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»شهید ســـلیمانی به هر دو ُحسنیین رســـید؛ هم پیروز شد -چند 
سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید سلیمانی است- هم 
به شهادت رسید.« 98/۱۱/29   »شهید سلیمانی، هم در زمان زنده 
بودنش استکبار را شکســـت داد، هم با شهادتش شکست داد... 
همه ی دنیا قبول کردند که آمریکا در عراق و سوریه به مقاصد خودش 
نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. پس از شهادت هم دشمنان 
را شکست داد. این تشـــییعی که در ایران و عراق شد... ژنرال های 
جنگ نرم استکبار را متحّیر کرد... این چه حرکت عظیمی بود که آنها را 

شکست داد.« 99/9/2۶ 
2۷ دی ســـال ۱۳98، درست دو هفته پس از شـــهادت حاج قاسم 
سلیمانی و  یوم هللا »تشـــییع معجزه گون پیکر مطهر حاج قاسم 
سلیمانی«، نماز جمعه تهران در مصالی امام خمینی؟هر؟ به امامت 

رهبر انقالب برگزار شد.
به مناسبت سالگرد برگزاری این نماز جمعه، ویژه نامه نشریه مسیر 
با عنوان »شهید پیروز« در پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR منتشر 

می شود. 





 در قبیله جوانمردان رسـم بود اصال. از هزار سـال 
پیش سـینه به سینه سـوخته و چشـم به چشـم گریسته 
عطـش  خاطـر  محـض  کـه  مـردی  حکا�ـت  در  بودنـد؛ 

کودکان، مشک را همپای َعلم گرامی داشت...
بـرای او امـا بزرگتریـن اتفـاق عالـم،  اضطـراب کودکـی بـود 
کـه بی پنـاه و حیـران صـدای گام هـای ناآشـنا�یی را می شـنید 
کـه پـدر، مـادر، خانـه و هر آنچـه را کـه بـه آن انـس داشـت از او 
می گرفت و البـد کمـی بعدتر جانـش را، بـه جرمی کـه هیچکس 
نمیدانسـت. از ا�ـن همه تنهـا می مانـد رد خونـی و پـژواک فریاد 
وحشـتی کـه بـه گـوش کسـی نمی رسـید. امـا او می شـنید. اصال او 
فریادهـای شکسـته در گلـو را،  بغض هـای دو قـدم مانده به اشـک را 

. می شـنید
او مسـافر راه ها�یـی بـود کـه در انتهـای آن، مظلومـی زیـر آسـمان خـدا، 
پناهـی می جسـت و شـا�د در خاطـر آرزو می کـرد، قصـه سـواران جوانمردی 

کـه از راه می رسـند، ا�ـن بـار پیـش چشـم همـه آشـکار   شـود.
آنچـه مـی خوانیـد، ماجـرای »سـرباز قاسـم« اسـت در نامـه   پـدر بـه 
دختـرش. نامـه ای بـه قلـم شـهید سـردار سـپهبد حـاج قاسـم 
سـلیمانی �ا اگـر آنطور که خودش دوسـت داشـت صدا�ش 
ح  کنیـم قاسـم بـدون پیشـوند و پسـوند. نامـه شـر
ماجرا�یـی اسـت کـه او را مسـافر راه ها�یـی کرد 
که با برگشـت غریبه اند، ماجـرای  آنچه 
�ـک انسـان را بـه �ـک مکتـب 

می کنـد. تبد�ـل 

روا�تی از جلوه های
 مکتب سلیمانی 
به قلم حاج قاسم

چــــــــرا
میجنگم؟

4    |  مسیر   |   ویژه نامه نخستین سالگرد نماز جمعه تاریخی ۲۷ دی |  شهید پیروز  



عشق خودش کند. این راه را انتخاب نکردم 
که آدم بکشم، تو می دانی من قادر به دیدن 
بریدن سر مرغی هم نیستم. من اگر سالح 
به دست گرفته ام برای ایستادن در مقابل 
آدمکشان است نه برای آدم کشتن. خود را 
سرباز در خانه هر مسلمانی می بینم که در 
معرض خطر است و دوست دارم خداوند 
این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام 
مظلومان عالم دفاع کنم. نه برای اسالم 
عزیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، 
نه برای شیعه ی مظلوم که ناقابل تر از آنم، 
نه نه... بلکه برای آن طفل وحشـــت زده 
بی پناهی که هیچ ملجأیپی برایش نیست، 
برای آن زن بچه به سینه چسبانده هراسان 
و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب، که 
خّطی خون پشت سر خود بر جای گذاشته 

است می جنگم.
ق به آن سپاهی هستم که 

ّ
عزیزم من متعل

نمی خوابد و نباید بخوابد. تا دیگران در 
آرامش بخوابند. بگذار آرامش من فدای 

آرامش آنان بشود و بخوابند.
دختر عزیزم شما در خانه من در امان و با 
عزت و افتخار زندگی می کنید. چه کنم برای 
آن دختر بی پناهی که هیچ فریادرسی ندارد 
و آن طفل گریان که هیچ چیز... که هیچ چیز 
ندارد و همه چیز خود را از دست داده است. 
پس شـــما مرا نذر خود کنید و به او واگذار 
نمایید. بگذارید بروم، بروم و بروم. چگونه 
می توانم بمانم در حالی که همه قافله من 

رفته است و من جا مانده ام.
دخترم خیلی خسته ام. سی سال است که 
نخوابیده ام اما دیگر نمی خواهم بخوابم. 
من در چشـــمان خود نمـــک می ریزم که 
پلک هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشد 
تا نکند در غفلت من آن طفل بی پناه را سر 
ببرند. وقتی فکر می کنم آن دختر هراسان 
تویپی، نرجس اســـت، زینب است و آن 
نوجوان و جوان در مسلخ خوابانده که در 
حال سربریده شدن است حسینم و رضایم 
اســـت از من چه توقعی دارید؟ نظاره گر 
باشم، بی خیال باشم، تاجر باشم؟ نه من 

نمی توانم اینگونه زندگی بکنم.
والسالم و علیکم و رحمت اهّلل

بسم اهّلل الرحمن الرحیم
آیا این آخرین سفر من است یا تقدیرم چیز 
دیگری است که هر چه باشد در رضایش 
راضی ام. در این سفر برای تو می نویسم تا 
در دلتنگی های بدون من یادگاری برایت 
باشد. شاید هم حرف به درد بخوری در آن 

