکایی ها حتی برای کسانی که با آنها قرارداد نظامی 
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 فرمانده ای که نمی تواند

یک فرمانده ای که خطبه جنگ بخواند، اما شجاعت 
نداشـته باشـد و خودش از خوف دشـمن بلرزد، این 
فرمانده هیچ وقت نمی تواند یک لشکر موفقی داشته 
باشـد. هیـچ وقـت نمی توانـد لشـکرش، لشـکر خـط 
شکن باشد. این شکست می خورد، چون آن لشکر 
متاثر از یک فرمانده هست. شما ببنید امام نقشش در 
جامعه ما چگونه بود. شجاعت امام، معنویت امام، 
جسارت امام در تک تک آحاد مردم ما تقسیم شد؛ 

به هر کسی به میزان ظرفیتی که داشت.

و امنیتی دارند، ارزش قائل نیستند؛ چراکه آمریکا شش سال 
بعـد قـرار بـود تسـلیحاتش را تحویل دهـد در صورتی کـه ایران 
دو سـاعت بعـد ایـن تسـلیحات را در اختیـار بغداد قـرار داد و 
نگذاشتند خاک کشورمان به تاراج برود. شک نکنید که اگر 
پا، میزبان داعش بودند  این اقدام صورت نمی گرفت تا عمق ارو
یست های  و حتی در آن سال ها به خوبی دیدیم که چگونه ترور
داعـش شـهروندان فرانسـه، بلژیـک، آلمـان، هلند و بسـیاری 
از کشـورهای آفریقایی و آسـیایی مانند فیلیپین را به خاک و 
خون کشیدند؛ حال شما فرض کنید که ایران و سپاه قدس 
یه نمی شد و با داعش مقابله نمی کرد! وارد خاک عراق و سور
موضوع دیگری که باید همیشه در یادمان باشد و نباید از 
پایی بیرون برود، مقایسه  ذهن عراقی ها و حتی کشورهای ارو
عملکرد ائتالف ضد داعش به رهبری آمریکا با عملکرد جریان 
مقاومِت عراق در سرکوب داعش است. بسیاری بر این عقیده 
هستند که ائتالف ضد داعش کارهای بزرگی در عراق صورت 
دادند که تا حدودی این موضوع صحیح است اما آنگونه که 
بزرگنمایی می کنند، نیست. اگر بخواهیم صادق باشیم باید 
متوجه باشیم که حدود ۸5 تا ۹۰ درصد اقدامهایی که علیه 
داعش در عراق انجام شد توسط حشدالشعبی و کسانی بود 
یستی بسیج  که با فتوای آیت اهلل سیستانی علیه این جریان ترور
شدند و مابقی آن که حدود ۱5 درصد می شود، توسط ائتالف 
به اصطالح ضد داعش انجام شد. بارها در عراق شاهد بودیم 
که بالگردهای شینوک متعلق به ارتش آمریکا برای داعشی های 
یزی  جیـره، مـواد غذایی، مهمات و تسـلیحات از طریق بارر
که آنها تا چه  کردند و این دقیقًا نشان می دهد  هوایی ارسال 
حد در بقای داعش موثر بودند. به همین جهت معتقدم که 
یت حاج قاسم بزرگترین دستاورد سال های  اقدام ایران با محور
کـه داعـش وارد عـراق شـد  اخیـر در عـراق بـوده اسـت. زمانـی 
که آنها ۳۰ سـال در کشـور ماندگار هسـتند اما شـاهد  گفتند 
کـه در موصـل ظـرف کمتـر از سـه سـال پرونـده داعـش  بودیـم 
بسـته شـد. ایـن یعنـی دسـتاورد؛ شـک نکنیـد متحـد شـدن 
جبهه مقاومت نه تنها یک دستاورد به حساب می آید، بلکه 
عزت و کرامت را به مردم عراق بازگرداند و مانع از آن شـد که 
یسـت ها بیافتـد یـا  یـک وجـب از خـاک عـراق بـه دسـت ترور
تجزیـه در آنجـا رخ دهـد. اینها همه دسـتاوردهایی اسـت که 
مرکزیت آن با شهید سلیمانی است و به همین دلیل است که 
یم صهیونیستی از این پیروزی ها به شدت نگران  می بینیم رژ



  دستان ما را می بوسید 

حـاج قاسـم سـلیمانی را می شناسـم. مـن مدتـی در خانـه ایشـان نیـز کار کـرده ام. یـک بنایـی بـود بـه نـام آقـای محمـد شـیخ شـعاعی کـه ایشـان از کرمان پالسـتیک 
می بـرد بـه سـتاد معـراج شـهدا در اهـواز. ایشـان بـا حـاج قاسـم سـلیمانی دوسـت بـود. حـاج قاسـم خانـه ای داشـت در نزدیکـی مصلـی. ایشـان گفـت کـه می خواهند 
یـک زیرزمیـن خیلـی بزرگـی بسـازد بـرای برپایـی جلسـات مذهبـی مثـل جلسـات قـرآن خوانـی و روضه خوانی. من و آقای محمد شـیخ شـعاعی افتخـار کار کردن در 
آن جـا را داشـتیم. ایشـان همیشـه در تمامـی عملیات هایـی کـه در سیسـتان و بلوچسـتان انجـام می شـد، حضـور داشـت و زمانـی که برمی گشـت و به منـزل  می آمد، 

ک و گـچ مـن و آقـای شـیخ شـعاعی را می بوسـید و از مـا تشـکر می کـرد. دسـتان پـر از خـا

اینکه می بینیم پارلمان 
عراق رای به خروج نیروهای 

آمریکایی از این کشور می دهد، 
به صورت واضح و شفاف نشان 

می دهد که حتی آن دسته از 
سیاستمداران عراقی که در 

پشت صحنه با برخی از کشورهای 
منطقه در تماس هستند، نمی 

توانند چشمشان را بر روی 
خدمات و دستاوردهای جمهوری 

اسالمی ایران در عراق ببندند.
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و عصبانی است. همه می دانند که اگر منطقه رنگ آرامش به 
خود بگیرد، موجودیت و حیات سیاسی - امنیتی اسرائیل به 
خطر می افتد. به همین دلیل است که می گویم اقدامات شهید 
سلیمانی در عراق، موجودیت اسرائیل در منطقه را متزلزل کرد. 
شکی در این وجود ندارد که همین دستاوردها باعث شد تا 
آمریکایی ها با اعمال فشـار اسـرائیل، طرح ترور حاج قاسـم را 
یختند و آنرا اجرا کردند. قضیه شهادت حاج قاسم همچنان  ر
یز و درشت دارد اما آنچه مسلم و مشخص  پشت پرده های ر
بود این است که ترامپ دست به یک قمار بسیار خطرناک زد 
که به این زودی آثارش علیه منافع آمریکا پاک نخواهد شد. 
داده های سیاسی و میدانی به خوبی نشان می دهد که ترامپ 
توسط صهیونیست ها و نتانیاهو تحریک شد؛ حتی برخی ها 
در عراق )اعم از تحلیلگران، خبرنگاران و مقامات سیاسی 
– امنیتی( اعتقاد دارند که نه تنها ترامپ از سوی نزدیکانش 
در کاخ سـفید گول خورده بلکه حتی پیامدهای ترور شـهید 
سلیمانی را به اشتباه و با خطای باال برای او برآورد کرده اند. 
به هر ترتیب اسرائیل در پشت صحنه این اقدام بوده و بدون 
تردید این کار یک خطا و اشتباه فاحش بود؛ چراکه خروجی 
آن نه تنها منافع آمریکا و متحدانش را به خطر انداخت، بلکه 
باعث متزلزل شدن امنیت منطقه خواهد شد. من فکر می کنم 
منطقه بعد از شهادت حاج قاسم وارد مراحل سختی خواهد 

شد؛ چراکه ایشان کلیِد قفِل تحوالت  منطقه و لنگِر مقاومت 
به حساب می آمدند. درست است که رمز مقاومت تنها حاج 
یادی در این راسـتا از جان و  قاسـم نیسـت و شـهدای بسـیار ز
مال خود گذشتند، اما اقدامات ایشان در طول سال های  اخیر 
باعـث شـد تا عالوه بر رقم خـوردن پیروزی های خیره کننده، 
کادرسازی در محور مقاومت صورت بگیرد و ما امروزه بدون 

یم. تردید هزاران قاسم سلیمانی در منطقه دار
اینکـه می بینیـم پارلمـان عـراق رای بـه خـروج نیروهـای 
آمریکایی از این کشـور می دهد، به صورت واضح و شـفاف 
نشان می دهد که حتی آن دسته از سیاستمداران عراقی که در 
پشت صحنه با برخی از کشورهای منطقه در تماس هستند، 
نمـی تواننـد چشمشـان را بـر روی خدمـات و دسـتاوردهای 
جمهـوری اسـالمی ایـران در عـراق ببندنـد. بـه همیـن دلیـل 
اسـت که ۱7۶ نماینده پارلمان با یکدیگر متحد می شـوند تا 
برای اولین بار از نه تنها انتقام خون شریک استراتژیکشان را 
کمیت عراق  بگیرند، بلکه به ایاالت متحده بفهمانند که حا
قابـل نقـض شـدن نیسـت و نباید مـورد تعـدی و هجمه های 
گاه و بیـگاه قـرار بگیـرد. ایـن اتحـاد در پارلمـان عـراق بـه هیچ 
وجه در ۱۶ سال گذشته وجود نداشته و اینهم به عنوان یک 
یخ سیاسی و همکاری  دو جانبه تهران – بغداد  دستاورد در تار

ثبت خواهد شـد. 
شکی وجود ندارد که ترور قاسم سلیمانی آنهم در فرودگاه 
پایتخت عراق، به خوبی نشان داد که ترامپ چگونه در بشکه 
باروت، کبریت و آتِش سوزان انداخته است. محور مقاومت 
گذشـته متحـد شـده اسـت و همیـن موضـوع  حـاال بیـش از 
باعث هراس آمریکایی ها در منطقه و خصوصًا در عراق شده 
گون و ژنرال های چند ستاره ایاالت  است. اینکه می بینیم پنتا
متحـده بـه صـورت قطره چکانـی آماِر تلفات حمله موشـکی 
سـپاه پاسـداران به پایگاه عین االسد را اعالم می کنند، دقیقًا 
نشـان می دهد ترامپ و تیم مشـاوران امنیت ملی او حتی به 
منافع آمریکا هم توجه ندارند و همه چیز را فدای مسائل حزبی 
یاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا کردند. ترامپ با این  و انتخابات ر
کار در داخل و خارج از آمریکا این مفهوم را از خود به نمایش 
گانداهای متعدد،  پا گذاشت که نظام سرمایه داری علیرغم پرو
به هیچ وجه منعطف نیست و اصالتًا اعتقادی به عقالنیت 
و هوشیارِی راهبردی ندارد. همین سیاست هاست که پس 
از ترور حاج قاسم و ابومهدی المهندس، آمریکایی ها را دچار 
دوگانگی کرده است؛ دوگانگی بیم و امید که نشان می دهد 
آنها در ترس به سر می برند و نمی دانند چه زمانی قرار است با 

آنها در عراق و منطقه تسویه حساب جدی صورت بگیرد.
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رهبری فرمودند »چه کسی هست که بتواند با بالگرد وارد شهری که در محاصره  360 
درجه دشمن است بشود )یعنی محاصره کامل و بدون راه فرار( و با سازماندهی جوانان 
آن شهر، محاصره را بشکند؟« این حرف رهبری اشاره به کاری بود که سردار سلیمانی 
در زمان محاصره شـهر »آمرلی« توسـط داعش در عراق انجام داد. این شـهر در اسـتان 

صالح الدین عراق و در 100 کیلومتری مرز ایران قرار دارد.
یه و عراق حریفشان نبود )چه  زمانی که داعش در اوج قدرت بود و هیچکس در سور
یه و عراق و چه سایر گروه های تکفیری قدرتمند مثل جبهه النصره یا  ارتش های سور
همان القاعده و یا جیش الفتح و ...( وقتی داعش به عراق حمله کرد و مثل آب خوردن 
بیل رسید و کل عراق در  موصل و تمام شمال عراق را گرفت و به نزدیکی بغداد و کربال و ار
کنان  آستانه اشغال و سقوط به دست داعش قرار گرفت، یک شهر به اسم »آمرلی« که سا
 آن اقلیت ترکمان شیعه عراق هستند در محاصره کامل و 360 درجه داعش قرار گرفت.
 حـاج قاسـم خـودش عملیـات شکسـت حصـر آمرلـی را ایـن گونـه تعریـف می کند: » 
آمرلـی در محاصـره 100درصـدی داعـش بـود. از نیروهـای محافظـت اطـراف شـهر عبـور 
گـر وارد شـهر می شـدند مـردم و نیروهـای دفاعـی را قتـل و عـام می کردند.  کـرده بودنـد و ا
بـا ابومهـدی المهنـدس، سـوار بـر هلی کوپتر و وارد آمرلی شـدیم. مـردم روحیه گرفتند و 
رزمندگان داخل شهر را سازماندهی کردیم. و نیروهای حشدالشعبی بیرون آمرلی را از 
داخـل شـهر فرماندهـی می کردیـم و عملیات انجام می دانند که از دو طرف توانسـتیم 

داعشـی ها را تـار و مار کنیم.«
اقدامـی کـه در آن شـرایط پـر خـوف و خطـر یـک کار عجیـب و بسـیار متهورانـه بـود 
و کمتـر کسـی جـرات انجـام این کار را داشـت. متاسـفانه رسـانه های مـا در آن زمان نه 
کانه و شـگفت آور  کردند و نه به این اقدام بی با گوشـزد  خطر عظیم داعش را به مردم 

سردار سـلیمانی پرداختند.

روایت حاج قاسم از آزادسازی آمرلی
شهری که در محاصره کامل داعش بود

یک عملیات 
شجاعانه
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کنیم، در بین  از حضور داعش در عراق شروع 
مسئولین و نخبگان عراق آیا کسی تصور می کرد 

داعش به سمت عراق یورش بیاورد؟
بعضی ها به این مسئله توجه داشتند؛ بعضی ها هم نه! 
مـن خـودم دو سـال پیش از حضور داعـش در عراق گفتم که 
یه بیخ گوش ماست، تحرکات  این مسـئله مهم اسـت، سور
داخلی مشکوک است، اما مسئولین دولتی وقت خیلی دقت 
نمی کردند. من سال 2۰۱2 حتی با تندی با مسئولین صحبت 
کردم که آقا جدی بگیرید مسئله داعش را اما توجهی نشد تا 
اینکه با حاج قاسـم صحبت کردم و دیگر آن موقع باید برای 
دفـاع از االنبـار و موصـل بـه خـط می شـدیم. حـاج قاسـم برای 
کمـک بـه مـا بـه مالکـی سـالح داد، امـا مالکـی در مرحلـه اول 
سـالح هـا را بـه عشـایر انبـار داد. وقتی مسـئولین به خودشـان 

آمـده بودنـد کـه االنبار و موصل دیگر برای ما نبود.
حاج قاسم تالش کرد؛ مطمئنم فتوای آقای سیستانی بدون 
یزی ها و عملیاتی که او انجام داد، و بدون  حاج قاسم و طرح ر
همکاری و هماهنگی مجاهدین عراقی با او مثل دیگر فتاوی 
می بـود، یعنـی اثـرش آنقـدر بـزرگ نبـود؛ حـاال مـن نمی خواهم 
اهمیـت آن فتـوا را کـم کنـم، ایـن فتـوا بسـیار بـزرگ بـود و مردم 
را هـم بـرای جهـاد حرکـت داد ولـی بـدون سـازماندهی، بـدون 
آموزش، بدون رهبریت میدانی حاج قاسم این فتوا جلو برنده 
نبود؛ شما نگاه بکنید پیش از حضور ایشان و حشدالشعبی، 
ارتش یا پلیس هم بود که تازه آن ها موصل را از دست داده اند 
و تکریـت را و انبـار را از دسـت داده انـد و داعـش در مرز بغداد 
بود. وضع اینقدر خراب بود که یک بار حاج قاسم آمدند، یک 
جلسه داشتیم ایشان هم با نقشه آمدند و تصمیم داشتند که 
در  شمال بغداد به گونه ای حصار محافظت از بغداد بکشند. 
حاال ما همه مان مایوس بودیم؛ اما حاج قاسم آمد، با روحیه 
هم آمد؛ با همه در جلسه شوخی می کرد که حال فرماندهان و 
مسئولین در جلسه خوب شود؛ این نقشه را نصب کرد و گفت 
که از این جا و این جا و این جا حرکت بکنیم؛ یک دفعه دیدم؛ 

، خطیـب نمـاز جمعـه کاظمیـن و فرمانـده گـردان هـای  آیـت اهلل شـیخ جـالل الدیـن صغیـر
»انصارالعقیـده«؛ از روحانیـون مبـارز عراقـی اسـت که دوسـتی نزدیکی با حاج قاسـم سـلیمانی 

داشـت. او از جملـه علمایـی بـود کـه بـا یـورش داعـش بـه عـراق، لباس رزم بـه تن کرد و بـا تهییج و 
هدایت جوانان و مردم عراقی در خط مقدم مبارزه با داعش ایستاد. او فتوای آیت اهلل سیستانی 
را بدون حضور و برنامه ریزی حاج قاسم بی اثر می داند، و معتقد است آنکه در میانه میدان علیه 
داعش معادالت را تغییر داد، حاج قاسم بود. با ایشان درباره حاج قاسم سلیمانی و نقشش در 
عـراق برای نابود کـردن داعش گفت وگو کردیم.

، خطیب نماز جمعه کاظمین  آیت اهلل شیخ جالل الدین صغیر
و فرمانده گردان های »انصارالعقیده«:

اول روحیه را باال می برد
بعد نقشه جنگ را پهن می کرد

گفت وگو:  پویان شریعت
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این حالت یعنی عقب نشینی روحی که در همه شکل گرفته 
بود، را حاج قاسم درست کرد. اول روحیه ها را درست کرد بعدا 
به سراغ میدان جنگ رفت. این عملیات را به سرعت انجام 
دادیم. توفیق مان در آن عملیات خیلی نبود، اما آن عملیات 
مـا را بـه خـود آورد، بـه ما سـازمان داد. البته از ایـرادات ما آنجا 
این بود که نیروی آموزش دیده رزمی  بدان معنا که در این مدل 
جنگ بخواهد ورود کند نداشتیم و این به مرور شکل گرفت.

امکانات هم نداشتیم. شاید امروز این را بگوییم خنده دار 
باشد اما واقعا روزهای اول اینگونه بود، هر کس یک خشاب 
یخت،  کالشینکف داشت. تیرها را در کیسه پالستیکی می ر
بـه کمـرش می بسـت و بـا آن همان یک خشـاب را مسـتمرا پر 

می کرد.

حاج قاسم زمانی که داعش رسید چند کیلومتری 
بغداد برای اینکه بتواند با تروریست ها مقابله کند، 

چه اقداماتی انجام داد؟
اولیـن نکتـه تسـلیحات بـود، عـراق سـالح نداشـت. 
آمریکایی ها اول گفتند مشکلی نیست، بیایید به شما سالح 
می دهیم اما ندادند، می خواستند ما را تحت فشار قرار دهند. 
حاج قاسـم تسـلیحات جنگ را مهیا کرد. حاج قاسـم چند 
هواپیمـا بـه طـور سـریع آورد پـر از سـالح، پـر از مهمـات؛ خـدا 
رحمتـش کنـد می گفـت »خـدا شـاهد اسـت این سـالح ها را 
گرفتـم و این جـا آوردم« البتـه ایشـان  از دسـت رزمندگان مـان 
یک نگاه راهبردی داشـت، می دانسـت اگر با این اسـلحه ها 
در این جا بجنگد بهتر است تا مجبور باشد این اسلحه ها و 
رزمندگان ایرانی داخل ایران با داعش بجنگند. بعد تشکیالت 
جنگ را سامان داد. ارتش از هم پاشیده بود، ارتش را سامان 
داد، حشدالشـعبی را بـا حـاج ابومهـدی سـازمان داد. بـرای 
ید، بدون  شکل دهی یک سازمان رزمی دفاعی شب و روز دو
استراحت، از این پادگان به آن پادگان، از این گروه به آن گروه، 
از این شخصیت به آن شخصیت، خیلی دوندگی کرد تا یک 

است؛ گاهی از اوقات آمریکایی ها می زنند و گاهی امثالهم؛ 
ولـی بعـد از چنـد دقیقـه یکـی از دوسـتان پیـام دادنـد کـه خبر 
بدی دارند و من با او تماس گرفتم؛ گفتند که این موشک ها 
مثل اینکه به ماشین حامل حاج قاسم و ابومهدی زده شده؛ 
سـریع بـا یکـی از مسـئوالن فـرودگاه که بچه های مـا بود تماس 
گرفتم، داشتم گریه می کردم و او هم گریه کنان می گفت »دیگر 
ید  تمام شـد؛ حجاج رفتند!« به او گفتم »چه می گویید؟ برو
ببینید واقعا حاج قاسم در ماشین بوده است یا خیر؟« گفت 
»مـن دیـدم کـه حاجـی را سـوار ماشـین کردنـد، االن هیچـی از 
ماشـین باقی نمانده اسـت!« سـه بار من گفتم که برو ببین از 
حاج قاسـم چه خبر! و او هم همین جواب را می داد. خیلی 
یانش  مبهوت بودم. حاج قاسـم  به آرزوی بزرگش رسـید ولی ز
بـه مـا! معتقـدم لطف خدا هسـت و معتقدم حکمت بزرگی 
اسـت، خـدا را می بینـم ولـی چنیـن ضایعـه ای تلخی هایـش 

یاد اسـت.  خیلی ز
چهار سـال قبل بود، در حرم ]کاظمین[ بودیم. لبخندی 
ینـب را می گفـت- خـواب  گفـت دختـرم -انـگار ز داشـت، 
دیده که من شـهید می شـوم. به او گفتم حاجی شـما شـهید 
نمی شـوید؛ آن موقـع وسـط جنـگ بـا داعـش بودیـم. ناراحت 
شـد؛ بـا گالیـه گفت چرا این حـرف را می زنید؟ گفتم داعش 
برای اینکه شما را شهید کند خیلی کوچک است؛ بزرگتر از 
آن شما را شهید می کند. یک شخص گردن کلفتی که اندازه 
شما باشد می تواند ]شما را به شهادت برساند[ چون این سنت 
خداسـت و حاال شـما دیدید رئیس اسـتکبار جهانی در یک 
عملیات ترور آشکار -که از لحاظ قانون بین المللی محکوم 

اسـت- اعتراف می کند که »من او را کشـتم«. 
حـاج قاسـم را نمی توانیـم بگوییـم فقـط ایرانـی بود؛ ایشـان 
بـدون مبالغـه مـرد دوم ایران بـود،  مهم تر از رئیس جمهور بود؛ 

محبوب تـر از رئیـس جمهـور بـود؛ اما محدود به ایـران نبود. 
دو قضیـه را بـه عنـوان نمونـه بـه شـما بگویـم. یک بـار تقریبا 
روزهـای اول داعـش بـود، موصل گرفتار داعش بـود. ایزدی ها و 
شـیعیان در موصـل گرفتـار بودند. سـاعت ۹ شـب بـود؛ یکی از 
مستشارانش تماس گرفت، به من گفتند نیرو می خواهیم برای 
یر کنترل و آتش داعش بود، بعضی  منطقه جبل سنجار، آنجا ز
از ایزدی هـا بـا مـن تمـاس گرفتنـد و فریاد و ناله کـه »بیایید ما را 
خالص کنید« یک خانم بود با بچه هایش و شوهرش! دیدم حاج 
قاسـم رفته به کمک شـان؛ حاجی از من نیرو می خواست آنجا 
وسط میدان که علیه داعش در دفاع از ایزدی ها بود. گفت که 
ید؟ گفتم چقدر می خواهید؟ گفت »حدود 7۰۰  چقدر نیرو دار
نفر می خواهیم« گفتم حاضرم، فقط چطور به شما برسانم؟ خب 

مقداری تشکیالت رزم سامان پیدا کرد و باالخره داعشی ها 
دیدند که خط اول دفاع دارد تشـکیل می شـود.

خبر شهادت را شما چطوری متوجه شدید؟
من خواب بودم. 

ایران بودید یا عراق بودید؟
نـه مـن عـراق بـودم. مـن خـواب بـودم؛ نمی دانـم صـدای 
موشک ها به من رسید یا اینکه یک شوک درونی بود یک باره 
از خواب پریدم. با حالت مبهوت و ناراحت کننده تلویزیون 
را روشـن کـردم، دیـدم تازه دارنـد اخبار می دهند. اینکه اخبار 
بگویـد مثـال موشـک در فـرودگاه خـورده بـرای مـا عـادی شـده 

چهار سال قبل بود، در 
کاظمین[ بودیم.  حرم ]
لبخندی داشت، گفت دخترم 

-انگار زینب را می گفت- خواب 
دیده که من شهید می شوم. 

به او گفتم حاجی شما شهید 
نمی شوید؛ آن موقع وسط 

جنگ با داعش بودیم. ناراحت 
شد؛ با گالیه گفت چرا این حرف 

را می زنید؟ گفتم داعش برای 
اینکه شما را شهید کند خیلی 

کوچک است؛ بزرگتر از آن شما را 
شهید می کنند

ـم
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 همیشه با والیت بمانید 

دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بماند. این 
والیت، والیت علی بن ابیطالب� است و خیمه 
او خیمه حسین فاطمه� است. دور آن بگردید. 
با همه شما هستم. میدانید در زندگی به انسانیت و 
عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه 
کردم. خطاب من به همه شـما اسـت که مرا از خود 

میدانید، برادر خود و فرزند خود میدانید.
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حاال آن وقت مسعود بارزانی با حشد مشکلی داشت. حال قاسم 
با یک درایتی هم از نیروهای حشـد اسـتفاده کرد و هم مسـعود 
را توجیه کرد که این مشکالت را در این موقعیت کنار بگذارد.

یکبار دیگر را یادم هست، که ما در موصل بودیم. بچه های 
ما رزم چریکی ندیده بودند؛ فقط بخاطر غیرت شان و فتوای 
مرجعیـت بـه میدان جنگ آمده بودند. ما یک ماشـین زرهی 
یش هم توپ 2۳ ضدهوایی گذاشتیم. در  درست کردیم و رو
منطقه جبال حبرین بودیم که یک ماشین برای منفجر کردن 
این ماشین زرهی ما آمد. بچه های انصار العقیده بودند، رفتند 
یـک گوشـه ای در یـک کانالـی و از 5۰ متـری اش شـروع کردند 
بـه شـلیک کـردن و در نهایـت یکی از این بچه های ما سـوار بر 
همان ماشین زرهی توانست آن ماشین داعشی را منفجر بکند؛ 
شـجاعت به خرج داده بود. این اولین بار بود ما ماشـین های 
انتحاری داعشی را می زدیم. بعد از دو سه روز حاج قاسم یک 
تفنگ ایتالیایی برای شکارچیان آن ماشین داعشی فرستاد و 
گفت این هدیه به نفری که این ماشین را منفجر کرده است. به 
حاجی گفتم این هدیه برای انصار عقیده باشد؛ گفت نه این 
برای آن جوان ۱۸ سـاله که ماشـین انتحاری را زد؛ بعد گفت 
که من این جا بودم، این کار جلوی من بود؛ دیدم که این توپ 
اینقدر شـلیک کرده بود سـرخ شـده بود. حقیقتا خیلی  برای 
مـا خجالـت داشـت کـه ایشـان در خـط اول جنگ بـود آن هم 
در موقعیتی که اگر آن انتحاری منفجر می شد، خودشان هم 

آسیب می دیدند؛ می توانست در بغداد بنشیند. 
یک بار به حاج قاسم گفتم، من مطمئنم شما اگر می آمدید 
عراق و در انتخابات کاندیدا می شدید؛ حتما رأی می آوردید، 
رأی باالیی هم می آوردید. اینقدر دوستش داشتند چون خیلی 
متواضع و مهربان بود. عجیب برای بچه های مجاهد حرص 

می خورد، مثل پدری که برای پسرش حرص می خورد.
یکی از فرماندهان بزرگ ارتش عراق -نه حشد- می گفت که 
»وقتی حاج قاسم هست ما همه مطمئنیم که ایشان جلوی ما 
ید!« این کار غیر از عشق نیست، حب شهادت داشت.  می دو
هر بار من را دید گفت »دعا برای شهادتم را فراموش نکنید«. 
ایشـان می گفـت کـه »زندگـی ام هیـچ ارزشـی ندارد مگـر اینکه 
بـا شـهادت تمـام شـود«. وقتی با هم می نشسـتیم نیـز خیلی از 
کری ولی بیشتر از شهید  شهیدان تعریف می کرد؛ از همت و با
احمد کاظمی  تعریف می کرد که رابطه بسـیار عمیقی با هم 

داشتند و وقتی تعریف می کرد خیلی هم متاثر می شد؛ البته 
مـن اخیـرا فیلـم گریـه ایشـان در بغـل آقـای قالیباف در مراسـم 

شهید کاظمی را دیدم. 

از حاج قاسم نکته ای دارید که در جنگ باعث 
درس باشد؟

مهمترین چیزی که می دیدم تحقیر دشمن و روحیه دادن 
به لشـکر خودی بود. اولین چیزی که در جنگ انجام می داد 
ایـن بـود کـه روحیـه بچه ها را باال می برد، وقتـی دل آنها را آماده 
می کـرد بعد سـراغ نقشـه جنـگ و طراحی عملیـات می رفت. 
می گفـت در مبـارزه بـا اسـرائیل همین تحقیر کـردن خیلی کار 
را جلو می برد. یکبار داشت تعریف می کرد که نتانیاهو  گفته 
بـود می خواهیـم بـه ایران حمله کنیـم. طـوری از موضع اقتدار 
برخورد کرده بود که بعد از دو یا سه ساعت نتانیاهو، گفته بود 
اصال نمی خواهیم با ایران وارد جنگ شـویم. ایشـان با قدرت 
صحبت می کردند، به اسـتکبار و خوار شـدن اسـتکبار واقعا 
ایمـان داشـت، نـه به عنـوان یـک تعـارف، واقعـی می گفـت و 
واقعا اسـتکبار را خوار می کرد. این روحیه دادن حاج قاسـم به 
فلسـطینی ها در نوار غزه باعث شـده بود فلسـطینی ها به این 

ایمان برسـند که می توانند اسـرائیل را خوار کنند.

به محض شهادت حاج قاسم حضرت آقا یک 
پیامی  دادند در خصوص »انتقام سخت« بعد 
از شهادت حاج قاسم؛ رهبران مقاومت هر کدام 
کردند مواضع اتخاذ شده هم از  اعالم مواضع 
کدام همسو با صحبت های حضرت  سوی هر 
آقا در خصوص انتقام سخت بود، سید حسن 
که مجاهدین انتقام  کرد  در لبنان یک صحبتی 
خودشان را می گیرند؛ نظر شما را در خصوص 
این صحبت می خواستیم بپرسیم و اینکه آیا 
مجاهدین عراقی در خصوص انتقام مانند حزب 
گروه های مقاومت  اهلل عمل می کنند، مثل سایر 
عمل می کنند، مثل انصاراهلل عمل می کنند و آن 
ها هم به دنبال انتقام خون این شهید هستند و 
اینکه اصال انتقام سختی که حضرت آقا فرمودند 

را چطور ارزیابی می کنید؟
من تصور می کنم البته مسـئله مقاومت مسـئله استفاده 
کـردن از سـالح جنگـی نیسـت یعنـی منحصـر بـه این قضیه 
نیسـت بلکه اثر سیاسـی اش شـاید بیشـتر از مسئله استفاده 
از سـالح باشـد لـذا مجاهدیـن عراقی و مقاومین مسـئولیت 
خاصـی دارنـد مخصوصـا حـاال که موضع حاج قاسـم در نزد 
آنها و به شهادت رسیدن حاج قاسم در زمین آنها رخ داده و 
البتـه شـهید حـاج ابومهدی که خـدا رحمتش کند. قلدری 
آمریکا در زمین عراق رخ داده و ما باید جوابی بدهیم که آمریکا 

یخی پشـیمان کنیم. را بصورت تار
لذا تصور می کنم که استقالل عراق و دور شدن آمریکا از 
عراق مهمترین آرزوهای حاج قاسم و بزرگترین انتقامی است 
که می توان برای خون حاج قاسم گرفت. بزرگترین دستاوردها 
همیـن مسـئله ]خـروج آمریکایـی هـا[ اسـت، الحمـدهلل االن 
پارلمان عراق هم تصمیم گرفت؛ مردم عراق هم با راهپیمایی 
بسـیار بـزرگ بـرای اولیـن بـار در عـراق ایـن موضـوع را تثبیـت 
کردند. ما عراقی ها اهل راهپیمایی نیستیم؛ شاید در اربعین 
یم اما مانند ایران یا  و در عاشورا راهپیمایی های عقیدتی دار
بقیه کشورها نیستیم که راهپیمایی  سیاسی داشته باشیم. 
حاال اگر آمریکا می خواهد خباثت یا لجبازی بکند؛ دست 
ما خالی نیست که جوابگوی این انتقام باشیم. به فضل اللهی 
موضع حکومت دکتر عادل عبد المهدی نسبت به مسئله 
رانده شدن آمریکا خیلی قوی بود و حقیقتا هم چشمگیر بود. 
آمریکایی ها با همه هیبت و پول و ارتش شان آمدند این جا 
و تصورشـان ایـن بـود کـه عراقـی هـا برایشـان فـرش قرمـز پهـن 
می کنند اما حاال دیده اند که عراقی ها پایشان را قلم کرده اند. 
باالخره مهم ترین جواب این جنایت که قطع شـدن دسـت 

آمریکا حاال از عراق و کل غرب آسیا است. 

 هر بار من را دید گفت 
»دعا برای شهادتم را 

فراموش نکنید«. ایشان می گفت 
که »زندگی ام هیچ ارزشی ندارد 

مگر اینکه با شهادت تمام شود«. 
وقتی با هم می نشستیم نیز 

خیلی از شهیدان تعریف می کرد؛ 
از همت و باکری ولی بیشتر از 

شهید احمد کاظمی  تعریف می 
کرد
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یستی آمریکا به کاروان حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و  5۰ روز پس از حمله ترور
همراهان شان، سازمان حشدالشعبی عراق از انتصاب ابوفدک المحمداوی به عنوان جانشین 

شهید ابومهدی المهندس خبر داد.
یسـتی داعش اسـت.  ابوفـدک المحمـداوی از رهبـران حشدالشـعبی در مبـارزه بـا گروه ترور
ابوفدک از فرماندهان بزرگ حشد الشعبی است که مورد اعتماد حاج قاسم سلیمانی هم بوده 
یژگی بارز وی قدرت فرماندهی راهبردی و طراحی عملیات های استراتژیک است.  است. و
یسـت های تکفیری داعش  یه علیه ترور او در سـال های اخیر در نبردهای بسـیاری در سـور
شرکت کرده که از جمله آنها می توان به آزادسازی »تل شعیب، ملیحه، محور الحجیره و الغوطه« 
اشاره کرد. المحمداوی همچنین فرماندهی نیروی عراقی در آزادی »کفر نبل و الزهراء«  در حومه 

یف( ادلب را بر عهده داشته است. )ر
ین فعالیت تشکیالتی خود، مأمور اطالعاتی سازمان بدر به  عبدالعزیز در سال های آغاز
یاست »هادی العامری« بود و افزون بر روابط دیرینه با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، با کردها  ر
و اهل سنت نیز ارتباط موثر و خوبی دارد. وی در سال 2۰۰۶ با استقبال شهید »عماد مغنیه« از 
فرماندهان نظامی حزب اهلل لبنان، شهید حاج قاسم سلیمانی وشهید  ابومهدی المهندس، 
یژه و مجهز تشکیل داد. المحمداوی  کتائب )گردان های( حزب اهلل عراق را به عنوان گروه های و
در ایـن سـال ها واحدهـای حملـه موشـکی ایجاد کرد و بر تولید آنها به صـورت محلی در عراق 

نظارت داشت.
او از افراد با سـابقه در سـازمان الحشـد الشـعبی اسـت که سـال ها برای آزادسـازی شـهرها و 
یست های تکفیری  روستاهای عراق از چنگال داعش کوشش کرده و مبارزات فراوانی علیه ترور

انجام داده است. در حشدالشعبی به او »الخال«  )دایی( نیز گفته می شود.
المحمـداوی در دوران صـدام حسـین نیز از مخالفان سرسـخت دیکتاتـور معدوم عراق به 
شمار می آمد و به همین علت چندین بار دستگیر و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه روانه 
زندان شده است. المحمداوی در سال 2۰۰۴ سالح خود را تحویل نداد و برای مقاومت در برابر 

یژه ای را با حمایت مالی سازمان بدر تشکیل داد. آمریکایی ها گروه های و
رهبران شیعه و گروه های عراقی از تعیین عبدالعزیز المحمداوی به عنوان جانشین المهندس 
یـرا او یـک مدیـر توانمنـد و خـوب اسـت و می توانـد بـا همـان توانایی هـای  اسـتقبال کرده انـد، ز

المهندس نیروهای الحشد الشعبی )بسیج مردمی( را رهبری کند.  

ابوفدک المحمداوی از رهبران حشدالشعبی
جانشین شهید ابومهدی المهندس

جان تازه در کالبد 
حشد الشعبی

یاور ملت عراق
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هاشم الحیدری، سید جوانان حشدالشعبی:

عقیده حاج قاسم 
مرز نمی شناخت!

گر بخواهید درباره شهید حاج قاسم سلیمانی صحبت کنید  ا
چه مولفه هایی را در ایشان برجسته خواهید کرد.

به نظر من حاج قاسم به معنای حقیقی همانطور که دنبال آزادی منطقه 
بود، دنبال آزادی خودش از دنیا یعنی همان شهادت بود و به هدفش رسید. 
حاال هم ما برای خودمان گریه می کنیم نه برای ایشـان. ایشـان به وصال و 
دیدار با خدا رسید. برای پاسخ به این سوال شما باید یک سوال دیگر مطرح 
کـرد: چـرا حـاج قاسـم سـلیمانی در منطقـه و این میدان بود و مسـئولیت ما 
چیست؟ یک قسمت از مسئولیت حاج قاسم در ایران است و یک قسمت 
دیگـر حـاج قاسـم در منطقـه اسـت. در جبهـه مقاومت. حاج قاسـم درکنار 
عشـقش به امام و حضرت آقا، عاشـق سـید حسن نصرااهلل بود. این عشق 
متقابل بود. سیدحسن هم عاشق حاج قاسم بود. من تقریبا هفت سال قبل 
خدمت سید حسن نصرااهلل بودم در یکی از جلسات از سید سئوال کردم: 
بعد از امام زمان و بعد از حضرت آقا مقام معظم رهبری شما چه کسی را 
ید؟ ایشان خندید گفت این اولین بار است که کسی این سئوال  دوست دار
را از من می پرسد. بعد سریع گفت حاج قاسم سلیمانی. بعد گفتند اتفاقا 
چند روز قبل من بعد از نماز صبح داشتم تفکر می کردم و به ذهنم آمد اگر 
حضرت عزرائیل همین فرشته مرگ ملک الموت اگر آمد پیش من و از من 
سوال کند که سید حسن یا روح شما را می گیرم یا روح حاج قاسم سلیمانی 

را. سید گفت من سریع جواب دادم به حضرت عزرائیل روح من را بگیر. 

گفت وگو: هادی نعمت اللهی

»سـید هاشـم الحیـدری« معـاون حشدالشـعبی کـه بـه سـید 
جوانان عراقی شهره شده است، این روزها یکی از موثرترین چهره 

هـای سیاسـی عـراق اسـت، روحانـی ای کـه مـورد اعتمـاد کامـل سـید 
حسـن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان اسـت. او خود را سـرباز سـید 
حسـن نصـراهلل و ولـی امـر مسـلمین، حضـرت آیت اهلل العظمی سـید 
ج  علی خامنه ای می داند. هاشم الحیدری اقدامات حاج قاسم را خار
از مرزهای جغرافیایی می داند و تالش های او را کمک به تاریخ بشریت 
می داند، گفتگوی معاون حشدالشعبی با ویژه نامه مکتب سلیمانی 
را در زیـر می خوانید:
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 اختالف سیاسی با چه کسی؟

در هر اختالف سیاسی اگر کسی به این اصول اساسی 
یم؛ اختالف بر  انقـالب پایبنـد بود، ما اختالفی ندار
سـر افـراد می شـود. بهتـر و بدتـر بودن، بهتـر و برتر بودن 
هسـت، اما اختالف جوهری نخواهد بود و اسـاس 
انقالب این چند نقطهی مهم است. حفظ و توجه به 
اصول انقالب. اصول انقالب ما در قانون اساسی ما 
نگاشته شده اصول انقالب ما چیز غایب و مجهولی 
نیست. اصول انقالب ما یک چیز مجازی نیست. 
واضح است، روشن است، ملموس است؛ اگر کسی 
به اصول انقالب پایبند بود، ما دست او را می بوسیم. 
همـه بـا هـم دسـت او را می بوسـیم. اصـول انقـالب 
توجه به رهبری است؛ قبول اصل والیت فقیه است.