یافتی که به کارت آید.
هر بار که ســـفر را آغاز می کنم احســـاس 
می کنم دیگر نمی بینمتان. بارها در طول 
مســـیر چهره های پر از محبت تان را یکی 
یکی جلوی چشـــمانم مجســـم کرده ام و 
بارها قطرات اشکی به یادتان ریخته ام. 
دلتنگ تان شـــده ام، به خدا سپردم تان. 
اگر چه کمتر فرصت ابراز محبت یافته ام 
و نتوانستم آن عشـــق درونی خودم را به 
شما برسانم. اما عزیزم هرگز دیده ای کسی 
جلوی آیینه خود را ببیند و به چشمان خود 
بگوید دوست تان دارم، کمتر اتفاق می افتد 
اما چشمانش برایش باارزش ترینند. شما 
چشـــمان منید. چه بر زبان بیاورم و چه 
نیاورم برایم عزیزید. بیش از بیست سال 
است که شـــما را همیشـــه نگران دارم و 
خداوند تقدیر کرده این جان پایان نپذیرد و 

شما همیشه خواب خوف ببینید.
دخترم هر چه در این عالـــم فکر می کنم و 
کرده ام که بتوانم کار دیگری بکنم تا شما را 
کمتر نگران کنم، دیدم نمی توانم و این به 
دلیل عالقه ی من به نظامی  گری نبوده و 
نیست. به دلیل شغل هم نبوده و نخواهد 
بود. به دلیل اجبار یا اصرار کســـی نبوده 
است و نیست. نه دخترم من هرگز حاضر 
نیستم به خاطر شغل، مسئولیت، اصرار یا 
اجبار حتی یک لحظه شما را نگران کنم، چه 

برسد به حذف یا گریاندن شما.
من دیـــدم هر کـــس در این عالـــم راهی 
برای خود انتخاب کرده اســـت یکی علم 
می آموزد و دیگری علم می آموزاند. یکی 
تجارت می کند کسی دیگر زراعت می کند 
و میلیون ها راه یا بهتر است بگویم به عدد 
هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی 
را برای خود برگزیده است. من دیدم چه 
راهی را می بایســـت انتخاب کنم. با خود 
اندیشـــیدم و چند موضوع را مـــرور کردم 

 طول این راه چقدر 
ً
و از خود پرســـیدم اوال

است انتهای آنها کجاســـت، فرصت من 
 مقصد من چیست. 

ً
چقدر است. و اساسا

دیدم من موقتم و همه موقت هســـتند. 
چند روزی می مانند و می روند. بعضی ها 
چند سال برخی ها ده سال اما کمتر کسی 
به یکصد سال می رسد. اما همه می روند و 

همه موقتند. 
دیدم تجارت بکنم عاقبت آن عبارت است 
از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند 
ماشین. اما آنها هیچ تأثیری بر سرنوشت 
من در این مســـیر ندارد. فکر کردم برای 
شما زندگی کنم دیدم برایم خیلی مهم اید 
و ارزشمندید به طوری که اگر به شما درد 
برســـد همه ی وجودم را درد فرا می گیرد. 
اگر بر شما مشکلی وارد شـــود من خودم 
را در میان شـــعله های آتش می بینم. اگر 
شما روزی ترکم کنید بند بند وجودم فرو 
ل 

ّ
می  ریزد. اما دیدم چگونه می توانم حال

این خوف و نگرانی هایم باشم. دیدم من 
باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا 
عالج کند و او جز خدا  نیست. این ارزش و 
گنجی که شـــما گل های وجودم هستید با 
ثروت و قدرت قابل حفظ کردن نیست. 
وگرنه باید ثروتمندان و قدرتمندان از مردن 
خود جلوگیری کنند و یا ثروت و قدرت شان 
مانع مرض های صعب العالج شان شود و از 

در بستر افتادگی جلوگیری نماید.
من خدا را انتخاب کرده ام و راه او را. اولین 
بار است که به این جمله اعتراف می کنم؛ 
هرگز نمی خواستم نظامی شـــوم، هرگز از 
مدرج شدن خوشم نمی آمد. من کلمه ی 
زیبای قاسم را که از دهان پاک آن بسیجی 
پاسدار شهید برمی خاست بر هیچ منصبی 
ترجیح نمی دهم. دوســـت داشتم و دارم 
قاسم بدون پسوند یا پیشوندی باشم. 
لذا وصیت کردم روی قبرم فقط بنویسید 
سرباز قاسم، آن هم نه قاسم سلیمانی که 
گنده گویپی است و بار خورجین را سنگین 

می کند. 
عزیزم از خدا خواستم همه  ی شریان های 
وجودم را و همـــه ی مویرگ هایم را مملو 
از عشق به خودش کند. وجودم را لبریز از 
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بیسـت و هفتم دی ماه ۱۳98، دو هفته بعد از شـهادت سپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، رهبر انقالب در نماز جمعه تهران حاضر شدند 
و بـا مردمی کـه داغـدار سردارشـان بودند، سـخن گفتنـد. ایشـان از »مکتـب حاج قاسـم« سـخن گفتند، روزهـای حضـور کم نظیر مـردم در 
تشـییع این شـهید را یوم هللا خواندند و نقشـه راه  مقاومت در شـرایط جدید را بیان کردند. ویژه نامه مجازی مسـیر، در پرونده »پاسداشـت 

ایام هللا« به تحلیـل خطبه های حضـرت آیت هللا خامنـه ای و بازتـاب و نتایـج آن در جغرافیای مقاومـت می پردازد.
سـخنان حجت االسالم والمسـلمین صفی الدیـن، رئیـس شـورای اجرایپـی حـزب هللا لبنان، اسـتاد حسـن رحیم پـور ازغـدی و محمدمهدی 

شـریعتمدار را در ایـن بخـش می خوانید.

پاسداشت ا�ام هللا



�کم: ا�ام هللا
رهبـــر انقـــالب مجموعـــه مباحـــث خـــود را 
ــد.  ــرح کردنـ ذیـــل یـــک بحـــث قرآنـــی مطـ
ایشـــان بـــا اســـتناد بـــه آیـــه ۵ ســـوره ابراهیـــم، 
واقعـــه حضـــور ده هـــا میلیونـــی مـــردم ایـــران 
در بدرقـــه پیکـــر حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
ــگاه  ــه پایـ ــپاه بـ ــکی سـ ــه موشـ ــز حملـ و نیـ
ـــی را »یـــوم هللا« دانســـتند: »یوم هللا  آمریکایپ
یعنـــی چـــه؟ یعنـــی آن روزی کـــه دســـت 
قـــدرت خـــدا را انســـان در حـــوادث مشـــاهده 
می کنـــد؛ آن روزی کـــه ده هـــا میلیـــون در 
ــی  ــراق و بعضـ ــزار در عـ ــا هـ ــران، و صدهـ ایـ
ـــده  ـــون فرمان ـــاس خ ـــه پ ـــر ب ـــورهای دیگ کش
ســـپاه قـــدس بـــه خیابان هـــا آمدنـــد و 
ـــد،  ـــکل دادن ـــان را ش ـــه جه ـــن بدرق بزرگ تری
ایـــن یکـــی از ایـــام هللا اســـت. آنچـــه اتفـــاق 
ـــدرت  ـــت ق ـــز دس ـــی ج ـــچ عامل ـــاد، کار هی افت
ـــه  ـــم ک ـــد. آن روزی ه ـــت باش ـــدا نمیتوانس خ
موشـــک های ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
اســـالمی، پایـــگاه آمریکایپـــی را در هـــم کوبید، 
آن روز هـــم یکـــی از ایـــام هللا اســـت... اینهـــا 
روزهـــای نقطـــه عطـــف تاریخنـــد، روزهـــای 
تاریخ ســـازند، روزهـــای عـــادی نیســـتند 
اینهـــا.« ۱۳98/۱۰/2۷ تحلیـــل ایـــن قضایـــا 
ـــوادث را  ـــن ح ـــام هللا«، ای ـــدواژه »ای ـــل کلی ذی
ـــادی و در  ـــبات م ـــادالت و محاس ـــر از مع فرات
مقیـــاس نـــگاه کالن معنـــوی و ایمانـــی معنـــا 

و تفســـیر مـــی کنـــد.

دوم: ملت صبار و شکور ا�ران
ـــده  ـــرح ش ـــد مط ـــکات جدی ـــر از ن ـــی دیگ یک
در ســـخنان رهبـــر انقـــالب کـــه پیـــش از 
ایـــن از ســـوی ایشـــان مطـــرح نشـــده بـــود 

اشـــاره بـــه خصوصیـــت »صبـــار و شـــکور« 
ـــد  ـــران اســـت. ایشـــان هرچن ـــودن ملـــت ای ب
همـــواره ویژگـــی هـــا و اعمـــال صالـــح 
مـــردم ایـــران را مـــورد توجـــه و تأکیـــد و 
تشـــریح قـــرار داده انـــد امـــا تاکنـــون در 
ـــر  ـــران از تعابی ـــت ای ـــات مل ـــن خصوصی تبیی
ـــد.  ـــرده بودن ـــتفاده نک ـــکور« اس ـــار و ش »صب
ایشـــان ایـــن عبـــارات را اینچنیـــن معنـــا 
ــل  ــه اهـ ــی یکپارچـ ــد یعنـ ــد: »صبارنـ کردنـ
ــزی  ــدک چیـ ــه انـ ــد، بـ ــتقامت و صبرنـ اسـ
از میـــدان خـــارج نمیشـــوند، ایســـتادگی 
ــت را   نعمـ

ً
ــی اوال ــکورند، یعنـ ــد. شـ میکننـ

میشناســـند، ابعـــاد پنهـــان و آشـــکار نعمـــت 
 قدرشـــناس نعمتنـــد، 

ً
را میبیننـــد؛ ثانیـــا

یعنـــی ارزش ایـــن نعمـــت را، وزن ایـــن 
نعمـــت را، قیمـــت ایـــن نعمـــت را میداننـــد؛ 
 بـــر اســـاس آن احســـاس مســـئولیت 

ً
ثالثـــا

میکننـــد، بـــر اســـاس ایـــن نعمتـــی کـــه 
ـــد؛  ـــئولیت میکنن ـــاس مس ـــدا داده، احس خ
ملتـــی، جمعیتـــی، قومـــی کـــه بی صبـــر 
نیســـتند، مسئولیت ناشـــناس نیســـتند.« 
ـــران را دارای  ـــپس ملت ای ۱۳98/۱۰/2۷ و س

ــمردند:  ــات برشـ ــن صفـ ایـ
ـــه  ـــک جامع ـــا ی ـــر م ـــه نظ ـــی ب ـــه ایران » جامع
ــت  ــا ملـ ــت مـ ــت؛ ملـ ــکور اسـ ــار و شـ صبـ
پراســـتقامتی اســـت و ملـــت شـــکرگزاری 
اســـت. در طـــول ایـــن ســـالهای متمـــادی، 
ملـــت ایـــران همـــواره سپاســـگزار الطـــاف 
ـــت.«  ـــوده اس ـــالها ب ـــن س ـــول ای ـــی در ط اله

۱۳98/۱۰/2۷
در همیـــن زمینـــه رهبـــر انقـــالب بـــا اشـــاره 
بـــه شـــأن نـــزول آیـــات ســـوره ابراهیـــم 
بـــه موضـــوع »ایســـتادگی و مقاومـــت 

ــر  ــد و بـ ــر« پرداختنـ ــان کفـ ــل جریـ در مقابـ
ضـــرورت شـــکرگزاری نســـبت بـــه ایـــن 
حـــوادث تأکیـــد کردنـــد: »ایـــن آیـــات، آیـــات 
ســـوره ابراهیـــم اســـت، مکـــی اســـت؛ یعنـــی 
در آن وقتـــی کـــه مســـلمانها در اوج مبـــارزات 
و ایســـتادگی و مقاومـــت در مقابـــل جریـــان 
کفـــر قـــرار داشـــته اند، در آن وقـــت ایـــن 
آیـــات نـــازل شـــده اســـت، بـــه آنهـــا مـــژده 
میدهـــد، بـــه مـــردم میگویـــد کـــه بدانیـــد 
کـــه خـــدای متعـــال ایام اللهـــی دارد، آن 
ـــرد؛  ـــد ک ـــب خواه ـــما نصی ـــه ش ـــام هللا را ب ای
بایـــد شـــما شـــکرگزار ایـــام هللا باشـــید. 
اگـــر واکنـــش درســـت و شـــاکرانه نشـــان 
دادیـــد از آنچـــه کـــه خـــدای متعـــال بـــه 
ـــما  ـــه ش ـــال ب ـــدای متع ـــت، خ ـــما داده اس ش
پیروزی هـــای بیشـــتری را در آینـــده خواهـــد 

داد.«۱۳98/۱۰/2۷ 

 سوم: سپاه قدس، رزمندگان 
بدون مرز

تـــا پیـــش از ایـــن حضـــرت آیـــت هللا 
ــاره  ــی دربـ ــورت عمومـ ــه صـ ــه ای بـ خامنـ
مجموعـــه ســـپاه قـــدس ســـخن نگفتـــه 
بودنـــد، امـــا در یکـــی از فرازهـــای ایـــن 
ســـخنرانی دربـــاره هویـــت و نقـــش ایـــن 
ــد.  ــخن گفتنـ ــداران سـ ــپاه پاسـ ــش سـ بخـ
ایشـــان ســـپاه قـــدس را »نهـــاد انســـانی 
دارای انگیـــزه هـــای بـــزرگ« و »حافـــظ 
بالگـــردان   و  مســـتضعفان  کرامـــت 
مقدســـات« معرفـــی کردنـــد: »ســـپاه قـــدس 
ــازمان  ــه و سـ ــک مجموعـ ــوان یـ ــه عنـ را بـ
 نبینیـــم؛ بلکـــه بـــه عنـــوان 