داعشی ها 200-2۵0 متری 
حرم حضرت زینب رسیده 

بودند. به  سفارت جمهوری 
اسالمی رسیده بودند. به کاخ 

ریاست جمهوری دمشق سوریه 
رسیده بودند. حاج قاسم سریع 

به سوریه رفت. آن زمان همه 
گفتند ماجرای سوریه تمام شدو 
2-۳ ماه حداکثر دوام می آورد. در 
ایران رهبری گفتند ما اجازه نمی 

دهیم سوریه ساقط شود و نشد.

یاور ملت عراق

چون من میدانم حاج قاسم برای مقام معظم رهبری امام 
خامنه ای چه قدر مهم است.شاخص حاج قاسم و شاخص 

سیدحسن والیت بود.
در طول این سالها هر دفعه خواستم به حاجی بگویم من 
از سـید چنین سـئوالی کردم و ایشـان اینطوری جواب دادند 
نشد. حاال یا خجالت کشیدم یا گاهی استخاره بد آمد. باالخره 
نشد تا چند ماه  قبل تصمیم گرفتم به حاجی بگویم و به حاج 
قاسم گفتم قضیه اینطوری است و من از سید سئوال کردم و 
ایشان اینطوری جواب دادند. حاجی گریه کردند و گفتند من 
کجا و سید حسن کجا! بعد ایشان گفتند وقتی سید می آید 
خدمت آقا اینقدر حضرت آقا به سید محبت و سالم دارند، 
من نسـبت به سـید حسـن غبطه می خورم و انگار یک در از 

بهشت برای سید حسن باز می کنند. 

یکی از نکاتی که پیرامون شهید سلیمانی مطرح 
که ایشان هیچ وقت در دفتر  می شود این است 
کار نبود و همیشه در میدان بود. در این باره کمی 

صحبت بفرمایید. 
حـاج قاسـم واقعـا پدیـده اسـت معمولـی نیسـت. همـت 
بلند، شجاعت بی نظیر، سر نترس داشتن. همیشه در خط 
مقدم بود. اهل اتاق و میز اصال نبود. استراتژیست میان معرکه 
و جنگ بود. اصال خستگی در زندگی حاجی معنا نداشت. 
مـن یـک روز در عـراق بـودم دیـدم صبـح در ایران بـود ظاهرا در 
قم سخنرانی داشت. بعداز ظهر در فلوجه بود و بعد از مغرب 
گفتند به سمت حلب رفته است در حالی که زمان جنگ با 
داعش و خیلی خطرناک بود. همیشه ایشان در حال مسافرت 
بـود. و بـدون هیـچ تشـریفاتی مسـافرت می کرد. واقعا شـب و 
روز برای حاجی معنا نداشت، ۳ بعد از ظهر و ۳ بعد از نیمه 
شب فرقی برایش نداشت. این همه موفقیت ها به خاطر این 
همت و شجاعتش بود. به کسی نمی گفت شما برو من بعدا 
میام، همیشه خودش می رفت. حاال معروف است که شهید 
همت و فرماندهان سپاه خودشان اطالعات می گرفتند. حاج 
قاسـم هم اینطوری بود. تا آخر معرکه ها و میدان ها و جنگ 
یه و در عراق حضور داشت. به نظرم حاج  ها با داعش در سور
قاسم هنوز خیلی شناخته نشده است. بخصوص برای مردم 
یادی برای تشـییع آمدند. بنده  ایـران. بـا ایـن همه جمعیت ز
در اهـواز بـودم و در ورود اولیـه حاجـی در ایران در تشـییع بودم 
و سخنرانی کردم. حاال گفتند 2 میلیون ولی واقعا جمعیت 
عجیب بود، دخترها و پسرها با پوشش مختلف  همه بودند 
گریه هم می کردند. حاال این شاخص انقالبی گری هم خیلی 
یش و حجاب خوب است این واجب  اینجا پیدا می شود. ر
اسـت ولـی یـک چیـزی فراتـر از این شـاخص هـم وجـود دارد و 
همان حضور در صحنه است. در انتخابات، در 22 بهمن، 
در تشـییع شـهدا، این حضورها مهم اسـت. حاج قاسـم هم 
اینطـوری بـود دنبـال هدایـت همـه مـردم بـود و نـه فقـط حزب 
اللهی ها؛ حاجی خیلی دنبال آن هایی که از دین دورند بود، 
به همین خاطر در تشییع انگار خدا همه را آورد. همه آمدند. 

رهبرانقالب  با  سلیمانی  شهید  ارتباط  درباره 
صحبت بفرمایید.

حاج قاسم عاشق رهبری بود. اصال همیشه دنبال منویات 

رهبـری و نظـر ایشـان بـود. حـاال آقـا دسـتور دادنـد یـا ندادنـد، 
باالخـره دنبـال چیـزی کـه در ذهـن آقـا اسـت بـود. البتـه سـید 
حسن هم  من اینطوری دیدم. اولین بار این را من عرض می 
کنم حاجی مدافع حرم نبود مدافع حریم بود حریم اسـالم نه 
ینب حرم مثال امام حسین، مداع حریم  فقط حرم حضرت ز
اسـالم حریـم والیـت بـود. ایـن در حلـب در صعـده یمـن و در 
جنوب لبنان و در سامرا فرقی ندارد. در نیجریه و کشمیر فرقی 
نمی کند. حاال حاج قاسـم کجاها هم رفتند ما نمی دانیم. 
بعضی فلسطینی ها گفتند حاجی رفت غزه حاال رفت یا نه 
نمی دانیم. حاجی به تعبیر آمریکایی ها یک مرد بی سایه بود 
و واقعا هم اینطوری بود. آمریکا هم چون به بن بسـت رسـید 
حاج قاسـم را ترور کرد، البته جسـمش ترور شـد ولی خونش، 
روحش قطعا تأثیرش بیشتر از جسم حاجی خواهد بود. این 
انتقام و این تشییع در حوادث عراق خیلی موثر بود. حوادث 
قبل از شهادت حاج قاسم تلخ بود. با شهادت حاجی اوضاع 
منقلب و متحول شـد به طوری که در تشـییع ایشـان صدها 
هـزار عراقـی عاشـق الحمـدهلل شـرکت کردند. با همـه اینها به 
یاد درک  نظرم شهید سلیمانی را در ایران قبل از شهادتش، ز
یه چرا رفت عراق چرا رفت لبنان  نکردند. اینکه چرا رفت سور
چرا دنبال فلسطین بود؟ اینها درک نشد. مردم ایران الحمدهلل 
خب زمان جبهه این همه صبر و استقامت کردند و در تحریم 
و در همه شرایط نیز صبر کردند، اما داعش را ندیدند. داعش 
یه و عراق دیدند و حتی لبنانی ها بسیار کم با داعش  را سور
یه نمی  مواجه بودند. من صریح می گویم اگر حاج قاسم به سور
رفت، این همدانی ها و حججی ها و تقوی ها و البته از حزب 
کستان همه جمع نمی شدند،  اهلل از عراق و از افغانستان و از پا
و اگر آن ها نمی رفتند داعش االن در تهران و شیراز و مازندران 
و رامسـر و مشـهد و قـم بـود. شـوخی نیسـت. داعـش در عـراق 
به مرز ایران رسـید. یک زمانی تقریبا ۸ سـال قبل ۸5 درصد 
یه دست تکفیری ها افتاد. داعشی ها  تقریبا از سرزمین سور
ینب رسیده بودند. به  سفارت  2۰۰-25۰ متری حرم حضرت ز
یاسـت جمهوری  جمهوری اسـالمی رسـیده بودند. به کاخ ر

یه رفت.  یه رسیده بودند. حاج قاسم سریع به سور دمشق سور
یه تمام شدو 2-۳ ماه حداکثر  آن زمان همه گفتند ماجرای سور
یه  دوام می آورد. در ایران رهبری گفتند ما اجازه نمی دهیم سور
یه ساقط شده بود بعدش عراق در  ساقط شود و نشد. اگر سور
خطر جدی بود. شما تصور کنید مثال دمشق به دست داعش 
می افتاد. ارتش، سـالح و موشـک های سـوری و سـالح های 
پیشرفته سوری به دست داعش می افتاد! چه اتفاقی ممکن 
بود رخ بدهد؟! بعدش عراق و بعدش هم ایران در معرض خطر 
قرار می گرفت و جنگ دوبار تا سال ها تکرار می شد. شما واقعا 
االن در امنیت کامل هسـتید. هیچ خطری وجود ندارد. شـما 
عـادت کردیـد بـه این امنیت. مثل ماهـی و آب عادت کردید. 
اما ما در عراق دیدیم داعش چیست. با حضور حشدالشعبی 
و ارتش عراقی و نیروهای مسلح عراقی و مقاومت و حاج قاسم 
و قـدس و بچـه هـا بسـیج حـزب اهلل باز تقریبـا ۴۰-۴5 درصدر 
سرزمین عراق دست داعش افتاد. داعش وقتی وارد یک شهر 
می شود ناموس این شهر، پول، ثروت و همه چیز این شهر را در 
اختیار می گرفت. همه چیز نابود می شد. حاج قاسم به خاطر 
شما، به خاطر اسالم و باالخره ایران که ام القرای جهان اسالم 
اسـت و سـتون و خیمـه لشـگر حسـین علیـه السـالم در زمـان 
ماسـت جنگیـد و بـا ایـن خطر خطرهایی که اصـال قابل تصور 
نیست مقابله کرد. این نگاه در بقیه مجاهدین جبهه مقاومت 
نیز هست. سید حسن در شناسنامه لبنانی است، حاج قاسم 
در شناسنامه ایرانی است، ابومهدی المهندس در شناسنامه 
مثال عراقی است، سید عبدالملک حوثی در شناسنامه یمنی 
کل  کل امـت اسـالمی و  اسـت امـا ایـن مـردان بـزرگ فکرشـان 
اسـالم اسـت. آن ها دارند زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم 
می کنند. با همان بچه های حزب اهلل و سپاه و بسیج و قدس 
و حشدالشعبی و انصاراهلل. آن عاشقان امام خمینی در نیجریه 
یه در فلسطین مقاومت فلسطینی.  در بحرین در حجاز در سور
حاج قاسم واقعا مدیر کل این جبهه مقاومت بود. به همین خاطر 
امریکا ناراحت بود. به نظرم که حتما پشیمان شدند و پشیمان 
خواهند شد مثل یک روزی اسرائیل شهید سید عباس موسوی 
را ترور کردند بعد سید حسن نصراهلل آمد گفتند ای کاش سید 
عباس می ماند؛ این بار هم حتما آمریکا پشیمان خواهد شد.
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درباره حضور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 
در عراق، بعد از ورود داعش، برایمان بگویید.

بعد از ورود داعش به شهر موصل، نقشه داعش این بود که 
سریع حرکت کنند به سمت سامرا برای تخریب حرم امامین 
عسگریین. حاج قاسم با دوستان سریع آمدند عراق با دعوت 
یر عـراق تماس گرفتند با امریکا  حکومـت عراق؛ نخسـت وز
پایی ولی کسی جواب  با بعضی کشورهای عربی و شاید ارو
نداد. آمریکا گفت باشـد حاال بعدا می بینیم چی می شـود. 
داعش نقشه و ساخت امریکا بود و با پول عربستان و با فتوای 
علمای تندرو وهابیت و آل سعود شکل گرفته بود. زنگ زدند 
کسی جواب نداد.با ایران که تماس گرفتند حاج قاسم سریع 
آمد و واقعا یک لبیک گفتن به حکومت آن زمان عراق کافی 
بود. در آن زمان من در بغداد و کاظمین بودم. وقتی موصل به 
دست داعش ساقط شد، اصال کسی نمی دانست چه باید 
کرد. قضیه را تمام شـده فرض می کردند. برخی فرار کردند و 
سـریع فـرودگاه هـا پر شـد. برخی حتی سـریع از مـرز ایران عبور 
کردند به سمت ایران. هنوز روز جمعه فتوای آیت اهلل سیستانی 
صادر نشده بود. حاجی با بعضی بچه های عراقی، آن هایی 
کـه در زمـان قبـل از داعـش سـازماندهی شـده بودنـد، آمدنـد 
عراق. حرکت کردند رفتند سامرا چون حرم در خطر بود و باید 
حـرم را مـی گرفتند و گرفتند. راه سـخت بـود. ۳۰۰-۴۰۰ نفر از 
استشهادیون بودند یعنی ان هایی که شهادت طلبانه رفتند. 
بعد از دو سه روز فتوای مرجعیت بزرگ نجف حضرت آیت اهلل 
سیستانی صادر شد و مردم به خیابان آمدند و وضع تغییر کرد. 
حاج قاسم شروع کردند با برخی فرماندهان عراقی به تاسیس 
حشدالعشـبی چـون هنـوز ارتش عراق تقریبـا حالت بی نظم 
بود. اگر ارتش عراق خوب و قوی بود لزومی به فتوا نداشت اما 
چون ارتش عراق و بقیه نیروهای انتظامی مانند پلیس قدرت 
نداشتند اینجا فتوا کمک کرد. چند ده هزار نفر آمدند. اینجا 
می خواهم بگویم که با سالح ایرانی تقویت شدند. باالخره در 
انبارهای عراق سالح نبود و کسی هم آماده نبود. کال هم این 
داعش و گروههای تکفیری نقشه امریکا بود. حاال آمریکا بعد 
از چنـد مـاه آمـد گفت بفرمایید سـالح. البته دروغ می گفت 
و بیشتر به داعش کمک می کرد. این چند سال، فقط ایران 
آمد. بازگشایی مسیر اربعین با این حضور تضمین شد و خون 

هایـی کـه سـلیمانی هـا، ابومهدی هـا، تقوی ها و گـروه های 
مقاومت بخصوص جوانان عراقی، ده ها هزار شهید و جانباز 
حشدالشعبی به امنیت این مسیر کمک کرد. ما در جنگ ۸ 
ساله، خیلی شهید عراقی داشتیم که دفاع کردند از جمهوری 
اسالمی به خاطر اسالم. االن سلیمانی در سرزمین عراق شهید 
شد، عراقی ها در سرزمین ایران شهید شدند. همین وحدت 
بین دو ملت موجب امنیت منطقه ای شده است. حزب اهلل 
هم فرماندهان بزرگ فرستادند عراق. یکی از فرماندهان بزرگ 
همیـن ابوعلـی سـلمان بـود کـه در اطـراف بغـداد و در دفـاع از 
بغداد و کاظمین شهید شدند. در واقع هم شهدای لبنانی، 
شهدای ایرانی، شهدای عراقی خون اینها بایکدیگر مخلوط 
یه هم همینطور.  شهدای ایرانی، سوری، حزب  شد. در سور
کستانی ها، این ها همه امت اسالمی  اهلل، افغانستانی ها، پا

هستند و حاج قاسم مدیر این جبهه بود. 

که با والیت هم وجود دارد  درباره همین پیوند 
برای ما بگویید.

اینطور باید بگویم که ما از یک طرف عراقی هستیم و از یک 
طرف عراقی نیستیم. از یک طرف حاج قاسم ایرانی بود از یک 
طـرف صرفـا ایرانـی هـم نبـود. از یـک طرف سـید حسـن لبنانی 
هستند از یک طرف ایشان فقط برای لبنان نیستند. حضرت 
آقا هم برای همه است. نگاه ما این است. آقای زکزاکی االن در 
نیجریه بخاطر والیت در زندان اسـت. اینجا بعضی متاسـفانه 
راجع به والیت حرف می زنند. االن در نیجریه 2۰ میلیون مقلد 
حضرت آقا هستند. تعدادی از فرزندان آقای زکزاکی شهید شده 
اند و خانواده ایشان االن در خطر است و جان ایشان به خاطر خط 
امام در خطر اسـت.  شـما می دانید اگر امضا کند و بگوید من 
کاری به والیت و جمهوری اسالمی ندارم، آزاد می شود. شعاع 
و نور والیت هم حاج قاسم سلیمانی ها و همدانی ها هستند. 
مثال شـهید عماد مغنیه عاشـق ایران بود در عین حال عاشـق 
مقدسات عراق هم بود. االن سید عبدالملک در یمن به انتظار 
آزادی فلسطین است، با آنکه خودشان در جنگ هستند. اینها 
را باید باهم دید. وقتی امام می گویند دفاع از جمهوری اسالمی 
واجب بر همه مسلمانان است اینجا معنا پیدا می کند. دفاع 
از جمهوری اسالمی مهم تر است از نماز، این راهم می گویند. 

االن سـید حسـن نصراهلل و همین حاج قاسـم و زکزاکی و سـید 
عبدالملک و آیت اهلل عیسی قاسم برای دفاع از کل این جبهه 
مقاومـت تـالش مـی کنند. جغرافیـای جبهه برای حاج قاسـم 
فرقی نداشـت. برای ایشـان این سـرزمین آن سرزمین مهم نبود. 

خدا هم ایرانی نیست، عراقی نیست لبنانی نیست.

شهید  مثل  شخصیتی  در  قدرت  های  مولفه 
سلیمانی را در چه چیزهایی می بینید.

حاجی واقعا برای ما درس است. به حاج قاسم به عنوان 
فقط یک نظامی نگاه نکنیم. ایشان یک انسان موحد و الهی 
بود. هنر حاجی به نظرم این است که قدرتش در سالح نبود، 
در همان گریه های ایشان بود. مصداق کثیر البکاء بود بود. 
مصداق »و سالحه البکاء« بود. همیشه در جلسات اشکش 
خیلـی جـاری مـی شـد اما شـخصیتش قـوی بود. طـوری که 
ایـن اشـک هـا را هیچ کس نشـانه ضعف نمـی گرفت، اتفاقا 
نشـانه قدرت می گرفت. خیلی قوی بود حاج قاسـم. انسـان 
وارد اتاق حاج قاسم که می شد؛ حاال این اتاق چه در بیابان 
بـود چـه در تهـران چـه در داخـل بغداد و لبنان فرقی نداشـت. 
حاج قاسم با همان لباس و با همان شخصیت. گویی هیچ 
ارتباطی با عالم ماده نداشت. این که اتاقش باید بزرگ باشد تا 
شخصیتش پیدا شود اصال دنبال این حرف ها نبود. در مقابل 
خانواده های شهدا، یک دختر شهید، یک فرزند شهید، حاج 
قاسم خودش را کوچک می کرد و افتخار می کرد به این کار. 

گر خاطره ای از دیدار آخر با ایشان دارید بفرمایید. ا
در دیدار آخر حاال ایشان به بنده گفتند آمریکا به دنبالت 
کننـد. حـاال  کـه مـی زننـد و تـرورت مـی  اسـت و شـک نـدارم 
متاسفانه ایشان شهید شد و ما شهید نشدیم. ایشان شهید 
شـد ولـی زنـده اسـت. قطعـا زنـده اسـت. مـن شـک نـدارم کـه 
حاج قاسم االن خیلی موثر است. شاهد و حاضر است. مثل 
حضرت امام یک حقیقت همیشه زنده است. قیمت خون 
حاج قاسـم خروج آمریکا از منطقه اسـت. حضرت آقا بعد از 
چند ساعت در پیامی که دادند و بعدا در خطبه ها تکرار کردند، 
کید کردند. و این  روی اخراج و بیرون کردن امریکا از منطقه تا
حق خون حاجی است و واقعا حضرت آقا با بصیرت کامل با 
اراده عجیب و با شجاعت بی نطیر و با یقین کامل این اخطار 
را دادند و بدانید که این تصمیم محقق خواهد شد. نه اینکه 
تصمیم شعار و سیاسی است و فقط در رسانه پخش می شود. 
قطعا رهبر انقالب یقین داشتند که این تصمیم به نتیجه می 
رسد و اال تصمیم نمی گرفتند. بعد از خروج آمریکا که ان شااهلل 
خیلـی طـول نمـی کشـد از عـراق، طـرد آمریکا از ذهن ماسـت 
کـه بایـد اتفـاق بیفتـد. خروج آمریـکا از دل برخی در کل جبهه 
مقاومت اسـت که باید اتفاق بیفتد. آمریکا در ایران نیسـت. 
حاال شـاید در ذهن بعضی ها باشـد. بعد از همه اینها نوبت 
نابودی اسرائیل است. سید حسن نصراهلل هم گفتند ان شاهلل 
بعدش اسـرائیل خیلی به راحتی نابود می شـود. وقت تعیین 
کردن برای ظهور قطعا ممنوع اسـت ولی این حوادث باالخره 
مقدمه است. خب انسان ظهور امام زمان را نزدیک می بیند 
شـبانه روز مـا بایـد منتظـر امـام زمان باشـیم. این خـون حاجی 
و ان شـاءهلل اخـراج آمریـکا از منطقـه مقدمـه مهـم بـرای ظهـور 
است. ما دنبال شهادت هم هستیم. بدون شهادت نمی شود.
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کاک مسعود، نماز صبح پیش شما هستم!
بارزانی مسئله را اینگونه روایت 
کـه  کنـد: »همـه می داننـد  مـی 
بیـل  داعـش بـه دروازه هـای ار
رسیده بود و بیم آن می رفت که 
شهر به زودی اشغال شود. من 
پس از حمله داعش با آمریکایی 
ها، ترک ها، انگلیس، فرانسه و 
حتی عربستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها در 
جواب گفتند که فعال هیچ کمکی نمی توانند بکنند. فورا با 
مقامات ایرانی تماس گرفتم و به آن ها صریحا گفتم که شهر 
در حال سقوط است، اگر نمی توانید کمکی کنید، ما شهر را 
تخلیه می کنیم؛ مقامات ایرانی فورا شماره تماس سردار سپهبد 
شهید سلیمانی را به من دادند و گفتند حاج قاسم نماینده 
تـام االختیـار مـا در امـور مبارزه با داعش اسـت؛ فوری با حاج 
قاسـم تماس گرفتم و اوضاع را دقیق شـرح دادم. حاج قاسـم 
به من گفت: »من فردا صبح بعد از نماز صبح اربیل هستم.« 
به او گفتم »فردا دیر است، همین حاال بیایید.« حاجی گفت: 
»کاک مسـعود فقط امشـب شـهر را نگه دار.« فردا صبح حاج 

قاسم در فرودگاه اربیل بود و من به استقبالش رفتم. حاجی با 
5۰ نیرو آمده بود. آن ها سریعا به محل درگیری رفتند و نیروهای 
پیشمرگه را سازماندهی دوباره کردند و در عرض چند ساعت 
ورق به نفع ما برگشت. در ضمن کمک های تسلیحاتی ایران 
نیـز بـه ما رسـید. حاج قاسـم چنـد نفر از نیروهای خـود را برای 
مشاوره نظامی در اربیل گذاشت و خودش به کربال بازگشت. 
کردیم و از او پرسـیدیم  بعدها که یک فرمانده داعش را اسـیر 
چگونه شد شما که در حال فتح اربیل بودید به یک باره عقب 
نشستید؟ این اسیر داعشی گفت که نفوذی های ما در اربیل 
به ما خبر دادند قاسم سلیمانی در اربیل است لذا روحیه افراد 

یخت و عقب نشستیم.« ما به هم ر
بارزانی در جایی دیگر در خصوص کمک ایران به کردستان 
برای مقابله با داعش می گوید: »ما در وضعی هستیم که باید 
حقیقت را بیان کنیم. در نخستین شبی که درگیری آغاز شد. 
ایران دو هواپیما اسلحه به اربیل فرستاد تا به ما کمک کند. 
این حمایت بزرگی برای ما در آن لحظات بود. قبل از همه اول 
ایران به ما اسلحه داد. کمک از طرف های دیگر هم رسید، 

اما نخستین بار اسلحه از سوی ایران بود.«
بارزانـی مـی گویـد: »نقش بی بدیل سـردار سـپهبد شـهید 

نجات اربیل 
با درخواست کردها

حاال همه از روایت مسـعود بارزانی و کمک حاج قاسـم به کردسـتان عراق مطلعند اما آن 
روز اگر کسی آن لحظه ها را درک می کرد این کمک کامال متفاوت به نظر می رسید، کمااینکه 

بـرای کردهـای عـراق نیـز حضور حاج قاسـم متفاوت بود. روزی که توطئه گـران آمریکایی داعش را 
تا سـر حدات کردسـتان عراق آورده بودند همه کردها از جان سـالم به در بردن کردسـتان ناامید 
شـده بودنـد، تـالش هـای بارزانـی نیـز بـرای ارتبـاط با آمریکایـی هـا و اروپایی ها به جهـت حمایت از 
کردها بی نتیجه بود. آنها در اوج ناامیدی به سـراغ سـردار سـلیمانی آمدند. 

یست های  سلیمانی در جبهه مقاومت و تار و مار کردن ترور
داعش نه تنها زبانزد دوستان بلکه دشمنان نیز هست به طوری 
پایی نیز به این واقعیت  کـه همـواره مقام های آمریکایـی و ارو
اعتراف کرده اند. امروز نه تنها اقلیم کردستان بلکه دیگر مناطق 
یه، لبنان و فلسطین نیز مدیون  عراق و سرزمین های شام و سور
و مرهـون مجاهـدت هـای آزاد مردی اسـت که با خدای خود 
یست های  برای نجات جان و مال مسلمانان از چنگال ترور
تکفیری عهد بسته بود و در این وادی شبانه روز تالش کرد.«

کاش سلیمانی فرمانده پیش مرگه های کرد بود
محمود سـنگاوی عضو ارشـد 
کردسـتان  میهنـی  اتحادیـه 
عراق، فرمانده عملیاتی محور 
کردسـتان و از  گرمیـان اقلیـم 
فرماندهان میدانی جنگ علیه 
داعـش اسـت. او دربـاره حـاج 
قاسـم و کمکـش بـه کردسـتان 
می گوید: من یک بار در مصاحبه ای گفتم که ای کاش سردار 
یـرا تنهـا چیـزی کـه از  ُکـرد بـود ز سـلیمانی فرمانـده و پیشـمرگه 
ایشان دیده ام لیاقت و قهرمانی بود. ایشان فردی دلسوز بود و 
بخوبـی از کشـور خـود محافظـت کرد و نهایتًا جانـش را هم در 
این راه فدا کرد. زمانی که در حال تدارک حمله به جلوال بودیم 
که آیا می توانید در سـه روز این منطقه را دوباره  به من گفتند 
کنتـرل کنیـد؟ قبـول کـردم و گفتـم تـا فردا همین سـاعت خبر 
آزادی جلـوال را بـه شـما خواهـم داد. زمـان بازگشـت، قاسـم 
سـلیمانی را پائین تـر از خانقیـن دیـدم، محلی بود کـه از طریق 
مانیتور و هواپیماهای بدون سرنشین منطقه را بررسی می کرد. 
در آن مقطع من بر این باور بودم که باید جلوال را محاصره کنیم 
تا هیچ یک از داعشی ها نجات پیدا نکنند اما ایشان معتقد 
بودند که اگر راه را بر دشمن سد کنید به جنگ علیه شما ادامه 
یچـه ای بـرای فرار آنها گشـوده شـود. من  خواهنـد داد، بایـد در
ایشان را دیدم و صبح روزی که جنگ در آن منطقه آغاز شد 
در همـان محـور عملیاتی حضور داشـت. بعـد از نبرد داعش 
هم یک بار دیگر ایشان را در منزل کاک کوسرت رسول دیدم. 
جلسه با هدف بررسی وضعیت توزخرماطو بود. قاسم سلیمانی 
یک فرمانده عالیرتبه بود و می توانست از دور دستوراتی را بدهد 
و در میـدان هـم حضـور نداشـته باشـد امـا در تمامـی جبهه ها 
حضور داشت و تا زمانی که جلوال و سعدیه و دیگر مناطق را 
آزاد کردیم با ما بود. ایشان فرد آرام و متینی بود. در مناطقی که 
یـژه و خاصـی برای  حضـور پیـدا مـی کـرد، بـه دنبـال جایـگاه و
خـودش نبـود. مثـل همه غذا می خـورد و همانجایی که همه 
بودند استراحت می کرد. حتی وقتی گرسنه می شد، اگر مقداری 
بیسکویت و نوشابه بود، همان را می خورد. به معنای واقعی 
کلمه فردی بود که ُعمر و زندگی خودش را وقف کرد. در کنار 
یادی هم داشتند و موضوعات مختلف  همه اینها، معلومات ز
سیاسی و نظامی را به خوبی تجزیه و تحلیل می کرد. با متانت 
و آرامـش بـه بیـان دیـدگاه هـای خـود مـی پرداخـت و هیچ گاه 
عصبانی نمی شد. همیشه تالش می کرد احترام طرف مقابل 
خـود را نگـه دارد. از هیـچ چیـزی ترسـی بـه دل راه نمـی داد. بـا 
اینکه می دانست شهید می شود اما به مبارزه خود ادامه داد 

و آرزو داشت که در این راه به شهادت برسد.«
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فرهنگ و هنر برای حاج قاسم خیلی مهم بود، می دانست که هنر بهترین وسیله برای 
تثبیت نگاه انقالب اسالمی است، چه آن موقع که در جبهه بود و تبلیغات و رسانه را در 
لشگر ثاراهلل بسیار مورد توجه قرار می داد، چه بعد از جبهه که دست به کار شد تا خاطرات 
جبهه بچه های لشگر جمع آوری شود، چه موقعی که کنگره شهدای کرمان را برگزار کرد، 
چه موقعی که برای اولین بار موزه دفاع مقدس را در کشور در کرمان راه اندازی کرد. حاج 
قاسم »ادبیات« و »سینما« را ابزار امروز ما برای مقابله با دشمن می دانست؛ چنانچه در 
هر سفرش حداقل یکی دو کتاب می خواند، هر فیلم سینمایی که برای گفتمان انقالب 
اسالمی ساخته می شد را حمایت می کرد و حتی گاهی کارگردانان را دور خود جمع می 

کرد تا آنها را برای فیلم های خوب تشویق و تهییج کند.
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من از حدود 10 سال قبل توفیق داشتم در مناسبت های 
مختلـف فرهنگـی و بـا دوسـتان متفـاوت حـوزه فرهنـگ 
خدمت حاج قاسم سلیمانی برسم. با گروه های مختلف 
در امور برنامه سـازی تلویزیون، سـینما و بعضی وقت ها با 
بچه هـای ادبیـات پیـش ایشـان می رفتیـم. نکتـه مشـترک 
در همـه این هـا روح لطیـف، فرهنگـی و بسـیار مشـفق و 
مشـوق ایشـان بود که با تمام دوسـتان نویسـنده، کارگردان 
و تهیه کننـده بـا همیـن روحیـه برخـورد می کـرد. در فـراز و 
نشیب های اجتماعی بی اغراق می توانم بگویم که همیشه 
یک پناهگاه برای همه ی سلیقه های مختلف از بچه های 
متدین و مومنی بود که می خواستند با سالیق مختلف شان 
در خدمـت ارزش هـا باشـند و حتی اختالف نظرهایشـان 
هم برای حاج قاسم آنقدر مهم نبود که خط کشی بکند.
یـان دربـاره ایـن جلسـات فرهنگـی مـی افزایـد:  حیدر
گاهـا تـا سـه  کردنـد  کـه برگـزار مـی  جلسـات فرهنگـی ای 
که  ساعت به طول می انجامید، معموال هم اینگونه بود 
از صبحانه شروع می شد تا دو سه ساعت بعد ادامه می 

داشـت تـا یـک بحـث فرهنگـی را با دوسـتان پیـش ببرد.
وی درباره عالقه اهل فرهنگ به حاج قاسم می گوید: 
که برخی از این دوستان متعهد نویسنده مان  شاهد بودم 
کتاب شـان؛ دست نوشته هایشـان را  حتـی قبـل از چـاپ 
پیش حاج قاسم می آوردند تا ایشان بخوانند و نظر بدهند، 
بچه های فرهنگ ایشان را به عنوان یک متخصص قبول 
داشـتند و مـی خواسـتند از نظـرات ایشـان پیـش از چـاپ 

استفاده کنند. 
رئیس سـابق سـازمان سینمایی درباره جلسه خاصی 
که چند تن از کارگردانان با حاج قاسم سلیمانی داشتند؛ 
کـه بـا اهـل سـینما خدمـت  گویـد: یکـی از جلسـاتی  مـی 
ایشـان رسـیدیم و دوسـتانی مثل آقایان مجیدی، حاتمی 
یده، تبریـزی، میرکریمی و آقای منوچهر  کیـا، درویـش، برز
محمدی از تهیه کننده ها، بودند. پیش از آن جلسه ایشان 
مدتـی بـود کـه ایران نبودند و بچه ها هم عالقه مند بودند 

ماجرای جلسه مهم حاج قاسم
با تعدادی از کارگردانان شاخص سینما؛ 

از سینماگران خواست
»مجمع بین المللی
کارگردانان جهان اسالم«
را تشکیل دهند

جلسـه مهمی بود، ابراهیم حاتمی کیا درخواسـت برگزاری جلسـه را داده بود و حاج قاسـم 
شـرایط برگـزاری آن را فراهـم کـرده بـود. حاج قاسـم چند وقتـی بود که در ایران حضور نداشـت، 

به محض برگشت قرار گذاشته بود تا درمورد دغدغه های هنری و سینمایی اش با آنها صحبت 
کنـد. کارگردانـان شـاخص سـینمای ایـران هـم سـواالتی را در مـورد منطقـه و تحوالت آن داشـتند. 
»ابراهیـم حاتمـی کیا«، »مجید مجیدی«، »احمدرضا درویـش«، »کمال تبریزی«، »رضا میرکریمی«، 
»عبدالحسـن برزیده«، »منوچهر محمدی«  و »محمد حیدریان« در جلسـه حضور داشـتند؛ اول 
ح کردند. پس از صحبت جمع حاج  خوش و بش کردند و بعد از آن، هر کدام دغدغه هایشان را مطر
قاسم شروع می کند به صحبت کردن و بیان دغدغه هایش؛ او دغدغه فیلم های دفاع مقدس و 
انقالب را دارد و همچنین به آنها می گوید که »دوست دارد در مورد سوریه و حوادث چند سال اخیر 
فیلم ساخته شود« اما شاید مهمترین دغدغه حاج قاسم برای شکل دادن این جلسه تشویق 
کارگردانان شاخص سینمای ایران برای شکل دهی مجمع بین المللی سینماگران جهان اسالم 
بود. »محمدمهدی حیدریان« رییس سابق سازمان سینمایی داستان آن جلسه را روایت می کند:

گفت وگو: مهرداد معظمی
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کـه بداننـد در بیـرون مرزهای ما در مناطق جنگی چه خبر 
اسـت. ترتیب برگزاری جلسـه را خود حاج قاسـم داد و ما 

چند نفری خدمت شـان رسیدیم.
وی دربـاره آن جلسـه گفـت: جلسـه طوالنـی بود، چند 
ساعتی طول کشید؛ شاید بیش از یک ساعت حاج قاسم 
شرایط منطقه و جنگ میدانی را توضیح می داد؛ هم ابعاد 
اسـتراتژیک مسـئله را توضیح می داد و هم آنچه در وسـط 
میدان بصورت عینی وجود داشت را  به قول اهل سینما 

دراماتیزه شده برای بچه ها گفت.
یاد بود،  وی در ادامـه افـزود: خـب سـواالت بچه ها هم ز
هر کدام از کارگردانان نکته ای را می پرسید و می نوشت. 
حـس خـود مـن ایـن بود کـه انـگار از البـالی صحبت های 
حـاج قاسـم دنبـال قصه هایـی مـی گردنـد که شـروع کنند 
به نوشـتن و سـاختن؛ شـاید استارت »به وقت شام« آقای 

حاتمـی کیا همـان جا خورد.
یان درباره دغدغه حاج قاسم در مورد سینمایی  حیدر
یه و داعش افزود: در آن جلسه حاج قاسم  شدن وقایع سور
سـعی مـی کـرد شـرح کامـل و بـا جزئیاتـی از وقایـع بدهـد تا 
کـه هـم اهمیـت موضـوع را  کنـد  کارگردانـان مـا را تشـویق 
یه و داعـش  درک کننـد و هـم راغـب شـوند تـا در مـورد سـور

فیلم بسـازند.
وی در ادامه گفت: البته این تشویق ها و تالش ها محدود 
به این اتفاقات نبود، من شاهد بودم که ایشان برای دوران 
انقالب و دفاع مقدس هم همین حرص خوردن را داشت. 
مثال برای اینکه از فرماندهان دفاع مقدس فیلم ساخته شود 
خیلی تالش می کرد. از فیلم هایی که برای شهید »حسن 
باقری« و »حاج احمد متوسلیان« ساخته شده بود خیلی 
خوشحال بود و همچنین فیلمی که برای آن بیست و سه 
نفر رزمنده نوجوان ساخته شده بود و یکی از عالیقش که 
چنـد بـاری گفتـه بـود این بـود که ای کاش یـک فیلم برای 

شهید مهدی زین الدین ساخته می شد.
وی دربـاره تـالش حـاج قاسـم برای سـاختن کار درباره 
یه افزود: بعد از آن جلسـه ایشـان تالشـش را  داعش و سـور
یه ببرد تا  متوقف نکرد. سعی می کرد کارگردانان را به سور
از نزدیـک بـا شـرایط آشـنا بشـوند و از نزدیـک ببیننـد و کار 
بسازند. شرایط را برای هر کس را که ابراز عالقه اندکی می 
یه برود و از نزدیک ببیند شاید  کرد فراهم می کرد که به سور

جرقه ای در ذهن آن فرد ایجاد شـود.
یـان از دغدغـه حاج قاسـم در خصوص   محمـد حیدر
کارگردانـان  شـکل دهـی یـک مجمـع بیـن المللـی بـرای 

سینمایی جهان اسالم سخن گفت و افزود: مسئله اتحاد 
کارگردانان سینمای جهان اسالم برای حاج قاسم خیلی 
مهم بود و از مهمترین دالیل شکل دهی آن جلسه طرح این 
پیشنهاد حاج قاسم بود که مجمع بین المللی کارگردانان 
کارگردانـان شـاخص  جهـان اسـالم را شـکل بدهیـم. او از 
سـینمای ایـران دعـوت کـرده بـود که آنها شـروع کننـده این 

حرکت بشوند.
یان در مورد روحیات فرهنگی حاج قاسم می گوید:  حیدر
من در بین اهل فرهنگ ندیده ام که یک شخصیت نظامی 
تـا ایـن حـد مـورد رجـوع باشـد و دیدگاه های فرهنگی شـان 
که از نظامی ها می رود،  مقبول و مورد توجه باشد. توقعی 
خاصه کسی مثل حاج قاسم که همیشه در میدان جنگ 
و عملیات بوده این اسـت که شـخصیتی سـفت و منظم 
بـه معنـای نظام نظامی اش داشـته باشـد امـا آنقدر روحیه 
گر در لباس نظامی نمی بود  فرهنگی و لطیفی داشتند که ا
و اشتغاالت نظامی ایشان را نمی دانستید، نمی توانستید 
حدس بزنید که ایشان یک نظامی است. اما ایشان واقعا 
گسـترده ای از اهـل فرهنـگ و هنـر در حوزه هـای  بـا طیـف 
مختلف فرهنگی و هنری مرتبط بود و آنها را تشویق می کرد 

برای اینکه کار بکنند.
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  سنگر را جارو می زد 

سـال 1366 اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه کرمـان را بـه منطقـه جنگـی بـردم تـا اسـاتید دانشـگاه بـا حـال و هـوای جنـگ بیشـتر آشـنا شـوند. وارد قـرارگاه کـه شـدیم، 
گفتم فرمانده لشـکر اسـت. اسـاتید مات و مبهوت به  کردم و  دیدم حاج قاسـم داخل سـنگر فرماندهی اسـت و دارد سـنگر را جارو میزند. او را به سـایر اسـاتید معرفی 

کـه داشـت بـا وسـواس سـنگر را تمیز و مرتـب میکرد. او نـگاه میکردنـد 

سردار سلیمانی در نگاه بزرگان سینمای ایران

خلعت
زیبای
شهادت
بر تن
سردار

حـاج قاسـم سـلیمانی یـک پدیـده فرهنگـی بـود! ایـن اصـال اغـراق نیسـت؛ او دقیقـا یـک پدیـده 
فرهنگی بود هر چند که همیشه برای بسیاری از مردم حاج قاسم مرد جهاد و میدان نبرد بود؛ اما 
شـهادت حـاج قاسـم و صحبت هـای اهالـی فرهنـگ از طیف های مختلـف فکری و اعتقادی نشـان 
داد کـه او بـه معنـی واقعـی کلمـه یـک پدیـده فرهنگی اسـت. نام حـاج قاسـم در دوره حیاتش بارها 
بـه واسـطه اظهارنظـر دربـاره محصوالت فرهنگی نمایشـی و مکتـوب گره خورده بـود. موضوعی که 
دیدار او با گروهی از سرشـناس ترین سـینماگران ایرانی را می توان یکی از نقاط عطف آن دانسـت. 
دیداری غیررسـمی که تا بعد از شـهادت این شـهید واالمقام نیز رسـانه ای نشـد و در این ویژه نامه 

برای اولین بار منتشـر شـده است.
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بارها با عطش حاج قاسم را در آغوش کشیدم
گران ایرانی بود که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی با انتشار یادداشتی  ابراهیم حاتمی کیا یکی از سرشناس ترین سینما
درباره این شـهید نوشـت: »بارها با عطش او را در آغوش کشـیدم و وقت جدایی خودم را تشـنه تر دیدم. راسـتی چه خلعتی جز 
یبنده بود، ولی از محضر شـهدا اجازه می خواهم بگویم، حاج قاسـم سـلیمانی نامی اسـت که هر پیشـوند و  شـهادت برای او ز
پسوندی در کنار نامش اضافه جلوه می کند. حاج قاسم سلیمانی یعنی همه این القاب. یادش جاودانه باد. سرباز کوچکش 

ابراهیم حاتمی کیا.«

دوست دارم فیلم حاج قاسم را بسازم
حاتمی کیا پیش از شهادت سردار سلیمانی بارها برای ساخت فیلمی از زندگی او تالش کرده بود اما به دالیل مختلف از جمله 
مخالفت خود سـردار سـلیمانی موفق به این کار نشـد. او در جریان نشسـت خبری فیلم سـینمایی »خروج« در سی وهشـتمین 
جشنواره فیلم فجر در پاسخ به سوالی درباره عالقه اش به ساخت فیلم از زندگی شهید سلیمانی گفت: »واقعا دوست دارم و 
یم بود فیلمی درباره شهید چمران بسازم و حاال دیدن شهید حاج قاسم مرا هوایی می کند که درباره  همانطور که یک زمان آرزو

ایشان صحبت کنم و نمی دانم در آینده چه موضوعی پیش می آید. شرایطش پیش می آید یا خیر.«

شهادت زیبنده ترین لباس بر تن شهید سلیمانی بود
گرانی بود در زمان شـهادت این شـهید دسـت به قلم شـد و درباره شـهادت او این گونه نوشـت:  مجید مجیدی هم از سـینما
»شهادت شجاعانه سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی و رجعت روح واالیشان به درگاه ابدیت را تبریک و تسلیت عرض 
یبای شهادت  یبنده ترین لباسی که بر تن ایشان می توانست مزین شود و قامت بگیرد، لباس ز می نمایم. به راستی در این وانفسا ز
بود. یادش گرامی و نامش بلند باد که در سرتاسر عمر پر برکت شان همواره ضربان قلبش برای ایجاد امنیت در کشور پهناور ایران 
اسالمی تپید و مانند سربازی بی ادعا ذره ای از هدف متعالی اش پا پس نکشید. بدون شک خون مطهر ایشان پایمال نمی شود و 
از برکت این عروج، فانوس پر فروغی روشن می شود که تاثیر چشمگیری خواهد داشت بر قدرت یافتن و شکوفایی ایران اسالمی.«

دوست داشتن حاج قاسم کار سختی نیست
سید رضا میرکریمی فیلمساز و تهیه کننده سینما که چند سالی دبیری جشنواره جهانی فیلم فجر را نیز برعهده داشت؛ در 
یادداشتی در تمجید حاج قاسم سلیمانی نوشت: »دوست داشتن حاج قاسم کار سختی نیست و برای داشتن این احساس 
نیازی نیسـت انقالبی باشـی یا مسـلمان و یا حتا ایرانی، کافیسـت کمی آزاداندیش باشـی و اندکی با خودت روراسـت باشـی، 
بران در ارتباط با حاج قاسم  اینطوری میتوانی به انسان بودنت افتخار کنی.« البته این پست نیز همچون همه پست هایی که کار

گرام منتشر شده بود، از سوی این شبکه  اجتماعی حذف شد! سلیمانی در اینستا

سردار سلیمانی مدافع هویت ایران
احمدرضا درویش در زمان حیات حاج قاسـم سـلیمانی در همایش امدادگران عاشـورایی درباره جایگاه مهم حاج قاسـم 
برای ملت ایران گفت: »سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مدافع هویت ایران است. حاج قاسم گفت »تراز و تعریف 
فرماندهـان دفـاع مقـدس در عملگرایـی آن هـا بـود به گونه ای که خودشـان همواره جلودار بودند و به نیروهای تحت امر و دسـتور 
ید بلکه می گفتند بیایید. یعنی خودشان جلودار حرکت بودند.« این رفتارها و تفاوت ها نشان دهنده هویت  نمی دادند که برو

جنـگ و مبـارزه ما در دوران دفاع مقدس بود.«

« بخوانیم به یاد سردار »نصر
کمـال تبریـزی کارگـردان سـینمای ایـران نیـز از جملـه هنرمندانـی بـود کـه همراه با بیـش از ۴۰ نفـر دیگر از هنرمنـدان با امضای 
یستی که منجر به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی را محکوم کردند. او در زمان شهادت حاج قاسم  بیانیه ای حمله ترور
سلیمانی با انتشار تصویری از این شهید واالمقام، نوشت: »به یاد سردار »نصر« بخوانیم.« سوره نصر به عنوان نمادی از پیروزی 

قریب الوقوع است.