ً
اداری صرفـــا

یـــک نهـــاد انســـانی و دارای انگیزه   هـــای 

دســتقـدرتخـدا
نگاهی به  خطبه های رهبر انقالب در نماز جمعه ۲7 دی ۹8

 ویژه نامه نخستین سالگرد 
نماز جمعــه تاریخــی ۲۷ دی
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ـــم...  ـــاهده  کنی ـــانی مش ـــن انس ـــزرگ و روش ب
ســـپاه قـــدس یـــک نیرویپـــی اســـت کـــه بـــا 
ــه کـــس  ــا و همـ ــه جـ ــدر بـــه همـ ســـعه صـ
ــد؛  ــدون مرزنـ ــدگان بـ ــد. رزمنـ ــگاه میکنـ نـ
رزمنـــدگان بـــدون مـــرز. رزمندگانـــی کـــه 
ــور  ــا حضـ ــا در آنجـ ــد، آنهـ ــاز باشـ ــا نیـ هرجـ
پیـــدا میکننـــد؛ کرامـــت مســـتضعفان 
را حفـــظ میکننـــد، خـــود را بالگـــردان 
مقدســـات و حریمهـــای مقـــدس میکننـــد.« 

۱۳98/۱۰/2۷

چهارم: ملت طرفدار 
مقاومت

یکـــی دیگـــر از موضوعـــات جدیـــد مهـــم 
ـــه  ـــاز جمع ـــای نم ـــه ه ـــده در خطب ـــرح ش مط

2۷ دی، بحـــث طرفـــداری همـــه جانبـــه و 
قاطعانـــه مـــردم ایـــران از »خـــط مجاهـــدت 
و مقاومـــت« بـــود. در ســـخنان پیشـــین 
رهبـــر انقـــالب بارهـــا موضـــوع مقاومـــت و 
ابعـــاد و زوایـــای گوناگـــون آن مـــورد بحـــث 
ـــه  ـــه هزین ـــود. از جمل ـــه ب ـــرار گرفت ـــن ق و تبیی
هـــای ســـازش و چالـــش بـــا دشـــمنان، منطـــق 
ــن  ــت همچنیـ ــرد مقاومـ ــت و راهبـ مقاومـ
جهتگیـــری ملـــت ایـــران کـــه براســـاس 
چهارچـــوب انقالبیگـــری و مقاومـــت و 
ایســـتادگی اســـت،  بارهـــا از ســـوی ایشـــان 
مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفتـــه بـــود، امـــا ملـــت 
ایـــران در دوگانـــه مقاومـــت یـــا ســـازش 
ــت  ــان مقاومـ ــر و جریـ ــط، تفکـ ــدار خـ طرفـ
اســـت در ایـــن ســـخنان حضـــرت آیـــت هللا 

خامنـــه ای مـــورد تصریـــح قاطعانـــه واقـــع 
شـــد:  »ملـــت ایـــران نشـــان داد کـــه از خـــط 
ـــت  ـــد، مل ـــاع میکن ـــجاعانه دف ـــدت ش مجاه
ایـــران نشـــان داد کـــه بـــه نمادهـــای مقاومـــت 
ــان داد  ــران نشـ ــت ایـ ــی ورزد، ملـ ــق مـ عشـ
کـــه طرفـــدار مقاومـــت اســـت، طرفـــدار 
تســـلیم نیســـت. آن کســـانی کـــه ســـعی 
میکننـــد چیـــز دیگـــری را از ملـــت بـــزرگ مـــا 
بـــه مـــردم و بـــه افـــکار بیگانـــگان یـــا افـــکار 
ـــدق و  ـــا ص ـــد، ب ـــان بدهن ـــل نش ـــی داخ عموم
ـــن  ـــت ای ـــد؛ مل ـــار نمیکنن ـــردم رفت ـــا م ـــا ب صف
ـــت،  ـــتادگی اس ـــرف دار ایس ـــت ط ـــت، مل اس
طـــرف دار مقاومـــت اســـت، ملـــت طـــرف دار 
ایســـتادگی در مقابـــل زورگویپـــی دشـــمنان 
اســـت.« ۱۳98/۱۰/2۷چراکـــه حضـــور 
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میلیونـــی و عظیـــم و دشـــمن شـــکن مـــردم در 
مراســـم تشـــییع پیکر شـــهید قاســـم سلیمانی 
ـــن  ـــوان نمـــاد مقاومـــت خـــود ســـند ای ـــه عن ب
ســـخن اســـت: »ایـــن کســـانی کـــه بـــه خیابـــان 
ـــران و  ـــه در ته ـــانی ک ـــا انس ـــد، میلیون ه آمدن
در قـــم و در کرمـــان و در خوزســـتان و ]دیگـــر 
ـــزان راه  ـــن عزی ـــازه ای ـــر جن ـــد زی ـــهرها[ آمدن ش
ـــک  ـــد و اش ـــه از دور دیدن ـــانی ک ـــد، و کس رفتن
ریختنـــد، و کســـانی کـــه در شـــهرهای مختلـــف 
توانســـتند از دور بـــرای اینهـــا عـــزاداری بکننـــد 
 ده هـــا میلیـــون جمعیـــت ملـــت 

ً
-کـــه واقعـــا

مـــا در ایـــن آزمـــون بـــزرگ شـــرکت کردنـــد- 
را،  اینهـــا  باطـــن  میشـــود 
ــخیص  ــا را تشـ ــت اینهـ حقیقـ
داد. ملـــت از هـــر جنـــاح و 

ـــر  ـــوم، از ه ـــر ق ـــه، از ه ـــر مجموع ـــزب، از ه ح
ــت  ــن جهـ ــی، در ایـ ــت جغرافیایپـ خصوصیـ
ـــرف دار  ـــد، ط ـــرف دار انقالبن ـــد؛ ط ـــل همن مث
حاکمیـــت اســـالمند، طـــرف دار ایســـتادگی 
در مقابـــل ظلمنـــد، طـــرف دار »نـــه« گفتـــن 
ــتکباری و  ــای اسـ ــع دولتهـ ــه مطامـ ــه همـ بـ