واکنش حاج قاسم  سلیمانی
پس از دیدن فیلم »چ« 

سیمرغ شما
وجدانهای بیدار شده 

در اثر این حقیقت
ارزشمند است

اما ارتباط اهالی فرهنگ و هنر با حاج قاسم سلیمانی 
یک طرفه نبود؛ چرا که حاج قاسم نیز در فرصت های 
یژه در  مختلف نسبت به تولیدات فرهنگی و هنری به و
سینمای ایران واکنش نشان می داد. یکی از مهمترین 
این واکنش ها نامه مشهور سردار سلیمانی خطاب به 
ابراهیـم حاتمی کیـا بعـد از تماشـای فیلـم »چ« بـود. در 
بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت: »فرصتـی شـد پـس از 
مدت ها فیلم »چ« را ببینم. با دیدن آن صحنه ها، به 
یـاد غربـت دیـروز ایرانی تریـن ایرانی ها و اسـالمی ترین 
اسالمی ها، ایثارگران فداکاری که فرصت یافتید، با هنر 
قابل تقدیر خود، یک نمونه از هزاران نمونه اعجاب آور 
آنان را به تصویر بکشـانید و بر مظلومیت امروز همان 
چهره های فراموش شده گریه کردم. برادرم از طعنه ها 
و سرزنش ها نهراسید و به سیمرغ های دنیوی هم فکر 
نکنید و این راه را ادامه دهید. سیمرغ شما وجدانهای 
بیدار شـده، در اثر این حقیقت ارزشـمند ارایه شـده و 
اشک های غلتانی است که بر گونه ها جاری ساختید. 
جنـت الهـی برخاسـته از دعـای مـادران شـهیدان و 

مجروحین سالها بر بستر افتاده، مبارکتان باد.« 
سردار سلیمانی چند سال پس از آن نیز یک بار دیگر و 
در جریان ساخت و نمایش فیلم سینمایی »به وقت 
شام« که موضوعی مرتبط با مدافعان حرم داشت؛ با 
تقدیـر از ایـن سـاخته ابراهیـم حاتمی کیا گفتنـد: »»به 
یه از جانـب داعـش  وقـت شـام« خطـری را کـه در سـور
برای اسالم و تشیع و انسانیت وجود داشت، به مردم 
نشـان می دهـد و مـن در برابـر فکـر متعالـی حاتمـی کیا 
تعظیم می کنم.« ایشان البته نسبت به بی مهری های 
صورت گرفته به حاتمی کیا در سی وششمین جشنواره 
فیلم فجر نیز در نخستین کنگره شهدای مهاجر مدافع 
حـرم خطـاب به این کارگردان سـینمای ایران گفتند: 
»شـما تنهـا سرسـرپرده ایـن نظـام نیسـتید، بلکـه امـام 
حسـین� هـم سرسـپرده ایـن نظـام بـود. مـن خیلـی 
متاسفم از کسانی که گفتند فیلمی که وحشی گری ها 
یج می کند، به آن  را تبیین می کند، چون خشونت را ترو
امتیاز کمی دادیم. من خیلی متاسف شدم وقتی این 
کلمه را از یکی از داوران فجر شنیدم. البته خیلی مهم 

نیست، چرا که خدا می بیند و کافیست.« 
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خاطرات مبارزه با داعش در »به وقت شام«
»بادیگارد«، »به وقت شام«، »2۳ نفر« و انیمیشن »نبرد خلیج فارس 
« آثاری سـینمایی هسـتند که به نوعی با نام سـپهبد شـهید قاسم 
سلیمانی گره خورده اند. »بادیگارد« و »نبرد خلیج فارس « به واسطه 
کشـیدن غیرمسـتقیم حـاج قاسـم سـلیمانی در قالـب  بـه تصویـر 
کاراکترهـای خـود و 2 فیلـم »بـه وقـت شـام« و »2۳ نفـر« بـه واسـطه 
اظهارنظر حاج قاسم در ارتباط با آنها، به این شهید واالمقام مرتبط 
شده اند. بنا بر آنچه محمد خزاعی، تهیه کننده »به وقت شام« نقل 
کرده، شهید سلیمانی پس از تماشای این اثر در اکران خصوصی 
در ارتبـاط بـا آن گفتـه اسـت: »مـن تمـام ایـن لحظاتـی را که ترسـیم کردیـد بدترشـان را از نزدیک 

یه با داعش مبارزه می کردیم برایم زنده شد« دیده ام و خاطرات سال هایی که در سور
 

ماجرای آن بیست وسه نفر دوست داشتنی
یخ دفاع مقدس  ماجرای آن 2۳ نفر از جمله معروف ترین قصه های تار
اسـت که مورد توجه حاج قاسـم سـلیمانی قرار گرفت؛ قصه ای که 
اتفاقا این روزها نسخه سینمایی آن در حال پخش در سینماهای 
کشور است و حاج قاسم سلیمانی سال قبل در زمان آغاز فیلمبرداری 
این اثر در پشت صحنه آن حضور پیدا کرده بود. قصه ای که سازمان 
هنری- رسـانه ای اوج به واسـطه عالقه حاج قاسـم سـیلمانی به آن 
سـراغ سـاختش رفت؛ قصه 2۳ نوجوان دالور که با وجود به اسـارت 
درآمدن توسط نیروهای بعثی باز هم سعی می کنند فریب نقشه های 

دشمن را نخورند.
سـال ۹۴ شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در یادداشـتی خطاب به احمد یوسـف زاده، نویسـنده 
کتاب »آن بیست وسه نفر« نوشت: »احمد عزیزم!تقریظ و تحسین رهبر عزیزمان مرا تشویق به 
خواندن کتابت کرد و پس از قرائت آن به مقامت غبطه خوردم و افسوس که در کارنامه ام یک 
شـب از آن شـب ها و یـک روز از آن روزهـای گرفتـار در قفـس را نـدارم. شـماها عارفـان حقیقـی 
که به عرش رسیدید، ای  کاش در همان باال بمانید.  و عابدان به عبودیت رسیده ای هستید 
چه افتخارآمیز اسـت ربانیون بر منبر نشسـته، تربیت یافتگان منابر خود را به تماشـا بنشـینند. 
یباسـت جوانان جویای کمال، کودکاِن کمال یافته در قفس دشـمن را ببینند. ای  کاش  چه ز
سـفیران در قصرهای مجلل نشسـته کشـورمان، این سـفیران در قفس گرفتار شـده را ببینند و 
گاه صحنه اسارتی  چگونه سفیر بودن را بیاموزند. احمد عزیز! وقتی کتابت را خواندم ناخودآ
یختم، یاد قهرمان  در مقابل دیدگانم مجسـم شـد و به  یاد آن اسـیر، بر کتاب این اسـیر، اشـک ر

اسـارت که اسـارت را به اسیری گرفت«

»پایتخت ۵« فیلمنامه ای با نظر حاج قاسم
پایتخـت پرمخاطـب تریـن سـریال یک دهه اخیر تلویزیـون و جزو 
پرمخاطب ترین سریال های تلویزیونی کشور است و در این میان 
پایتخت 5 پرمخاطب تر از دیگر قسمت های این مجموعه است، 
مجموعه ای که قصه اش با ماجرای داعش پیوند خورده بود. حاج 
قاسم به فرهنگ اهمیت می داد، وقتی بچه های پایتخت گفتند 
که برای شناخت با داعش می خواهند با کسی جلسه بگذارند، 
حاج قاسم خودش نشست با انها صحبت کند.  سیروس مقدم 

  پابرهنه به زیارت فرزندان شهید 

کوچۀ پشـتی، فرزند شـهید حاج احمد شـجاعی و خانمش دختر  گفتم پشـت منزل شـما، در  در ایام فاطمیه سـال 97، چند دقیقه مانده به اذان مغرب، به حاج قاسـم 
شهید حاج مجید زینلی زندگی می کنند. می آیید برویم سری بزنیم؟ گفتند نزدیک اذانه. گفتم اشکال نداره می ریم ایستاده احوالی می گیریم و برای اذان برمی گردیم. 
ایشان قبول کردند. وقتی آمدیم کفش هایمان را بپوشیم، کفش های حاجی نبودند. ایشان با پای برهنه به طرف منزل فرزند شهید حرکت کردند. هر چه اصرار کردم 

کردند و برای نماز به بیت الزهرا برگشتند. کوچه بچه ها برایشان کفش آوردند. ایستاده از فرزندان شهید احوالپرسی  کفش های مرا بپوشند، قبول نکردند. اواسط 

با امضای
حاج قاسم

تولیدات فرهنگی ای که شهید سپهبد سلیمانی
 توصیه هایی پیرامون آنها داشته است

 احتمـاال اغلـب آنهـا کـه از دور شـخصیت حـاج قاسـم سـلیمانی را 
می شناختند، تصور می کردند این سردار رشید اسالم و انقالب، صرفا یک 
چهره نظامی بود اما آسمانی شدن شهید حاج قاسم سلیمانی بهانه ای 
شد تا یک بار دیگر چهره او به عنوان شخصیتی چندوجهی و ارزشمند 
مورد بررسـی رسـانه ها قرار بگیرد؛ شـخصیتی که در حوزه های مختلف 
بویژه در زمینه فرهنگ و هنر نظرات جالب توجهی داشت؛ شهیدی که 

یک کتاب نوحه، بخشی از آخرین وسایل به جا مانده از او بود. 
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به خاطراتی از جلسات خود با سردار حاج قاسم سلیمانی برای ساخت فصل پنجم »پایتخت« 
اشاره و بیان کرد: وقتی ما خواستیم »پایتخت 5« را شروع کنیم قرار مالقاتی از طرف مؤسسه 
یارت کنم. او در نهایت سادگی، عطوفت  اوج ترتیب داده شد و من توانستم سردار سلیمانی را ز
و تأثیرگذاری صحبت هایی مثبت و سازنده درباره »پایتخت« بیان کرد؛ صحبت هایی برای 
مراحل مختلف فیلمنامه و ساخت سریال که این صحبت ها جزو لحظات فراموش نشدنی 

زندگی من بود.«

کتابی که شهید سلیمانی دو بار برای آن نوشت!
که مورد  »من زنده ام« هم از آثار حوزه ادبیات دفاع مقدس اسـت 
یژه شهید قاسم سلیمانی قرار گرفت. اغلب کتاب ها درباره  توجه و
یـان مرد نوشـته شـده اسـت امـا »من زنـده ام« یک  اسـرا، توسـط راو
راوی خانـم دارد. معصومـه آبـاد راوی ایـن کتـاب، در دوره جنـگ 
تحمیلی اسارت را تجربه کرده است. سردار شهید 2 نامه بر این 
کتاب نوشته؛ نامه اول در بغداد که بیانگر حس خود به این کتاب 
است و نامه دوم در نینوا. او در دومین نامه با اشاره به رشادت های 
معصومه آباد هنگام اسـارت نوشـته اسـت: »خواهر خوبم! در آن 
اسارت، اسارت را به اسارت گرفتی. سعی کن در این آزادی اسیر نشوی. ان شاءاهلل کتابت را 
ینب بنت رسول اهلل چگونه بوده است وقتی کنیز  به همه زبان ها ترجمه می کنم تا همه بدانند ز
او معصومه اینگونه معصوم بوده است. به تو به عنوان خواهرم، به عنوان معرف دختر مسلمان 

شیعه، معرف ایران اسالمی، معرف تربیت خمینی افتخار می کنم«
 

 توصیه توئیتری به خواندن یک کتاب
کـه  یخـی شـیعه اسـت  »الغـارات« عنـوان یکـی از کتاب هـای تار
اکانت توئیتری منتسب به شهید سلیمانی پیش از این به 2 زبان 
فارسی و عربی به معرفی آن پرداخت؛ کتابی که شهید سلیمانی 
تعبیر جالب  توجهی در ارتباط با دالیل اهمیت مطالعه این کتاب 
بـه کار بـرده اسـت: »این کتاب الغـارات را که قدیمی ترین کتاب 
شیعه هست بخوانید! حتما بخوانید! مقتل کامل است. اگر آن 
را بخوانید، امروز برای این حکومتی که در استمرار حکومت علی 
گاهانه تـر و بـدون تعصبـات فـردی و حزبی  بـن ابیطالـب اسـت، آ

نگاه می کنیم، نظر می دهیم و دفاع می کنیم«
 

 نمکی بر زخم های حاج قاسم!
کیسـت کـه از دلبسـتگی شـهید سـلیمانی بـه بچه هـای جبهـه و 
گرانبهاترین یادگاران  جنگ بی خبر باشد. حاج قاسم که خود از 
جنـگ بـرای جامعـه ایرانـی بود، پس از انتشـار تقریـظ مقام معظم 
رهبری در سـال ۹۶ بر کتاب »وقتی مهتاب گم شـد«، دسـت به 
قلم شد و یادداشتی را خطاب به علی خوش لفظ، راوی و نویسنده 
این کتاب نوشـت: »همه شـهدا و حقایق آن دوران را در چهره  تو 
یبا از کسانی  دیدم؛ یک باره همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه ز
حـرف زده ای کـه صدهـا نفـر از آنهـا را همین گونه از دسـت دادم و 
یم نمی شود در تشییع آنها شرکت کنم. ۱۰ روز قبل  هنوز هر ماه یکی از آنها را تشییع می کنم و رو
بهتریـن آنهـا را- مـراد و حیـدر- را از دسـت دادم امـا خودم نمی روم و نمی میـرم، در حالی که در 
آرزوی وصل یکی از آن صدها شـیر دیروز، له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار شـده ام. امروز 
این درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را به زخم هایم پاشاندی. تنهای تنهایم. 

برادر جامانده ات، قاسم سلیمانی.«

 
 برای »رادیو« که یادگاری  دوران اسارت بود

»رادیو« هم از جمله کتاب های دفاع مقدسی بود که سردار رشید 
و شهید اسالم، یادداشتی در ارتباط با آن نوشت. داستانی درباره 
دوران اسارت محمدرضا حسنی سعدی که شهید سلیمانی در 
بخشی از یادداشت خود خطاب به نویسنده این کتاب می نویسد: 
یباترین داستان خواندنی برای تمام نسل ها می تواند  »بحث رادیو ز
 به دنبال سیگار 

ً
باشد. در جایی که اسرا و زندانیان جنگ ها معموال

یـا اشـیای فراموش دهنـده مخدرنـد، فرزنـدان روح اهلل در فکـر فهـم 
یند. این اعجاب  اندیشه او و تالش برای ایستادگی در مسلک او
مذهب و انقالب است، این تاثیر یک رهبر الهی بر جوانان و نوجوانان در شرایطی تکان دهنده 

یر پایاتان را باید سجده کرد«. و سخت است. مرحبا به این روح بلند و ارزشمند، زمین ز
 

کتابی که سردار سلیمانی برای دخترش امضا کرد
حاج قاسـم سـلیمانی به نوعی پدر معنوی همه فرزندان شهدای 
مدافع حرم بود؛ پدری که شهادتش این بچه ها را برای بار دوم یتیم 
کرد. شهید سلیمانی در یادداشتی بر کتاب »سربلند« که در ارتباط 
با شهید سرافراز مدافع حرم، شهید محسن حججی بود، خطاب 
به دخترش نوشت: »سالم بر حججی که حجتی شد در چگونه 
یسـتن و چگونـه رفتـن. فـدای آن گلویی که همچون گلوی امام  ز
حسـین)ع( بریده شـد و سـالم بر آن سـری که همچون سـر موالی 
شـهیدان دفـن آن نامشـخص و بـه عـرش بـرده شـد. دختـرم آنها را 

الگو بگیر و مهم ترین شادی آنها عفت و حجاب است«
 

بچه های مدرسه عشق
کتاب »گردان ۴۰۹« روایتی از حال و هوای رزمندگان قبل از شروع 
عملیات »والفجر ۱۰« بود؛ کتابی که خوانندگان آن، شانس این را 
داشتند که مقدمه نوشته شده توسط حاج قاسم سلیمانی بر این 
کتاب را هم مطالعه کنند. در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم 
حاج قاسم سلیمانی می خوانیم: »سالم و برکات خداوند برخطه 
شهیدپرور مقاوم و پر از معنویت، والیی و بسیار شجاع سیستان. 
گر شـجاعت و معنویت آنان بـودم، گردان  بارهـا متحیرانـه تماشـا
۴۰۹ و بنیانگذار بسیار پرافتخار و ارزشمند آن، شخصیتی دائم 
قابـل افتخـار همچـون شـهید مخلص میرحسـینی عزیز کـه خود به تنهایـی تداعی کننده یک 
لشکر بود. یل بزرگ سیستانی که همه جوانان کرمانی، سیستان وبلوچستانی و هرمزگانی را در 
مدرسه خود مشق عشق و ایثار داد و همه به او تأسی می کردند و در سختی ها به او پناه می بردند. 
مـرد زخـم دار زخمـی تمـام نبردهـا، آخریـن فردی کـه از صحنه آتش خارج می شـد، آن هم با تن 

چند چاک جراحت«
 

تقریظ حاج قاسم سلیمانی  بر نقاشی های روح االمین
کتـاب نقاشـی های حسـن روح االمیـن هـم از جملـه آثـاری بود که 
شهید سلیمانی درباره آن نوشت: »دوست و برادر عزیز و هنرمند 
متعهـدم، حسـن آقای عزیـز؛ آنچـه از هنر خـدادادی جنابعالی در 
ترسیم مصائب اهل بیت�، مشاهده کردم، هر یک فراز از چند 
منبر عالم برجسته و بااخالص بود. برادر بزرگوارم؛ این هدیه الهی 
را همانند خون ها و دسـت ها و سـرها و پاهایی که در این راه قلم 
شـد، وقـف ایـن راه کـن؛ و خـط و راهـی را بـرای دیگـر متعهـدان و 
توانمندان ترسـیم بفرما. از خداوند منان خواهانم، به این دسـتان 

با برکت توانمندی بیش از پیش؛ و قلب و دل شما را در این راه منورتر بگرداند«.
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جا دارد که کسانی 
همچون سردار سلیمانی 
را تک چهره های قهرمان در تاریخ 

هزارسال اخیر و حتی بیشتر 
در این پهنه فرهنگی و تمدنی 

بدانیم. کسانی که می توان با 
اعتماد کامل به قهرمانی آنان 

تکیه کرد و بدون هیچ دغدغه و 
نگرانی و خلجانی، آنها را قدر نهاد

بـرای مـن بـه عنـوان یـک مهاجـر افغانسـتان، شـخصیت 
سـردار شـهید سـلیمانی از چنـد جهـت برجسـتگی خاصـی 
کـه ایشـان و رزمنـدگان  دارد. یکـی از ایـن جهـات ایـن اسـت 
همـراه او، نمـادی از مفهـوم »خون شـریکی« هسـتند، یعنـی 
گون، به خصوص دو کشور  حضور رزمندگان کشورهای گونا
افغانستان و ایران در کنار هم، در هدفی واحد و مقدس. باری 
دیگر هم ما در دهه های شصت و هفتاد این خون شریکی را 
دیدیـم، آنـگاه کـه رزمندگانی از ایـران در جبهه های مقاومت 
افغانسـتان حضـور داشـتند و رزمندگانـی از افغانسـتان، در 
جبهه های جنگ تحمیلی ایران. شاید این پدیده در منطقه و 
به خصوص در میان این دو ملت کم سابقه باشد، به خصوص 
که به سـبب تضادها و چالش های خاندان های حکومتی و 
سلسله های شاهی قدیم، غالبًا میان اهالی این دو سرزمین 
کـه آخریـن دورۀ ایـن نزاع هـا را در  نـزاع رخ داده اسـت، چنـان 
عصر صفوی، افشاری و قاجاری دیدیم. ولی گویا همچنان 
که ما مردم فارسی زبان منطقه در عرصۀ زبان و مفاخر مشترک 

دورۀ گفتمان همزبانی و همدلی را تجربه می کنیم، در عرصۀ 
مقاومـت و پایـداری نیـز ایـن خون شـریکی را تجربـه کرده ایـم و 
یه شـهدای  این پدیده ای اسـت نیکو و ارجمند. جنگ سـور
بزرگی از افغانسـتان هم داشـت و شـهدای بزرگی از ایران نیز، 

و همـه در کنار هم.
یخی سردار سلیمانی در  قضیۀ دیگر، نقش ارزشمند و تار
پهنـۀ ایـن قلمـرو حادثه خیز اسـت. ما چـه در دورۀ اسـاطیری 
نام های بسیاری از پهلوانان را می شناسیم و چه در دوره های 
یخی کسانی داشته ایم که نماد حماسه و جنگاوری بوده اند،  تار
از یعقوب لیث صفاری بگیرید تا جالل الدین خوارزمشاه و از 
عباس میرزا قاجار بگیرید تا نادر افشار. ولی تفاوت بسیار بزرگ 
در ایـن میـان این اسـت که در بسـیاری از ایـن جنگاوری ها، 
اهداف جهانگشـایی و یا حداقل به دسـت گرفتن حکومت 
در نظـر بـوده  اسـت. اغلـب اینـان شـاه و شـاهزاده بوده انـد و 
همیـن خـوی و خصلـت اشـرافی گری، چـه بسـا کـه آنـان را در 
کام ساخته است، همچون جالل الدین  عرصۀ جنگ نیز نا

  از بغداد به مادر شهید زنگ می زد 

حاج قاسم به خانواده شهدا خیلی احترام می گذاشتند. بعضَا از بغداد زنگ می زدند و احوال خانواده شهدا را می گرفتند. هر موقع به مادر علی شفیعی زنگ می زدند، بعد 
از تماس می گفتند آرام شدم. خودشان می فرمودند: من هر وقت به منزل شهیدان هندوزاده می روم و با مادر شهیدان صحبت می کنم تمام خستگی هایم در می رود. 

 شاعر مهاجر افغانستانی
 محمدکاظم کاظمی

قهرمانی تاریخی

خوارزمشاه و عباس میرزا قاجار. بعضی از این جنگاوران نیز 
با همه نبوغ نظامی خویش، در نهایت عاقبت به خیر نشدند 

همچون نادرشاه افشار. 
و از همین روی است که نمی توانیم وقتی از کنار مجسمۀ 
یـم، بـا فرایـاد آوردن آنچه او در هندوسـتان  نـادر افشـار می گذر
انجام داد و آنچه با نزدیکان خویش در اواخر عمر کرد، احساس 
شرمسـاری نکنیم. ما مردم افغانسـتان قهرمان های بسـیاری 
یر  یسـت سـال اخیر داشـته ایم، از وز در این یکصد سـال یا دو
محمـد اکبـر خـان در جنگ هـای افغـان و انگلیس بگیرید تا 
احمدشاه مسعود در جنگ های علیه متجاوزان روسی. ولی 
آنگاه که کارنامۀ این قهرمانان را به صورت دقیق می نگریم، در 
یکی می بینیم  آنها نقاط بسیار روشن و در عین حال نقاط تار
که آرزو می کنیم کاش این نقاط نبودند. البته در مواردی هم 
یک در کارنامه شان  قهرمانانی بوده اند که کمتر از این نقاط تار
هسـت، ولی در نهایت مجاهداتشـان به فرجام نیکو نرسیده 
و حتی گاه آن قهرمانان را هم قربانی خویش سـاخته اسـت، 

نظیر نهضت مشروطیت یا نهضت جنگل.
از این روی جا دارد که کسانی همچون سردار سلیمانی را 
یخ هزارسال اخیر و حتی بیشتر  تک چهره های قهرمان در تار
در این پهنه فرهنگی و تمدنی بدانیم. کسـانی که می توان با 
اعتماد کامل به قهرمانی آنان تکیه کرد و بدون هیچ دغدغه و 
یخ این سرزمین ها  نگرانی و خلجانی، آنها را قدر نهاد. من در تار
کـرده  کـه قهرمانـی در ایـن انـدازه و قـد و قـواره ظهـور  ندیـده ام 
باشـد کـه در ضمـن موفقیـت و پیـروزی در طـول دورۀ حضور 
خویـش، این چنیـن خالـص، سرشـار از معنویـت و محبوب 
یسته ام  قلوب مردم بوده باشد. من خوشحالم که در عصری ز
که کشور همزبان و برادر ما ایران، چنین قهرمانی را تجربه کرده 
و هموطنانی از من نیز در کنار این سردار جنگیده اند و گاه به 
شهادت رسیده اند و اکنون در آن جهان در کنار هم هستند. 
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مهدی جعفری از جمله کسانی است که 
شاید سال ها مساله اش در هنر با حاج قاسم 
گره خورده است؛ از زمانی که مستند آن 23 
نفـر را اسـتارت زد، زمانـی کـه کتابـش درآمد و 
زمانـی کـه خواسـت 23نفر را سـینمایی کند. 
غافلگیر شد وقتی دید برای شروع ضبط فیلم 
سینمایی اش حاج قاسم آمده است و وقتی 
اعـالم رضایـت حـاج قاسـم را بعد از تماشـای 
فیلـم دیـد، در پوسـت خـودش نمی گنجید. 
یکـی از متن هـای دلنشـین پـس از شـهادت 
حاج قاسم را هم او از جمع اهل هنر نوشته 
بود. متن زیر گفت وگوی ما با مهدی جعفری 

درباره حاج قاسم و 23 نفر است:

خوشحالم فیلمی 
ساختم که حاج قاسم 
دوست داشت

» گفت وگو با مهدی جعفری، کارگردان فیلم »2۳ نفر

 آقای جعفری برویم سراغ ایدۀ این فیلم. چرا شما 
رفتید سراغ 23 نفر؟

عرض شود خدمت شما که 2۳ نفر در ادبیات دفاع مقدس 
ما موضوع خاصی است و باز در عین حال که خاص است، 
می توانـد قصـۀ یـک نسـل را نمایندگی بکند. قصۀ یک نسـلی 
که بچه های نوجوانی بودند که می رفتند جبهه و هیچ کس هم 
درست و حسابی به این نپرداخت که بچه های کم سن و سال 
چرا سر از جبهه در می آورند. بعد 2۳ نفر در سال ۸۴ در قالب 
یک مسـتندی به من پیشـنهاد شـد که مستندی برای شبکۀ 
چهار بسازم. که من آن سال آمدم کرمان و چند شهر دیگر، چون 
بیشتر این بچه ها بچه های کرمان و سیرجان و رفسنجان و شهر 
بابک و بچه های پراکنده در استان کرمان بیشتر بودند. من آمدم 
سراغشان و مصاحبه گرفتم. این مجموعۀ مصاحبه ها در قالب 
سیزده قسمت مستند از شبکۀ چهار در سال ۸7 پخش شد و 
بعدها هم بارها تکرار شد. خالصۀ این مجموعه مستند به اسم 
»2۳ و آن یک نفر« بعدها توسط دوست ما حبیب احمدزاده و 
بچه های دیگر خیلی بازنشر پیدا کرد و در شبکه های مختلف 
و جاهای مختلف نمایش داده شـد. از همان موقعی که من 
گران مستند در  مستند را ساختم، احساس می کردم که تماشا
کشـور ما خیلی کم اند و باید یک اتفاقی بیفتد و یک فرصتی 
کـه در قالـب یـک فیلـم سـینمایی یـا سـریال ایـن  فراهـم شـود 
موضـوع بـه همـۀ مردم ایران نشـان داده شـود، هر جای دنیا 
که هستند. احساس می کردم که این موضوع باید برای 
یـخ بمانـد چون هم موضوع خاصی بود و  ثبـت در تار
هم عام بود و هم قابل تعمیم به یک نسل نوجوانی 
یترینی از بچه های  که در جبهه بودند و هم یک و
نوجوان می شـدند ایـن بچه های 2۳ نفر که 

دلم نمی آمد که این ساخته نشود. 
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که یک  که به نظرم می رسد این است  سؤالی 
که مشهور به 23  روایت یا یک اتفاقی هست 
گر یک فیلم سینمایی ساخته  نفر است. حاال ا
کاری نشود این خوب است یا باید  شود و دیگر 
باز هم ازش فیلم و سریال ساخته شود، آهنگ 

ساخته شود؟
جنگ پر است از قصه های ناب که امکان ساخته شدن 
دارند، مهم این است که در این روایت واقعیت دقیق در اختیار 
مخاطـب قـرار گیـرد. امـا مـا عمدتـا مراسـم و یادبـود و سـالگرد 
دفاع مقدس و این ها برگزار می کنیم ولی هیچ وقت به طور جدی 
یم که اصل و اساس دورۀ دفاع چه بود و ما چه  به آن نمی پرداز
را باید ازش منعکس بکنیم. ما همیشه در حوزۀ دفاع مقدس 
دچـار اغراق هایـی شـده ایم، دچار شـعارزدگی  ای شـده ایم که 
گران ما پس بزنند. به خصوص که  باعث شـده اسـت تماشـا
گران نسل جوان و نوجوان صحبت می کنیم  یم دربارۀ تماشا دار
کـه امـروزه آنقـدر بـا تصویـر و هنـر سـینما در این ور دنیـا و آن ور 
دنیا در ارتباط اند که هر فیلمی را دیگر از شما قبول نمی کنند. 
کافی است یا نه، به نظر من نه،  این که می فرمایید یک فیلم 
همچنـان ایـن پرونـده باز اسـت. هم 2۳ نفـر و هم موضوعات 
دیگـر و خیلـی قصه هـای دیگـر، موضوعاتـی هسـتند کـه حاال 

حاالها می شود راجع به آنها کار شود. 

که فرمودید، در  ما در نشان دادن آن لحن واقعی 
فیلم های دفاع مقدس موفق بوده ایم یا نه؟

ببینید، نمی شود رأی قطعی صادر کرد و بگوییم اصاًل نه 
یا اصاًل آره. من می خواهم بگویم که خیلی کم موفق بوده ایم 
در این سال ها. یعنی ما فیلم هایی که ساخته ایم اغلبشان از 
ذهـن و خیـال فیلمسـازان می آمـده اسـت. مـن نمی گویـم چرا 
آمـده اسـت. بـد هم نیسـت. در حالی که دفاع مقـدس ما پر از 
ینال اسـت. یعنی در هیچ جنگ  هزاران موضوع خاص و ارژ
یـخ مـا ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت. یکـی از این ها  دیگـری در تار
می شود 2۳ نفر. به نظرم این خیلی نکتۀ مهمی است که این 
واقعیـت بازتـاب پیـدا کنـد در فیلم ها. من ادعایی نـدارم ولی 
حداقل می توانم این طوری بگویم که از روز اول، هم من و هم 
دوستان همکارم تالشمان این بود که این لحن واقع گرایی در 
فیلم های دفاع مقدس را یک جوری به خودمان یادآوری کنیم.

جوان های می روند سراغ یک سری از فیلم هایی 
که غربی ها ساخته اند و نگاهشان به جنگ نگاه 
خاصی است، نگاهی که در جبهه های ما نبوده 
که آنها داشتند و ما نداشتیم  است. یک پوچی 
آن را. و این ها را با هم مقایسه می کنند و شاید 
که خوب جبهۀ ما هم مثاًل  گاه بگویند  ناخودآ
کوبریک در فیلم »غالف  که  مثل آن چیزی بود 
به  ما چطوری  داده است.  تمام فلزی« نشان 

جوان ها بگوییم که این نیست و فرق دارد. 
یک فرق اساسـی بین جنگ ما و دیگر جنگ ها هسـت و 
این فرق هم در فرهنگ واژگان ما از همان سال ها شکل گرفت 
و همان خودش تعیین کرده است. ما به این جنگ می گوییم 
»دفاع مقدس« یعنی ما از همان اول و در طول جنگ گفتیم 
یـم. اسـمش را  کـه مـا بـا کسـی جنـگ نداشـتیم و جنـگ ندار

یـم »دفـاع«. بعد هم گذاشـتیم دفاع مقـدس. به نظرم  می گذار
واژۀ قشـنگی اسـت و خـود ایـن واژه گویـای همـه چیـز اسـت و 
به قول یکی از دوستان که فکر می کنم آقای گلمکانی بودند، 
گفتنـد مـا بـه جرئت می توانیم بگوییم که کشـور ایران حداقل 
یک ژانر را تولید کرده است که به نام کشور خودمان می خورد 
اسـت و آن ژانـر دفاع مقـدس اسـت. بقیـۀ فیلم هایمان ممکن 
اسـت الگوبـرداری از ژانرهـای دیگر سـینمایی باشـد. ولی ژانر 
دفاع مقـدس خیلـی خـاص اسـت و ربطی به ژانـر جنگی دنیا 
هـم نـدارد. مـدل فیلم هـا، آدم هـا، رفتارشـان، فرهنگ جبهه، 
همه اش یک ژانر را می سـازد. بله، اکثر فیلم های جنگی دنیا 
در اصل فیلم های »ضد جنگ« هستند. خود ما هم که االن 
از جنگ فاصله گرفته ایم یا حتی در دل جنگ بودیم، همان 
ضد جنگ بودیم و هنوز هم هستیم. یعنی هیچکس بحث 
طرفداری از جنگ را نمی کند. منتها یک چیزی اینجا غلط 
گرفته می شود و اشتباه می شود و آن این است که شاید بعضی 
از فیلم های دفاع مقدسـی ما خواسـتند این مسـیر را بروند که 
بگوینـد چـرا فیلـم ضـد جنگ سـاختید. مگر جنگ بـد بود؟ 
یعنی این ها با هم  قاطی می شود. در حالی که این اصطالح 
را به کار بردن اصاًل غلط اسـت. فیلم ضد جنگ نیسـت. ما 

یم.  باید فیلم دفاع می سـاختیم و می ساز

کردیم به نام  گفتید ما ژانری در دنیا درست  شما 
ژانر دفاع مقدس. حاال این ژانر دفاع مقدس توانسته 
است جایگاه خودش را در ایران، در دنیا پیدا کند؟ 
در دنیا نه متأسفانه. یک دلیلش هم دلیل سیاسی است. 
در دنیا متأسفانه هنوز معدود کشورهایی هستند و جاهایی 
هسـتند کـه حقانیـت مـا را در جنـگ هشت سـاله پذیرفته اند 
و معـدود کسـانی هسـتند کـه بـه مـا رأی می دهنـد کـه مـا مورد 
حمله واقع شدیم و در واقع دفاع کردیم از خودمان. همچنان 
کـه بعـد از جنـگ هم به دلیل اسـتقالل طلبی ای که کشـور ما 
داشت، خیلی با ما در واقع سر سازگاری نشان ندادند. بحث 
این است که اگر فیلمی هم حتی مثل 2۳ نفر ساخته می شود، 
جشنواره های معدودی تمایل داشته اند که آن را نشان بدهند. 
جشنواره های غربی به هیچ وجه تمایل نداشتند که آن را نشان 
بدهند. این فیلم نه اینکه من ادعا بکنم، سـر و شـکل هنری 
خودش را دارد. ساختار محکمی دارد، چه به لحاظ قصه گویی 

و چـه بـه لحـاظ تکنیکـی و اجرا. حتی موضوع خاصـی دارد و 
جذاب است برای خیلی از غربی ها. اما به لحاظ اینکه آنها 
نمی خواهنـد همچنـان شـاید بـه لحـاظ موضوعـی روی ایـن 
موضـوع خیلـی مانـور بدهند و یـا در واقع به این بحث دفاع ما 
صحـه ای بگذارند، شـاید خیلی هم بـه آن ورود نمی کنند که 

این فیلم را تحویل بگیرند

موضوع دیگر این است که نسل جوان ما یک سری 
رمان های ترجمه شده مثل »در جبهۀ غرب خبری 
گاه مقایسه  نیست« و این ها را می خوانند و ناخودآ
که متوجه  کاری بکنیم  می کنند و ما باید یک 
بشوند که این کتاب کاماًل اشتباه است و ما نباید 
آن خوانش را نسبت به جنگ خودمان هم داشته 
باشیم. یک سؤال این است که شعر دفاع مقدس، 
داستان دفاع مقدس، رمان دفاع مقدس و سینمای 

دفاع مقدس، کدامشان موفق تر بوده اند؟
صد در صد ادبیات دفاع مقدس، یعنی ادبیات داستانی 
دفاع مقدس خیلی خیلی موفق تر بوده است به همت دوستانی 
مثل آقای مرتضی سرهنگی و انتشارات هایی که در کنار سورۀ 
مهر وجود داشته اند این کتاب ها باالخره ثبت شدند. قطعًا آنها 
موفق تر بودند. ما در سینما خیلی عقب هستیم تا به آنها برسیم. 

برویم سراغ روزی که سردار سلیمانی...
موضـوع سـردار سـلیمانی و ربـط ایشـان بـه فیلـم 2۳ نفـر 
برمی گردد به همان سال ۶۱ که این بچه های 2۳ نفر اسیر شدند. 
آن سال در واقع بیشتر بچه های استان کرمان و همین طرف ها 
بودند و حاج قاسم هم فرمانده لشکر ثاراهلل بود اگر اشتباه نکنم 
یرمجموعـۀ حاج قاسـم هسـتند.  و این هـا نیـروی مسـتقیم و ز
حاج قاسم حتی در جریان اعزام بعضی از این دوستان بوده و 
حتی بعضی از این بچه ها را از صف بیرون آورده و این بچه ها 
با شیطنت و روش های خودشان دوباره رفته اند و خودشان را 
به جبهه رسانده اند. حاج احمد یوسف زاده در کتاب آن 2۳ 
نفر اشاره ای به یکی از این صحنه ها دارد فکر کنم. و بعد در آن 
سال ها بعد از اسارت فاصله ای افتاد و حاج قاسم گویا دورادور 
در جریان کار بچه ها بوده. اما سال ۹2 و ۹۳ که ایشان کتاب 
حاج احمد یوسف زاده را می خوانند خیلی خوششان می آید 
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این آدم چنان صمیمانه و 
گرم با بچه های جلو صحنه 

و پشت صحنه برخورد می کرد 
که اصاًل کار نداشت این رئیس 

است، آن مرئوس است. این 
آبدارچی است. آن بازیگر سیاهی 

لشکر است. آن بازیگر اصلی 
است. با همه به گرمی برخورد 

یر بازدید شهید سلیمانی از پشت صحنه فیلم 2۳ نفرمی کرد. تصاو

و خیلی شگفت زده می شوند و متنی برای ایشان می نویسند 
و خیلـی بچه هـا و روحیـۀ بچه هـا را تحسـین می کننـد و از آن 
موقع آنطوری که من شنیده ام خیلی عالقه مند می شوند که 
کاش فیلمی از این کتاب سـاخته شـود. این در شـرایطی بود 
کرده  که با دست تقدیر، ما هم از این طرف از سال ۸۹ شروع 
بودیم به این رایزنی کنیم که یک فیلم سینمایی از این کتاب 
یم. من وقتی این را شـنیدم دورادور خوشـحال شـدم که  بسـاز
چـه خـوب کـه حـاج قاسـم هـم بـه فکـر هسـت کـه همچنیـن 
کتابی کاش فیلم می شد و خدا را شکر که ما هم همان مسیر 

یم. ما دیگر هیچ ارتباطی با هم نداشتیم.  را می رو
گذشت و سال ۹7، حاال یا به توصیۀ حاج قاسم بوده، یا 
به دعای ایشان بوده، که من معتقدم که به هر حال یک چیزی 
بوده است، این کار آنجا طلسمش می شکند و شروع می شود 
به کار کردن. در همان هفتۀ اول بود که ما داشتیم فیلمبرداری 
یژه ای امـروز می آید.  می کردیـم، بـه مـا گفتند که یـک مهمان و
ما واقعًا نمی دانستیم که چه کسی قرار است بیاید. وقتی که 
حـاج قاسـم آمـد، ما همه خوشـحال شـدیم و یک انـرژی دیگر 
گرفتیم. باید بگویم که خوشحالم که فیلمی ساختم که حاج 

قاسم می خواست ساخته شود.

دیدید  را  سلیمانی  شهید  خود  که  زمانی  تا 
نمی دانستید که مهمان ویژه کیست؟

نـه، واقعـًا غافلگیرمـان کـرد و بزرگواری کرد و منت سـرمان 
گذاشـت. چون اساسـًا ایشـان سرشان شـلوغ بود. فرصت هم 
نمی کرد. این یک بار دیگر واقعًا بلند شد و آمد به خاطر اینکه هم 
یش را داشت که روزی فیلم  خوشحال بود که آن کتابی که آرزو
شود، بر اساس آن کتاب شاید نه، ولی بر اساس آن موضوع، به 
هر حال داشت قصه ای اتفاق می افتاد و فیلمی ساخته می شد. 
هم اینکه به نظر من آمد که به ما یک پیام غیرمستقیم بدهد و 
گاه کند که ببینید، متوجه باشید  یک جوری ما را به خودمان آ
ید چه کار مهمی انجام می دهید. باالخره برای همه بچه ها  دار
یـک مایـۀ دلگرمـی و انـرژی شـد. من مطمئنم که حتمـًا دعا و 
نفس حاج قاسم هم پشت فیلم بوده است. چون این انصافًا 
فیلـم مـن نیسـت. یعنـی نمی توانیـم بگوییم ایـن فیلم مهدی 
جعفری است. این فیلم گروهی است چون سینما کار گروهی 
اسـت و زحمتی اسـت که همه بچه ها برایش کشـیده اند. اما 
واقعًا فیلم را انگار مثاًل یک روحی هم پشتش بوده که دوست 

داشـته این فیلم اگر سـاخته شـود، خوب سـاخته شـود. و این 
گرانش می نشـیند. و این  فیلم االن دارد به دل خیلی از تماشـا
ارتباط دلی، همه اش تکنیک نیست.. باالخره یک چیزی هم 
آن پشـت هسـت که آن را من به این تعبیر می کنم که کسـانی 
مثل حاج قاسم که دلشان با این طور موضوعات بوده، حتمًا 

کمکی به این فیلم کرده اند.

من یاد یک صحنه ای افتادم از سخنرانی حاجی 
بین رزمنده های مدافع حرم. ایشان گفتند که کار 
شما مهم است. چه دیده شود، چه نشود. و 
آمدنشان سر صحنۀ فیلم 23 نفر می خواسته اند 

که همین را بگویند که کار شما مهم است.
من از آن فیلم چند نکته به یادم آمد. یکی همان که شما 
می گوییـد. یکـی اینکـه یـک تعبیـر خیلـی قشـنگی می کنـد و 
می گوید که اینجا شما از همه جا به خدا نزدیک ترید. خیلی 
چیزی جالبی می گوید. این نشان می دهد که خودش همین 
طوری زندگی کرده و خودش وقف مردم بود و مرزی بین مردم 
نمی شناخت و مردم را دسته بندی نمی کرد. یک چیزی که بود، 
از خودش گذشـته بود. این خیلی واضح بود و داشـت به آنها 
ید از نفوس  هم همین را یاد می داد که شما اگرآمدید اینجا، دار
انسانی دفاع می کنید. اصاًل مهم نیست که اینجا ایران است، 

یم مقابل »شر« می ایستیم. یه است. ما دار عراق است، سور

من دوست داشتم از واکنش عوامل نسبت به دیدار 
با حاج قاسم بدانم.

خلـق و خـوی حـاج قاسـم بعد از شـهادت ایشـان رونمایی 
شد ولی جالب است هر کس به هر بهانه ای به هر دلیلی مثاًل 
چند دقیقه با حاج قاسم نشست و برخاستی و برخوردی داشته 
اسـت، می توانـد مثـل مـا اذعان کند که ایـن آدم اصاًل یک آدم 
زمینی نبود. اغراق هم نمی خواهم بکنم که بگویم فرشـته بود 
و آسمانی بود. نه انسان بود مثل همۀ ما. ولی خودش را از روی 
زمین کنده بود. این اتفاق در دورۀ دفاع مقدس بیشتر می افتاد. 
بچه هایی مثل شهید حسین یوسف الهی. بحث من این است 
کـه ایـن آدم چنـان صمیمانـه و گـرم بـا بچه های جلـو صحنه و 
کار نداشت این رئیس  پشت صحنه برخورد می کرد که اصاًل 
یگر سیاهی  است، آن مرئوس است. این آبدارچی است. آن باز
یگر اصلی اسـت. با همه به گرمی برخورد  لشـکر اسـت. آن باز
می کـرد و ایـن خـودش انرژی بخش بود. و بعد طرز حضورشـان 
سر صحنه برای همۀ ما جای سؤال و شگفتی داشت. من یادم 
نمی آید که در آنجا محافظی با ایشان دیده باشم. شاید یک نفر 
آمده بود در سایه ایستاده بود یا نایستاده بود یا کنار ماشینی که 
کی  بیرون در پارک بود. خودش آمد و خودش. اصاًل نه گرد و خا
یـد کنـار که حاجـی آمـده. اصاًل  بشـود نـه اینکـه بگوینـد آقـا برو
کی بود و خیلی صمیمی بود.  اینطوری نبود. خیلی خیلی خا
حضـورش خیلـی گـرم بـود و بچه هـا همان طور کـه عکس ها و 
فیلم های پشت صحنه نشان می دهد واقعًا حال کرده بودند. 
انگار سال ها همدیگر را می شناختند و با هم شوخی می کردند.

خیلی ممنون آقای جعفری. لطف کردید با اینکه 
برنامه تان هم خیلی شلوغ است.

خواهش می کنم.
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پیـش از پایـان ماموریـت سـردار سـلیمانی در لشـکر 41 
ثارالل، عملیات وسیع فرهنگی وی تحت عنوان کنگره ی 
و  سیسـتان  و  کرمـان  اسـتان های  شـهدای  بزرگداشـت 
بلوچستان شکل گرفت. عملیاتی که مقدمات آن در سال 
کار  1375 فراهـم شـد و در نهایـت پـس از هـزاران سـاعت 
محتوایی و تولیدی درباره شهدا و ثبت و ضبط خاطرات 
هشت هزار شهید در این دو استان، در سال 1377 به ثمر 
اجالسـیه کنگـره ی شـهدا در ابعـاد منطقـه ای و بـا عقبـه ی 

شـگرف، برگزار شـد.
پـس از آن دسـت بـکار شـد تـا سـاخت نخسـتین مـوزه 
کشـور را بـا جمـع آوری هـزاران سـاعت  دفاع مقـدس در 
مصاحبه، جمع آوری و آرشیو ده ها هزاران سند و متعلقات 
به شهدای عظیم الشان، راه اندازی کند. انتشار ده ها عنوان 
گـون و بـرای مخاطبیـن گروه هـای  کتـاب در قالب هـای گونا
مختلف از جمله بخش های مختلف عملیات فرهنگی 
کنون  سردار سلیمانی در این سال ها بودند که ثمرات آن تا

نیـز مورد بهره برداری می باشـند.

اولین موزه
دفاع مقدس 
را حاج قاسم 
ساخت

246



ـم
سـ

 قا
اج

س ح
در

ای 
پ

 منافع ملی کدام است؟

امروز در درون جامعۀ ما یک بحثی مطرح است به نام 
منافع ملی. بعضی دانسته، بعضی نادانسته، منافع 
ملـی را تعریـف به غلط می کننـد. تعریف جامعی یا 
حداقـل تعریـف جامعـی و کاملـی و منصفانـه ای در 
چهارچوب منافع ملی و ملت مان ارائه نمی کنند. بر 
امواج سیاسی سوار می شوند، تبدیل می کنند به حربۀ 
سیاسی، به مناقشۀ سیاسی، به مناقصۀ سیاسی و 
بـه رقابـت سیاسـی. منافـع ملی چیسـت؟ امام یک 
جملـه ای دارنـد این جملۀ امام خیلی جملۀ مهمی 
اسـت. فرمودنـد: هـر کـس در مقابل دین ما بایسـتد، 

ما با تمام توان مان در مقابل دنیای او می ایستیم.

داریـوش ارجمنـد، بازیگـر پیشکسـوت 
سـینمای ایـران از ان دسـت هنرمندانـی بود 
کـه از لحظـه نخسـت حادثـه حـاج قاسـم تـا 
روز چهلم آن شـهید در لحظه های مختلف 
دلتنگی اش را برای سردار سلیمانی بیان کرد 
تـا آنجـا کـه مقدمـه صحبتـش در کنفرانـس 
خبـری جشـنواره فجـر بـرای فیلـم روز بلـوا را 
بـا یـاد ایشـان و مـرگ بـر آمریـکا شـروع کـرد. 
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: 
»متاسفانه آمریکایی ها همچون دزدان ترسو 
و بـه شـکل ناجوانمردانـه حـاج قاسـم را بـه 

شـهادت رسـاندند. «

یوش ارجمند، در خصوص سـپهبد شهید سلیمانی  دار
گفـت: مـن هـم مثـل مـردم، روزهـای پـس از شـهادت سـردار 
یه  غصه می خوردم و همانطور که لعنت به شمر، یزید و معاو
می فرسـتم، لعنت می فرسـتم به آمریکا، اسرائیل و آل سعود، 
یرا یک فرزند پاک، شجاع، وطن پرست، مسلمان و خالص  ز
کشور را از ما گرفتند و بشدت از انتقام خون شهید سلیمانی 
یران  یرا نمی شود هر کسی بیاید کشور را و خوشحال شدم، ز
کند یا هر عزیزی را به شهادت برساند و ما صرفا نگاهش کنیم 
و بگوییم حقوق بشر را رعایت می کنیم؛ در اصل حقوق بشر 
می گوید باید انتقام گرفت و چشـم در برابر چشـم قرار بگیرد و 

باید گفت اشداء علی الکفار.

وی ادامـه داد: در واقـع بایـد گفـت، آمریـکا بـا بـه شـهادت 
یخ را به نام خود  رساندن حاج قاسم ناجوانمردانه ترین ترور تار
ثبـت کـرد. اینهـا کـه جراتش را نداشـته و نخواهند داشـت در 
خاک خودمان از این جسارت ها کنند و بدون اعالم جنگ به 
طور شبانه همانند راهزنان نامرد سردار عزیزمان را شهید کردند.

وی درباره نقش مردم در روزهای تشـییع شـهید سـلمانی 
گفت: مردم طی ۴۰ سال اخیر نشان دادند از خیلی ها جلوتر 
هسـتند و نیـازی بـه فراخـوان بـرای حضـور در بدرقـه شـهید 
کـه بـدون فراخـوان بـه طـور  سـلیمانی نداشـته انـد وهمانطـور 
خودجـوش در تشـییع میلیونـی پیکر شـهید سـلمانی حضور 
یختنـد، در سـایر  کشورشـان اشـک ر داشـتند و بـرای سـردار 
مراسم های شهید سلیمانی هم حضور باشکوه داشتهایند 

کـه مسـئولین بایـد به ایـن مردم افتخـار کنند.
یـوش ارجمنـد گفـت: من همیشـه پـای اعتقاداتم می  دار
یال  یرا چیزی جز اعتقاداتم ندارم، من نه باغ دارم و نه و ایستم ز
و برج، من فقط اعتقاداتم را دارم و به این اعتقادات معتادم. 
من شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی را تسلیت گفتم 
یرا که برایم مهم بود، من دو شب برای سردار سلیمانی گریه  ز
کردم، برای اینکه او مرد مردی نبود که بتوانم فراموشش کنم.

وی در همین راستا افزود: سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
بـرای مـن شـخصیت بسـیار واالیی اسـت، وی برایـم باالترین 
یـرا بخاطر  اهمیـت را دارد و بـرای چهلـم وی راهـی قـم شـدم ز

کسـالت نتوانسـتم در مراسـم تشییع شرکت کنم.
ارجمند گفت: زمانی که در یک فیلم نقش بازی می کنیم 
متنی به ما می دهند که درباره یک شخصیت به ما توضیح 
می دهـد و مـا بـه او جـان می دهیـم امـا در اینجـا بایـد از کسـی 

داریوش ارجمند: 
سردار عزیزم برای دیدنت

تا قیامت صبر می کنم
دو شب برای سردار سلیمانی گریه  کردم

بگوییـم کـه او را دیده ایـم. مـن در برابـر یـک نـگاه و قـدم سـردار 
سـلیمانی هیچ هسـتم. اگر در سـینما و همین جشنواره فجر 
امسال کاری کردیم به برکت شجاعت و خون سردار سلیمانی 
و همرزمان اوسـت. من سـردار سـلیمانی را عاشـقانه دوسـت 
یـرا نگاهـش فراتـر از نـگاه انسـان معمولـی بـود. اخیـرًا  داشـتم ز
کتاب ذوالفقار را مطالعه کردم که در انتهای آن عکس هایی 
از سردار سلیمانی و همرزمانش بود که نگاه می کردم احساسم 
این بود او روی زمین راه نمی رود و اصاًل انسان زمینی نیست 

وگرنه سرنوشتش این چنین نمی شد.
یگـر نقـش مالک اشـتر در سـریال امام علـی)ع( گفت:  باز
در رفتار و نگاه سردار سلیمانی اسراری وجود دارد که درکش 
بـرای عقـل مـا خـارج اسـت و نمی توان در یک جملـه، کالم و 

کتاب از او گفت و باید سـال ها از او نوشـت.
وی افزود: چه خوب شد که ایشان به دنیا آمد، چه خوب 
کـه سـپاهی شـد، چـه خـوب که والیی بـود و چه خـوب که در 
نهایـت شـهید شـد. مـا بایـد سـرباز او در جایـگاه خـود اعـم از 
رسانه، سینما، هنر و ... باشیم و صحنه سینما و روزنامه را 

صحنه نبـرد خود بدانیم.
ارجمند با بیان اینکه باید بررسـی کنیم سـردار سـلیمانی 
در این جنگ نرم که هدفش تغییر افراد است، چگونه خود را 
حفظ کرد، گفت: سردار سلیمانی نماد معرفت است و چقدر 
این لقب سـردار به او می آید. خدا به ما لیاقت شـناخت او و 

برخورداری از سرنوشت او را بدهید.
یـر سـردار  کـرد: در ایـن رزوهـا بارهـا تصاو وی خاطرنشـان 
یرا او را از نزدیک ندیدم اما  سلیمانی را نگاه کردم تا او را بفهمم ز
یر پرچم او بوده ام و گماشته او  امروز گویی خدمت سربازی را ز

هستم و صبر می کنم تا او را در قیامت مالقات کنم.
یـوش ارجمنـد در مراسـمی کـه برای شـهید  همچنیـن دار
سلیمانی برگزار میشد با ب.سه بر تصویر شهید در جمله ای 
کوتاه کنار تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نوشت: 

»سـردار عزیزم برای دیدنت تا قیامت صبر می کنم.«
یگر سریال »ستایش« یکی از هنرمندان  گفتنی است، باز
پیشکسوتی بود که در چهلمین روز شهادت سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی با امضای لوح یادبود به مقام شامخ سردار بزرگ 

ایرانی و همرزمان شهیدش ادای احترام کرد.

در حلقه رندان

گفت وگو :عباس اسماعیل گل

247



  تسبیحش را هدیه داد

گر میخواسـت عکس  کـه ارتباطـش بـا مـردم قطع و حتی کم شـود. هر کس بـه طرفش میآمد، از او اسـتقبال می کرد و ا اجـازه نمیـداد محافظهـا چنـان دورهـاش کننـد 
بگیـرد، مانعـش نمیشـد. خـودش تعریـف میکـرد کـه روزی در فـرودگاه امـام خمینی منتظر ماشـین بوده که خانـم بدحجابی بعد از دیدنش، همسـرش را صدا میزند و 
با هم به طرفش میروند. وقتی مطمئن شـدند او حاج قاسـم اسـت، خواسـتند به آنها یادگاری بدهد. حاجی هم تسـبیحش را به آن خانم هدیه میدهد. چند لحظه 

که اینبار حاجی مرد را صدا میزند و انگشـترش را به او هدیه میدهد. بعد زن و شـوهر میان اشـک ریختن، بر سـر داشـتن تسـبیح بحثشـان میشـود 

کرد تا شاعران جوان به  شما شعرهای موفقی با مضمون شهادت سروده اید; چه باید 
سوی سرایش شعرهایی با مضمون شهادت و شهید بروند؟

یبایی  بسم اهلل الرحمن الرحیم. خوب فرهنگ شهادت اگر معرفی بشود به جوان های ما، آنقدر ز
و جذابیت دارد که هنرمندان ما را به سمت خودش می کشاند و به توصیف خودش وامی دارد. اگر ما 
یستن و شهید رفتن به  بتوانیم موفق باشیم در انتقال فرهنگ شهادت و فرهنگ ایثار، فرهنگ شهید ز

جوان های خودمان، این فرهنگ خودش عمل خواهد کرد و شاعران ما را به سمت شعرگفتن پیش 
خواهد برد، نقاشان ما را به سمت طراحی در این زمینه پیش خواهد برد و عکاسان 

و فیلمسـازان مـا و هنرمنـدان مـا را تشـویق خواهد کرد به جلـوه دادن این 
معانی. و ما بیش از هر چیزی باید در معرفی این فرهنگ تالش کنیم.

آیا فرهنگ شهادت جایگاه خود را در شعر 
شاعران متعهد پیدا کرده است؟

خوب در شعر شاعران متعهد، قطعًا یکی از مفاهیم 
کلیـدی شـهادت بـوده و هسـت، هرچنـد بـا توجـه بـه 
کـه ایـن فرهنـگ دارد، همچنـان شـاید  یبایی هایـی  ز
یبایی ها به تصویر کشیده شده  بخش اندکی از این ز
باشـد و شـعرای مـا از دیربـاز تا امروز هنـوز در بیان این 
یبایی شاید نتوانستند آنچنان که باید و شاید عمل  ز
کننـد. مـن بـه یـاد ایـن بیـت از اسـتاد فرید طهماسـبی 

که افتادم 
یغ قامت باالبلندی چون شهادت، ای در

آبشاری بود و در مرداب آشوبم نریخت
گفتـه اسـت،  کـه در ایـن بیـت شـاعر  و همیـن طـور 
شـهادت قامت باالبلندی دارد در فرهنگ ما و توصیف 

گفت وگو با میالد عرفان پور
سرایندۀ سرود »قاسم هنوز زنده است«

شهادت در 
فرهنگ ما قامت 
باالبلندی دارد 
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یبایی، کار هر کسی نیست در وهلۀ اول و نیاز  و نمایش این ز
به فرهنگ سازی دارد و اینکه شاعر از اعماق وجودش مشتاق 
و شـیفتۀ ایـن مفهـوم باشـد تـا بتوانـد شـعر بگوید. بنـدۀ حقیر 
خودم را عرض می کنم، هنوز نتوانسته  ام شاید یک هزارم آن 
که باید، را در این مفهوم، در بیان شـعر خودم بیاورم. چیزی 

شما یک قصیده   به نام »سالم سردار« قبل از 
شهادت شهید سلیمانی برای ایشان سروده اید. 
این شعر در چه حال و هوایی متولد شده است؟

خوب ماجرای شعر سالم سردار به دو سال پیش از شهادت 
سردار سلیمانی برمی گردد و بهانۀ سرایش این شعر و مشوق بنده 
برای سـرایش این شـعر، آقای حاج سـعید حدادیان بودند که 
در موضوع آن سال شب شعر سوختگان وصل، موضوع حاج 
قاسم سلیمانی را قرار داده بودند و از بنده هم خواستند که در 
این موضوع شعری بگویم و من هم واقعًا از مدت ها بود آمادگی 
داشتم برای این موضوع به خاطر عالقه ای که مثل همۀ مردم 
به این شـهید بزرگوار و این شـخصیت داشتم، بتوانم شعری 
بگویم و جرقه ای شد که من این شعر را گفتم و برای نخستین 
بـار بـود در عمـر شـاعری خـودم که قصیده می گفتـم. قصیده 
گفتـه شـده و در سـفری کـه مـن بـه کرمـان داشـتم و در افتتاح 
استدیوی موسیقی حوزۀ هنری کرمان من به ذهنم رسید که 
برای این افتتاح صورت بگیرد در عمل، این شعر را بخوانم و 
دکلمه کنم و دوست عزیزم سامان مهدوی موسیقی ای برای 
این قرار داد و آماده شده بود که پیش از شهادت منتشر شود، 
اما متأسفانه این اتفاق تلخ رخ داد و ما در نخستین روزی که 
یافت کردیم در آن جمعۀ سـخت،  خبر شـهادت سـردار را در

این اثر را منتشر کردیم.

که خبر شهادت شهید حاج قاسم  روزی  از 
سلیمانی را شنیدید برایمان بگویید.

روزی که خبر شهادت سردار را شنیدم، من با صدای تلفن 
از خواب بیدار شـدم و یکی از دوسـتان ما در واقع این خبر را 
به من داد. البته او فکر می کرد که من خبر دارم. اما متأسفانه 

مـن بی خبـر بـودم و آن لحظات خیلی سـخت و باورناپذیری 
بود، هرچند همۀ ما انتظار داشتیم که شهادت نصیب این 
قهرمانمـان شـود و جـز شـهادت پایانـی نمی دیدیـم بـرای ایـن 
یست قهرمانانه ای که ایشان داشت.  زندگی شهیدانه و این ز
اما باز شوکه شدیم و تا یکی دو ساعت در بهت و در گریه و در 
حالت تأثر این خبر بودیم. در این فاصله به حوزۀ هنری رفتم. 
دوسـتان مـا بودنـد و مدیـر محتـرم حوزۀ هنری هم بود و شـروع 

کردیم به تولیداتی درباره این شهید.

قطعه موسیقی »قاسم هنوز زنده ست« یک روز 
پس از شهادت سردار سلیمانی منتشر شد، این 
قطعه موسیقی با اقبال بی نظیری رو به رو شد، از 
فرایند تولید این قطعه موسیقی برایمان بگویید.

قطعۀ موسیقی »قاسم هنوز زنده است« در جمعۀ شهادت 
حاج قاسم سلیمانی به تولید نهایی رسید. البته شاید مقدماتی 
قبـل از ایـن داشـت و پیـش از ایـن مـن فکـر کـرده بـودم بـه ایـن 
شـعر و موسـیقی اش هم شـاید تا حدودی پیش رفته بود اما با 
شهادت این شهید بزرگوار ما این کار را شکل دادیم. هم شعر 
و هم موسیقی به شکل نهایی خودش رسید و در روز شهادت 
منتشـر شـد و همراه با نماهنگی شـنبه بعد از شهادت سردار 
سلیمانی در صداوسیما به انتشار رسید. اگر این قطعه توفیقی 
پیدا کرده، قطعًا برمی گردد به صفای دل سردار سلیمانی عزیز 
و بنده واقعًا اعتقاد دارم از توان بنده و عوامل این کار که البته 
هنرمندانه عمل کردند نبوده و اگر موفقیتی در این اثر و اقبالی 
در مردم دیدیم، همه از برکت خون این شـهید و اثر شـهادت 

ایشان بوده است.

به نظر شما چگونه می توان پیام مکتب سلیمانی 
را در آینه ی هنر و به زبان هنر در سراسر دنیا منتشر 

کرد؟
مکتب سلیمانی به نظر من مکتب خدمت و مجاهدت 
یـغ و خالصانـه بـرای خدا و مردم اسـت و این مکتب در  بی در
همـۀ جهـان مـردم را به سـمت خودش جذب کـرده و خواهد 
کرد. انقالبی که خون این شهید رقم زد همچنان ادامه خواهد 
داشـت. شـهادت بـزرگ شـهید سـلیمانی بعـد از چنـد ماه به 
کـه هـر روز  فراموشـی سـپرده نخواهـد شـد و شـهادتی اسـت 
کـه هـر روز می شـود  می شـود ازش گفـت. شـخصیتی اسـت 
کـرد.  کـرد و در بیـان آن از هنـر اسـتفاده  از آن اثـر هنـری تولیـد 
یبایی. من  هرچند هنر درمی ماند از بیان این همه شگفتی و ز
احساس می کنم که مکتب شهید سلیمانی باید معرفی شود 
کرد؛ برای چه این  و همه هنرمندان بدانند که سلیمانی چه 
همه جنگید و مجاهدت کرد و چه از ما انتظار داشت. این 
اگر برای هنرمندان جا بیفتد، هنرمندان وظیفۀ خود خواهند 
شـمرد و آن هایـی هـم کـه اطـالع کافـی از ایـن مفاهیـم نـدارد، 
یج خواهند کرد. همراه خواهند شد و مکتب سلیمانی را ترو

مکتب سلیمانی به نظر 
من مکتب خدمت و 

مجاهدت بی دریغ و خالصانه 
برای خدا و مردم است و این 

مکتب در همۀ جهان مردم را 
به سمت خودش جذب کرده و 

خواهد کرد

همیشه دوست داشتم
 او را از نزدیک ببینم..

مهناز فتاحی

در مراسـم تقریـظ رهبـر معظـم انقـالب  بر کتـاب فرنگیس  
دلم می خواست ایشان را هم ببینم و کتابم را به ایشان تقدیم 
کنم. اما ایشان نبود. با خودم گفتم  می گذارم زمانی که ایشان 

را ببینم و کتابم را به او تقدیم می کنم.
باز هم منتظر شدم. یادم هست آقای یوسف زاده نویسنده 
کرمانـی در مـوردش حـرف مـی زد و تعریـف می کـرد. بـه آقـای 
یوسف زاده غبطه می خوردم  که امکان دیدار با ایشان را داشت. 
گاه یاد پدرم در ذهنم زنده  هرجا تصویرش را می دیدم نا خودآ
می شد. پدری که بدنش جای ترکش های بسیار بود. پدری که 
سال ها در جبهه ها جنگیده بود و خیلی زود هشت فرزندش 
را تنها گذاشته بود و رفته بود .حاال هم دیدن تصویرسردار مثل 
این بود که پدرم را می بینم و نگاهش عجیب مثل پدرم بود.و 
لبخندش که مهربان بود و بی ادعا. اما در تمام دوران زندگی 

هنوز نه کرمان را دیده بودم نه سردار را!
خبری مثل صاعقه بر سرم فرود آمد. سردار شهید شد. انگار 
دوباره پدر رفته بود. انگار که زخمی کاری به قلبم زده بودند.  
هنوز سه هفته نگذشته دعوت شدم به کرمان. برای جلسه ی 
نقد کتابهایم. نام کرمان یک موضوع را در ذهنم زنده کرد. دیدن 
سردار! اشک در چشمم حلقه زده بود. سردار مرا دعوت کرده 
بود که به دیدارش بروم. آخر او مهربان بود و دلش نمی خواست 

قلب کسی بشکند. مگر نه اینکه شهیدان زنده اند. 
صبح پنجشنبه سوم بهمن ماه با همکاران خوب کرمان راه 
می افتیم به سمت گلزار شهدا. نخستین برنامه را گذاشته اند 
دیدار سـردار. می روم به دیدارش. عجیب دلتنگم .به سـینه 
گلو مانده. با  می کوبم. نفسم بند آمده و همه ی حرفهایم در 
قطره های اشک با او حرف می زنم. صبح کرمان با دیدار سردار 
کرمان و نخسـتین  برایم جاودانه می شـود. نخسـتین دیدار از 

دیدار با سردار.
ممنون از دعوتت
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 محمدحسین انصاری نژاد 

کیست بر علقمه در آینه گردانی ها
کیست این تیغ به کف، گرم گل افشانی ها

"بوی پیراهن خونین کسی می آید
این خبررابرسانید به کنعانی ها"

باز با دستخط سوختگان بنویسید
بر ورق های دلم شرح پریشانی ها

غرق خون سلسله ی دار به دوشان، دارد
ین سلسله جنبانی ها عشق، بسیار از

له عباسی از آن حنجره ها می شکفد ال
بنگر باغ گل سرخ به پیشانی ها

هله ای "اهل حرم!میروعلمدار"کجاست؟
پاسخی نیست به جزسربه گریبانی ها

برسانید به سیدحسن این مرثیه را
نامه ای سوخته از غربت لبنانی ها

یتونش یه ومزرعه ی ز بشنوازسور
یتانی "ها خون جگر،جامه دران یکسره "ز

شعر در بحر رجز نذر شهیدستان باد
نیست شایسته اش این سوز نیستانی ها

یخته و می نگرم خون مالک به زمین ر
ذوالفقار علی و صاعقه افشانی ها

ین است بنویسید خدا قاسم جبار
و چه جان ها بستانیم از آن جانی ها

با همه کفر مجسم به جهان  خواهد بود
نام تو رونق بازارمسلمانی ها

حرز "یامهدی موعود" به سربندش بود 
باطل السحر به هرفتنه ی سفیانی ها

اوست بیت الغزل هر چه شهادت نامه ست
مثل خورشید به منظومه ی عرفانی ها

درشب بدرقه اش شورقیامت دیدیم
روی دستان کریمانه ی "کرمانی "ها

علم پیرخمین است که بر دوش شماست
که در این قافله جمعند جمارانی ها

رستخیز ی ست به خونخواهی او می شنوی؟
بی شمارند دراین قوم سلیمانی ها

 زهرا بشری موحد 

با کودکان زخم خورده مهربانی
با مادران داغ دیده هم زبانی

با گریه های بی پناهان هم نشینی
لبخند بر لب های زخمی می نشانی

در روزهای جنگ، مردی استواری
شب ها کنار مردم بی خانمانی

آری غریبان را غریبان می شناسند؟
هر شام در شام غریبان میهمانی

غرق امیدی گرچه غم هم کم ندیدی
پیداست بشر مومن و حزنش نهانی

می ایستی تا فصل پیروزی بیاید
کی ندارد سرو از باد خزانی با

کی ندارد مرد از نامردی دهر با
جنگ است و الی زخم دارد استخوانی

این ماجرا مانند تو بسیار دارد
اما تو ای سردار اوج داستانی

راهی ست راه عشق... پایانی ندارد
تا پای جانت عهد بستی که بمانی!

اولین واكنش ها به شهادت حاج قاسم سلیمانی در بین اهل فرهنگ و هنر را شاید شعرا داشتند، از همان 
لحظه های اول غلیان شعرهای شاعران برای حاج قاسم جاری بود. گوشه ای از این شعرها را با هم می خوانیم:

 سعبد بیابانکی 

آتش داغی به جان مؤمنین افتاده است
گوییا از اسب، کوهی بر زمین افتاده است

ید ازاین داغ سترگ شانه های مرتضی لرز
ین افتاده است؟ مالک اشتر مگر از روی ز

عطر جنت در فضا پیچیده از هر سو؛ مگر،
کاروان ُمشک در میدان مین افتاده است؟

چار سوی این کبوترهای پرپر را ببین
یتون و تین افتاده است آیه های روشن ز

دست  بر دامان شاه تشنه کامان یافتند
دست هایش را که دور از آستین افتاده است

زوزه ی کفتارها از هر طرف برخاسته ست
شک ندارم اینکه شیری در کمین افتاده است

کربال در کربال تکرار شد بار دگر
یر خنجر شمر لعین افتاده است ماه ز

محشر کبراست در کرمان و در تهران و قم
در رگان شهر، شور اربعین افتاده است

کوه آهن بر زمین افتاده یاران کاین چنین
لرزه بر اندام کاخ ظالمین افتاده است

له هاست سر جدا... پیکر جدا... این سرنوشت ال
خاتم ُملک سلیمان بی نگین افتاده است

کربال در کربال 
تکرار شد بار دگر
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 الهه بیات مختاری 

اگر در خانه ی موران دنیا آب افتاده
سلیمانی گذر کرده... زمین در تاب افتاده

نه تاجی دارد و تختی، ولی از هیبت نامش
خلل در تاج و تخت قلعۀ سنجاب افتاده

که جان زندگی را بر لب پیکار آورده
به دستش مرگ هم چون طعمه در قالب افتاده

سلیمان است یا سلماِن در احزاب جنگیده
که دشمن سر به سر در خندق گرداب افتاده

اشداء علی الکفار یعنی خنده و قهرش
که چونان جزر و مد در چهره ای جذاب افتاده

لبانش از رسوالن آیه های رحمت آورده
به روی سجده اش پیشانی محراب افتاده

شهادت روی انگشتش عقیق خون تراشیده
تنش چون گوهری روی زمین نایاب افتاده

یا را دهان در بوی گل دارد لبش نوشیده در
سرش چون کوزه ای دست شراب ناب افتاده

علمدار است و در پیراهنش قرص قمر دارد
که یک دستش جدا از شانۀ مهتاب افتاده 

 
تو سر بودی برای این همه سرباز فرمانده

تو بیداری اگر چه پیکرت در خواب افتاده

گرفته در بغل سرلشکر بی دست، دستت را
سر سرداری ات بر دامن ارباب افتاده

 اسما سجادی پویا 

سالم، روح بلنِد گذشته از کم دنیا!
تو ای مسافر بدرود گفته با غم دنیا!