اســـتعماری اند.«۱۳98/۱۰/2۷ 

ــالب  ــر انقـ ــح رهبـ ــر تصریـ ــخن آخـ و سـ
اســـالمی بـــر »اراده الهـــی« بـــر پیـــروزی 
ـــت  ـــت و »دس ـــه اس ـــرار گرفت ـــران ق ـــت ای مل
قـــدرت خـــدا« را بایـــد در ایـــن حـــوادث دیـــد 
ـــی  ـــران و اهال ـــردم ای ـــه م ـــژده ای ب ـــود م ،خ
عاملـــی  »کـــدام  بـــود:  حـــق  جبهـــه 
میتوانســـت یـــک چنیـــن معجـــزه ای را 

نشـــان بدهـــد جـــز دســـت قـــدرت الهـــی؟ آن 
کســـانی کـــه دســـت قـــدرت خـــدا را 
نمیتواننـــد در ایـــن حـــوادث ببیننـــد و 
تحلیل هـــای مـــادی در ایـــن مســـائل 
ــد دســـت  ــد. بایـ ــد، عقـــب میماننـ میکننـ
ـــد. بعـــد معنـــوی و بســـیار  قـــدرت خـــدا را دی
مهـــم ایـــن حادثـــه همیـــن اســـت کـــه 
خـــدای متعـــال ایـــن کار را میکنـــد. وقتـــی 
خـــدای متعـــال یـــک چنیـــن حرکتـــی را در 
ملـــت بـــه وجـــود مـــی آورد، انســـان بایـــد 
ـــروزی  ـــر پی ـــی ب ـــه اراده اله ـــد ک ـــاس کن احس
ـــن  ـــان دهنده ای ـــن نش ـــت. ای ـــت اس ـــن مل ای
اســـت کـــه اراده الهـــی بـــر ایـــن اســـت کـــه 
ایـــن ملـــت در ایـــن راه و در ایـــن خـــط 

حرکت کند و پیروز شود.« ۱۳98/۱۰/2۷

 ویژه نامه نخستین سالگرد 
نماز جمعــه تاریخــی ۲۷ دی
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شهیدسلیمانی انقالباز چرارهبر
بهعنوانمکتبنامبردند؟درواقع
نسبتبینفرد،مکتب،شاخصهاو

ستونفقراتبااینمکتبچیست؟
تعبیر مکتب در برابر فـــرد چند نکته دارد. 
 این بحث گرچه به طور مصداقی متمرکز 

ً
اوال

و معطوف به شخص یا اشـــخاص خاصی 
است، ولی همیشه الگوهایپی برتر از بقیه 

دیده می شوند و خداوند آنها را پیش چشم 
نسل ها قرار می دهد؛ چون غالب توجه به 
ارزش های انتزاعی و غیرمجســـم برایمان 
سخت است، ولی وقتی الگو داشته باشیم 
درک آنها برایمان راحت تر می شود. اشخاصی 
تبدیل به الگو می شوند که به لحاظ اخالقی، 
علمی، عملی، خدمات اجتماعی، فداکاری، 
خودســـوزی در راه حـــق و خدمت به خلق 

بدون توقع مـــادی خدمت کنند؛ بنابراین 
 این جور 

ً
خود شخص موضوعیت ندارد. اصال

اشـــخاص اگر برای خود موضوعیت قائل 
بودند و خود را هدف می دانســـتند، الگو 
نمی شدند. به تعبیر حضرت امام که می گفت 
بگویید مکتب من، نگویید من؛ کسانی که 
محبوب مردم و جامعه دینی می شـــوند و 
تبدیل به الگو و قدیس می شوند و خواسته 
یا ناخواسته برایشان اشک می ریزند و به 
یادشان هســـتند، وجه ممیز و اصلی شان 
این است که گفتند مکتب من، نگفتند من. 
وقتی رهبر انقالب تعبیر به مکتب سلیمانی 
 دعوت به 

ً
می کننـــد، منظورشـــان صرفـــا

شخص پرستی، حتی قهرمان پرستی نیست. 
ارزش چنین اشخاصی به این است که فانی 
در مکتب اند. درواقع این همان مکتب انبیا 
و توحید و همان مکتبی است که امام در این 
عصر احیا کرد و امثال سلیمانی محصول و 

فارغ التحصیل این مکتب اند. 
بنابراین، مکتب سلیمانی مکتبی است که 
سلیمانی را ساخت، نه مکتبی که سلیمانی 
ساخته باشد. ایشان چنین ادعایپی نداشت 
و چنین آدم هایپـــی هیچ وقت نگفتند من، 
بلکه همیشـــه گفتند مکتب من. این نکته 
مرز مشخصی بین دیدگاه ما با دیدگاه های 
شخص پرستی و شـــخص محوری است. در 
نگاه توحیدی، هر شخصی در محضر خداوند 
و نســـبتش با حق و توحید و عدالت هیچ 
 باور داشتند هیچ کس اند، 

ً
است. آنها که واقعا

همه کس اند؛ چون به خداوند تکیه می کنند 
و قوی، زیبا و دوست داشـــتنی می شوند. 
آنها آگاه می شـــوند؛ چون به علم، قدرت 
و جمال مطلق وصل می شـــوند و هرکس 
هرمقداری وصل بشود، همان مقدار جمال 
و قدرت و علم در او متجلی می شـــود و یک 
مرتبه همه دوستش دارند. بسیاری از کسانی 
که برای شـــهید سلیمانی اشـــک ریختند و 
بزرگ ترین تشییع جنازه دنیا را راه انداختند، 
خیلی هایشان نمی دانســـتند چرا این جور 
اشک می ریزند. این نقبی است از فطرت به 

فطرت ها و این راه دل است. 
بعضی ها بیشتر به عظمت شهید سلیمانی 
پپی بردند، ولی من این تشییع و اشک ها و 

تحلیل  استاد رحیم پور ازغدی از شهادت سردار سلیمانی و  رو�دادهای پس از آن

بیســت و هفتم دی ماه ۱3۹8 در حالی که دو هفته از شــهادت ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی می گذشــت، رهبــر انقــالب در نمــاز جمعــه تهــران حاضــر شــدند تــا بــا مردمــی کــه 
داغــدار سردارشــان بودنــد، ســخن بگو�نــد. حضــرت آ�ــت هللا خامنــه ای در خطبه هــای ا�ــن 
مراســم باشــکوه از »مکتــب حاج قاســم« ســخن گفتنــد و روزهــای حضــور کم نظیــر مــردم در 
تشــییع ا�ــن شــهید عزیــز را �ــوم هللا خواندنــد. از اســتاد حســن رحیم پــور ازغــدی دربــاره 
و�ژگی هــای مکتــب حاج قاســم پرســید�م و از او خواســتیم تــا ا�ــن حضــور مردمــی را از منظــر 

مبانی انقالب اسالمی تحلیل کند.

مکتبیکهسلیمانیراساخت
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عالقه مردم را که دیدم، بیش از او، بیشتر به 
عظمت مردم مان پپی بردم. هیچ کس چنین 
وضعیتی را تصور نمی کرد. این نشان می دهد 
مردم ما چقدر جوهرشناس و آدم شناس اند و 

معیارهای واقعی شان چیست.
اما چرا شهید ســـلیمانی با این که یک فرد 
بسیار متشـــخص، کم نظیر، انسان بزرگ و 
شریفی بود، ولی نباید به عنوان یک فرد به 
او اصالت داد. قرآن کریـــم در مورد پیامبر 
ْت ِمْن 

َ
ْد َخل

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد ِإال می فرماید: »َما ُمَحمَّ

ُسل«؛ محمد هم که انسان کامل و  ْبِلِه الرُّ
َ

ق
بزرگ ترین واســـطه خدا و خلق است، هیچ 
استقاللی از خدا ندارد و در برابرش هیچ کس 
است، اما در برابر ما همه کس است، چون 
در برابر خدا هیچ کس است. قرآن می فرماید 
محمد مرکز نیست و قبل از او هم پیامبرانی 
آمدند. اســـالم محمدیزم نیســـت. تشیع 
علوی گری، علی گری و علی پرستی نیست. 
این نکته را در جواب کسانی عرض می کنم 
که می گویند ما هـــر چندوقت یک قدیس 
و قهرمان درســـت می کنیم. نه ما درســـت 
نکردیم، بلکه خدا درست می کند و خودشان 

تالش کردند و به این مقام می رسند. 
البته ما قهرمان داریم. بعد از انقالب، در دوره 
جنگ، شهدا، مجاهدین، اولیاء و صالحان 
زیادی دیدیم که با دیـــدن آنها فهمیدیم 
مؤمنین صدر اســـالم که در قرآن و روایات 
آمده اند، چه جور آدم هایپی بودند. بخشی 
از آنها در ذهن ها اسطوره بودند، ولی ما در 
چهل سال گذشته از این اسطوره ها دیدیم. 
بنابراین معیار مکتب ســـلیمانی است که 
شهید سلیمانی یکی از آثار این مکتب است. 
و  مکتب شـــناس  مـــردم   ،

ً
ثانیـــا

سلیمانی شـــناس اند، وگرنه ممکن است 
این جور آدم ها باشند، ولی مردمی باشند که 
 قدر و ارزش شان را ندانند؛ اما این مردم 

ً
اصال

ارزش این آدم ها را می فهمند.
 کسانی هم هســـتند که قهرمان سازی 

ً
ثالثا

و قهرمان پرســـتی می کننـــد، ولـــی ایـــن 
قهرمان هـــا ارزش قهرمان بـــودن ندارند و 
پوک و توخالی اند. انواع و اقسام آدم هایپی 
کـــه به لحاظ علـــم، عمل، اخالق و ســـبک 
زندگی شـــان به هیچ وجه صالحیتی ندارند 

که الگوی ما باشند، ولی مشهورند. درواقع 
سلبریتی ســـازی که در غرب و شـــرق عالم 
می شود. یک مرزی هم بین آدم های معمولی 
که فقط تخصص و تکنیک مشهورشـــدن را 
بلدند با کسانی مثل سلیمانی هست. هزاران 
نفر از این چهره ها، هزار بار هم بمیرند، هرگز 
چنین جمعیتی با اخالص و با اشک ریختن در 
تشییع جنازه شان نمی آیند. این تفاوت امام 
و الگوبودن و مکتبی بودن با سلبریتی بودن 

و قهرمان قالبی بودن است. 

  شمابعدازشهادتحاجقاسموآن
دیداریبا تشییععظیممیلیونی،در
داشـــتید.ایشان انقالبحضور رهبر
مردمیچه دربارهاینحادثهوحضور

فرمودند؟

مضمون فرمایش ایشان این بود که: این 
قضیه عادی نبود. تشـــییع هایپی که با آن 
جمعیت در شـــهرهای مختلف شد، با این 
وضعیت و مشـــکالت اقتصـــاد برجامی و 
گرفتاری ها، توجیه عادی و مادی نداشت. 
 
ً
ایشان به تعبیری فرمودند این تشییع کامال
امر و نمایش الهی بود و علت اصلی اش هم 
اخالص، توحید و جهاد دائمی شـــهید بود 
و خدا خواســـت. خدا می خواهد اینها الگو 
بشوند. خداوند کسانی را از بین صالحین 
انتخاب می کند که در عمل صالحیتشـــان 
را نشان دادند و تبدیل به الگو می کند. با 
این که معصوم نیستند و در ظاهر تحصیالت 
و تخصص فوق العاده دانشگاهی و حوزوی 
ندارند و از بقیه برجســـته تر نیســـتند، اما 
در انســـانیت قله اند. خداوند می خواهد 
بعضی ها را این جوری مطـــرح و در قلب ها 
وارد کند. فقط هم مختص ایران نیســـت. 
همه جا این طور است. در چند ایالت آمریکا 
تظاهرات کردند و تصاویر شهید سلیمانی در 
دست معترضان آمریکایپی بود و می گفتند 
رئیس جمهور آمریکا تروریســـت اســـت، 
نه فرمانده ســـپاه قدس کـــه رهبر جنبش 

آزادی بخش است. 
سال گذشته شنیدم در هند نزدیک به پانصد 
ششـــصد مجلس عزا و یادبود برای شهید 

سلیمانی گرفتند. این عادی نیست. یادم 
هســـت رهبر انقالب فرمودند این مساله، 
 طبیعـــی و مادی نیســـت و من این را 

ً
اصال

یک عنایت الهی برای ملت، انقالب، شهید 
سلیمانی و سایر شـــهدایپی که در گمنامی 
شهید می شوند، می دانم. این را هم دوستان 
بدانند ما ده ها قاسم سلیمانی در جبهه ها و 
کشورهای مختلف داریم که مشغول مبارزه 
و دفاع هســـتند و هر روز شهید می شوند و 
فدای ملت ها و مستضعفین جهان می شوند 
و کسی هم اسمشان را نمی داند. همان طور 
که تا چند سال پیش شـــهید سلیمانی را جز 
افراد خـــاص، اغلب مردم نمی شـــناختند. 
ایشان فرمودند در نمازی که بر شهدا داشتم 
می خواندم، صدای گریه مردم را از پشـــت 
سر شـــنیدم که چه جور اشـــک می ریزند و 
گریه می کنند. این گریه ها، گریه های عادی 
و برنامه ریزی شده نیســـت و غیرطبیعی و 
دست خداست. من عقیده دارم و به ایشان 
 گیج شد و ما هم 

ً
هم عرض کردم دشمن قطعا

گیج شدیم و توقع چنین چیزی را نداشتیم و 
 یک مغناطیس 

ً
مردم هم گیج شدند. اصال

غیرعادی بود.