حبیب! مسلم! ابوذر! بریر! حنظله! سلمان!
کبازی قاسم! پر از شکوه سلیمان! به پا

نه فاتح و نه سپهبد، نه ذوالفقار و نه سردار
برای نام تو تنها »شهید« بود سزاوار

قسم به عاشق غمگین مهربان درونت
قسم به راه عزیزت، قسم به سرخی خونت

که خط قرمز تو مرز های دین و وطن بود
و خط اشک یتیمان بی پناه یمن بود

چه دست ها که گرفتی، چه شانه ها که تکاندی
چه خنده ها که به لب های ناامید نشاندی

نمانده است پس از تو برای شام چراغی
چگونه خوب بخوابند کودکان عراقی؟

چه غم؟ که بید ستبری ست یادگار جنونت 
جهاِد زنده به نامت، جهاِد زنده به خونت

ید هنوز خاک شریف است و هر گلی که برو
شمیم عطر تو دارد برای هر که ببوید

 سید حکیم بینش )مهاجر افغانستان(

پایی که رفت پاورچین شکسته باد دو
بریده باد دو دستی که کرده ات گلچین

پس از تو ما همگی ای نخل کرمانی!
بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی

مبارک است تو را ای شهید پیش از پیش
ید پیش از پیش که در رکابت اجل می دو

بیا بنوش گوارایت، آب کوثر را
خدا برای همین آفرید پیش از پیش

یخته اند تمام عقدۀ خود را به نهر ر
یخته اند به حلق تشنۀ ما آب زهر ر

دوباره سایه به قصد مصاف با خورشید
خزیده در پس دیوار مرگ بی تردید

رسیده است غم از راه و مقتدر شده است
درون سینۀ ما بمب منفجر شده است

شکسته ایم ولی غم بغل نمی گیریم
جز از نگاه والیت عسل نمی گیریم

یم وقت ما تنگ است مجال گریه  ندار
دگر به خانه نشستن برای ما ننگ است

»علی« بگویدم امروز رقص شمشیرم
میان معرکه شان با کدام آهنگ است

یم عقاب های ستیغ و بلند پرواز
بدا به حال شمایی که بال تان لنگ است

مباد وقت بیفتد به دست آنانی
که موقع حَرکت سخت پایشان سنگ است

پس از تو ما همگی ای نخل کرمانی!
بدل شدیم به یک قاسم سلیمانی

 محمدعلی مؤدب 

تو از فریادها، شمشیرهای صبح پیکاری
که در شبهای دهشت تا سحر با ماه بیداری

تو دهقان زاده از فضل پدر مهری ست در جانت
ید حیات از خاک، هر جا پای بگذاری که می رو

دم روح خدا آن سان وجودت را مسیحا کرد
که بالیدندند بر دستت کبوترهای بسیاری

چه خوش رم می کند از پیش چشمت لشکر پیالن
ابابیل است و سجیل است هر سنگی که برداری

یری ها، سرت را سربلندی هاست دلت را سر به ز
خوش آن معنا که بخشیده است چشمانت به سرداری

ز ما در گریه های نیمه شب یاد آور ای همدرد
ى تو از شمشیرها، لبخندهای صبح دیدار
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ک   یوسفعلی میرشکا

نه
سوگوار تو نیستم

بر آسمان می گریم که همچنان واژگون مانده است
بر خورشید می گریم که همچنان بیهوده با ابرها مجادله 

می کند
بر ماه می گریم که همچنان شب را به دنبال می کشد

اما بر تو نمی گریم

از کدام سیاره آمده بودی
که با زمین کنار نمی آمدی، مگر آنکه با گام هایت همراه 

باشد؟

به کدام سیاره برگشته ای
که زمین از همیشه تباه تر وبیهوده تر به گرد خود می گردد؟

تقدیر درخت به خاک افتادن است
تقدیر گوسفند قربانی شدن

تقدیر گرگ گلوله خوردن
و تقدیر آدمی جان سپردن

تو اما پشت تقدیر را به خاک رساندی
و ماندی 

اما نه بر زمین
و نه در آسمان

بر نطع جاودانگی نام خداوند
در معراجی بی بازگشت

چگونه می توان تو را در سوگواری به پایان رساند؟
گزیرانند سوگواران نا

گزیری را به پایان رسانده ای و تو نا

نه، من باری سوگوار تو نیستم
اما پرسشی با من است 

همچون ترکشی کوچک
خلیده در جگرگاه:

چگونه از قطعنامه تحمیلی بیرون ماندی؟
و کربالی خود را به فرجام رساندی؟

قطعنامه یکایک ما را حتی از خاطر خود ما برد
چندانکه اربعین ما

پیاده به کربال رفتن شد

کـه جهـان را سراسـیمه  و اربعیـن تـو رسـتاخیزی اسـت 
می کند

 میالد عرفان پور 

 زمان! به هوش آ، زمین! خبردار 
که صبح  برخاست، صبح دیدار 

چه صبح نابی! چه آفتابی! 
چقدر روشن، چقدر سرشار 

قسم به والشمس های قرآن 
قسم به فانوس های بیدار 

قسم به از بند خویش رستن 
قسم به مردان خویشتن دار 

قسم به والعادیات ضبحا 
قسم به آیات فتح و ایثار 

یستن ها  قسم به  بامرگ ز
به ایستادن میان رگبار 

چه فرق دارد شام و فلسطین
عراق و ایران؟ یکی ست پیکار 

بلند بادا همیشه نامت 
سرت سالمت سالم سردار 

به جز تو اینسان، به جوهر جان 
که داده پاسخ به این عّمار 

اگرچه باالتری از آنان 
به سرو می مانی و سپیدار 

به یار می مانی و سپاهش 
به سیصد و سیزده علمدار 

خوشا اگر چون تو، هرچه سرمست 
خوشا اگرچون تو، هرچه دیندار 

نه دین در شب گریختن ها 
نه دین دنیا، نه دین دینار 

تو سیف االسالم روزگاری 
ولی نه از دین خود طلبکار 

به خویش می پیچی از لطافت 
به پای طفلی اگر َرَود خار 

چه جای سجیل، چون ابابیل 
گرفته نام تو را به منقار 

تو یار سرچشمه ی حیاتی 
هرآنکه یار تو نیست مردار 

تو اهل اینجا نه! از بهشتی 
تو اهل پروازی و سبکبار 

نه اهل آن سجده های سطحی 
نه اهل آن روزه های شکدار 

قسم که»َمن ینتظر...« تویی تو 
قسم به این زخم های بسیار 

بلند بادا همیشه نامت 
سرت سالمت سالم سردار

  سیدمحمدمهدی شفیعی 

کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند
سرو باشی، باد یا توفان چه فرقی می کند

مرزها سهم زمین اند و تو اهل آسمان
آسمان شام یا ایران چه فرقی می کند

قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم
حصر »الزهرا« و »آبادان« چه فرقی می کند

مرز ما عشق است، هرجا اوست آنجا خاک ماست
سامرا، غّزه، حلب، تهران چه فرقی می کند

هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
بی شهادت، مرگ با خسران چه فرقی می کند

شعله در شعله تن ققنوس می سوزد ولی
لحظۀ آغاز با پایان چه فرقی می کند

کستان(   احمد شهریار)مهاجر پا

ای مرد، سالمی از زبانم برسان
دیدی که خودم نمی توانم، برسان

ینبیون رفتی پیِش شهدای ز
پیغاِم مرا به دوستانم برسان
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یاران حاج قاسم
فرهنگ و هنر برای حاج قاسم خیلی مهم بود، می دانست که هنر بهترین وسیله برای 
تثبیت نگاه انقالب اسالمی است، چه آن موقع که در جبهه بود و تبلیغات و رسانه را در 
لشگر ثاراهلل بسیار مورد توجه قرار می داد، چه بعد از جبهه که دست به کار شد تا خاطرات 
جبهه بچه های لشگر جمع آوری شود، چه موقعی که کنگره شهدای کرمان را برگزار کرد، 
چه موقعی که برای اولین بار موزه دفاع مقدس را در کشور در کرمان راه اندازی کرد. حاج 
قاسم »ادبیات« و »سینما« را ابزار امروز ما برای مقابله با دشمن می دانست؛ چنانچه در 
هر سفرش حداقل یکی دو کتاب می خواند، هر فیلم سینمایی که برای گفتمان انقالب 
اسالمی ساخته می شد را حمایت می کرد و حتی گاهی کارگردانان را دور خود جمع می 

کرد تا آنها را برای فیلم های خوب تشویق و تهییج کند.
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یاران حاج قاسم

ـم
سـ
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پ

 ایران؛ قرارگاه حسین بن علی؟ع؟

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی 
یه داده اید و جان ها  که سرهای خود را برای خداوند عار
را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق 
فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اسالمی، مرکز 
اسـالم و تشـّیع است. امروز قرارگاه حسین بن علی، 
ایران اسـت. بدانید جمهوری اسـالمی حرم است و 
این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. ا گر دشمن، 
این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم 

ابراهیمی و نه حرم محّمدی�

زندگینامه مختصر 
شهید حسین پورجعفری 

حسـین در شـهر گلبـاف از توابـع کرمـان در فروردیـن 
مـاه ۱۳۴2 بـه دنیـا آمـد. او فرزنـد هفتـم خانـواده هشـت 
نفری پورجعفری بود. پدر ایشان قالی باف بود. حسین 
گرد و کمـک کار پـدر بـود. سـال هـا دار قالـی شـاهد  شـا
ِگـره، نقـش  ِگـره  کـه  کـش حسـین بـود  دسـتان زحمـت 

زندگـی بـر آن مـی زد. 
حسـین تحصیـالت خـود را در مقطـع راهنمایـی در 
کرمـان  گذرانـد و بـرای ادامـه تحصیـل بـه شـهر  گلبـاف 
آمـد. خانـه ای در محلـه سلسـبیل کرمان اجاره کـرد. او 
درآمد تحصیل و اجاره خانه خود را از قالی بافی تامین 
می کرد. دار قالی را در همان خانه ای که اجاره کرده بود 
برپا کرده بود. تنها در خانه زندگی می کرد. دیپلم را که 
گرفت به گلباف برگشت و بعد از مدتی در سال ۱۳۶۱ 
بـه عضویـت سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی گلباف 

درآمـد. در همان سـال ازدواج کرد.
در جنگ حضور پررنگ داشت و تقریبًا بعد از مدت 
کوتاهـی امیـن و رازدار و از نزدیـک تریـن افـراد بـه فرمانـده 
لشـکر ۴۱ ثاراهلل حاج قاسـم سـلیمانی شـد. این نقش تا 
۳۸ سال بعد ادامه داشت. او همواره سایه به سایه حاج 

قاسم و پشت سر او حرکت کرد.
حاج حسین فرزند دوم خود را دو ماه بعد از تولد دید. 
حضور پیوسته او در جبهه آنقدر ادامه داشت تا اینکه 
خانـواده را هـم بـه اهـواز منتقـل کـرد که هـم راحت تر و هم 
بیشتر در کنار فرمانده باشد. حاج حسین تا دو سال بعد 
از جنـگ در منطقـه مانـد. بعـد از پایان جنگ به کرمان 
کان در خدمـت فرمانده خویش سـردار  بازگشـت و کمـا
سـلیمانی بود. منزل ایشـان در کرمان خانه ای کوچک 
بود که یک اتاق آن محل هنرورزی دستان حسین بر دار 
قالی بود. عالقه او به قالی بافی و تامین معاش عصرهای 

حسین را با کار قالی بافی پر کرده بود!
سال 7۶ که حاج قاسم سلیمانی مسئولیت سپاه 
قدس را بر عهده گرفت، امیِن خود حسین پورجعفری 
را بـا خـودش بـه تهران آورد. در تمام سـالهایی که سـردار 
سلیمانی صحرا به صحرا، کشور به کشور به دنبال کار 
یت و تامین امنیت مظلومان بود حاج حسین با  و مامور
چهره ای مظلوم و کمتر شناخته شده پا به پای فرمانده 
شرکت داشت. در سال ۱۳۹7 درجه سرتیپی گرفت و به 
یژه در خدمت حاج قاسم سلیمانی بود. عنوان دستیار و

به گفته خود حاج قاسم کار کردن بدون پورجعفری 
یا ناممکن بود و یا خیلی سخت. از این جهت در مدتی 
که حسین پورجعفری نتوانسته بود در کنار حاج قاسم 

باشد برایش نامه نوشته بود که زودتر برگردد.
حـاج حسـین پورجعفـری در روز ۱۳ دی مـاه ۱۳۹۸ 
همچـون همیشـه بـه همـراه دوسـت و فرمانـده قدیمـی 
خودش شربت شهادت نوشید. پیکر او پایین پای شهید 
حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای شهر کرمان دفن 
شد. گویا ادب را همچون حیات زمین اش رعایت کرد 

و پایین پای حاج قاسم آرام گرفت.

وقتی دخترش داشت خطابه معروفش را در مراسم تشییع 
می خواند، متنش را که تمام کرد گفت »دلم نیامد این نکته 
را نگویم و یادی نکنم از شهیدی که همیشه و در همه جا 
همراه و یار پدرم بود. شهید پورجعفری که با پدر می خوابید، 
بـا او بیـدار می شـد، بـا او غـذا می خورد و همیشـه در کنار او 
و تابـع او بـود« شـهیدی کـه حـاج قاسـم در وصیت نامه اش 
هم از او یاد کرده است و همواره به همه می گفت: »حسین 
[پـور جعفـری] بایـد من را حالل کنـد، بس که من را تحمل 
می کنـد« و همیشـه پاسـخ پورجعفـری لبخنـدی همـراه بـا 

رضایت از حاج قاسم بوده است.

حاج قاسم بعد از نماز صبح به محل کار حرکت 
1

می کـرد. یـک شـب میهمـان ایشـان بـودم. بعـد از 
نماز حاجی به من گفت برو ببین حاج حسین )شهید حسین 
پورجعفری( آمده است یا نه؟ رفتم دم در. دیدم حاج حسین 
موکتـی پهـن کـرده و جلـوی در در حـال خوانـدن نمـاز صبح 
اسـت. بـه ایشـان گفتـم چـرا داخـل نمی آییـد؟ دسـتش را به 
نشـانه ی سـکوت جلـوی بینـی اش گرفـت. گفـت به کسـی 
چیزی نگو! من سال هاست نماز صبحم را اینجا می خوانم.

یت  وقتی حسین پورجعفری با حاج قاسم به مامور
2

می رفـت شـب ها تـا دیر وقت بیـدار می ماند. گفتم 
یـر درب اتاق حاج قاسـم را نگاه  چـرا نمی خوابیـد؟ گفـت نور ز
می کنم. هر زمان خاموش شد و حاجی خوابید من هم می خوابم!

یاد میهمان داشت.  حاج حسین از شهرستان ز
3

انسان میهمان نوازی بود. تعریف می کرد یک بار 
کـه دیـر وقـت از محل کار به خانه رسـیدم تعداد میهمان ها 
یاد بود که جا برای خواب در منزل نمانده بود. از میان  آنقدر ز

میهمان ها رد شده بود و در آشپزخانه خوابیده بود!

در سلف محل کار بودیم. دقت کردم دیدم حاج 
4

حسین لب به غذا نزده است. از او پرسیدم چرا 
کت. با دسـت  ید؟ سـریع عالمت داد که سـا غذا نمی خور
اشاره کرد که تا حاج قاسم غذا را شروع نکند غذا نمی خورم.

یـت  بـا پروازهـای عراقـی مامور اوقـات  برخـی 
5

عراقـی  پروازهـای  میهماندارهـای  می رفتیـم. 
 خانم هـای بی حجـاب بودنـد. دیـدم حـاج حسـین 

ً
معمـوال

گرفتـه و بـا عالمـت دسـت پیشـنهادهای  سـرش را پاییـن 
پذیرایـی را قبـول یـا رد می کنـد. بـا تعجـب از او پرسـیدم چرا 
بـه  نمی توانـم  گفـت  گرفتـه ای؟  پاییـن  را  اینقـدر سـرت 
میهماندارها نگاه کنم. اصاًل نمی توانست به هیچ زنی نگاه 

گاه به زن که نگاه می کرد قرمز می شد. کند. ناخودآ

سال ها امین و نزدیک حاج قاسم بود. این اواخر 
6

او را دیدم. هنوز ماشینش شخصیش پراید بود.

یت هـا بـا حاج قاسـم سـوار هلی  در یکـی از مامور
7

کوپتـر شـدیم. هلی کوپتـر چنـدان خوبـی نبـود و 
یادی  دربش درست بسته نمی شد. هلی کوپتر ارتفاع خیلی ز
گرفت. سـرما بسـیار شـدید شـده بود. همگی به صندلی ها 
گهان حاج حسـین با جسـارت خاصش  چسـبیده بودیم. نا
بلنـد شـد و شـروع کـرد بـه پخـش مغـزی بیـن بچه ها! بـه فکر 
بچه هـا بـود. حـاج قاسـم بـه او تنـد شـد کـه بنشـین تـا بالیـی 

سرت نیامده. ممکن است پرت شوی پایین.

یت که  حاج حسین برایم تعریف می کرد به مامور
8

یـم خـودم را بـه حاج قاسـم می چسـبانم که  می رو
اگر تیر یا ترکشی آمد به من بخورد و حاجی صدمه ای نبیند. 

حاج قاسم را خیلی دوست داشت.

یک بار حاج قاسـم در یکی از جلسـات بی حال 
9

شد. او را به بیمارستان منتقل کردیم. حاجی را 
بسـتری کردند و قرار شـد شـب در بیمارسـتان بماند. حاج 
حسین )شهید پورجعفری( پایین پای حاج قاسم ایستاده 
بود. برای استراحت از اتاق بیرون می رفتم که به حاج حسین 
کـه از  گفـت فعـاًل می مانـد. صبـح  گفتـم شـما هـم بیاییـد. 
خواب بیدار شدم داخل اتاق رفتم. دیدم حاج حسین هنوز 
پاییـن پـای حاجـی ایسـتاده اسـت. گفتـم بـرای اسـتراحت 
نرفتید؟ گفت تا حاجی به هوش نیاید خوابم نمی برد. آخرش 

هم همراه حاج قاسم شهید و پایین پایش دفن شد.

خاطراتی کوتاه از شهید
»حسین پورجعفری«
همراه همیشگی حاج قاسم

مردِ ادب
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  همه ما را به مشهد فرستاد

که با هواپیما ما را به مشـهد فرسـتاد. بعد هم ماشـین برایمان  کرده و می کند. 400 نفر بودیم  حاج قاسـم خیلی خدمت به خانوادۀ شـهدا می کند. خیلی خدمت 
کند. کشید، خدا ان شاءاهلل عاقبتش را بخیر  کسی را به دیار خودش فرستاد. خیلی برای ما زحمت  گرفت و هر 

برای یک خواهر شاید خیلی سخت باشد که خبر شهادت 
بـرادرش را ناغافـل از تلویزیـون بشـنود اما »زهـرا پورجعفری« 
خواهـر شـهید »حسـین پورجعفـری« خبر شـهادت ایشـان و 
حاج قاسـم را همین گونه شـنیده اسـت، بعد از نماز صبح 
وقتی تلویزیون را روشن می کند که دعای ندبه را گوش دهد، 
در میانه دعای ندبه می بیند، دعاخوان، دعا را قطع می کند 
و می گوید: »خبر سـنگینی را هم اکنون به من دادند، حاج 
قاسم سلیمانی و چند تن از همراهانشان سحرگاه امروز در 
یستی در عراق به شهادت رسیده اند« جمعیت  عملیاتی ترور
از گریه می ترکد اما خانم پورجعفری مات و مبهوت است. او 
می داند که هر جا حاج قاسم بوده یعنی حسین هم حضور 

داشته و مطمئن است که برادرش هم شهید شده است.
زهرا پورجعفری، در خصوص شهادت شهید پورجعفری 
می گوید: برادرم در هر شرایطی با سردار سلیمانی همراه بود 
برای همین همان لحظه اول متوجه شدم برادرم نیز به فیض 

عظیم شهادت نائل آمده است.
خواهر شـهید پورجعفری اظهار داشـت: برادرم هیچ زمان 
جلوی دوربین نمی آمد و هرگز از خودش برای کسی صحبت 
نمی کـرد و کسـی نمی دانسـت بـرادر ما همـراه حاج قاسـم 

سلیمانی است.
وی ادامه داد: بعد از شـنیدن خبر شـهادت برادرم، خیلی 
ز با هواپیما به تهران  کردم و عصر همان رو گریه  بی قراری و 

خواهر شهید پورجعفری:

همیشه 
تالش 
می کرد 
دیده 
نشود

وی با اشاره به اینکه شهید حاج حسین نسبت به کسب 
مـال حـالل بسـیار دقت داشـت گفت: هیچ وقـت از اموال 
دولتی که نزد او بود سوء استفاده نمی کرد و همیشه می گفت 
هـر کسـی هـر کار کـرد بـرای خودش کرده و من هـم این راه را 
انتخاب کرده ام چون خودم دوست داشتم و کسی مرا اجبار 

به این کار نکرده است.
کید کرد: هیچکس از او دلخوری نداشت و حسین  وی تا

کسی را از خودش نمی رنجاند.
گفـت: شـهید سـردار سـپهبد  خواهـر شـهید پورجعفـری 
حاج قاسـم سـلیمانی، همیشـه حاج حسین را به نام داماد 
و یا پسـر خود معرفی می کرد و کسـی اطالعاتی از این همراه 

شـهید حاج قاسـم سلیمانی نداشـت.
وی می گویـد: یـک هفتـه قبـل از شـهادت، حسـین بـرای 
کرمـان  گرامیداشـت یکـی از آشـنایان بـه  حضـور در مراسـم 
آمده بود و بعد از آن بدون سـر زدن به خانواده به دلیل زمان 

کمی کـه داشـت مجدد برگشـت.
زهـرا اظهـار داشـت: آرزوی بـرادرم نیـز ماننـد سـردار شـهید 
سـپهبد  و شـهید  بـود  شـهادت  سـلیمانی،  حاج قاسـم 
حاج قاسم سلیمانی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ۴۰ 
ساله انقالب جمهوری اسالمی ایران است و برادرم همزمان 
یم ما نیز در سایه  با هم به آرزوی دیرینه خود رسیدند و امیدوار

شـهیدان این مرزو بوم عاقبت بخیر شـویم.

رفتیم.
خواهر شهید پورجعفری گفت: برادرم به اطاعت از ولی امر 
کید فراوان  مسلمین، رعایت حجاب و اقامه نماز اول وقت تا

داشت و خودش نیز این موارد را رعایت می کرد.
خانـم پورجعفـری افـزود: تفـاوت سـنی شـهید سـپهبد 
حاج قاسـم سـلیمانی با برادرم ۱۰ سـال بود اما به هم ارادت 
یادی داشتند و می شود گفت در تمام عملیات ها حسین  ز

ایشـان را همراهـی می کـرد.
وی خصوصیـت مشـترک بـرادر شـهیدش بـا حاج قاسـم 
سلیمانی را شوق خدمت به خلق خدا عنوان و تصریح کرد: 
گاهی سه یا چهار ماه و گاهی بیشتر از برادرمان خبر نداشتیم.

وی با بیان اینکه حسین با اخالق و رفتار خوبی که داشت 
کی  همه را جذب خود می کرد اظهار داشت: حسین بسیار خا
و خیلی مظلوم بود به حدی که حاضر بود حق خودش ضایع 

شود اما حاضر به ضایع شدن حق دیگری نبود.
زهرا همچنین افزود: حاج حسین حجب و حیای خاصی 
داشت و در مجالس همیشه شنونده بود و کمتر صحبت 

می کرد.
وی گفـت: هـر زمـان گالیـه، دلتنگـی یـا مشـکلی داشـتیم 
و بـا بـرادرم مطـرح می کردیـم و او فقـط مـا را دعـوت بـه صبـر 
و تـوکل بـه خداونـد می کردنـد و شـنونده خـوب و نصیحـت 

کننـده خوبـی بود.
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یاران حاج قاسم

می خواسـتم بـرای شـهید حسـین پورجعفـری یادداشـتی 
کـرد و  یسـم؛ یادداشـتی دربـاره اهمیـت ایشـان و آنچـه  بنو
کـردن مطالـب نشـریه و  دیـده نشـد، امـا در چارچـوب جمـع 
هنگام مصاحبه با فرماندهان و همراهان حاج قاسم دیدم؛ 
جایـی نیسـت کـه از حـاج قاسـم صحبـت بشـود و از شـهید 
پورجعفـری صحبتـی بـه  میـان نیایـد. هـر جـا حاج قاسـم بود 

کنـار او پورجعفـری هـم حضـور داشـت.

وقتـی ابوباقـر ماجـرای جنـگ در سـعدالوعد را توضیـح  مـی 
پتری که در آن بودند داشت  داد، و از لحظه هایی که هلی کو
سـقوط  می کـرد و بـا حـاج قاسـم صحبـت  می کـرد، آنجـا حاج 
حسـین کنارشـان نشسـته بود و لبخندش از لبش کنار نمی 
گرفتـه بودنـد  کـه داعشـی ها تیرتـراش  رفـت. در بوکمـال آنجـا 
روی حاج قاسم و خورده های بتن در چشمم رفته بود، شهید 
پورجعفری کنارش بود و چشمش را تمیز  می کرد. وقتی حاج 
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 خطاب به علما و مراجع معظم

من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خّناسان سعی 
داشـتند و دارنـد کـه مراجع و علمـای مؤثر در جامعه 
را با سـخنان خود و حالت حق به جانبی به سـکوت 
و مالحظـه بکشـانند. حق واضح اسـت؛ جمهوری 
اسالمی و ارزش ها و والیت فقیه میراث امام خمینی 
)رحمة اهلل علیه( هستند و می بایست مورد حمایت 
گیرنـد. مـن حضـرت آیت اهلل العظمـی  جـدی قـرار 
خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماست و شما حضرات با بیانتان 
و دیدارهای تان و حمایت های تان با ایشان می بایست 
جامعه را جهت دهید. اگر این انقالب آسیب دید، 
حتی زمان شـاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سـعی 
استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر 

قابل برگشت خواهد بود. در سایه حاج قاسم
آقای خالقی داشت در مورد رابطه اش با حاج قاسم صحبت  
می کرد؛ غبطه به پورجعفری  می خورد که همیشه با حاج قاسم 
هست؛  می گفت کاش من جای تو بودم حسین جان! حاج 
قاسم  می خندید و  می گفت »شما روز خوش من و حسین را 
دیده اید، این حسین من را تحمل  می کند، هر کسی جای او 
بود با این اخالق من ول کرده بود و رفته بود!« شهید پورجعفری 
اما واکنشش به این توضیحات فقط لبخند بود. حاج قاسم 
در وصیت نامه اش هم از حسین پورجعفری حاللیت طلبیده 
بود. حاللیت خواستن از حسین پورجعفری که سالها حاج 
قاسم با او همراه بوده و او با حاج قاسم همراه بوده و مثل فرزندی 
در کنـار حـاج قاسـم حضـور داشـته! داشـتم ماجـرای کرکوک 
بیـل را  می خوانـدم، ماجـرای کردهـای پیشـمرگ  و ماجـرای ار
که حاج قاسـم برای کمک به آن ها رفته بود آنجا هم حسـین 
پورجعفری حضور داشت. وقتی مصاحبه سردار چهارباغی را 
پیاده  می کردم آنجا هم حسین پورجعفری حضور داشت. نقل 
قول های ابومهدی المهندس را  می خواندم در مورد اتفاق هایی 
کـه بـا حـاج قاسـم رقـم زده، در بوکمـال، در آمرلـی، در جـوف 

الصخر و در همه ی این ها پورجعفری کنار حاج قاسم بود.
این نشریه اگرچه به نام حاج قاسم است اما در واقع مجموعه 
ای از خاطرات شهید حسین پورجعفری نیز هست که همیشه 
تالش کرده بود از نگاه ها دور بماند. حسین پورجعفری همه 
جا بود ولی همیشه سعی  می کرد در سایه حاج قاسم باشد و 
دیده نشود. آنقدر خودش را در سایه قرار داد که شاید برخی 
فکر  می کنند پورجعفری یک همراه عادی یا مسئول دفتر کنار 
یژه حاج قاسم بود  حاج قاسم بود، اما نمی دانند که او مشاور و
و خودش به تنهایی یک نقش مهمی در فرایندهای استراتژیک 
جنـگ مـا داشـته اسـت. او مهمتریـن هـم راز و مخزن االسـرار 
گـر  سیدالشـهدای مقاومـت بـود بـه گونـه ای کـه پورجعفـری ا
تنها شهید شده بود حاج قاسم برایش کلی مراسم  می گرفت 
و برایش کلی کار انجام  می داد اینقدر که اهمیت پورجعفری 
یاد بود اما اینجا هم پورجعفری در سایه حاج  در سپاه قدس ز
قاسم رفته بود؛ البته فکر  می کنم که خودش راضی بود از این 

در سایه قرار گرفتن در سایه حاج قاسم بودن.
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  از بغداد به مادر شهید زنگ می زد

حـاج قاسـم بـه خانـواده شـهدا خیلـی احتـرام می گذاشـتند. بعضـَا از بغـداد زنـگ می زدند و احـوال خانواده شـهدا را می گرفتند. هر موقع به مادر علی شـفیعی زنگ 
می زدنـد، بعـد از تمـاس می گفتنـد آرام شـدم. خودشـان می فرمودنـد: مـن هـر وقـت بـه منزل شـهیدان هندوزاده مـی روم و با مادر شـهیدان صحبـت می کنم تمام 

خسـتگی هایم در می رود. 

خاطره ای از حسین پورجعفری در 
عملیات بوکمال

یک لحظه گفتم 
شاید تک تیرانداز 
حاج قاسم را بزند

 بعضی ها رفیق روزهای سخت اند، مثل حسین پورجعفری 
بـرای حـاج قاسـم. بـاورش سـخت اسـت اینکـه دو نفـر ۴۰ 
سال کنار هم باشند و پا به پای هم تمامی روزهای سخت 
و مشـکالت را پشـت سـر بگذارنـد. حسـین پورجعفـری و 
حـاج قاسـم سـلیمانی از آن دسـت بودنـد. سـردار حسـین 
پورجعفری امین، امانتدار و رازدار حاج قاسم بود و در تمامی 
عملیات هـای خطرنـاک در خـارج از مرزهـا در کنـار و همراه 
سردار سلیمانی بود. این خاطره حسین پورجعفری را شاید 
کنون کسی نشنیده باشد که درباره نجات جان حاج قاسم  تا
می گوید: »روزی با حاج قاسم به منطقه رفتیم، سردار لب 
بالکن دوربین گذاشته و در حال شناسایی منطقه بود. یک 
بلوک سیمانی دیدم که پایین افتاده بود؛ رفتم و بلوک را آوردم 
آن را جلوی حاج قاسم گذاشتم و با خودم فکر کردم اگر تک 
تیرانداز تیری زد به حاجی نخورد. تا بلوک را گذاشـتم تیری 
به بلوک خورده و تیکه تیکه شد؛ خوشبختانه برای حاجی 
اتفاقی نیافتاد. کمی خاک سیمان به چشم حاج قاسم رفت 

که خودم چشمش را تمیز کردم«

یادداشت زینب سلیمانی؛ برای شهید پورجعفری؛

کاش بودی سراغ بابا را از تو می گرفتیم 
تو هیچ وقت ما را بی جواب نگذاشتی

حسین آقای پورجعفری
ر من میگردد... کسی که بابا هر وقت میخواست وصفش را برای ما بکند یک جمله میگفت: مثل پروانه دو

مگر میشود تو را از یاد ببریم وقتی ما نبودیم کنار بابا، شما به قول خود بابا همانطور که پدر دور فرزندش میگردد حسین پور 
جعفری دور من میگردد.

شبها تا زمانیکه مطمئن نمیشدی بابا خوابیده نمیخوابیدی و صبح ها قبل از بابا بیدار میشدی و دم در اتاق مینشستی.
همیشه جیب هایت پر بود از کشمش و توت خشک قدم به قدم از ترس گرسنه ماندن فرمانده ات، یارت، دست در جیب 

میکردی و در دهانش میگذاشتی.
چگونه میتوان از تو یاد نکرد وقتی -با تمام اینکه میدانستی همسرت در اوج احتیاجش به تو هست- بابا ما را واسطه کند 

در سفر آخر -که برگشتی نداشت- بگوید حسین را منصرف کنید با من نیاید.
با گفتن این جمله ی ما به تو رنگ رخسارت دیدن داشت. ما را حالل کن که عشقت را نفهمیدیم فقط جوابت را شنیدیم 

که گفتی: یعنی من حاجی را وسط بیابان تنها بگذارم...!!؟
کاش بودی سراغ بابا را از تو میگرفتیم تو هیچ وقت ما را بی جواب نگذاشتی

سالم مان را به بابا برسان
سفر به سالمت یار وفادار
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 خیمه، خیمه رسول اهلل؟ع؟ است

خوب می دانید منّزه ترین عاِلم دین که جهان را تکان 
داد اسـالم را احیـا کـرد، یعنـی خمینـی بـزرگ و پـاک 
ما، والیت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت 
قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد 
ید و چه شـما به عنوان سـّنی اعتقاد عقلی  دینی دار
ید، بدانید ]باید[ به دور از هرگونه اختالف، برای  دار
نجـات اسـالم خیمـه والیـت را رهـا نکنیـد. خیمـه، 

خیمه رسول اهلل است. می خواست 
طوری شهید 

شود که پوزه 
آمریکا و اسرائیل 

را به خاک بمالد
به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سالم اهلل 
علیهـا، شـهید شـهروز مظفری نیـا یکـی از همراهـان شـهید 
یسـتی آمریکا  سـپهبد قاسـم سـلیمانی بود که در حمله ترور
در عـراق بـه خیـل شـهیدان پیوسـت، ایـن شـهید در تیرمـاه 
سال ۱۳57 در قم متولد شده بود و در تهران زندگی می کرد.

همسرش می گوید: او همیشه پیش از حاج قاسم از خواب 
بیدار بود و پس از او می خوابید، قبل از نماز صبح درب خانه 

حاجی حاضر می شد تا همراهی اش کند.
مرتضی مظفری نیا، برادر شهید در گفت و گویی با اشاره به 
یژگی های برادر شهیدش »شهروز مظفری  خصوصیات و و
نیا« گفت: برادرم حدود ۱۰ تا ۱2 سال بود که در نیروی قدس 
سپاه و در جوار سردار شهید قاسم سلیمانی فعالیت می کرد، 
ولـی مـا در مـورد جزئیـات اقداماتـش کوچکتریـن اطالعاتـی 

نداشتیم.
وی افـزود: شـهادت آرزوی دیرینـه بـرادرم بـود و می گفـت: 
»می خواهم مثل شهید حججی شهید بشوم که پوزه آمریکا 

و اسـراییل به خاک مالیده شـود«
بـرادر شـهید، بـا بیـان این کـه ایـن شـهید عزیـز حقیقتا مثل 
فرمانـده اش شـجاع و باایمـان و بخصـوص بـا نیرو هـای 
تحـت امـرش مهربـان بـود و واقعا لیاقت داشـت کـه اینگونه 
در جـوار فرمانـده شـجاع و بـا اخالصـش به شـهادت برسـد، 
ادامـه داد: آرزوی بـرادرم ایـن بـود کـه در حـرم مطهـر حضـرت 
فاطمـه معصومـه سـالم اهلل علیهـا دفـن شـود و خوشـبختانه 
بـا هماهنگی هـای صورت گرفتـه بـا تولیـت آسـتان مقـدس 
کریمه اهل بیت)س( و سپاه استان قم این امر محقق شد.
گذشـت ایـن شـهید بزرگوار اشـاره  وی بـه خوش اخالقـی و 
گفـت: مهربـان و خوش اخـالق بـود و دسـت بـه خیـر  کـرد و 
یت و کار برمی گشت  داشت؛ حتی وقتی که خسته از مأمور
گـر احسـاس می کـرد کسـی چـه پـدر و مـادر و چـه غریبـه بـه  ا
کمکـش نیـاز دارنـد لباس از تن بیرون نمـی آورد و به کمک و 

خدمت می شـتافت.
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هادی در آستانه چهل سالگی بود، دخترش داشت تدارک 
تولد پدر را می دید، خیلی وقت بود که بابا را درست و حسابی 
ندیده بودند، از موقعی که به دنیا امده بود، پدرش در جنگ 
بود و حاال می خواست یک چهل سالگی خوب برای پدرش 
رقم بزند. اما آمریکا پدرش را از او گرفت. شهید هادی طارمی 
در خانه کوچکی در کوچه پس کوچه های یافت آباد تهران 
زندگـی می کـرد. کسـی جایـگاه او را نمی دانسـت تـا آنجـا کـه 
وقتـی شـهید شـد و از طـرف سـپاه پاسـداران جلـوی خانه او 
کارد زدند تازه هم محلی ها فهمیدند شهید طارمی یکی  پال

از آن مدافعان حرم و از همراهان حاج قاسم بوده است.
ز  در عظمت تشـییع حاج قاسـم سـلیمانی شـاید تشییع رو
بعد شـهید طارمی خیلی در رسـانه ها دیده نشـد اما آنها که 
در آن روز در تشییع این شهید بودند شاید هیچگاه تصویر 
گریه های محیا دختر نه سـاله شـهید طارمی را از یاد نبرند. 
شهید طارمی دو دختر ۹ ساله و ۴ ساله دارد. دختر ۹ ساله 
شهید طارمی، محیا نام دارد که بیش از سایرین از فراق پدر 
رنـج می کشـد. او شـاید بـه خوبـی معنای خوب رفتـن پدر را 
درک نکنـد امـا کـم کـم بایـد به جـای خالی او عـادت کرده و 
رسـم مقاومت و بردباری را یاد بگیرد. خواهر کوچکتر محیا 
کـه چهـار سـاله اسـت، هانیـه نـام دارد. هانیـه هنـوز مفهـوم 
شهادت و رفتن پدر را نمی داند. او هنوز اطالعی از نیامدن 
پـدر نـدارد. شـاید بی  تابی های هانیه از شـب های بدون پدر 
آغاز شود. اما قطعا این فرزندان شهدای ترور در فرا گرفتن صبر 
از سایر فرزندان شهدای مدافع حرم پیشی خواهند گرفت.

کنار برادر شهیدش از خانواده شهدا، در 
هادی برادر کوچکتر جواد بود. جواد فرزند بزرگ خانواده بود 
که در ۱5 سالگی به جبهه رفت. در عملیات خیبر کنار حاج 
همت شهید شده بود اما پیکرش در منطقه عملیاتی مانده 
بود. پیکر جواد بعد از ۱۱ سال به میهن اسالمی بازگشت. سال 
که پیکر برادر  ۱۳7۳ بود و آن موقع هادی ۱۶ ساله شده بود 
را می دیـد. پیکـری کـه تحولی عمیق در شـخصیت و درون 
رد و او را آمـاده کـرد کـه بـرای دفـاع از وطن به  هـادی بوجـود آو
سـپاه بپیوندد. هادی همیشـه دوست داشت شهید شود و 

کنار برادرش دفن شود و در آخر هم همین شد.

در کنار برادر شهیدش...
هادی طارمی، برادر شهید جواد طارمی که محافظ حاج قاسم سلیمانی بود و در 

حادثه تروریستی آمریکا در بغداد همراه ایشان به شهادت رسید
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زیر بار حرف زور نمی رفت
خوش اخالق و خوش برخورد بود اما از همان نوجوانی منش پایین شهری 
یر بار حرف زور نمی رفت. جلو آنهایی  داشـت. قاطع بود، جسـور بود و ز
که در محله می خواستند زورگویی کنند می ایستاد، روحیه جوادشان هم 
گـر در محله کسـی را اذیت می کردنـد، کمکش می کرد  همیـن طـور بـود. ا
و بسـیار به مسـاله ناموس اهمیت می داد. از نوجوانی اهل مسـجد بود و 
هیات می رفت و عالقه مند به ائمه بود. اینها بود که او را از درون ساخته 

بود و برای جنگ آماده کرده بود.
یت دست و پای مادر و پدرش را می بوسید بعد از هر مامور

مـادر و پـدرش برایـش خیلـی مهـم بودنـد. رضایت مادر و پـدر هم برایش 
خیلـی مهـم بـود. بـا اینکه چند خواهر و برادر داشـت، با اینکه سـالها بود 
ازدواج کـرده بـود، همیشـه قبـل از هـر عملیـات بعـد از کسـب رضایـت از 
همسـرش بـه سـراغ پـدر و مـادرش می آمـد تا آنها اعالم کنند کـه از هادی 
راضی هسـتند. می گفت »شـرط اینکه شـهید شـوم رضایت مادر و پدرم 
یت بر می گشت هم به سراغ آنها می رفت و  هست«. او هر بار که از مامور

دسـت و پای مادر و پدرش را می بوسـید.
یه از آموزش عراقی ها و سوری ها تا عملیات در سور

شهید هادی طارمی با وجود انکه پدرش بیشتر دوست داشت به سمت 
شغل آزاد برود اما بر طبق عالقه نظامی شد. سربازی اش که در سال 7۹ 
تمام شـد به سـپاه پیوسـت. روحیات او بیشـتر به این حوزه می خورد. در 
سپاه هم به واسطه توانمندی های نظامی و بدنی اش عضو سپاه قدس 
شد. در آن ابتدا در پادگان قدس به نیروهای عراقی و سوری که به جهت 
کـه اوضـاع  آمـوزش نظامی بـه ایـران می آمدنـد، آمـوزش مـی داد و سـال ۹۰ 
یه ناجـور شـد، جـزو اولیـن نیروهای سـپاه قدس بود که بـرای دفاع از  سـور
یه او را به حاج قاسـم نزدیک تر  حرم اعزام شـد. توانمندی هایش در سـور

کرد تا آنکه جزو محافظان شخصی او شد.
میوه درختان خانه سردار سلیمانی سر سفره پدر و مادرش

شهید طارمی از جمله کسانی بود که به شدت در حفاظت اطالعات 
و رفتـارش کنتـرل شـده عمـل می کـرد. هیچ کـس از کارش و جزئیات ان 
یت می رود، چـه می کند و  خبـر نداشـت، کسـی نمی دانسـت کجـا مامور
کی بر می گردد. رازداری و توانمندی های نظامی شـهید طارمی او را جزو 
یکه عالقه قلبی بسیاری  نفرات اصلی و نزدیک به حاج قاسم کرد، بطور
کرده بودند.  بین او و سـردار پیدا شـده بود و رفت و آمد خانواده ای پیدا 
پدر و مادرش از اینکه پسرشان همراه حاج قاسم سلیمانی است خیلی 
خوشحال بودند و هادی نیز گاهی برای آنکه آنها را خوشحال کند از میوه 

های درخت خانه حاج قاسم برایشان میوه می چیدید.