کلیدواژههـــایخطبهرهبر یکیاز
بودنمردمایراناست. انقالب،صّبار
مؤلفههایصباروظرفیتمقاومتدر
ِفی یاِماهَّلِلِإنَّ

َ
کْرُهْمِبأ

َ
آیهکریمه»َوذ

َشکور«چیست اٍر َصبَّ یاٍتِلکلِّ
َ

ِلکل
َ

ذ
آن مورداینمـــردمدر کهایشـــاندر

بردند؟ شرایطخاصبهکار

ببینید این آیه در مورد حضرت موســـی ؟هر؟  
است. شاید ایشـــان اولین پیامبری است 
که توانســـت به یـــک معنا تمدن ســـازی 
بکند. هجرت بـــزرگ اجتماعـــی و درگیری 
با فرعون به عنوان ابرقـــدرت جهان، یک 
نوع تمدن ســـازی و هجرت بزرگ سیاسی 
و اجتماعی اســـت. بـــه همیـــن دلیل نام 
حضرت موسی ؟هر؟  از همه پیامبران در قرآن 
بیشـــتر آمده و توجه شـــده است. خداوند 
َنا ُموَسی 

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
در این آیه می فرماید: »َول

ی 
َ
َماِت ِإل

ُ
ل ْوَمک ِمـــَن الظُّ

َ
ْخِرْج ق

َ
ْن أ

َ
ِبآیاِتَنا أ

مناینتشییعومناینتشییعو
اشکهاوعالقهاشکهاوعالقه

مردمراکهدیدم،مردمراکهدیدم،
بیشازاو،بیشتربهبیشازاو،بیشتربه

عظمتمردممانعظمتمردممان
پییبردم.هیچکسپییبردم.هیچکس

چنینوضعیتیچنینوضعیتی
راتصورنمیکرد.راتصورنمیکرد.

ایننشانمیدهدایننشانمیدهد
مردمماچقدرمردمماچقدر

جوهرشناسوجوهرشناسو
آدمشناساندآدمشناساند

ومعیارهایومعیارهای
واقعیشانچیستواقعیشانچیست
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ور...«؛ یعنی ما به ایشان فرمان دادیم که  النُّ
بنی اسرائیل را از تاریکی ها و ظلمت ها رهایپی 
 ببخش و خالصشـــان کن. بعد می فرماید:

یاٍت ِلکلِّ 
َ

ِلک ل
َ

یاِم اهّلِل  ِإنَّ ِفی ذ
َ
کْرُهْم ِبأ

َ
» َوذ

اٍر َشکور«؛ یعنی روزهای خدا را به یادشان  َصبَّ
بیاور که در این قضیه نشانه های زیادی برای 
کسی اســـت که صبار و شکور باشد و قدرت 
مقاومت زیادی داشته باشد و بتواند واکنش 
متناسب با نعمت ها، پیروزی ها و امکانات 
از خودش نشـــان بدهد. این برای کسانی 
است که ظرفیت و قدرت تحمل مشکالت 
و تهدیدها و فشارهای بیش از اندازه را دارند؛ 
یعنی ظرفیت برخورداری از نعمت پیروزی و 
شکست را دارند و در هر دو شرایط محکم و 
متین و آرام اند و مسیر را ادامه می دهند. این 

برای آنها نشانه است.
این آیه ای که ایشان در این خطبه انتخاب 
و قرائت کردند بعد از آن بود که برای اولین 
بار در تاریخ بعد از جنگهای جهانی رســـما 
یک کشـــوری به پایگاه  آمریکاییها حمله 
می کند. ایران بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا 
را در منطقه با ده پانزده موشک سنگین به 
آتش کشید، آن هم با وجود تهدیدهایپی که 
آن مردک رئیس جمهور آمریـــکا کرد که اگر 
کوچک  ترین واکنشی به ترور سلیمانی نشان 
بدهید ما دهها منطقـــه در ایران را همزمان 

بمباران می کنیم.
اینجا ایشان با پشـــتوانه خدا و اعتمادش 
به مردم نترســـید. اگر رهبر انقالب به مردم 
اعتمـــاد نداشـــت، چنین دســـتوری صادر 
نمی کردند. این خیلی معنـــادار بود. چون 
کاری بود که هیچ حکومتـــی در جهان امروز 
جرأت نمی کند انجام دهد و بعد هم اعالم 
کند که انتقام انجام نشده و این ادامه دارد. 
حاال هم که ترامپ و پمپئو و کسانی که این 
ترور را انجـــام دادند دیگـــر از اریکه قدرت 
پایین آمده اند انشااهّلل رزمندگان بدون مرز 
و انقالبیون جهان حساب اینها را باید برسند. 
این اولین باری اســـت که آمریکا دارد رسما 
تهدید می شود. این انتقام ادامه دارد و هدف 

اصلی اخراج آمریکا از کل منطقه است. 
به این نکاتی که در این آیه کریمه وجود دارد، 
توجه کنید. خداوند در این آیه به صراحت 
می فرماید ما فرستادیم. بعضی ها می گویند 

استناد نهضت های توحیدی و عدالت خواه 
انبیاء و پیروان و سربازان خط انبیاء ربطی 
به خدا ندارد. اینها خودشان ادعا می کنند 
خدایپی اند یا از طرف خـــدا حرف می زنند. 
اولین پیام این آیه لقد ارسلنا است؛ یعنی 
شـــک نکنید و مطمئن باشـــید ما انبیاء را 
فرستادیم و آنها از طرف ما مأموریت دارند. 
پس استناد این نهضت، این حرکت و این 
مقاومت ها به خدای متعال اســـت و یک 
واکنش عـــادی غیرالهی، غریزی، بشـــری و 
مادی نیست که همه حیوانات و موجودات 

از خودشان نشان بدهند.
معجزات و اتفاقاتی مثل پیروزی انقالب که 
روی می دهد و عادی نیست، اینها جزو آیات 
و بینات الهی اســـت. قضایای هشت سال 
مقاومت در جنگ تحمیلـــی در برابر ده ها 
کشـــور و بعد آن وضعیت صدام و منطقه 
عادی نیســـت. این اتفاقات غیرعادی که 
در جبهه مقاومت و ســـپاه قدس و تشییع 
شهید ســـلیمانی افتاد و حمله موشکی به 
پایگاه آمریـــکا و وضعیـــت الن ترامپ و 
کرونا، نمی خواهم بگویم تفسیر و توضیح 
طبیعی ندارد، اما برای تمـــام آیات الهی و 
اتفاقات ماورای طبیعـــی که می افتد، یک 
توضیح طبیعی هم برایش پیدا می شـــود. 
 طبیعت و ماوراءالطبیعه از هم جدا و 

ً
اصال

متقابل با هم نیستند. وقتی ماوراءالطبیعه 
در عالم دخالت می کند، این جوری نیست 
 مرز صددرصد با طبیعت داشته باشد. 