هادی تا آخر با من است  و با من شهید می شود!
شهید طارمی کمتر از جزئیات کارش حتی در خانواده تعریف می کرد. 
تنها گاهی آن هم برای آنکه خانواده خوشحال شوند خاطراتی را مختصر 
بیان  می کرد. اما حاال بعد از شهادتش دختر حاج قاسم خاطراتی را برای 
پدر، مادر و همسر شهید طارمی تعریف می کند که آنها از داشتن همچین 
شهیدی در کنار خود می بالند. دختر شهید سلیمانی تعریف می کند که 
»یـک روز سردارسـلیمانی در حـال رفتـن به کرج بوده کـه راننده ای همراه 
سـردار سـلیمانی بوده که سـردار به راننده گفته بود که شـما پیاده شـوید 
هـادی طارمـی آمـده! راننـده گفتـه بـود چـه اشـکالی دارد مـن هـم بیایـم؟ 
سـردار پاسـخ داده بود چون هادی تا آخر با من خواهد بود حتی در زمان 
شـهادت.« دختـر سـردار سـلیمانی یکـی از دالیـل آرامش همیشگی شـان 
کنار پدرشـان می داند و می گوید:  را در نبود پدر، همراهی شـهید طارمی 
که پدرم جهت عملیات عازم سـفر بود وقتی نگرانش می شـدیم  »زمانی 

بابا می گفت شـما نگران نباشـید امروز هادی همراه من اسـت«. آنهایی که ارتباط نزدیک هادی طارمی و سـردار 
سـلیمانی را دیده اند می گویند »طارمی برای حاج قاسـم یک نیرو نبود بلکه به اندازه چندین نیرو بود و با سـردار 

سلیمانی بسیار مانوس شده بود.«

داستان محراب نمازی که  برای دخترش خرید
خیلی به نماز اهمیت می داد و سعی می کرد همه اعضای خانواده را نیز برای نماز ترغیب کند. محیا تازه امسال 
مکلف شده بود و هادی برای آنکه دخترش را به نماز تشویق کند برایش چادر نماز و سجاده و محراب خریده 
بود. محیا می گوید: بابا به نماز بخصوص نماز اول وقت خیلی اهمیت میداد. او برایم محرابی خریده بود تا در 
آنجـا نمـاز بخوانـم. وقتـی خانـه بـود نماز جماعت دو نفـره میخواندیم برای اینکه موقع خواندن نمـاز من خنده ام 
نگیرد به مامان میگفت داخل اتاقم نیاید. او چادرش را محکم تر دور خود میپیچد و می گوید: بابا خیلی دوست 
داشت که ما حجابمان را رعایت کنیم. همیشه به من توصیه میکرد مراقب حجابم باشم. دوست دارم با عمل 

به وصیت بابا دلش را شاد کنم.
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کوچترین همراه حاج قاسـم بود، از نسـل دهه هفتاد؛ از  او 
گسستنی  آنهایی که برای اثبات اینکه این نسل هم پیوندی نا
با آرمان های 57 دارند، پاسـداری ازانقالب را برگزیده بود. 
»وحید زمانی نیا« متولد سال 7۱ بود و چند سالی بود که در 
لباس پاسداری از مردم ایران حفاظت می کرد. او هم در آن 

سحرگاه آسمانی شد.
شهید وحید زمانی نیا دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 
را در شهر ری با باالترین معدل گذراند. شهید وحید زمانی نیا 
بعد از گرفتن مدرک دیپلم جذب دانشگاه افسری امام علی 
)ع( شـد و در رشـته ی نیرو هـای مخصـوص سـپاه قـدس 
فعالیت خود را جهت پاسداری از انقالب اسالمی  آغاز کرد. 
شهید زمانی نیا با توجه به توانایی های باالیی که در چند سال 
خدمت از خود نشان داد در مدت زمانی کوتاه پس از فعالیت 
یه توانست یکی از محافظان و جزو هیئت های همراه  در سور
حاج قاسم سلیمانی شود. شهید وحید زمانی نیا برای دفاع 
یه علیه  از حریم اهل بیت )ع( ۴ سال در جبهه های نبرد سور
یه جانباز  تکفیری های داعش حضور یافت و در حلب سور
شیمیایی شد. وحید بچه محل حضرت عبدالعظیم بود؛ 
کی های شهرری، بعد از شهادتش هم همانجا خاک  از خا
یارتش  شد، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، جایی که ز

یارت امام حسین در کربالست. مانند ز
خادم هیئت بود ولی کسی نمی دانست مدافع حرم است
کار هیئت موج الحسـین  شـهید زمانی نیا از نوجوانی پای 
میـدان خراسـان بـود. هـر فرصتـی پیـدا می کـرد وقتـش را در 
هیئـت می گذرانـد. تـا دیـر وقـت هـم در هیئـت می مانـد تـا 
ظرف های عزاداران را بشـوید و جارو بکشـد. یک روز حاج 
ر به او گفته بود تو چرا تا این موقع اینجا هستی  حسین سازو
و خادمی می کنـی؟ وحیـد گفته بود »یکی از بنده های خدا 
هسـتم و هـرکاری بتوانـم بـرای خدمـت انجـام می دهـم.« در 

هیئـت کار می کـرد امـا کسـی نمی دانسـت او مدافـع حـرم 
اسـت و همراهـی حـاج قاسـم را می کنـد، بـه آنهایی هم 

کـه می دانسـتند گفتـه بود در هیئت چیـزی نگویید، 
یادی  نمی خواست در چشم کسی باشد. دلبستگی ز
با شهدا داشت و هر پنجشنبه به گلزار شهدا می رفت.

خوش اخالق و مودب
سـعی می کـرد بـر روی همـه بخندنـد، لبخنـد از صورتـش 
نمی افتـاد، امـا همیشـه آرام صحبـت می کـرد. اطرافیانـش 
می گویند هیچ وقت ندیدیم صدایش باال برود. فرزند نازدانه 
مـادرش بـود، بـه قـول قدیمی هـا »خیلـی مامانـی بـود« وقتـی 
یتی هم برود، بیشتر از همه ناز مادرش  می خواست به مامور
را می کشید، پدرش بازنشسته سپاه بود و راحت تر شرایط را 
درک می کـرد امـا وحیـد آنقـدر قربـان صدقـه مـادر می رفـت تا 
دلـش را بدسـت بیـاورد و بـا رضایـت او عـازم بشـود. برادرش 
می گویـد: »یکـی از مهمتریـن خصوصیـات اخالقـی وحیـد 
احترامـی  بـود کـه به بابـا و مامان می گذاشـت، حتی پایش را 

جلـوی آنهـا دراز نمی کرد.«
نمی خواست کسی بفهمد جانباز شیمیایی شده است!

وحیـد نمی خواسـت کسـی بفهمـد کـه چه می کنـد، هر جا 
که می رفت هیچ کس خبر نداشت، معموال حرف تو حرف 
می اندخت و با شوخی بحث ها را عوض می کرد، با اینکه 
یه بود، هیچ وقت از خاطراتش و حوادثش در  ۴ سال در سور
یه صحبت نمی کرد؛ آنقدر خوددار بود که  خانواده اش  سور
یه جانباز شیمیایی  بعد از شهادتش فهمیدند که او در سور
شده است! شهید زمانی نیا یک ماه پیش از شهادتش برای 
برخی آزمایش ها و عکسبرداری ها به اصفهان رفته بود، بعد 
از برگشت که مادرش پیگیر این آزمایش و عکس ها می شود، 
باز هم مثل همیشه بحث را عوض می کند، آزمایش هایی که 
یه  مربوط به شـیمیایی شـدن شـهید زمانی نیا در حلب سور
یوی داشـته  در سـال ۹۴ بـود. او بیـش از ۴۰ درصـد عفونت ر

است و یک کالم به کسی چیزی نگفته بود.

رمز همراهی با حاج قاسم رازداری اش بود
یه و عراق توانمندی  شهید زمانی نیا در عملیات های سور
های خود را نشان داده بود اما مهمترین چیزی که باعث شد 
او همراه و از نزدیکان حاج قاسم باشد، رازداری اش بود. وحید 
همیشه در سکوت بود، هیچ وقت از اقدامات و عملیات 
هایـش هیـچ چیز نمی گفـت. مادرش می گویـد: »من تالش 
کردم فرزند خوبی را تحویل جامعه بدهم، اهل نماز و روزه و 
هیئت و اشک بر امام حسین بود اما حاال در این چند وقت 
چیزهایی می شنوم که خودم هم تعجب کرده ام، یعنی ما در 
خانه مان یک همچین انسان واالیی داشتیم و خودمان خبر 
نداشتیم! چیزهایی می شنوم که وحید هیچ وقت آنها را در 
خانه مطرح نمی کرد و همیشه وقتی برای عملیاتی می رفت 

و برمی گشت ما از چیزی خبردار نمی شدیم!«

قرار ازدواج در کهف الشهدا
چند ماه بیشتر زندگی مشترک نداشتند. قرار ازدواج شان را 
در کهف الشهدا گذاشته بودند؛ جایی که اولین بار دوتایی 
بیـرون رفتـه بودند. همسـر شـهید وحید زمانی  نیـا در صفحه 
گرام خـود روایتـی از قـرار ازدواجشـان در مقبـره کهـف  اینسـتا

کرد.  الشهدای تهران را منتشر 
“بسـم رب العشـق اینجا می دونید کجاست؟ بله درست 
حدس زدید کهف الشهداست. منو و آقا وحید اولین باری 
کـه رفتیـم کهـف ایشـون اولیـن بارشـون بود و خیلی دوسـت 
داشـتن فضـای اینجـارو و کلی با حسـرت نـگاه می کردن به 
شـهدا … وقتی داشـتیم بر می گشـتیم کلی عکسـم گرفتیم و 
قرار بود بعد از عروسیمون با هم بیایم کهف الشهدا. خالصه 
کـه آقـا وحیـد خیلـی مـارو غافـل گیـر کرد و زود آسـمونی شـد 
گرچه با شـناختی  امیدوارم همگی مارو هم شـفاعت کنن 
کـه از ایشـوون دارم اونقـدر مهربـون و دلسـوز بـودن کـه محاله 
ازشون چیزی بخواهیم بتونه رد کنه … دعای من فقط تعجیل 
که زود بیان و همگی مارو از شر استکبار و  در فرجه آقامونه 
رگـو نجات بدن … آمین یا رب العالمین” ابـر قدرت هـای زو

وصیـت کـرده بود بعد از شـهادت وسـط حرم سـید الکریم 
خاک شود

وحید بچه شهرری بود؛ کدام شهرری است که عاشق این 
نباشد در حرم حضرت عبدالعظیم خاک شود؟! او هم مثل 
یه سال ۹۴ وصیت  بسیاری همین عشق را داشت. در سور
کـه بنـد آخـرش همیـن  نامـه ای دسـت نویـس می نویسـد، 
اسـت، »اگر شـهید شـدم من را وسـط حرم سیدالکریم دفن 
کنیـد«. همـان جـا که وصیت را نوشـته بود برای دوسـتانش 
هـم تعریـف کـرده بـود کـه ایـن وصیـت من اسـت؛ رفیقش 
به شـوخی به او گفته بود »تو و شـهادت! تو بادمجان 
بمی توفیق شـهادت نداری! اگر شـهید شـوی ما 
تو را کنار جوب های بهشت زهرا )س( دفنت 
می کنیـم«، وحیـد امـا در جـواب این شـوخی 
گفتـه بـود »شـما دعا کنید من شـهید شـوم 
هر جا دلتان خواست من را خاک کنید.«

دهه هفتادی
پای رکاب
حاج قاسم

262



غرب آسیای نوین
بیش از دو دهه فعالیت در منطقه غرب آسیا و تقویت نهضت های انقالبی در منطقه؛ 
مبارزه با تروریسم و اتحاد بین کشورهای محور مقاومت و پیروزی های گسترده در 
افغانستان؛ لبنان؛ عراق و سوریه و یمن برای حاج قاسم یک چهره جهانی ساخته است؛ 
چهره ای که حاال میراثی بعنوان غرب آسیای نوین را به ارمغان گذاشته است. غرب آسیای 
نوین می تواند یک منطقه اقتصادی متحد متشکل از کشورهای همپیمان استراتژیک 
باشد. حاال مدیریت این مجموعه بزرگ بر عهده جانشین سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی است. حاج اسماعیل قاآنی البته برای جریان مقاومت نام آشناست؛ کسی که 

به او لقب »مغز متفکر سپاه قدس« داده اند.
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از فرودگاه دمشق 
تا گلزار شهدای کرمان

؛ روایتی از چند روز تاریخ ساز

آن سحر هیچ کس نمی  دانست قرار است با خبر شهادت حاج قاسم از خواب بیدار شود، خبر 
آنقدر هولناک بود که همه در شوک آن فرو روند. آمریکایی ها باالخره تصمیم گرفته بودند حاج 
قاسم را از سر راه بردارند، البته خیال می کردند با شهادت حاج قاسم می  توانند او را از سر راه بردارند. 
آنها دست به اقدامی زدند که حاال مانند یک خوره به جان شان افتاده است. آن چند روز تاریخ ساز 

بود و مروری آن می تواند برای آنکه راه حاج قاسم در آینده نیز محکم ادامه یابد چراغ راه باشد:

آن روز صبـح حـاج قاسـم بـا هواپیمـا در فـرودگاه 
دمشـق نشسـت. جلسـه ای متشـکل از همـه 1

فرماندهان مقاومت ترتیب داده شده بود. بعد از 
احـوال پرسـی جلسـه را رسـمی می کند و می گویـد »همـه 
کیـد می گویـد کـه هیچ چیـز از قلم  بنویسـند!« چنـد بـار بـا تا
نیفتد! »منشور 5 ساله برنامه مقاومت« را ارائه می کند و بعد 
گروه های مقاومت در منطقه و نقش  از آن جایگاه تک تک 
هر یک و آنچه باید بکنند را عرضه می کند. هیچ ابهامی باقی 
نمی گذارد، جلسه ای مطول و 7 ساعته! گروه های مقاومت 
نمی داننـد تـا چنـد سـاعت دیگـر حـاج قاسـم را از دسـت 
که فرمان حاج قاسـم تا 5 سـال  می دهند اما حاال می دانند 
کـدام بخـش از ایـن جبهـه  کـدام بایـد  دیگـر چیسـت و هـر 

مقاومت را جلو ببرند.

حاج قاسم عازم بیروت شد تا سیدحسن نصراهلل 
را ببینـد. یـک سـاعت دیـدار بـا رهبـر حـزب اهلل 2

لبنان. او دو هفته قبل برای کارهایشان به ضاحیه 
رفته بود و چند ساعت با سید حسن نصراهلل صحبت کرده 
بود اما این بار برای کار نمی رفت. خود سیدحسن نیز از این 

  داغ حاج قاسم سنگین تر از داغ پسر شهیدم

ک را از من گرفته.  مـن مـادر شـهید هسـتم. ایـن چنـد روز بعـد از شـهادت حـاج قاسـم زندگی خـود و بچه هایم را فرامـوش کرده ام. رفتن حاج قاسـم خواب و خـورا
داغ فرزنـد شـهیدم بـه همـراه 276 نفـر از پاسـداران اسـالم )شـهدای غدیـر کرمـان( برایـم تـازه شـد. و خـدا می دانـد کـه داغ حاج قاسـم از داغ پسـر خودم سـنگین تر 

اسـت. خـدا آمریکایی هـا را لعنـت کنـد و تکـه تکـه شـوند، بـه حق خانـم فاطمۀ زهرا سـالم اهلل علیها
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بـرادران و خواهـران عزیـز ایرانـی مـن، مـردم پرافتخار و 
سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما 
باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسالم 
و ایـران کردیـد؛ از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی 
ولّی فقیه، خصوصًا این حکیم، مظلوم، وارسـته در 
دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را جان خود 

بدانید، حرمت او را از مقدسات بدانید.

آمـدن بـی برنامـه متعجـب بـود. یک سـاعت احوال پرسـی و 
شوخی و خوش و بش! 

یادی در مناطق دیگر  »حاجی با وجود این که مشغولیت های ز
داشت، از همیشه آرام تر و خوشحال تر بود. به قول شما ]به 
فارسی:[ )خیلی سرحال بود.( بسیار شوخی می کرد و بسیار 
می خندید. بنده به برادران هم گفتم. نورانی شده بود. به طرز 
عجیبی. من برایش ترسیدم. در دیدار قبل، یعنی دو سه هفته 
قبلـش مـن بـه حاج قاسـم گفته بودم: حاجی در رسـانه های 
کرده انـد. یکـی از مهم تریـن  امریـکا شـدیدا روی شـما تمرکـز 
مجله های امریکایی را نشانش دادم که تصویرش روی جلد 
آن بود و تیتر مقاله این بود:»سردار بی جایگزین«. گفتم برخی 
دوستان ما که ایاالت متحده را خوب می شناسند می گویند 
این مقدار تمرکز رسانه ای مقدمات ترور است، باید محتاط 
باشید. خب، می دانید که! خندید و گفت چه خوب! این 
آرزوی مـن اسـت و ایـن حرف هـا. در هـر صـورت مـن گفتـم 
امشـب را این جا بمانید. گفت نه همین امشـب به دمشـق 
برمی گردم و می خواهم برادران را در دمشق ببینم و فردا به بغداد 
می روم. معموال وقتی برادران به دفتر می آیند، بچه ها دوربین 
می آورند و عکس می گیرند. گاهی هم نمی آورند. اما این بار 
خود حاجی به بچه ها گفت دوربین کجاست؟ می خواهم 
با سید عکس بگیریم. به همین خاطر در حال نماز، در حال 
یم که  ایستاده، در حال نشسته، در حال وضو و… عکس دار
البته همه اش منتشر نشده. اما بسیار جالب بود که پافشاری 
کرد و به برادران گفت دوربین بیاورند و در همه ی حالت ها 
عکـس بگیرنـد. ایـن آخرین دیدار بنده و ایشـان بود. قاعدتا 
ید،  بنده به ایشان گفتم حاجی خواهش می کنم به بغداد نرو
شرایط خوب نیست، نگران کننده است. گفت نه، باید بروم. 
یر  گزینه ی دیگری ندارم. باید بروم چون می خواهم نخست وز
را ببینم و پیام های مهمی هست که باید برسانیم یا بشنویم 
و… راه دیگری وجود ندارد. خودم باید شخصا به بغداد بروم.«

در بازگشت به دمشق با یاران قدیمی و همیشگی 
خود خداحافظی کرد. سکوت شد. یکی گفت: 3

ید.«  »حاجی اوضاع عراق خوب نیست، فعال نرو

حاج قاسم با لبخند گفت: »می ترسید شهید بشوم؟« باب 
صحبت باز شد و هرکسی حرفی زد:

_ شهادت که افتخار است، رفتن شما برای ما فاجعه  است!
یم. کار دار _ حاجی هنوز با شما خیلی 

کـرد، خیلـی آرام و شـمرده  شـمرده  حاجـی رو بـه جمعیـت 
گفـت: »میـوه وقتی می رسـد باغبـان بایـد آن را بچیند، میوه 
رسـیده اگر روی درخت بماند، پوسـیده می شـود و خودش 
می  افتد.« بعد نگاهش را بین افراد چرخاند و با انگشـت به 
بعضی ها اشاره کرد و گفت: »اینم رسیده  است، اینم رسیده  

اسـت...« سـاعت ۱2 شـب هواپیما پرواز کرد.

کـه »خدایـا مـرا  یه نوشـته بـود   در اتاقـش در سـور
بپذیـر...« متنی عارفانه و عاشـقانه برای دشـوق 4

بـه محبـوب، می دانسـت که چند سـاعت دیگر 
کنـار یـار همیشـگی اش، حسـین  در فـرودگاه بغـداد در 
پورجعفری و با سردار رشید اسالم حاج ابومهدی المهندس، 
هـدف تیـررس آمریـکا قـرار می گیـرد و همانجا بود کـه آمریکا 
دکمه خروج خود از منطقه غرب آسیا را همزمان با دکمه ترور 

حاج قاسم زد.

دنیـا در بهـت بـود. حتی رسـانه های آمریکایی از 
یک قمار بزرگ صحبت می کردند که نتیجه اش 5

که البته شد.  به ضرر آمریکایی ها تمام می شود 
همـان سـاعات اولیـه صبـح پیکـر حـاج قاسـم را در هواپیما 
گذاشتند تا برای تشییع به ایران بیاورند اما با درایت و تدبیر 
فرماندهان سپاه و حشدالشعبی این کار متوقف شد. حاج 
کـه  قاسـم بایـد در سراسـر عـراق روی دسـتان بـرادران عراقـی 
سـالها بـرای نجاتشـان جنگیـده بـود تشـییع می شـد، تـا این 
تشـییع نقطـه شـروعی باشـد بـرای دوران جدیـد عـراق بـدون 
گسستنی بین  آمریکا! نقطه شروعی برای پیوندی جدید و نا
ایرانی و عراقی! جمعیتی که چگالی ان از بغداد تا کاظمین، 
از نجف تا کربال بیشتر و بیشتر شد، پیکرها هنوز روی دستان 
کـه پارلمـان عـراق خـروج آمریکایی هـا از ایـن  جمعیـت بـود 
کرد و بعد از آن عراق شـاهد جمعیتی بود  کشـور را مصوب 

که چند ده برابر شد و اجتماعی بیش از دو میلیونی را در آن 
یخی در بغداد زد، جمعه ای که شعارش این بود  جمعه تار

»آمریکا یا فرار کن یا کشته می شوی!«

یه، از هرات تا دوشنبه، از کابل   از ضاحیه تا سور
تا دهلی، از صنعا تا آنکارا؛ از آسیا تا آمریکا همان 6

طور که حاج قاسم روی دست ها تشییع می شد، 
بـر زبان هـای مختلـف نیـز جاری بود، حاج قاسـم برای همه 
یزمایـی ضداسـتکبار، مقـاوم،  یزمـا بـود، کار جهـان یـک کار
کـرده بـود تـا شـعار  عدالتخـواه! شـهادتش همـه را بـه خـط 

ضداستکباری را همه با هم فریاد بزنند.

یت داشـت بـه وحدت، به  حـاج قاسـم اما مامور
کـردن ایـران بـزرگ! بـه ایجـاد 7 یکـی شـدن و یکـی 

وحدت در کثرت تفکرها، آدم ها و پوشش ها! از 
ز به خود ندیده  همان اهواز که جمعیتی بدان شکل تا آن رو
یایی از انسان ها در آن موج می زند و تا  بود؛ تا مشهدی که در
کـه بـرای نخسـتین بـار از میـدان امـام حسـین )علیـه  تهـران 
السـالم( تـا میـدان آزادی اش یـک پارچـه ایسـتاده بودنـد بـه 
تشـییع پیکر حاج قاسـم و ابومهدی و یارانشـان، ایرانی از نو 
زنـده و پویـا را شـکل داد. حـاج قاسـم یـک تنـه نشـان داد کـه 
انقـالب اسـالمی زنده اسـت، مردم به آن بـاور دارند؛ او برای 
ر و اقتدار و آرامش  ایرانیان قهرمان ملی ای بود که با خود غرو

رد. را به همراه می آو

پیکر حاج قاسم به کرمان رسید، اما آنقدر ترافیک 
یاد بود که بعد از چندین ساعت هم 8 جمعیت ز

بـه گلـزار شـهدای کرمـان نرسـید، نرسـید تـا برای 
آخرین بار به لشگر ۴۱ ثاراهلل برود، تا پیش از اینکه خاک شود 
خبر بمباران موشـکی عین االسـد در جهان منتشـر شـود؛ تا 
باشد و به جهانیان نشان دهد که این اقتدار ایرانی است که 
همه آن هیمنه پوشـالی آمریکایی را در هم می شـکند، بعد 
از ۱۰۰ سال می تواند به پایگاه نظامی آمریکایی ها موشک بزند 

و مطمئن باشد که آمریکایی ها جرأت پاسخ ندارند.
کرمان خالصه ای است  گلزار شهدای  از فرودگاه دمشق تا 
گام دوم انقـالب رقـم می خـورد، ایرانـی مقتـدر و  از آنچـه در 
سرآمد در غرب آسیا، غرب آسیایی قوی و مستقل و بدون 
آمریکا، جبهه مقاومتی همگرا و فعال برای نابودی اسرائیلی 
یشـه  که غده سـراطانی این منطقه اسـت و در این گام دوم ر

کن خواهد شد.
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ماموریت سنگین حاج اسماعیل قاآنی پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی؛

قاآنی همان سلیمانی است
وقتـی حـاج قاسـم مسـئولیت »سـپاه 

در  مـا  نقـش  گرفـت،  عهـده  بـر  را  قـدس« 
منطقـه محـدود بـه حمایـت از نهضـت هـای 
آزادی بخشـی بـود کـه در گوشـه و کنار جبهه 
اسالم حضور داشتند؛ اما حاج قاسم کم کم 
یک تشکیالت بزرگی را به نام جبهه مقاومت 
شـکل داد. آن روزهـا کل دغدغـه دشـمن ما 
»حزب اهلل لبنان« بود؛ اما حاج قاسم با تدبیر 
و درایـت خـود ایـن جبهـه را بـزرگ کـرد؛ حـاال 
»انصـاراهلل یمـن«؛ »فاطمیـون افغانسـتان«؛ 
»زینبیون پاكستان«، »حشدالشعبی عراق«، 
»حـزب اهلل سـوریه« در کنـار حـزب اهلل لبنـان 
حضـور دارد و جبهـه قدرتمنـدی را تشـکیل 
داده است. وقتی حاج قاسم سلیمانی شهید 
شـد؛ بخـش زیـادی از رسـانه هـای دنیـا، ایـن 
ترور را لطمه ای جبران ناپذیر به سپاه قدس 
و جبهـه مقاومـت می دانسـتند اما تنها یک 
روز پس از شـهادت ایشـان فرمانده کل قوا 
حاج اسماعیل قاآنی را به عنوان فرمانده سپاه 
قدس منصوب کرد؛ فرماندهی که برای آنها 
که می شناختندش جایگاهی واال دارد و برای 
رسـانه هـای دنیـا چهـره ای ناشـناخته؛ اما در 
حقیقت او »مرد در سایه« سپاه قدس بود که 
بیشترین استراتژی های جنگی سپاه قدس 

در منطقـه را او طراحـی می کرد.
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رجزخوانـی علیـه آمریکایی ها 
پـس از شـهادت حاج قاسـم

ر را نمی فهمد؛ سـازش  دشـمن زبانـی بـه غیـر از زبـان زو
یـم، مـا راهمان مقاومت اسـت، مقاومـت در وجود  ندار
یشه کرده است، آمریکا یک غلطی کرد و راه برخورد  ما ر
بـا خـودش را بـرای همـه جوانمـردان عالم باز کـرد. امروز 
جوانمـردان جهـان حـس مـی کنند هر جـا آمریکایی ها 
کردند، یک مشـت بر دهان آمریکایی ها بزنند  را پیئدا 
که  گوییم  ز به مردم آمریکایی ها می  و می زنند. از امرو
حسـاب کار خودتـان را بکنیـد، مـا نمی خواهیم سـرباز 
آمریکایی کشته شود، یا خودتان جلوی آنها را بگیرید؛ 
یا دسـت قدرتمند فرزندان انقالب اسـالمی در سرتاسر 
عالم جلوی آنها را خواهد گرفت؛ البته اگر شما جلوی 

آنها را بگیرید خسـارتتان کمتر است!

ایـن فرمانـده لشـکر بگویـد 
، مـن می میـرم  بمیـر

علیرضـا دلبریـان جانبـاز دفاع مقـدس چنـدی قبـل در 
کی بودن  برنامـه ای تلویزیونـی خاطره ای شـنیدنی از خا
و تواضع سردار اسماعیل قاآنی مطرح کرد که لباس ها، 
چهره و پویتن پای فرمانده لشکر وصله پینه سه سانتی 
کـه خـودش جـزو رزمنـدگان تحـت  داشـت؛ دلبریـان 
فرماندهی سردار قاآنی بوده می گوید که با خودم می گفتم 
چرا پوتین نویی از تدارکات نمی گیرد؛ عاشق و دلباخته 
کی بودن فرمانده شدم؛ با خودم گفتم  این تواضع و خا

این فرمانده لشکر بگوید بمیر من می میرم.

حاج اسماعیل قاآنی کیست؟
این سـردار دوران دفاع مقدس که زاده شـهر مشـهد اسـت، در 
دوران پیروزی انقالب جوانی 2۰ ساله بود و اواخر سال 5۸ به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد و اوایل سال 5۹ برای آموزش به 
تهران آمد. به گفته خودش، با شهید خادم الشریعه مؤسس تیپ 
2۱ امام رضا)ع( و شهید چراغچی فرمانده تیپ امام رضا)ع( 
در یـک کالس آموزشـی در پـادگان سـعدآباد- کـه االن پادگان 
امام علی)ع( است- آموزش دیدند. بعد از آموزش به مشهد 
رفته و در مرکز آموزش سپاه به عنوان کادر مشغول به فعالیت 
می شود. با وقوع حوادث کردستان، اواسط سال 5۹ راهی آن 
منطقه می شود. وی از سال ۶۰ تا پایان جنگ در جبهه فعالیت 
می کرد ودر دوران دفاع مقدس فرماندهی یگان های 5 نصر و 2۱ 
امام رضا)ع( را برعهده داشت. سردار قاآنی تا سال ۶۶ فرمانده 
تیپ امام رضا بود که پس از آن فرماندهی لشکر 5 نصر را برعهده 
گرفـت. بچـه هـای جبهه به او »حاج اسـماعیل« می گفتند و 
این نام برای او ماندگار شد. بخشی از مجاهدت های سردار 
قاآنی در کتاب خاطرات سردار شهید محمدحسن نظرنژاد که 
با عنوان »بابانظر« توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، بیان 
شده است. شهید نظرنژاد از فرماندهان خراسانی دفاع مقدس 
بود که سال ها همراه با سردار قاآنی در جبهه های جنوب و غرب 
کشـور بـود. لشـکرهای امـام رضـا)ع( و نصـر در عملیات های 
مختلف دفاع مقدس، جزو لشکرهای خط شکن و مؤثر بودند. 
حاج اسـماعیل در جبهه چند بار از ناحیه چشـم و پا مجروح 

شد و از جانبازان جنگ تحمیلی است.

چهره ای استراتژیک و مسلط بر 
اطالعات عملیات

به دلیل شم باالی استراتژیک سردار قاآنی، چهره حاج اسماعیل 
همیشه به عنوان یک نیروی اطالعات عملیات برجسته در بین 
فرماندهان سپاه پاسداران شناخته می شود و همین امر باعث 
شد از ۱۳۸5 تا ۱۳۸۶ در مرکز سپاه به عنوان معاون اطالعات 
ستاد مشترک سپاه پاسداران )سازمان اطالعات سپاه فعلی( 
فعالیـت کنـد و پـس از آن نیـز از سـال ۱۳۸۶ تا شـهادت حاج 
قاسـم جانشـین فرمانـده نیروی قـدس بود؛ جایگاهـی بیش از 
همه به همان تخصص حاج اسماعیل یعنی نگاه استراتژیک 

و قدرت اطالعات و عملیات باز می گشت.
ـ اطالعاتی است که بیش از  سردار قاآنی فرمانده ای عملیاتیـ 
یک دهه همراه با سپهبد سلیمانی در جبهه مقاومت حضور 
داشته است. ناشناخته ماندن او علی رغم نقش مهم و راهبردی 
که در نیروی قدس سـپاه داشـت، باعث شـده بود به او لقب 

»فرمانده در سایه« و »مغز متفکر« بدهند.

رفاقتی طوالنی با حاج قاسم سلیمانی
سـردار قاآنی از ابتدای دفاع مقدس با سـردار قاسـم سـلیمانی 
آشنا شد و دوستی آنان از سال ۶۱ آغاز شد، در نهایت سردار 
قاآنی پس از 25 سـال از آغاز آشـنایی اش با سـردار سلیمانی و 
به عهده داشتن مسئولیت های مختلف نظامی در خراسان 
و ستاد مشترک سپاه، با درخواست سردار سلیمانی به نیروی 
قدس سپاه رفت و با جانشینی این نیرو، یار سردار سلیمانی 

یت های منطقه ای در جبهه مقاومت شـد. با  در انجام مأمور
تقسیم کاری که بین این دو فرمانده صورت گرفته بود، سردار 
قاآنی نیز حضور فعالی در تحوالت منطقه ای و اتفاقات میدانی 

جبهه مقاومت داشت.
این شناخت حاج قاسم از سردار قاآنی باعث شده بود از جمله 
نکته هایی که آخرین خواسته حاج قاسم از رهبر انقالب که 
در وصیـت نامـه اش آورده پیشـنهاد هایی دربـاره آینـده محـور 
مقاومـت بـوده اسـت. حـاج قاسـم در وصیـت نامـه خویـش با 
اشاره به برجستگی های شخصیتی و اشراف فرماندهی حاج 
کرده بود تا ایشـان فرماندهی سـپاه  اسـماعیل قاآنی پیشـنهاد 

قدس را عهده دار شـود.

جنگ های ۳۳ و 22 روزه اولین مواجهه 
منطقه ای

در کـوران مبـارزات منطقـه ای حاج قاسـم در جنگ ۳۳ روزه 
حـزب اهلل لبنـان بـا اسـرائیل؛ حـاج اسـماعیل بـه سـپاه قـدس 
پیوست و در همان ورود ابتدایی اشراف تحلیلی و اطالعاتی 
او به کمک حاج قاسم آمد. او در تحوالت جنگ ۳۳روزه و در 
جنگ هـای غـزه که معروفترین آنان جنـگ 22روزه بود، نقش 
مهمـی در حمایـت از جبهـه مقاومـت داشـت. بـا پدیـد آمـدن 
داعش، او کنار سردار سلیمانی در جبهه مقاومت حضور یافت 
و در قامت جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه نقش مؤثری در 
شکست داعش داشت، به گونه ای که دشمنان او را در »لیست 
ترور« قرار دارند و او را »مغز متفکر نیروی قدس سپاه« نامیدند. 
حاج اسماعیل با این حال همچنان تالش داشت در تصویر 
دیده نشود. اگرچه نامش در بین جبهه دشمن آشنا بود اما در 

داخل چندان کسی او را نمی شناخت.

حکم رهبری برای ادامه مسیر حاج قاسم
با پیشنهاد حاج قاسم فرماندهی کل قوا حاج اسماعیل قاآنی 
را بعنوان فرماندهی سپاه قدس منصوب کرد. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این پیام عنوان فرمودند: »در پی عروِج شهید 
عالی مقـام سـردار پرافتخـار حـاج قاسـم سـلیمانی رضـوان 
اهلل علیه، فرماندهی نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی را به سـردار سرافراز سـرتیپ اسماعیل قاآنی که در 
شـمار برجسـته ترین فرماندهان سـپاه در دفاع مقدس بوده 
کنار سـردار  و در طول سـالیان متمادی در نیروی قدس در 
شهید در منطقه خدمت کرده است می سپارم. برنامه ی آن 
ران فرماندهی شهید سلیمانی  نیرو عینًا همان برنامه ی دو
اسـت. از همه ی همکاران آن نیرو حضور و همکاری آنان 
را با سردار قاآنی خواهانم و توفیق و تأیید و هدایت الهی را 

برای ایشان مسألت می کنم.«
سرلشکر رضایی حدود دو ساعت پیش از صادر شدن حکم 
یزیونی گفت: »حاج  انتصاب سردار قاآنی در یک برنامه تلو
قاسـم چـون انتظـار شـهادتش را داشـت، همه چیـز را فراهم 
کـرده و مشـخص کـرده چه کسـانی و چگونـه راهـش را ادامه 
بدهنـد.« او پـس از ایـن انتصـاب نیـز گفـت: »سـردار قاآنـی 
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  بدنش تکه تکه بود 

کسـی بر علیه  که مبادا  که می ماندند، برایمان صحبت می کردند و همیشـه از امام و رهبر سـخن می گفتند  که به محل شـان می آمد و 2 یا 3 شـبی  ایشـان زمانی 
گر کسی این چنین کرد، شما منعش کنید. یادم است زمانی که این جا بودند، تعدادی مرد دورش جمع شدند و پیراهنش را در  امام خامنه ای سخنی بگوید و ا
که بدنش را دیدم، آثار باقی مانده  که به عنوان قوم و خویش می خواهم این حرف را بزنم، نه! وقتی  کنید  آوردند. به واهلل! خدا ایشـان را می خواسـت نه فکر 

کهنوج. که زیر سیم های خاردار می رفت و بدنش تکه تکه بود. ایشان در روستای قنات ملک بودند و من در روستای  از جراحت های زمان جنگ را داشت 

مواضع اخیر سردار قاآنی  
حاج اسماعیل فرمانده در سایه سپاه قدس بود، اگرچه 
خـود حـاج قاسـم هم کمتر در فضای رسـانه ای حضور 
داشـت، حـاج اسـماعیل تقریبـا حضوری در رسـانه ها 
نداشت؛ اگر چیزی از او در رسانه ها منتشر شده است 
نیز مربوط به جلساتی مانند یادواره شهدا بوده است که 

گه گاه در آن سخنرانی می کرد.

26 دی سال 93: 
آمریکا و اسراییل کوچک تر از آن هستند که خود را همتراز 
با قدرت نظامی ایران بدانند؛ این قدرت اکنون خود را 
در کنار مردم مظلوم فلسطین و غزه در قالب موشک و 

سالح به منصه ظهور رسانیده است.

۱8 فروردین ۱396:
کشـور های اسـالمی  مـا وقتـی بـرای دفـاع از مسـلمانان 
گام برداشـتیم هدفمـان انجـام وظیفه الهی بـود و اولین 
نتیجه اش متوجه خود نظام شد. به برکت دستگیری 
از مسلمانان خداوند خطراتی را از این کشور دفع کرد و 
باعث شد تا ایران اسالمی به یک مرکز امنیت و ایجاد 

امنیت برای دیگر کشـور ها تبدیل شـود.

دیـدار هیٱتـی از جنبـش حمـاس بـه رهبـری اسـماعیل هنیـة بـا 
سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

دیدار عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق با سردار قاآنی

دیدار اکرم الکعبی دبیرکل حرکة النجباء عراق با سردار قاآنی

دیدار محمد طاهر زهیر استاندار بامیان افغانستان با سردار قاآنی

بـه تمـام رمـوز جبهـه مقاومت آشناسـت. او سـرخط اسـت 
یه و  و فرمـان را در دسـت دارد. سـردار قاآنـی در جریـان سـور
یادی را برای پشـتیبانی  عراق نقش جدی داشـت و وقت ز

از نیـروی قـدس و مقاومت صرف کرد.«
سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان 
کید بر اینکه "سـردار قاآنی دوشـادوش سردار سلیمانی  با تأ
در جبهـه مقاومـت حضـور داشـته اسـت"، گفـت: »جبهـه 
کوهی از تجربه  که  مقاومت از تفکر و اندیشـه سـردار قاآنی 

اسـت، استفاده خواهد کرد.«
سـردار اسـدی که سـال ها فرمانده مستشـاران نظامی ایران 
زه و مقابله با  یه و لبنان بوده و در جنگ های ۳۳رو در سور
ید: »راه شهدا و به خصوص  داعش حضور داشته نیز می گو
راه سردار شهید سلیمانی ادامه پیدا خواهد کرد. سردار قاآنی 
راه ایشـان را ادامه خواهد داد و دشـمنان در عمل خواهند 

دید که ایشان کیست.«
یر امور خارجه نیز بالفاصله  ز همچنین محمدجواد ظریف و
پس از انتصاب سردار قاآنی پیامی خطاب به فرمانده جدید 
نیروی قدس سپاه صادر کرد  و گفت: »با سردار قاآنی رابطه 
ز دو بار با سردار قاآنی دیدار داشتم و بعد از  خوبی دارم. امرو
انتصاب وی توسط رهبر انقالب هم تلفنی صحبت کردم 

زارت خارجه برای همکاری گفتم.« و از آمادگی خود و و
فرماندهی جبهه مقاومت با همان فرمان حاج قاسم

آیـت اهلل خامنـه ای در حکـم انتصـاب سـردار قاآنـی عنـوان 
ران  کـه "برنامـه ی آن نیـرو عینـًا همـان برنامـه ی دو فرمودنـد 
کـه سـردار  فرماندهـی شـهید سـلیمانی اسـت"؛ برنامـه ای 
یـن و اجـرای آن نقـش مهمـی داشـت و حـال  قاآنـی در تدو
مرد در سایه نیروی قدس به میدان آمده تا اجرای آن برنامه 
ینی طرف  را ادامـه دهـد. حـاال امـا قاآنی بـا غرب آسـیای نو
است، ایران با اقتدار توانسته خالفت داعش را در منطقه 
یسـم در  ر کنـد و بـه عنـوان بزرگتریـن قـدرت ضـد ترو نابـود 
منطقه شناخته شود. حاج قاسم نسخه ی امنیت بومی در 
کرده و حاال می توان به  کشورهای منطقه را طراحی و اجرا 
این نسخه اعتماد کرد. منطقه غرب اسیا حاال پیوندهای 
گسسـتنی با هم دارند، خط اقتصادی تهران  اسـتراتژیک نا
الذقیه کشـورهای منطقه را به یکدیگر به لحاظ اقتصادی 
متصل کرده است و اینها شرایط جدیدی را برای فرماندهی 

سـپاه قدس فراهم کرده اسـت.
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سیدرضا صدرالحسینی؛ کارشناس مسائل غرب آسیا 
در گفت وگو با ویژه نامه »مکتب سلیمانی«:

می توانیم یک
جاده ابریشم جدید
راه بیاندازیم
ترانزیت تهران-الذقیه یک قدرت اقتصادی منطقه ای ایجاد می کند

اشاره: چند سال جنگ علیه تروریسم در 
منطقه و اتحاد استراتژیک کشورهای منطقه 
بـا پایـان داعـش وارد فـاز جدیـدی شـد، یـک 
اتحـاد اقتصـادی در منطقـه کـه می توانـد بـه 
رشـد اقتصـادی کشـورهای جبهـه مقاومـت 
بـدل شـود. خـط ترانزیـت تهـران الذقیـه یکی 
از نقـاط عطـف تاریـخ اقتصـادی جهان اسـت 
کـه می توانـد مهمتریـن شـاهراه اقتصـادی 
جهان باشد. درباره این تغییرات اقتصادی و 
اهمیت این شاهراه های ترانزیتی با »سیدرضا 
صدرالحسینی« کارشناس مسائل غرب آسیا 

گفتگو کردیم:
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  دفن شهید جمالی 

که در دسـت داشـتند درآوردند و  کار دفن شـهید را انجام دهند. یک دفعه دیدم حاج قاسـم انگشـتری را  که حاج قاسـم  زمان دفن شـهید جمالی، اصاَل قرار نبود 
کفش هایشان را درآوردند و وارد قبر شدند و جنازۀ شهید  گفتند مواظب باش از دستت نیفتد. سپس جلو رفتند و آقای حسنی را هم صدا زدند و  به من دادند و 
کردند. گرفتند و بر روی سینه شهید جمالی قرار دادند و به این شکل شهید جمالی را دفن  ج شدن از قبر انگشتر را از من  گذاشتند. قبل از خار جمالی را در قبر 

پس از مقابله با داعش، شاهد تغییر برخی از 
اهداف ایران در سوریه بودیم. یکی از این اهداف 
مسائل توسعه اقتصادی بود. چرا این محور در 

دستور کار تهران قرار گرفت؟
همان طور که اشاره کردید یکی از موضوعات بسیار مهم و 
یسـم که جمهوری اسـالمی  اساسـی در جریان مقابله با ترور
پیشقراول آن در منطقه بود، مساله توسعه اقتصادی است. 
به نظر من توسـعه اقتصادی قطعًا و یقینا با نگاه فرهنگی و 
تمدنی مدنظر است؛ در حقیقت اگر امروز صحبت از تمدن 
نوین اسالمی می شود باید توجه داشت که، باالخره این تمدن 
نوین اسـالمی ابعاد مختلفی در موضوعات اساسـی مانند 
مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و 
حتی دفاعی دارد. اقدامی که جمهوری اسالمی در رابطه با 
یسم در منطقه انجام داد یکی از زمینه های  بحث مقابله با ترور
ایجاد توسعه اقتصادی و فرهنگی است. یعنی در حقیقت 
کـه  مجموعـه اقدامـات جمهـوری اسـالمی و نقطه گـذاری 
نظـام بـرای ایـن اقدام انجـام داد، باعث شـد بهترین عزیزان 
یت اعزام کند و توانمندی های مختلفی  خودش را به مامور
گرفـت. در ایـن میـان یکـی از  کار  را در حـوزه مستشـاری بـه 
موضوعات مهم، اتصال ایران از طریق خاک عراق به ساحل 
مدیترانه یا همان الذقیه است. این مساله ای بسیار مهم بود 
و در مقابل هم دشمنان فروانی دارد. واقعیت این است که 
حوزه تمدن سازی و همچنین موضوع افزایش توانمندی های 
اقتصادی، یکی از اساسی ترین مولفه های است که باید به 
آن توجـه شـود. اگـر مـا بتوانیـم از تهـران سـوار قطـار شـویم و از 
خاک عراق عبور کنیم و به ساحل مدیترانه برسیم، در واقع 
یک موقعیت جدید اقتصادی برای تمام این مسیر به وجود 
آورده ایم؛ به این معنا که جمهوری اسالمی می تواند ساحل 
خلیج فارس را از کوتاه ترین راه به ساحل مدیترانه متصل کند. 
امنیت این محور، یعنی امنیت سه کشوری که این خط آهن 
یا اتوبان از آنها عبور می کند که به معنای ایجاد امنیت قابل 
توجه و قابل اتکا در این مسیر است. توانمندی های موجود 
در جمهوری اسالمی در حوزه فنی و مهندسی و همچنین 
توانمندی های موجود در عراق بعالوه توانمندی و ظرفیت 
یه می توانـد زمینه توسـعه اقتصادی این سـه  موجـود در سـور
یت ایران ایجاد کند. همه می دانند که عراق  کشور را با محور
یسم، قطعًا و یقینًا  یه با توجه به هجمه های شدید ترور و سور

در حوزه های اقتصادی عقب ماندگی دارند و ایران میتواند در 
این حوزه ها از مسیر یاد شده کمک حال آنها باشد. البته نگاه 
جمهوری اسالمی به این کمک ها یک طرفه نیست و البته 
به دنبال ان نیستیم که آنها فقط گیرنده باشند یا با یک نگاِه 
سرمایه داری آنها را تحقیر کنیم؛ بلکه به دنبال تبادل و توسعه 
محور اقتصادی سه جانبه و حتی چند جانبه هستیم. باید 
توجه کنیم که اسناد باالدستی ایران در حوزه توسعه اقتصادی 
اسـنادی نیسـت که بر اسـاس نگاه طبقه بندی شده باشد؛ 
بلکه این موضوع، یک بحث تعاملی است. به این معنی که 
جمهوری اسالمی می تواند تجربیاتش در فراز و نشیب های 

توسعه اقتصادی را به عراقی ها و سوری ها منعکس کند. 
در عراق مسـائلی در حوزه انرژی وجود دارد که قطعا و یقینا 
یه در  یه می توانند از آن بهره ببرند. همچنین سور ایران و سور
مسئله کشاورزی، حوزه آبرسانی، حوزه درمان در روستاها و 
مناطق دوردست بسیار پیشرفت کرده و این میتواند به کشور 
عراق و ایران منتقل شود. از سوی دیگر ایران موفقیت هایی 
در مسـائل واکسیناسـیون، تولید داروهای بومی، توانمندی  
ایجاد شـرکت ها و کارخانجات داروسـازی بعالوه سـاخت 
تجهیزات پزشکی به دست آورده و تقریبا تا بیش از ۹۰ درصد 
به خودکفایی رسیده است که این می تواند به دو کشور عراق 
یه منتقل شود. ما در حوزه آی.تی موفقیت های قابل  و سور
توجهی داشتیم و دانشجویان و اساتید قابل اعتنایی در این 
حـوزه وجـود دارد کـه می تواننـد به این دو کشـور کمک کند. 
پا،  یه برای رسـیدن کاالها از ارو به هر ترتیب جغرافیای سـور
چین و حتی روسیه بسیار مهم است و کریدور تهران - الذقیه 

می تواند نقش مهم در آن ایفا کند.
این مسیر می تواند ایران و بنادر ما در ساحل خلیج فارس را 
یه در مدیترانه وصل کند؛ در حقیقت یک جاده  به بنادر سور
یم. ترانزیت تهران-الذقیه  ابریشم جدید را می توانیم راه بیانداز
یک قدرت اقتصادی منطقه ای ایجاد می کند. سه کشور 
یه عالقه مند به این مسئله هستند اما این  ایران، عراق و سور
مسیر بدخواهانی دارد که در راس آنها آمریکایی ها قرار دارند. 
آنها تصور می کنند که باز شدن این مسیر به مفهوم راه اندازی 
لجستیک مقاومت در حوزه شامات است و به دلیل نزدیک 
شدن پشتیبانی جمهوری اسالمی از جریان های مقاومت 
در حوزه لبنان و فلسطین، قطعًا آمریکایی ها نسبت به این 
یژه ای نشان می دهند. به همین دلیل  موضوع حساسیت و
حدود دو سال گذشته که این مسئله می توانست در دستور 
یه  کار قرار بگیرد و امنیت قابل توجهی در کشور عراق و سور
یم صهیونیستی  ایجاد شده بود، آمریکایی با اصرار و فشار رژ
تـالش کـرد کـه در چندین نوبـت موضوع بازگشـایی گذرگاه 
التنف را به خلل روبرو کند و حتی در این رابطه تهدیداتی را 
به طور مستقیم متوجه عراقی ها کردند و میگفتند که نباید 
این گذرگاه باز شود. البته نظام سیاسی عراق نسبت به این 
مسئله کاماًل همت کرد و حمایت خودش در باز کردن این 
گذرگاه را نشان داد و این موضوع نشان دهنده این هست که 
یه و عراق نسبت به راه اندازی این مسیر عالقه مند  کشور سور
هستند؛ چراکه دورنمای این مسئله برای آنها بیش از آنکه در 
حوزه امنیتی و نظامی اهمیت داشته باشد در حوزه اقتصادی 
اهمیت دارد. خوشبختانه فقط حدود 5۰ کیلومتر راه آهن در 
این میان وجود دارد که بخشی از آن در عراق و بخش کمترش 
یه است. این خط آهن می تواند از جنوب جمهوری  در سور
یه  اسالمی )از خاک استان خوزستان( به راه آهن عراق و سور
متصل شود که قطعا و یقینا در پروژه های بعدی می تواند به 
نقـاط مختلـف جمهـوری اسـالمی )بندرعبـاس و چابهار( 
متصـل شـود. اگـر الزم شـد خطـوط جدیـدی احداث شـود و 

می توان این کار را در مدت کوتاهی انجام داد. 

این پروژه برای برخی کشورها خوشایند نیست. 
احداث این مسیر چه تبعاتی می تواند داشته 

باشد؟
به نظر می آید مجموعه تهدیداتی که این پروژه بزرگ منطقه ای 
را تحت تاثیر قرار می داد حل و فصل شده و مهم ترین مسئله 
یسـمی بود که در حقیقت نظام های سیاسـی  مقابله با ترور
این سه کشور با کمک ارتش ها و محور مقاومت آنرا تسهیل 
کردند. ممکن اسـت اتفاق های کوچکتری بیافتد؛ چرا که 
باالخـره هـر مسـیر ترانزیتـی ممکـن اسـت دچـار ناامنی هـای 
موقت و لکه ای بشود اما اینکه یک اتفاق بزرگ با درون مایه 
امنیتی رخ دهد، تا حدودی دور از ذهن است. ممکن است 
کـه مجـددًا عواملی وابسـته به خـارج از عراق به دنبال ایجاد 

این مسیر می تواند 
ایران و بنادر ما در 

ساحل خلیج فارس را به بنادر 
سوریه در مدیترانه وصل کند؛ 
در حقیقت یک جاده ابریشم 

جدید را می توانیم راه بیاندازیم. 
ترانزیت تهران-الذقیه یک 
قدرت اقتصادی منطقه ای 

ایجاد می کند. سه کشور ایران، 
عراق و سوریه عالقه مند به این 

مسئله هستند اما این مسیر 
بدخواهانی دارد که در راس آنها 

آمریکایی ها قرار دارند.
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 مرزها را تفکیک کنید 

عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی  با هم 
ید، اما اگر عمل شما و کالم شما یا مناظره هایتان  دار
به نحوی تضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید 
شـما مغضـوب نبـی مکرم اسـالم و شـهدای ایـن راه 
هسـتید؛ مرزهـا را تفکیـک کنیـد. اگـر می خواهید با 
هـم باشـید، شـرط بـا هم بـودن، توافق و بیـان صریح 

حول اصول اسـت. 

و خلق تهدیدهای امنیتی برای این مسـیر باشـند اما اینکه 
بخواهد پروژه را متوقف کنند فقط از جانب نیروهای فرامرزی 
مثل آمریکایی ها متصور است. در بین این سه کشور اراده 
کامل وجود دارد و کارهای اساسی را در حوزه امنیتی و ایجاد 
یسم انجام شده است. نکته دیگری که  امنیت مقابله با ترور
ممکن است پروژه را با تهدید مواجه کند، ایجاد اختالف بین 
یه و یا اختالالت اینچنینی است  عراق و ایران یا عراق و سور
که بیشتر در حوزه نرم افزاری مانند ایجاد شایعات و دوگانگی 
قومیتی و امثالهم است. اما در حوزه های عملی من بعید 
می دانم که بتوانند مقابل این پروژه بایستند مهم این است 
یسـم وجود  که یک اراده مسـتحکم مانند اراده مقابله با ترور
داشته باشد و دولتها در این رابطه عزم خودشان را جزم کنند 

که اجازه ندهند اختالالتی در صورت بگیرد.

جایگاه روس ها در این پروژه؟
یه و ایران  همانطور که گفتم ستون های این پروژه عراق، سور
هسـتند امـا گفتـم کـه در مراحـل، فازهـا و پروژه هـای بعـدی 
کشـورهای دیگـر منطقـه حتی روسـیه می تواند به ایـن کارزار 
یای مدیترانه اهمیت دارد  بپیوندد. برای روسیه پیوستن به در
یای کاسپین هم برای  و موضوع دیگر سواحل خزر است که در
روسیه اهمیت دارد تا بتواند هم یک ترانزیت ساحلی داشته 
باشد و هم برای خودش ایجاد توسعه کند. باالخره حضور یک 
کشور قدتمند مانند روسیه که در مسئله امنیتی در منطقه 
همراهی کرده خارج از عرف یا خارج از آن چارچوب و قواعد 
نخواهـد بـود و حضـور او در حـوزه فنـی، آموزشـی، تجـاری و 
تجارت بین الملل می تواند موثر باشد و به نظرم هرچقدر که 
ما بتوانیم افراد موثرتر یا کشورهای موثرتر در منطقه را وارد این 
کنسرسـیوم بکنیـم، قطعـا میتوانـد بهتـر و موثرتـر عمـل کند. 
البته بعد از راه افتادن این جاده ما مسئله سوخت رسانی به 
مفهوم گازرسـانی به سـاحل مدیترانه و کشـورهای منطقه را 
در دستور کار خواهیم داشت؛ چراکه ما دومین صادرکننده 

و تولید کننده گاز در دنیا هستیم. 

فرصت هایی که این پروژه در اختیار ما و دو کشور 
دیگر قرار می دهد چیست؟

یکـی از مـواردی کـه امـروزه در کشـورها مطـرح بـوده، مسـئله 
بازارهـای مشـترک اسـت. در حـوزه اقتصـادی، بحـث پـول 
یه  کشـور عـراق، ایـران و سـور مشـترک در میـان اسـت. سـه 
جـزء کشـورهای در حـال توسـعه هسـتند و بـه بازار مشـترک 
احتیـاج دارنـد و بـه نظـرم ایـن جـاده می توانـد بـه این مسـائل 
کمک کند. مسـئله دیگر، تعلیم و تربیت نیروهای انسـانی 
یه  کشـور ایـران و سـور کـه در ایـن زمینـه  متخصـص اسـت 
می توانند یکدیگر کمک کنند و حتی هر دو می توانند کمک 
حـاِل عـراق باشـند. بـا توجـه بـه شـرایط دانشـگاه های آنجـا 
کـز، تربیـت نیـروی انسـانی  و تعطیلـی طوالنـی برخـی از مرا
متخصـص مسـئله خیلـی موثـری اسـت. وقتـی صحبـت 
از گاز میکنیـم یعنـی مسـئله انـرژی کـه ده هـا موضـوع بـه آن 
مرتبط میشود. در مسئله کشاورزی، تکنولوژی و حوزه های 
مختلف جمهوری اسالمی در قالب تامین نیروی انسانی 
اساتید دانشگاه در حوزه های مختلف می تواند ورود کند. 
یسم سالمت را می توانیم  یسم مذهبی یا تور حتی بحث تور

رشـد بدهیم که تمام این مسـائل به  این جاده و مسـیرهای 
ارتباطـی آن مربـوط اسـت. مـن بـه پـول مشـترک هـم اشـاره 
کـردم و قطعـًا ایـن موضـوع میتواند شـروع یک حرکتی باشـد 

کـه هم اکنـون در بعضـی از کشـورها آن را شـاهد هسـتیم.

به نظر شما نفوذ اقتصادی سعودی ها و امارتی ها 
در سوریه یا عراق می تواند تهدیدی برای این 

پرژه باشد؟
حتما سـعودی ها و اماراتی ها در این زمینه تالش می کنند 
که بتوانند حضور خودشان را )که احتماال در حوزه سرمایه 
گـذاری مالـی اسـت نـه در هیچ حوزه دیگـر( افزایش دهند. 
کشـورهای دیگـر هسـتند و امـکان ایـن  آنهـا هـم وابسـته بـه 
را ندارنـد کـه بتواننـد از توانمندی هـای خودشـان بـرای حل 
کـه خـود آنهـا باعـث ایجـاد  یه  یرسـاختی سـور مشـکالت ز
تخریب هـا بودنـد، اسـتفاده کننـد. نکتـه حائـر اهمیت این 
یه در اتحادیه کشورهای عرب به  است که حضور کشور سور
یه در حوزه های  مفهوم این نبوده و نیست که استقالل سور
اقتصادی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دستخوش 
یک چالش جدی شود؛ چراکه تمام مقامات سوری و مردم 
یه اینرا می دانند که مشکالت ۸-۹ ساله آنها در حوزه  سور
یسـم به خاطر اختالفاتی بوده اسـت که کشور سعودی  ترور
با آنها داشـته و این اختالفات حل شـدنی نیسـت. ما نگاه 
حافظ اسد و بشار اسد به کشورهای عربی و تحقیر آنها توسط 
ایـن دو را فرامـوش نمی کنیم. آنها بارها به کشـورهای عربی 
که شـما وابسـته اید و شـما دارای هیچگونه تعاملی  گفتند 

یکی از مواردی که امروزه 
ح بوده،  در کشورها مطر

مسئله بازارهای مشترک است. 
در حوزه اقتصادی، بحث پول 

مشترک در میان است. سه 
کشور عراق، ایران و سوریه 

جزء کشورهای در حال توسعه 
هستند و به بازار مشترک 

احتیاج دارند و به نظرم این 
جاده می تواند به این مسائل 

 ، کمک کند. مسئله دیگر
تعلیم و تربیت نیروهای انسانی 

متخصص است که در این زمینه 
کشور ایران و سوریه می توانند 
یکدیگر کمک کنند و حتی هر 
دو می توانند کمک حاِل عراق 

باشند.

نیستید. واضح است که سعودی ها از قبل دائما در تالش 
یه  یه بودند. بنابراین ورود سور تضعیف نظام سیاسـی سـور
بـه اتحادیـه عـرب و یـا بیـان بعضـی از موضوعـات از جانب 
عربستان و امارات نمی تواند آنچنان تهدید جدی محسوب 
یه و عراق در این  شـود. بنابراین مهم عزم و اراده  ایران، سـور
یه به  رابطه است و ما مطمئن هستیم که هر چقدر که سور
کشـورهای مسـتقل و همـراه او در ایـن بحـران بـرای حل این 
بحران همکاری کند و نزدیک شود، کشورهای حوزه خلیج 
فارس و عربستان بیشتر به او احتیاج پیدا می کنند و دنبال 
او می روند. لذا به دلیل عدم توانمندی های اقتصادی، فنی، 
مهندسی و آموزشی در کشورهای امارات و عربستان آنها به 
یه ایجاد کنند؛  هیچ عنوان نمی توانند جاذبه ای برای سـور
یه هم با توجه به  مگر فقط مسائل مالی باشد که قطعا سور
اقدامـات تخریبـی عربسـتان و امـارات نمی گـذارد آنهـا وارد 

محیطش شوند.
 اگر سـه کشـور بتوانند این کار را به سـرانجام برسـانند شک 
نکنیـد در حـوزه مسـائل تجـاری، کویت و قطـر هم به جمع 
کـه قـدرت جـذب سـعودی ها در بین  آنهـا می پیوندنـد؛ چرا
کشـورهای منطقه بسـیار کاهش پیدا کرده اسـت. علیرغم 
اینکه سـعودی ها خیلی تالش می کنند جایگاه خودشـان 
در بیـن کشـورهای عربـی منطقـه را داشـته باشـند، امـا ایـن 
اقـدام می توانـد جایـگاه سـعودی در منطقـه را بسـیار بسـیار 
کاهـش دهـد و برعکـس می تواند این سـه کشـور را به عنوان 
یخی  کشـورهای نمونـه کـه می تواننـد خارج از مدل هـای تار
منطقه پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی با همدیگر 
داشته باشند، مطرح کند. طبیعی است که این روند باعث 
جذب کشورهای دیگر هم می شود. نکته دیگر مسئله رقابت 
بین کشـورهای عربی اسـت. رقابت بین کشـورهای عربی 
یه و عـراق  کـه بدیـن وسـیله سـور یکـی موضـوع مهـم اسـت 
می توانند در مقابل هژمون کشورهایی مثل عربستان و امارات 
از خودشـان یک جلوه جدیدی را نشـان دهند. توجه کنید 
یه هیچ وقت با کشورهای عربی به دلیل اختالف در  که سور
یم صهیونیستی و وابستگی به کشورهای غربی رابطه  مورد رژ
خوبی نداشـته اسـت اما عراق در اینجا می تواند یک تبلور 
جدیـدی را نشـان دهـد.  با توجه به کوتـاه بودن مرزهای آبی 
عراق، این کشور می تواند در حوزه خلیج فارس با پیوستن 
به این پروژه و نزدیک شدن به دو کشور غربی و شرقی، یک 
جایگاه ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی جدیدی در منطقه برای 
خود ایجاد کند در بین کشورهای عربی یک رقیب جدی 

برای عربستان محسوب شود.
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کـه در اخبـار و تحلیل هـا پیرامـون نفـوذ  از جملـه موضوعاتـی 
منطقه ای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، ابعاد اقتصادی این 
نفوذ بویژه در حوزه ترانزیتی میان کشورهای عضو جبهه مقاومت 
یجی دولت های  است. از سال گذشته و به موازات تفوق تدر
یست ها که در سایه کمک های  یه در جنگ با ترور عراق و سور
مستشاری گسترده و ایثارگرانه جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفت، تالشی مجدانه جهت تعمیم همکاری های سه کشور 
به حوزه های اقتصادی آغاز شد. تالشی در راستای بازسازی 
یه و همچنین ایجاد یک ائتالف بزرگ  دو کشـور عراق و سـور

سید محمد حسینی

»مدیریت مدبرانه« شهید سپهبد سلیمانی در منطقه 
چه ظرفیت های اقتصادی ای را برای کشور شکوفا کرد؟

پییوست ترانزیتی
محور مقاومت

یکرد بیشتر  اقتصادی میان کشورهای حوزه مقاومت. این رو
یلی  درباره ساخت و راه اندازی محورهای مواصالتی زمینی و ر
یه بازتاب یافـت. در گزارش پیش رو  میـان ایـران، عـراق و سـور
تـالش شـده تـا ابعـاد اقتصادی حضـور منطقه ای ایـران که در 
سـایه مدیریـت پختـه و آینـده نگرانـه سـردار شـهید سـلیمانی 
بسترسـازی و زمینـه چینـی شـده تشـریح شـود. حضـوری کـه 
کنـون تنهـا دسـتاوردهای سیاسـی و امنیتـی آن بـرای افـکار  تا
عمومی ملموس شده و در ادامه و بشرط فهم درست و اقدام 
بموقع مسؤوالن، خروجی های بی شمار اقتصادی و اجتماعی 

آن روشن خواهد.
از سال گذشته تالش های گسترده ای صورت گرفت تا مناطق 
جنوبی و جنوب شرقی ایران اعم از بندر چابهار و همچنین 
یه و در نهایت بندر  بنـادر خلیج فـارس  از طریـق عـراق به سـور
اسـتراتژیک الذقیـه در شـرق مدیترانه متصل شـوند بـه موازات 
یلی  آن سـاخت راه آهـن خرمشـهر بـه بصـره و اتصـال خطوط ر
یه نیز آغاز شـد. طبق ایـن گزارش یکی از  ایـران بـه عراق و سـور
محور های اصلی سـفر اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور 
و هیات همراه به عراق و همچنین سفر کم سابقه بشار اسد، 
یه به تهران، رایزنی و توافق پیرامون این مسائل  رئیس جمهور سور

اقتصادی بوده است.
یر  نخستین بار سال گذشته بود که حیدر العبادی، نخست وز
سابق عراق در جمع اهالی رسانه عراقی از پیشنهاد ایران برای 
یه  کشیدن یک جاده بزرگ از خاک ایران به عراق و سپس به سور
گفـت. بـه گفته العبادی، پیشـنهاد ایران سـرمایه  گذاری برای 
ساخت یک آزادراه در شرق عراق و کشیدن جاده   هایی برای 
تقویت جاده  های قدیم است که از جنوب غرب موصل وارد 
یه شود. طرحی که از آن به »راه ابریشم جدید« یاد می شود  سور
و چین )متولی پروژه یک راه- یک کمربند( و روسیه نیز از آن 
حمایـت می کننـد و هدف شـان رسـیدن بـه مدیترانـه اسـت. 
تالش ایران برای رسیدن به این منطقه به دلیل تأثیر اقتصادی و 
ژئوپلیتیک این منطقه است. حجم گاز ذخیره شده در شمال 
یه ۱2۳ میلیارد مترمکعب و حجم نفت آن به  و جنوب سـور
اندازه ذخایر کشـور کویت برآورد شـده اسـت. بر این اسـاس و 
یه، سـرمایه  گذاری ایران  بـا توجـه بـه ذخایر بـزرگ انرژی در سـور
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 پناهگاه مستضعفین و مردم

ح خـود را کـه امـروز ولـی فقیـه فرمانده 
ّ
نیروهـای مسـل

آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسالم 
و کشـور احترام کنید و نیروهای مسـلح می بایسـت 
هماننـد دفـاع از خانـه خـود، از ملـت و نوامیـس و 
ارِض آن حفاظـت و حمایـت و ادب و احتـرام کنند 
و نسبت به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین موالی 
متقیان� فرمود، نیروهای مسلح می بایست منشأ 
عـزت ملـت باشـد و قلعـه و پناهگاه مسـتضعفین و 

ینت کشـورش باشـد. مردم باشـد و ز

برای ارتباط شـرق به غرب آسـیا و پس از آن وصل کردن آن به 
مغرب زمین از طریق بندر الذقیه، کامال موجه جلوه می کند. 
مشارکت چین و روسیه در این طرح نیز کامال موجه است. از 
سـوی دیگـر بـا حضـور هندی هـا در بنـدر چابهار ایـران، زمینه 
بـرای مشـارکت ایـن کشـور در بـازار افغانسـتان نیـز فراهم شـده 
است. برای این منظور از بندر چابهار جاده ای به طول ۸۸۳ 
کیلومتر تا شهر زرنج در مرز ایران و افغانستان کشیده شده که 
سـاخت شـرکت هندی در سـال 2۰۰۹ است و قرار است به ۴ 
شـهر اصلی افغانسـتان )هرات، قندهار، کابل و مزارشـریف( 
کشـیده شـود. به عبارتی ایران از طریق افغانسـتان با چین و از 
طریق بندر چابهار با هند ارتباطات مستحکم اقتصادی ایجاد 
یه بـرای اتصال این 2  کـرده، آنـگاه از نفـوذ خـود در عراق و سـور
یه و آب  هـای مدیترانه  شـاهراه اقتصـادی بـه منابع انرژی سـور

استفاده می کند.
پس از آن رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان از برنامه ایران 
برای اتصال جاده ای از ایران تا بندر الذقیه خبر داد. سرلشکر 
باقری شـامگاه 27 اسـفندماه و در جریان سـفر رسمی خود به 
یه گفته بود: بازگشـایی مسـیر زمینی ایران به بندر الذقیه  سـور
یـای مدیترانـه  قریب الوقـوع خواهـد بـود. سرلشـکر  یه و در سـور
باقری در این زمینه افزود: »بازگشـایی این مسـیر برای ترانزیت 
یه  تجاری و حرکت زوار و گردشگران ۳ کشور ایران، عراق و سور
ضروری و حیاتی است«. اظهارات سرلشکر باقری پس از آنکه 
بیان شد که خبرهای مربوط به واگذاری مدیریت بندر الذقیه 
به ایران منتشر شده بود. اسفندماه سال گذشته منابع سوری 
گزارش دادند دولت بشار اسد، مدیریت بندر الذقیه در غرب 
یه و سـاحل مدیترانـه را بـه ایـران واگـذار کـرده اسـت. ایـن  سـور
موضوع زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار می شود که بدانیم 
یه یعنی دسترسی  حضور اقتصادی ایران در بندر الذقیه سور
مستقیم ایران به آب  های مدیترانه و این به معنای دست برتر 
ایـران در معـادالت اقتصـادی و انرژی غرب آسیاسـت. ایجاد 
کریدور  های بزرگ و کم هزینه اقتصادی از مسیرهای مواصالتی 
یلـی از خـاک ایـران و از بنادر جنـوب ایران  یایـی، زمینـی و ر در
تا بنادر مدیترانه، ظرفیتی است که جز ایران هیچ کشوری در 
منطقه غرب آسیا در اختیار ندارد. از همین رو به نظر می رسد 
کـردن یـک نقشـه بسـیار بـزرگ  ایـران در حـال ایجـاد و بـرآورده 
اقتصادی، سیاسـی و امنیتی اسـت. فروردین ماه امسـال نیز 
یلـی و جـاده ای  معـاول اول رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه ارتبـاط ر
یلی و  یه گفته بود: ایـران از طریق ر از خـاک ایـران تـا خاک سـور
یه  یای مدیترانه در سواحل سور جاده ای خلیج فارس   را به در

متصل خواهد کرد. 
یداد مهم دیگر در این راستا که می توان از آن به عنوان مکمل  رو
مسیر زمینی ایران به شرق مدیترانه نیز نام برد، آغاز اجرای پروژه 
راه آهن شلمچه- بصره در خردادماه امسال بود. پروژه ای که در 
صورت اجرا کمربند ترانزیتی محور مقاومت را تحکیم و ایران 
را بـه شـرق مدیترانـه خواهـد رسـاند. خردادمـاه گذشـته مجـوز 
انعقـاد قـرارداد مشـارکت برای اجـرای پروژه راه آهن شـلمچه- 
بصـره توسـط هیـأت دولـت ایـران صـادر شـد. پـس از ۸ سـال 
بالتکلیفی، هیأت دولت مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای 
اجـرای پـروژه راه آهـن شـلمچه- بصـره را صـادر کـرد. در مجوز 
دولـت آمـده اسـت: بـا توجـه بـه آغـاز عملیـات اجرایـی پـروژه 
راه آهن شلمچه- بصره به طول تقریبی ۳5 کیلومتر و پل بزرگ 

در مسیر آن در روز عید فطر در شلمچه و به منظور تأمین مالی 
هزینه  های اجرایی پروژه مذکور، با صدور مجوز انعقاد قرارداد 

مشارکت برای اجرای این پروژه موافقت می شود.
طبق این گزارش، تفاهمنامه احداث راه آهن شلمچه- بصره 
بـا مشـارکت ۶۰ درصـدی بنیـاد مسـتضعفان و ۴۰ درصـدی 
یـران رسـید. این  وزارت راه وشهرسـازی بـه تصویـب هیـات وز
یلی دارای یک دسـتگاه پل به طول 7۰۰ متر اسـت که  مسـیر ر
یکـی از دهانه هـای این پل برای امکان کشـتیرانی در اروندرود 
و شـط العرب بـه صـورت بازشـونده طراحـی و اجـرا می شـود. 
یارتی و  مدت اجرای این قرارداد 2 سال است. رونق سفرهای ز
عتبات، رشد و توسعه گردشگری و کاهش قابل توجه مصرف 
سوخت نسبت به مدل جاده ای از مزایای اجرا و تکمیل  این 
خط آهن است. با تکمیل ۳2 کیلومتر خط  آهن  بین شلمچه 
یلی  و بصره و ساخت یک پل بازشونده روی اروندرود، اتصال ر
کشـور از طریق خرمشـهر به عراق و کشـورهای شـرق مدیترانه 
بدون انقطاع برقرار می شـود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و 
تبادل کاال و مسـافر رخ خواهد داد. همچنین با سـاخت این  
یلی و تکمیل مسیر شلمچه-کربال،  راه آهن ایران به عراق  پروژه ر
یه متصل خواهد شد و پیش بینی  و از آنجا به بندر الذقیه سور
یه به ایران منتقل شـود. در  می شـود حجم مناسـبی بار از سـور
ادامه همین روند مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

یه  یلی بندر امام خمینی )ره( به بندر الذقیه سور ایران از اتصال ر
خبر داد. سـعید رسـولی تیرماه گذشـته در نشسـت سـه جانبه 
همکاری های حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران، جمهوری 
یه اظهار کرد: پروژه اتصال سربندر  عراق و جمهوری عربی سور
از بندر امام خمینی )ره( به خرمشهر مدنظر قرار گرفته و فاز اول 
آن در منطقه آزاد خرمشـهر آغاز شـده اسـت. وی ادامه داد: با 
تکمیل خط آهن شلمچه -بصره و در امتداد اتصال بندر امام 
خمینی )ره( به بندر خرمشهر شاهد اتصال بندر امام خمینی 
یه خواهیم بود و اهمیت این کریدور  )ره( به بندر الذقیه سـور
یلی بسیار بیشتر از سایر کریدورهای ترانزیتی است، چرا که  ر
خوزستان قطب بزرگ فوالدی و نیز مرکز کشاورزی کشور است.

در صورت اجرای این طرح های کالن، عالوه بر اینکه جهشی 
قابـل اعتنـا در مـراودات اقتصـادی ایـران بـا کشـورهایی چـون 
یه صـورت می گیـرد، کمربنـدی اقتصـادی میان  عـراق و سـور
جبهه مقاومت تشـکیل خواهد شـد که موجب می شـود پس 
یسـم، پنجـره  از همـکاری موفـق و ثمـر بخـش در مبـارزه بـا ترور
کشـورهای جبهـه  جدیـدی بـرای همکاری هـای فـی مابیـن 
مقاومت گشوده شود. طبق اعالم مقامات ارشد دولتی، حجم 
مراودات اقتصادی میان ایران عراق امسال به بیش از ۱2 میلیارد 
دالر رسیده یعنی رقمی نزدیک به حجم تبادالت اقتصادی ایران 
که با  کرد  پا. می توان پیش بینی   با کل کشـورهای اتحادیه ارو
یه به این سیکل و بویژه در مدار قرار گرفتن بندر  اضافه شدن سور
یادی بر صادرات و واردات و  الذقیه در این محور، تا چه میزان ز
افزایش توان اقتصادی کشور افزوده خواهد شد. و اینهمه محقق 
نمی شـد جز با دقت نظر و آینده نگری سـردار شـهید مقاومت 
حاج قاسم سلیمانی. در زمان حضور مستشاری ایران در عراق 
یه در سال های گذشته به کرات گفته شد که این حضور  و سور
و نفوذ در نهایت در راستای منافع ملی بوده و مرزهای کشور را 
کیلومترهـا از خطـر دور نگه مـی دارد. اکنون باید گفت که این 
یسم  واقعیت، کمترین آورده ایران از حضور در جبهه ضدترور
بوده و زوایای اقتصادی آن بیش از گذشته ظهور و بروز یافته 
اسـت. این بدان معنی اسـت که دالوری های شهید سپهبد 
سـلیمانی نـه تنها جغررافیـای جدیدی را در عرصه سیاسـت 
منطقه رقم زد بلکه تحت مدیریت مدبرانه حاج قاسم، ما اکنون 
با یک جغرافیای اقتصادی جدیدی در غرب آسیا مواجهیم که 
در صورت پشتکار و توجه دولتمردان و استفاده از ظرفیت های 
اقتصـادی بوجـود امده، تحقق  یک قطب اقتصادی جدید و 

توانمند در آسیا در دسترس قرار گرفته است.

در صورت اجرای این 
ح های کالن، عالوه  طر

بر اینکه جهشی قابل اعتنا 
در مراودات اقتصادی ایران با 

کشورهایی چون عراق و سوریه 
صورت می گیرد، کمربندی 

اقتصادی میان جبهه مقاومت 
تشکیل خواهد شد که موجب 

می شود پس از همکاری موفق و 
ثمر بخش در مبارزه با تروریسم، 
پنجره جدیدی برای همکاری های 

فی مابین کشورهای جبهه 
مقاومت گشوده شود. طبق 

اعالم مقامات ارشد دولتی، 
حجم مراودات اقتصادی میان 

ایران عراق امسال به بیش از 
12 میلیارد دالر رسیده یعنی 

رقمی نزدیک به حجم تبادالت 
اقتصادی ایران با کل کشورهای 

اتحادیه اروپا.
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  روز سیزدهم دی ماه سال جاری نه تنها برای ما ایرانیان، 
بلکـه بـرای امریکاییهـا نیـز روزی سرشـار از شـگفتی بـود. 
رییـس جمهـور آمریـکا که به همـراه تیم جنگ طلبش به 
یکباره تصمیم به ترور سپهبد سلیمانی در فرودگاه بغداد 
گرفتـه بودنـد، ایـن ایده را بدون مشـورت گرفتـن از کنگره و 
یا مشاوران امنیتی سازمان های اطالعاتی مهم آمریکا به 
اجرا گذاشته و یک مقام مسئول نظامی ایران را در سفری 
رسـمی به عراق به شـهادت رساندند. این مسئله نه تنها 
در ایـران، بلکـه در کل جهـان و به خصوص در واشـنگتن 
موجی از شگفتی و در عین حال هراس را به راه انداخت. 
از روز بعـد، اندیشـکده هـای امریکایـی و رسـانه های این 
کشور به بررسی ابعاد  این اتفاق پرداخته و به تحلیل این 
مسـئله پرداختنـد کـه در صورتی کـه ایران بخواهـد انتقام 
گزینـه هایـی در  سـردار سـلیمانی را از آمریـکا بگیـرد، چـه 
اختیار خواهد داشت . نکته محوری در تمام بحث های 
 
ً
رسانه ای و تحلیل های کارشناسی در آن زمان این بود که اوال

دالیل ترامپ برای این کار عجوالنه و غیر منطقی چه بوده 
و ثانیا، در آینده این اقدام تبعاتی برای آمریکا و متحدانش 

در منطقه خواهد داشت.
البته هیچ کدام از رسـانه ها و اندیشـکده های امریکایی 
و یـا حتـی مسـئوالن مخالـف و منتقد دولـت ترامپ اصل 
مسـئله ترور این شـهید به وسـیله دولت آمریکا را با سـؤال 
جـدی رو بـه رو نکـرده  و اصلی تریـن سوالشـان ایـن بود که 
چـرا ایـن مسـئله در شـرایط فعلـی و زمـان حاضـر صـورت 
گرفته است. نکته دیگر اما این بود که گسترده بودن حوزه 
نفوذ ایران در منطقه وکل جهان آنها را با این ترس رو به رو 
سـاخت و همچنـان نیـز این تـرس برای آنها وجـود دارد که 
اقدامات تالفی جویانه ایران می تواند شامل هرآمریکایی 
در هر نقطه از جهان باشد و این مسئله چشم انداز منفی 

و همراه با ترسـی را برای آمریکاییها ترسـیم کرد.
آنها در این خصوص ترسهایی نیز داشتند. هدف قرار دادن 
پایگاه های نظامی آمریکا در عراق، سـوریه و افغانسـتان، 
هدف قرار دادن منافع و پایگاههای آمریکا در کشـورهای 
عرب حوزه خلیج فارس، هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی 
در خلیج فارس ودریای عمان، فراتر بردن میزان واکنش ها 
وتهدیدات امنیتی و حمله تروریستی به مراکزی در داخل 
گرفتن شهروندان و یا نظامیان آمریکایی  گروگان  آمریکا و 
و ربودن آنها از جمله ترس های امریکاییها در مواجهه به 
تصمیمات ایران در خصوص انتقام سخت در مقابل ترور 

ترامپ با ترور حاج قاسم سلیمانی چه بالیی بر سر آمریکا آورد

ترس های آمریکاییی 
از غرب آسیای نوین

 پژوهشگر روابط بین الملل
 ثمانه اکوان
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سردار سلیمانی بود. 
حملـه سـایبری بـه پایگاههـای مهـم آمریـکا، اسـتفاده از 
گروه های نیابتی مانند حزب الل لبنان و یا حشد الشعبی 
در عراق و همچنین حماس در غزه برای هدف قرار دادن 
کشـورهای مختلـف جهـان و حمـالت  منافـع آمریـکا در 
تروریسـتی در اروپا به اهداف و شـهروندان آمریکایی و در 
نهایـت خـارج شـدن از برجـام و بـه تبـع آن خـارج شـدن از 
NPT در بعد دیپلماتیک از دیگر اقداماتی بود که رسانه 
هـای امریکایـی مـی ترسـیدند ایران برای تالفـی این اقدام 

امریـکا از آنها اسـتفاده کند. 
کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا  اندیشـکده امریکایـی بروکینگـز 
دموکرات ها دارد بر این عقیده بود که مسئله اصلی در ترور 
سپهبد سلیمانی ،نه غیر قانونی بودن آن، بلکه چگونگی 
تصمیم گیری در مورد این مسئله در کاخ سفید بوده است 
. به باور تحلیلگر موسسه بروکینگز، ترور سردار سلیمانی 
اقدامی بسیار آشفته بود که به درستی مورد انتقاد و اعتراض 
قرار گرفته اسـت زیرا وی نماینده رسـمی نیروهای مسلح 
یک کشور بود؛ ایران حمله را اقدامی جنگی می داند و به 

نوعی آن را تالفی خواهد کرد. 
 »دانیـل بیمـن« تحلیلگـر ارشـد مرکز سیاسـت خاورمیانه 
نیـز بـر ایـن بـاور بـود کـه حملـه بـه فرمانـده پرسـابقه نیـروی 
سـپاه قـدس ایـران حفـره ای را در روابـط واشـنگتن بـا عراق 
و ایران نمودار ساخت که به طور کلی بر موقعیت آمریکا 
در خاورمیانه تأثیر خواهد داشـت. بازتاب های این اقدام 
بسیار سهمگین و بزرگ خواهد بود و به نحو چشمگیری 
بـه میـزان آمادگـی ایاالت متحـده بـرای رودررویی با پاسـخ 
ایران و نیروهای نزدیک به تهران در خاورمیانه بستگی دارد.
و  برنامـه سیاسـت خارجـی   »سـوزان مالونـی« معـاون 
تحلیلگر ارشد موسسه بروکینگز  هم بر این باور است که 
شواهد اندکی وجود دارد که دولت ترامپ راهبردی را برای 
مدیریـت ایـن رویارویـی غیرمترقبـه با ایران داشـته باشـد. 
ایـن حملـه در کنـار دیگر اقدامـات آمریکا در عراق ممکن 
گـواری را بـرای حضـور آمریـکا در ایـن  اسـت پیامدهـای نا
کشور داشته باشد. این حمله هوایی، آن هم در کشوری 
که ماه هاسـت درگیر اعتراضات داخلی اسـت، عراق را در 
وضعیت بدی قرار می دهد. این پرسـش مطرح اسـت که 
آیـا طرحـی برای مدیریت اوضاع پیچیده عراق وجود دارد 
و فراتر از این آشفتگی، آیا راهی برای ایاالت متحده جهت 

فرار از عراق هسـت؟
اندیشـکده رنـد در تحلیلی جالب بـه قلم »برایان مایکل 
جنکینـز« نوشـته اسـت که اقـدام دولت ترامـپ در هدف 
قـرار دادن ژنـرال سـلیمانی یکـی دیگـر از اقدامـات دولـت 
آمریکا در به راه انداختن جنگ در سطح پایین است که 
برای سـالها یکی از سیاسـت های ایاالت متحده در قبال 
ایـران بـوده اسـت. او بـر ایـن عقیـده اسـت کـه ایـن جنـگ 
در طـول چهـل سـال گذشـته، همـواره بیـن ایـران و آمریـکا 
در سـطوح و اندازه هـای مختلـف وجـود داشـته و احتمال 

می رود که برای آینده هم همچنان ادامه داشـته باشـد. او 
بـا اشـاره بـه اینکه برخی گمان می کنند کـه اتفاقات اخیر 
باعث شکل گیری جنگی تمام عیار در منطقه شده و یا 
اینکـه آن را اتفاقـی غیـر قابـل اجتنـاب برای پایـان دادن به 
نظام جمهوری اسالمی در ایران می دانند، این اتفاقات را 
در ادامه همان کمپین فشار حداکثری می داند. و معتقد 
است که ایاالت متحده باید منتظر »پاسخ قطعی« ایران 

و انتقام به سـبک ایرانی ها باشـد.
کس نیوز نوشـته اسـت :تهران می تواند  او در مطلبی در فا
دردسرهای نظامی زیادی برای آمریکا در منطقه ایجاد کند 
و باعـث شـود هـر روز بـر تعداد نیروهـای آمریکایی و هزینه 

حضور آنها در منطقه اضافه شود.
ایران در عین حال می تواند برای متحدان اندک باقی مانده 
آمریکا در منطقه نیز مشکالتی ایجاد کند. ایران می تواند 
این متحدان که شامل اسراییل، عربستان و تعداد دیگری 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند را وادار سازد که 
در روابط خود و وابسـتگی امنیتی شـان به آمریکا تجدید 
نظر کنند. در عین حال ایران می تواند سرعت فعالیت های 
هسـته ای خود را نیز در جهت رسـیدن به بمب هسـته ای 

افزایش دهد.
کس  جنکینز که این یادداشت خود را در شبکه خبری فا
گر ایران  نیوز نیز منتشـر سـاخته اسـت، بیان کرده اسـت: ا
کنـون نیـز ایـن اقـدام را انجـام نـداده باشـد، آمریـکا بهانه  تا
خوبـی بـه دسـت او داده اسـت کـه باسـرعت بیشـتری بـه 
سمت تولید سالح هسته ای به عنوان عامل بازدارندگی 
گام بردارد. از طرف دیگر ایران با قدرت خود در کشورهایی 
مانند عراق می تواند باعث شکل گرفتن اعتراضات دیگر 
و حمله کردن این افراد به سفارت خانه های آمریکا شود و 
هر حمله ای خاصیت تبدیل شدن به یک بنغازی دیگر 

را دارد.
»ونـدی شـرمن« مذاکـره کننـده ارشـد آمریـکا در مذاکرات 
هسـته ای بـا ایـران در دوره »بـاراک اوبامـا« رئیس جمهـور 
 
ً
کید کرد که این اقدام واشنگتن قطعا پیشین آمریکا نیز تأ

ک از جانـب ایـران و  منجـر بـه انتقامـی سـخت و وحشـتنا
متحـدان منطقـه ای ایـن کشـور بـه ویـژه در محـور مقاومت 
خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که این انتقام ممکن 
اسـت در هـر کجـای جهـان و حتـی خـارج از منطقه غرب 

آسـیا نیز بـه وقوع بپیوندند.
ویلیـام وشـلر مدیـر مرکـز رفیـق حریـری و همچنیـن مدیـر 
برنامه هـای خاورمیانه در شـورای آتالنتیک معتقد اسـت 
که کشتن سردار سلیمانی از سوی متحدان آمریکا در منطقه 
ک ارزیابی می شـود.  بـه عنـوان یـک کار احمقانه و خطرنا
در ادامه این تحلیل آمده است: آمریکا باید این آمادگی را 
داشته باشدکه ایران در کل مناطق تحت نفوذش دست به 
اقدام وعملیات نظامی علیه آمریکا بزند. در عین حال ما 
باید انتظار داشته باشیم که اهداف ایران نه تنها سربازان 
کشـور در منطقـه،  آمریکایـی در پایگاههـای نظامـی ایـن 

بلکه غیر نظامیان در منطقه و همچنین کشورهای متحد 
آمریکا باشـد. این اقدامات حتی ممکن اسـت در داخل 
ک آمریـکا نیـز انجـام شـود. وشـلر در نهایـت پیشـنهاد  خـا
کـرده اسـت کـه آمریکا باید میزان همکاریهـای اطالعاتی 
و امنیتی خود را با کشورهای متحد خود در منطقه مانند 
اسراییل، عربستان و امارات وهمچنین بحرین باال ببرد تا 

بلکـه بتوانـد جلوی تهدیدات ایران را بگیرد.
باربارا اسـالوین مدیر مرکز »ابتکار آینده ایران« در شـورای 
آتالنتیک نیز در این خصوص نوشته است: »اقدام دولت 
ک بود. این مسئله آینده مذاکرات  آمریکا به شدت خطرنا
با ایران را کاماًل روشن ساخته و آن را برای مدت نامعلومی با 
مرگ رو به رو ساخته است. در عین حال قرارداد هسته ای 
ایران با غرب در سال 2015 نیز به یکی دیگر از قربانیان این 

اقدام تبدیل خواهد شد.
جدای از رسانه ها و اندیشکده های آمریکایی تعدادی از 
نامزدهای انتخاباتی در حزب دموکرات نیز مخالفت خود 
بـا اقـدام ترامـپ در تـرور سـردار سـلیمانی را نشـان دادنـد. 
»برنی سندرز«، سناتور آمریکایی از دستور رئیس جمهور 
آمریـکا بـرای تـرور رسـاندن سـردار قاسـم سـلیمانی انتقـاد 
کرد و آن را خالف وعده او برای پایان دادن به جنگ های 
بی پایان خواند. سندرز در پیامی توییتری نوشت: گسترش 
ک تنش ها از سوی ترامپ، ما را به جنگ فاجعه بار  خطرنا
دیگری در خاورمیانه نزدیک می کند که ممکن اسـت به 
قیمت جان ]باختگی[های بیشمار و تریلیون ها دالر پول 
شـود. سـندرز همچنیـن گفـت: ترامـپ وعـده داده بود که 
جنگ های بی پایان را پایان ببخشد، اما این اقدام ما را در 
راه ]جنگـی[ دیگـری قـرار می دهـد. وی در زمـان حملـه به 
گر درگیر جنگ با  پایگاه آمریکایی در عراق نیز بیان کرد که ا
ایران شویم احتمال قوي آن است که این جنگ از جنگ 

با عراق بدتر است.
سـناتور الیزابـت وارن )دموکـرات ( از نامزدهـای انتخابـات 
ریاست جمهوری 2020 نیز گفت شما تهدید به ارتکاب 
جنایات جنگی می کنید. ما با ایران در جنگ نیستیم. 
مردم آمریکا جنگ با ایران نمی خواهند. این یک دموکراسی 
یـد و  اسـت. شـما نیـازی بـه شـروع جنـگ بـا ایـران ندار
تهدیدهای شـما سـربازان و دیپلمات های ما را بیشـتر در 

معرض خطر قـرار می دهد.
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  تادیب سرباز 

در مراسـمی در حسـینیه ثاراهلل سـخنران در حال سـخنرانی بود. سـربازی با فاصله از ما به شـکل نامناسـبی نشسـته و ادب را رعایت نکرده بود. هر چه سـردار از 
دور به ایشـان اشـاره کردند که درسـت بنشـیند، سـرباز متوجه نشـد. در پایان جلسـه سـردار آن سـرباز را صدا زدند و گفتند: در زمان نشسـتن ادب را رعایت نکرده 

گـر نصـف جـز 30 قـرآن را حفـظ کـردی کـه هیـچ، وگرنـه بـا شـما برخورد انضباطـی می کنم. آن سـرباز با کمال میل قبـول کرد؛ چون تحقیر نشـده بود. بـودی. ا

شـهادت سـردار سپهبد شـهید حاج قاسم سلیمانی توسط 
ییس جمهور این  آمریکا و آن هم از طریق دسـتور مسـتقیم ر
کشور و سپس حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی 
کنـار تقویـت اتحـاد محـور  عیـن  االسـد آمریـکا در عـراق، در 
مقاومت در مقابله با آمریکا و اصرار محور مقاومت از لبنان و 
یست  یه و عراق و ایران بر تداوم انتقام گیری از ترور یمن تا سور
های آمریکایی در نهایت به عاملی برای خروج آمریکایی ها 
از منطقـه تبدیـل خواهـد شـد. بـه نظـر می رسـد منطقه غرب 
آسـیا در آینـده ای نـه چنـدان دور منطقـه ای بـدون حضـور 
اشـغالگران آمریکایـی را تجربه خواهد کـرد. موضوعی که در 
صـورت تحقـق آن عـالوه بـر تغییـر معادالت سیاسـی منطقه 
بسیاری از معادالت اقتصادی منطقه را نیز دستخوش تغییر 
خواهد کرد. منطقه ای که ایران یکی از معدود کشورهای آن 
یرساخت های مناسب برای تولید  است که عالوه بر وجود ز
کاالهای صنعتی و کشاورزی از علوم جدیدی چون آی تی، 
فعالیت های دانش بنیان، نانو، پزشکی و هسته ای و.... نیز 
برخـوردار اسـت. از ایـن رو اقتصـاد ایران بعـد از خروج آمریکا 
از منطقه و نزدیک تر شـدن کشـورهای منطقه غرب آسـیا به 
یکدیگر و سهولت در مبادالت بین آنها می تواند دستخوش 
یک جهش و تحول بزرگ اقتصادی قرار بگیرد. این موضوع 
که ایران یکی از گزینه های تامین نیازهای کشورهای منطقه 
که  که زمانی  گزینه ای غیر قابل اجتناب اسـت. چرا  اسـت 

آمریکا از منطقه خارج  شود، برای کشورهایی که به آن وابسته 
بوده اند خالیی ایجاد می شود که این کمبود فرصت مناسبی 

برای ایران خواهد بود. 
از سوی دیگر این موضوع که شخصیتی چون شهید سپهبد 
»قاسـم سـلیمانی« توانسـت با حمایت جوانان ایرانی مدافع 
کشـورهای عربـی منطقـه  حـرم و بـا هدایـت مـردم و جوانـان 
طی سـال های اخیر در راسـتای مبارزه با داعش، آن گروه به 
واقع وحشی را نابود و خطر جنگ را از ایران دور کرد، اگر چه 
گـزاره درسـتی اسـت اما صـرف این موضوع و بـرکات امنیتی 
این حضور برای شهروندان و دولت ایران تمام واقعیت ها یا 
برکات چنین فعالیت هایی از سوی شهید سلیمانی در سپاه 
قـدس نیسـت. حضـور نظامـی ایـران در منطقه بـا فرماندهی 
شـهید سـلیمانی اتفاقـا اثـرات مثبـت اقتصـادی بـرای ایـران 
داشـته اسـت؛ اثراتـی کـه یـا هرگـز گفتـه نشـده یـا کسـی بـه آن 
توجهـی نداشـته اسـت. بـرای بررسـی ایـن موضـوع ذکـر چنـد 

نکته ضروری اسـت: 

فرصتی برای دورزدن تحریم ها
 با بررسی سال های اخیر و شرایط اقتصاد ایران به این نتیجه 
یـادي بـه اقتصـاد  مـی رسـیم در دوران تحریـم کـه فشـارهاي ز
ایران تحمیل شده و می شود، بهترین بازار و شرکاي تجاري 
ما کشـورهاي همسـایه ما بوده و هسـتند. چرا که مشـکالت 

مربـوط بـه نقـل  و انتقـاالت پولـي و مالـي و لجسـتیکی بـا ایـن 
کشورها کمتر است و امکان تبادل کاال میان ایران و کشورهای 
همسایه وجود دارد. این در حالي است که به دلیل فشارهاي 
ناشي از تحریم هاي آمریکا، عده اي از کشورهاي دنیا تبادالت 
خودشـان را با ایران محدود کرده و بازرگانان ما در این زمینه 
بـا مشـکالتي مواجـه شـده اند. ضمـن اینکـه در حـال حاضـر 
چیزی بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران به کشورهاي همسایه 
صورت مي گیرد. چنانچه در این بین، 22 درصد از صادرات 
ایران به کشور عراق است و کاالهاي ایراني به کشورهایي از 
قبیل افغانستان، امارات و ترکیه که هم مرز ما هستند، صادر 
مي شـود. خود این موضوع نشـان دهنده اهمیت کشورهای 
یکه  همسایه و منطقه غرب آسیا در اقتصاد ایران است. به طور
دسترسی به بازار منطقه با جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری باید از 

الویت های اقتصاد ایران باشد.
کشـور  گمـرک دربـاره  بـرای مثـال بـا بررسـی آمارهـای رسـمی 
عراق طی یک دهه اخیر به این نتیجه می رسیم که تجارت 
ایـران بـا عـراق در اواسـط دهـه ۸۰ و بعـد از حملـه آمریـکا بـه 
عـراق عمدتـا از جنـس تجـارت از طریق بازارهـای مرزی و به 
نوعی داد و ستدهای پیله وری میان 2 کشور بود. به طوری 
که کل تجارت ایران با این کشور در خوشبینانه ترین حالت 
رقمی کمتر از ۸۰۰ میلیون دالر بود. اما از سال ۸7 و با خروج 
آمریکایی ها از عراق و تقویت نقش سپاه قدس در این کشور 
اوضـاع تجـاری ایـران و عراق روزهای تـازه ای به خود دید. در 
کـرده  کـه آمریکایی هـا میلیاردهـا دالر هزینـه در عـراق  حالـی 
بودند اما به ُیمن حضور نیروهای شهید سلیمانی و تقویت 
مناسبات با طرف عراقی این رقم در سال گذشته به چیزی 

حدود ۹ میلیارد دالر رسـید.
این در حالی است که طی سال های اخیر و به واسطه افزایش 
تحریم ها، موانع سنگینی برای صادرات کاالهای ایرانی به 
خارج از کشور ایجاد شده است اما با اینحال ایران توانسته 
کاالهـای  کشـور تامین کننـده  بعـد از چیـن و ترکیـه سـومین 

کشور عراق باشد.
عالوه بر حجم قابل توجه مبادالت اقتصادی ایران با عراق، 
کشـور در دور زدن تحریم هـا از سـوی  نقـش اسـتراتژیک ایـن 
یکه بی شک وجود شرایط  ایران نیز قابل انکار نیست. به طور
مناسـب اقتصادی میان ایران و عراق در سـال های گذشته 
مرهون حضور و فعالیت های شخص سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی در این کشور و فعالیت های صورت گرفته در دور 
زدن تحریم ها و افزایش عمق مراودات میان 2 کشـور اسـت.

 غرب آسیا منطقه ای استراتژیک و فراتر از اقتصاد 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با حدود ۱ تریلیون دالر واردات 
در سال 2۰۱7 از بزرگترین بازارهای جهان محسوب می شود 

تغییرات ایجادشده پس از هشت سال جنگ در غرب آسیا چه 
فرصت های اقتصادی برای کشورهای این منطقه ایجاد کرده است
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پایی کار دشواری نیست.  که حضور در آن برای کشورهای ارو
پایی ها نسبت به اتحاد کشورهای واقع در این منطقه  طبعا ارو
و وضع قوانین هماهنگ تجاری توسط آنان در هراس خواهند 
بود. چرا که به این منطقه به عنوان بازاری مهم نگاه می کنند. 
در ذیل به برخی از این موارد و دالیل اهمیت منطقه غرب آسیا 

برای ایران اشاره شده است:

یه به عنوان باز کننده  الف   این کشورها علی الخصوص سور
یای مدیترانه به سوی ایران محسوب می شوند. ارتباط  مسیر در
یه دسترسـی بـه ایـن مهـم را بـرای ایـران بسـیار  بـا عـراق و سـور
یای مدیترانه  آسان کرده است، چرا که دسترسی به بنادر در
به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی ایران می تواند تاثیرات بسیار 

یادی بر صحنه اقتصاد ایران به جا بگذارد. ز

کاال بـه  کردسـتان بـرای ترانزیـت  ب   تجـار ایرانـی از اقلیـم 
یه اسـتفاده می کننـد، فعال سـازی ایـن مسـیر و تسـریع  سـور
یه  در فعالیت هـای تجـاری برای دسترسـی به بازارهای سـور
یه به روی کاالهای ایرانی  می تواند بازارهای خوبی را در سور
در آینده باز کند. بررسی های آماری نشان می دهد روابط دو 
یه عالوه بر سیاست، در زمینه های اقتصادی  کشور ایران و سور
نیز بسیار پررنگ تر از وضعیت فعلی بوده است، به طوری که 
یه در سال ۸۹ بیش از نیم میلیارد  میزان صادرات ایران به سور
دالر )5۱۶ میلیون دالر( بوده که این میزان با توجه به درگیری 
یه بـا کاهـش ۶۶ درصدی  هـا و ناآرامـی هـای موجـود در سـور
در سـال ۹۶ بـه ۱72 میلیـون دالر و در نیمـه اول سـال ۹7 بـه 
۹2 میلیون دالر رسـیده اسـت. برخالف سیر نزولی مبادالت 
یه  یه، در این مدت سهم ترکیه از بازار سور دوجانبه ایران- سور
از حدود ۹ درصد در سال 2۰۱۰ به بیش از 2۴ درصد در سال 
2۰۱7 رسیده است. بررسی های آماری نشان می دهد، ایران 
یه، پس از کشورهای  با سهم حدود سه درصدی از بازار سور
ترکیـه، چیـن، امارات، مصر، لبنان، کره جنوبی و روسـیه در 

رتبه هشتم قرار دارد.

سهم ترکیه از بازار سوریه 8 برابر ایران
بررسی های آماری نشان می دهد به دلیل شرایط جنگی که 
یه وجود داشته طبیعتا درآمدها و  طی سال های اخیر در سور
یه از بازارهای جهانی از حدود ۱۴  به تبع آن میزان واردات سور
میلیارد دالر در سـال 2۰۰۸ به 5.۶ میلیارد دالر در سـال 2۰۱7 
رسـیده اسـت. بر این اسـاس در سـال 2۰۱7 بین کشـورهای 
یه، ترکیـه بـا صـادرات بیـش از ۱.۳  صادرکننـده کاال بـه سـور
میلیـارد دالری خـود در رتبـه اول و چیـن بـا ۱.۱ میلیـارد دالر در 
رتبـه دوم قـرار دارد. در ایـن بیـن ایران فقط با ۱72 میلیون دالر 
در رتبه هشتم قرار دارد. به عبارت دیگر، در سال 2۰۱7 سهم 
یه 2۴.۳7 درصد، سهم چین ۱۹.۶ درصد  ترکیه از بازار سور
و سهم ایران تقریبا سه درصد بوده است. این در حالی است 
کاالهایـی  کـه بـا بررسـی داده هـای آمـاری متوجـه مـی شـویم 
ماننـد »ماشـین آالت و تجهیـزات الکتریکـی و قطعـات آن، 
پالستیک و محصوالت آن، ماشین آالت، وسایل مکانیکی، 
کتورهـای هسـته ای و دیگ هـای بخـار، شـکر، چربی هـا و  رآ
یه جات، غالت،  روغن هـای گیاهـی و حیوانـی، چـای و ادو
آهن و فوالد، پارچه های بافتنی یا قالب دوزی، محصوالت 

یه  کو«، از اقالم عمده واردات سور یی و دخانیات و تنبا دارو
که اقتصاد ایران توانایی تولید برخی  در سـال 2۰۱7 هسـتند 
از ایـن کاالهـا را مـازاد بـر نیـاز داخلـی داشـته و امـکان افزایـش 
یه وجود دارد. با این حال بررسی اقالم  صادرات ایران به سور
یه نشـان می دهد برخـی اقالم  عمـده صادراتـی ایـران بـه سـور
مصرفـی سـوری ها در سـبد صادراتـی ایـران به این کشـور قرار 
ندارد، به طوری که براساس داده های آماری گمرک ایران، ۱۰ 
یه شامل »ترکیبات  قلم از اقالم عمده صادراتی ایران به سور
یی، دستگاه مانیتور  آلی، دستگاه های رادار، مکمل های دارو
عالئم حیاتی، ماشین آالت و دستگاه ها برای آسیاب غالت 
یا سبزیجات غالف دار، مغز پسته تازه یا خشک، شیرآالت 
بهداشـتی حمـام و دستشـویی، ماشـین بی هوشـی و اقـالم 
پزشـکی یا دامپزشـکی« بوده و در سـبد صادراتی ایران به این 
کشور خبری از اقالم و کاالهایی مانند آهن و فوالد، پالستیک 
و محصـوالت آن، پارچه هـای بافتنـی یا قـالب دوزی و ده ها 
یه نیـز وارد  اقـالم دیگـر کـه ایـران توانمنـد تولیـد آن بـوده و سـور

کننده آن می باشـد وجود ندارد.

پ   سـاالنه رقـم قابـل توجهـی کاال وارد بنـدر ام القصـر عـراق 
می شـود امـا از آنجـا کـه عـراق کاالی چندانی بـرای صادرات 

ندارد، عمده این کشتی ها بدون بار به مقاصد خود می رسند. 
بـا توجـه بـه روابـط اقتصادی با عـراق و امنیت ایجاد شـده در 
این کشور، ایران می تواند کاالهای صادراتی خود را به راحتی 
وارد بندر ام القصر کرده و با توجه به اینکه یکی از مشکالت 
تحریمـی مـا در سـال های اخیـر مسـائل مربوط بـه حمل ونقل 
کشـتیرانی دنیـا روابـط خـود را  اسـت و بسـیاری از خطـوط 
کاالهـای خودمـان را از  کرده انـد، مـا می توانیـم  بـا ایـران قطـع 
ایـن طریـق و بـدون پرداخـت هزینه هـای اضافـه بـه بازارهای 
جهانی صادر کنیم. از این رو عراق عالوه بر تاثیرات و منافع 
مستقیم اقتصادی برای ایران می تواند از این طریق تاثیرات 
غیر مستقیمی نیز در جهت رشد اقتصادی ایران داشته باشد. 

کنـون حاضر  پایی هـا تا ت   یکـی از مهمتریـن دالیلـی کـه ارو
کـردن از اعتبـار خـود در ازای حمایـت از اسـرائیل  بـه هزینـه 
کمیت فلسـطینیان  شـده انـد، این اسـت کـه در صورت حا
طرفدار ایران بر این کشور که محل اتصال آسیا به آفریقا است، 
صادرات کاال از غرب آسیا به قاره آفریقا به جریان خواهد افتاد 
پایـی نیسـت. بـه نحـوی که هم  کـه خوشـایند کشـورهای ارو
پا است  اکنون ۳۳ درصد از بازار آفریقا در دست اتحادیه ارو
کـه ایـران و متحدان بالقوه اش قابلیت تامین بخش بزرگی از 
ایـن بـازار را دارنـد  امـا در حال حاضر سـهم بسـیار ناچیزی در 
ایـن بـازار دارنـد. به عبارت دیگر می توان گفـت آزادی قدس 
شریف بخشی قابل توجهی از بازار ۴۹۰ میلیارد دالری آفریقا را 
تحت نفوذ ایران و همپیمانانش قرارداده و به تقویت اقتصادی 

ایران خواهد انجامید.

 آینده مهم این روابط
 عالوه بر نقش استراتژیک این کشورها در روابط اقتصادی و 
مبادالت تجاری ایران، جمهوری اسالمی می تواند در بازسازی 
یـژه ای ایفـا کنـد؛ بـا توجه بـه اینکه  یه و عـراق نیـز نقـش و سـور
یه هنوز آغاز نشده است، شروع بازسازی  بازسازی عراق و سور
می تواند ایران را تا ۱۰ سال آینده در ارائه خدماتی چون فنی- 
مهندسی، ساختمان سازی، تولید مصالح ساختمانی و... 
وارد بازار بسیار بزرگی کند. در حال حاضر عمده روابط ما با 
عراق روابط تجاری است، در حالی که ظرفیت عظیمی در 
یرسـاخت ها برای  سـایر حوزه ها اعم از پزشـکی، صنعت و ز
یه وجود دارد؛ همکاری هایی که  تداوم همکاری با عراق و سور
البته پیش شرط اصلی آن وجود امنیت در این کشورهاست. 
امنیتی که امروز وجود دارد وبی شک مرهون خون شهید حاج 

قاسم سلیمانی و جوانان محور مقاومت است. 

تجارت ایران با عراق در 
اواسط دهه 80 و بعد از 
حمله آمریکا به عراق عمدتا از 

جنس تجارت از طریق بازارهای 
مرزی و به نوعی داد و ستدهای 
پیله وری میان 2 کشور بود. به 

طوری که کل تجارت ایران با این 
کشور در خوشبینانه ترین حالت 

رقمی کمتر از 800 میلیون دالر 
بود. اما از سال 87 و با خروج 
آمریکایی ها از عراق و تقویت 

نقش سپاه قدس در این کشور 
اوضاع تجاری ایران و عراق روزهای 

تازه ای به خود دید. در حالی که 
آمریکایی ها میلیاردها دالر هزینه 

در عراق کرده بودند اما به ُیمن 
حضور نیروهای شهید سلیمانی 
و تقویت مناسبات با طرف عراقی 
این رقم در سال گذشته به چیزی 

حدود 9 میلیارد دالر رسید.
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دوری از فساد و تجّمالت 

وصیـت مـن بـه مسـئولین ایـن اسـت... به کارگیـری 
ت، نه 

ّ
کدست و معتقد و خدمتگزاری به مل افراد پا

گر به میز یک دهسـتان هم برسـند  افرادی که حتی ا
خاطـره  خان هـای سـابق را تداعی می کنند.

ری از فسـاد و تجّمالت را شـیوه  مقابله با فسـاد و دو
خود قرار دهند.
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شهید قاسم سلیمانی در فعالیت های سپاه قدس در منطقه به 
دنبال پیاده سازی الگوی مقاومت مدبرانه بود ؛ الگویی که بارها 
توسط رهبر معظم انقالب بیان شده و ویژگیهای آن توسط سپهبد 
سلیمانی در زمین فعالیت های نظامی و دیپلماتیک در منطقه 
اجرایی شده بود. الگوی مقاومت مدبرانه ، تنها شامل هدف بیرون 
راندن آمریکا و جبهه استکبار از منطقه با هر وسیله ممکن نبود. 
این الگو بیان می کرد که هدف بیرون راندن جبهه آمریکایی - 
صهیونیستی در منطقه باید پیوند و همکاری استراتژیک نظامی 
، سیاسی ، فرهنگی و عقیدتی کشورهای منطقه با یکدیگر باشد 
و بتواند ضمن رسـیدن به هدف بیرون راندن نیروهای بیگانه از 
منطقه، موجب همگرایی کشورهای اسالمی در منطقه نیز بشود. 
همیـن الگـو بـود کـه پـس از ورود آمریکا به منطقه در سـال 2۰۰۱ با 
حمله به افغانسـتان و بعد از آن در سـال 2۰۰۳ با حمله به عراق 
، توانسـت ضمن ایجاد همگرایی در بین نیروهایی که خواهان 
اخراج نیروهای بیگانه از این کشورها بودند، آنها را تا سالهای بعد 
بـه نیروهایـی هـم پیمان، همـدل و بـا اهـداف و برنامه ریزی های 
فرهنگی و ایدئولوژیک یکسان تبدیل سازد و به عنوان نمونه در 
برابر داعش به عنوان هیوالی ساخته دست غرب، آنها را متحد 
و هماهنگ به میدان نبرد در سوریه و عراق بکشاند. این مسئله 
نه تنها در دوران شهید سلیمانی، بلکه پس از شهادت وی نیز به 
صورت شدیدتری مورد توجه رسانه ها و مراکز فکری و اندیشه ای 

آمریکایی قرار گرفت . 
مرکز علوم و امور بین الملل بلفر، به دنبال اقدام تروریستی دولت 
آمریـکا در بـه شـهادت رسـاندن سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی در 
کشور عراق ضمن تجمیع نظرات کارشناسانی که در این اتاق 
فکـر اثرگـذار آمریـکا فعالیـت دارند، مقالـه ای با موضوع اثـرات به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی منتشر کرد که به مسئله مرجعیت 
گفتمان ضدآمریکایی سردار سلیمانی در منطقه اشاره بسیار دارد. 
بسیاری از این افراد که جزء اثرگذارترین تحلیلگران سیاسی و بعضًا 
سیاستمداران سابق آمریکایی هستند، بر این باورند که این اقدام 
واشنگتن در نهایت منجر به خروج آمریکا از عراق شده و محور 
مقاومت در کنار ایران به خونخواهی سردار سلیمانی قیام خواهد 
کرد. در واقع اندیشمندان حوزه غرب آسیا در این اندیشکده بر این 
باورند که اندیشـه های سـردار سـلیمانی در به هم پیوسته کردن 
جغرافیای منطقه و از بین بردن مرزهای قدیمی در بین کشورهای 
شیعه منطقه، مهمترین عامل بوده است که حاال بعد از شهادتش 
نیز می تواند باعث شکست آمریکا در منطقه شده و زمینه برای 

خروج نیروهایش از غرب آسیا را فراهم سازد. 
»وینسنت بروکس« فرمانده سابق نیروهای آمریکا در کره جنوبی و 
عضو ارشد غیرمقیم مرکز علوم و امور بین الملل »بلفر« معتقد است، 

اثرات احتمالی به شهادت رسیدن »سردار قاسم سلیمانی« توسط 
آمریکا از چند جهت قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها این 
است که »سردار سلیمانی روح سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایـران و نائبـان ایـن کشـور در خـارج از مرزهـای آن بود و شـهادتش 
تمایلی برخاسته از عمق جان را در بسیاری از پیروانش برانگیخته 
تـا بـه خونخواهـی وی برخیزنـد به گونه ای کـه نه دولت ایـران و نه 
دولـت عـراق هیـچ یـک قادر به کنتـرل این اقدامـات خودجوش 

نخواهند بود«.
»متیو بان«، عضو هیأت مدیره اندیشکده »بلفر« نیز تحلیل خود 
از ایـن اقـدام تروریسـتی آمریـکا را اینگونـه ارائه می دهد: »ریسـک 
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ترور سردار سلیمانی 
بـه عنـوان یک چهره مهم در ایران بسـیار سـنگین اسـت. ایـران و 
گروه های حامی این کشور در منطقه خاورمیانه قطعًا به این اقدام 
پاسخ خواهند داد و این اقدام موضوع مذاکرات و احتمال سازش 
را به حاشیه خواهد راند. عالوه بر این، دولت عراق نیز به شدت 
تحت فشار قرار خواهد گرفت تا به حضور نظامی آمریکا در این 
کشور پایان دهد و همین امر نفوذ ایران در عراق را افزایش خواهد 

داد و به نزدیک تر شدن دو کشور کمک خواهد کرد«.
»گری سیمور« دیگر عضو ارشد این اندیشکده نیز بر این باور است 
 این اقدام آمریکا در نهایت به خروج نیروهای آمریکایی 

ً
که احتماال

از عراق منجر خواهد شد.
»مورگان کاپالن« دبیراجرایی فصلنامه »امنیت بین المللی« نیز 
با اشاره به قطعی نبودن پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت ترور 
کید می کند که آنچه مسلم است ایران به این  سردار سلیمانی تأ
اقدام آمریکا بر اساس زمان بندی و به شیوه مختص خود پاسخ 
خواهد دارد و آمریکا باید خود را برای مواجهه با طیف گسترده ای 

از اثرات اولیه و ثانویه این اقدام آماده کند.
»مارتین مالین« یکی دیگر از اعضای ارشد این اندیشکده آمریکایی 
کید دارد که این  و مدیراجرایی پروژه »مدیریت اتم« در این مرکز تأ
اقدام تروریستی آمریکا به طور حتم منجر به پاسخ فوری از جانب 
ایران و متحدان منطقه ای این کشور خواهد شد به گونه ای که 
این واکنش نیز بسیار گسترده خواهد بود و متحدان ایران در محور 
 در این پاسخ مشارکت 

ً
مقاومت از لبنان گرفته تا عراق نیز احتماال

خواهند داشت. اما خطر بزرگتری که آمریکا را تهدید می کند در 
میان مـدت تـا بلندمـدت اتفـاق خواهـد افتـاد چـرا که بـه اعتقاد 
وی، سردار سلیمانی یک چهره قدرتمند و اثرگذار در تعیین خط 
مشی متحدان ایران به ویژه در مقابل دشمنان منطقه ای و رژیم 
صهیونیستی بود و همین مسئله می تواند با توجه به استحکامی 
کـه ایـران برعکـس آمریـکا توانسـته بـود در روابـط خود بـا متحدان 
منطقه ای اش ایجاد کند می تواند برای واشنگتن در جریان این 

اقدام خطرناک، دردسرساز شود.
آنتونی کوردزمن ، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل 
سیاست آمریکا در منطقه غرب آسیا را سیاستی شکست خورده 
دانست و در مقاله ای در سایت این مرکز نوشت : این برای بار سوم 
است که آمریکا یک پیروزی قطعی را تبدیل به یک شکست قطعی 
می کند. بار اول در افغانستان، بار دوم در عراق و این بار برای سومین 
مرتبه نیز بعد از شکست خوردن داعش در عراق ، باز این آمریکا 
اسـت که با درگیر شـدن با ایران در عراق، پیروزی را در این عراق 
به شکستی قطعی تبدیل کرده است و حاال باید به فکر خروج از 
عراق باشد. وی در ادامه بیان کرد که سقوط صدام حین و وقایع 
بعد از آن نشـان داده بود که آمریکا اصوال هیچ اسـتراتژی بزرگ و 
بلند مدتی برای عراق نداشته است و به همین دلیل نتوانست 
تعریفی از عراق بعد از صدام داشته باشد. حاال هم دولت ترامپ 
هیچ تعریفی برای عراق بعد از داعش ندارد و به دلیل نداشتن این 
استراتژی باید خود و نیروهایش را از منطقه خارج کند و مدیریت 
اوضاع را به دسـت نیروهای دیگری بسـپارد که استراتژی بهتری 

برای کنترل اوضاع عراق دارند. 
آنتونی کوردزمن در ادامه البته خاطر نشان می کند که منطقه خلیج 
فارس منطقه ای بسیار حساس برای آمریکا است و دولت ترامپ 
نبایـد بـه همیـن راحتی با خـروج نیروهایش از عراق و یا هر کشـور 
دیگری در منطقه موافقت کند. او معتقد است این منطقه پر از 
کشـورهایی اسـت که خود را کمابیش دشـمن و یا رقیب ایاالت 
متحده می دانند کشورهایی مانند ایران، ترکیه، روسیه، سوریه، 
یمـن و حتـی چیـن. بـا این حال آنچـه او »نجات عـراق« می داند 
-در واقع نجات عراق از نفوذ ایران و محور مقاومت - مسئله ای 
بسیار حیاتی برای آمریکا است که نباید به آسانی از آن بگذرد اما 
به نظر می رسد آمریکا در این زمینه دچار شکست های فاحشی 

شده است . 
پزوهشگران اندیشکده بروکینگز اما در مجموعه مقاالت خود به 
مسایل دیگری اشاره کرده اند که حتی در زمان قبل از ترور و شهادت 
سردار سلیمانی، منافع آمریکا در منطقه را تهدید می کرده است. در 
مطلبی که به قلم این اساتید حوزه روابط بین الملل به رشته تحریر 
درآمده خاطر نشان شده است که شاید در مورد مسایل مرتبط با 
عقب نشینی آمریکا از منطقه خلیج فارس بزرگنمایی هایی صورت 
گرفته باشد اما صورت مسئله که کاهش نفوذ آمریکا در این منطقه 
اسـت هیچ گاه مورد اغراق قرار نگرفته و مشـکلی جدی در این 
زمینه است. آمریکا در سالهای اخیر دیگر نمی توانست ادعا کند 
که حرف اول و آخر را در مسایل این منطقه می زند. ایاالت متحده 
بـا وجـود اینکـه نیـروی نظامـی زیادی در منطقـه داشـته و دارد اما 
هیچ گاه نتوانسـته امیال و اهداف سیاسـت خارجی خود را در 
منطقه دنبال کند و به همین دلیل افکار عمومی در داخل آمریکا 
نیز به دنبال خروج نیروهای نظامی از این منطقه هستند. ایاالت 
محده از این منظر سالهاست که رهبری خود در پروسه »ایجاد 
صلح« و یا در حداقل چشم انداز خود »حفظ صلح« را از دست 
داده اسـت. تنها در یک مورد اسـت که ایاالت متحده هنوز هم 
تمرکز خود را بر روی آن حفظ کرده و آن هم دشمنی با ایران است 
که البته این نوع تمرکز هم ادامه دار و در عین حال غیر همگون و 
غیر هماهنگ بوده است. پژوهشگران این اندیشکده در ادامه بر 
این باورند که سیاست و استراتژی آمریکا در قبال ایران و منطقه 
غرب آسیا به خصوص در دوران ترامپ سیاستی گیج، سردرگم 

و مبتنی بر حضور نظامی بی هدف است . 

ثمانه اکوان

مقاومت مدبرانه
راه خروج آمریکاییی ها از منطقه
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