ً
که کال

کافر کسی است که همه اتفاقات غیرطبیعی و 
معجزات را یا انکار  یا تردید و تشکیک می کند 
یا اگر بپذیرد توجیه طبیعی می آورد و می گوید 

اینها هم طبیعی است و معجزه نیست. 
نکته دیگر این است که اتفاقات غیرعادی 
که می افتد از دســـت بشر عادی برنمی آید 
و خودتان می فهمید کار شـــما نیست و کار 
ماست. البته همان کار طبیعی هم که شما 
می کنید کار ماســـت؛ اما به طـــور خاص ما 
خداوند را در ایـــام اهّلل واضح تر می توانیم 
ببینیم. خداوند در این آیه می فرماید اگر صبار 
و شکور نباشید، مفهوم ایام اهّلل و آیات الهی را 
نمی فهمید و درست درک نمی کنید و توجیه 

عادی می کنید.
امام فرمود این انقالب کار ما نیست و خداوند 

دارد این انقالب را رهبـــری می کند. تا وقتی 
مردم خالص در صحنه باشند خدا رهایشان 
نمی کند. امام فرمود تا در صحنه باشـــید 
خداوند این انقالب را جلو می برد. این همه 
پیروزی پشت پیروزی و شکست قدرت ها 
از ابتدای انقـــالب تا الن و شکســـت های 
پپی درپپی آمریکا و غرب در منطقه، به خاطر 
نهضت اسالمی است که از مردم ایران شروع 
شد و عادی نیست. امام می گفت گاهی ما 
برنامه ریزی می کنیم که یک کاری بشود، ولی 
آن برنامه ای که ما ریختیم نمی شود و یک 
 می فهمیم آن کاری 

ً
کار دیگری می شود، بعدا

که شد درســـت بود و اگر برنامه ما می شد، 
خیلی بدتر بود. کسی مثل امام دست خدا 
را می بیند و ما نمی بینیم و شروع می کنیم 

توجیه مادی برایش پیدا می کنیم. 
وقتی خداوند می فرماید حق و پرچم توحید 
و عدالت را یاری کنید من کمکتان می کنم؛ 
یعنی فراتر از قوانین عادی، قوانین فرامادی 
 باید شکست 

ً
کمکتان می فرســـتم، ظاهرا

بخورید، اما ده بار پیروز می شوید. هر کس 
برای رهاسازی و خارج کردن ملت ها از تاریکی 
به سمت نور تالش بکند، دارد مأموریت الهی 

را انجام می دهد.
نکته بعدی در آیه این اســـت که ملت ها و 
جوامع بشـــری در انواع و اقسام تاریکی ها 
دارند زندگـــی می کننـــد. ملت هـــا دارند 
در تاریکی ظلم، فســـاد اخالقی، جنایت و 
خشونت، گناه، جهل و بی معرفتی نسبت به 
خداوند و آخرت زندگی می کنند. پیام آیه این 
است که هم بنی اسرائیل در آن موقع، هم 
تمام جوامع بشری الن حواسشان نیست 
که دارند در تاریکی کورمال کورمال زندگی 
می کنند. در ظلمات بودن، یعنی هیچ چیز 
نمی بینی و داری مـــی روی و نمی دانی چه 
کار داری می کنی. ظلمت هم یکی نیست و 
انواع و اقسام ظلمات هست، اما نور و حق 
یکی است و کل تاریکی ها را از بین می برد. 
همه بشریت بدون تعالیم انبیاء و توحید 
و عدالت در تاریکی زندگی می کنند؛  یعنی 
چشم بسته تمام افعال ما، رفتار خانوادگی 
و سبک زندگی مان، سیاست ورزی، اقتصاد، 
مناسبات جنسی، مناسبات مالی،  مناسبات 
خانوادگی، تفریحات و روابط مان با دیگران 
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در تاریکی است، ولی نور وجود دارد. 
البته ملت ها می توانند از این تاریکی بیرون 
بیایند و وارد نور بشوند و این امکان وجود 
دارد. نمونـــه اش همان مأموریتی اســـت 
که خدا به حضـــرت موســـی ؟هر؟  می دهد و 
می فرماید بنی اسرائیل را از تاریکی خارج کن. 
پس امکان خروج دسته جمعی وجود دارد، 
ولی این مأموریت از طرف خداست و کمک 
می کند. این آیه از نجات قوم صحبت می کند. 
کســـانی که فقط از رهایپی فـــردی صحبت 
می کنند و می گویند دین یک امر شـــخصی 
و خصوصی است، همان طور که ظلمات و 
نور فردی است، اجتماعی نیز است. این که 
خودت در نور باشـــی و جامعه در ظلمات 
کافی نیســـت. این آیه فرمان انقالب علیه 
فرعون است. این فرمان حکم دینی است؛ 
یعنی این سیستم و نظم موجود را بشکن. 
امروز هـــم فرعون ها بر جهـــان حاکم اند و 
فرمان همان اخرج قومک و کل اقوام بشری 
از ظلمات به سوی نور است. این حکم همان 
اندازه که شـــرعی و الهی و مقدس اســـت، 
همان اندازه عمل نکردن به آن معصیت و 
گناه است؛ چون ملت ها قربانی می شوند 

نه افراد. 
به نظر می رســـد رهبر انقالب چنین آیه ای 
را به این دلیل مطرح کردند که بگویند نور 
و ظلمات؛ یعنی دیـــدن و ندیدن و جهل و 
آگاهی. یعنی اگر شما بتوانید ملت ها را آگاه 
بکنید، خودشان همراه با شما می آیند. اخرج، 
معنی اش این نیست که مردم را با زور زنجیر 
به ســـمت نور ببر. ملت را نمی شود به زور 
نجات داد. خود مردم و ملت ها هستند که 
باید قیام کنند. قرآن می فرماید انبیاء را برای 
لیقوم الناس بالقسط فرستادیم تا خودشان 
قیام به قسط کنند و قســـط و عدالت را اجرا 
کنند. عدالت بخشنامه ای نیست. حکومت 
و رهبران آزادی بخش مسئولیتی دارند، ولی 

این ملت ها هستند که باید اقدام بکنند.
اگر ملت ها را آگاه بکنید و حق و باطل، عدل 
و ظلم، جبهه اســـتکبار و جبهـــه مقاومت 
برایشان روشن بشـــود، زمینه خروج قوم را 
فراهم کرده اید. بخشـــی از صدور انقالب، 
پروژه حاج قاسم ســـلیمانی و سپاه قدس 
برای نجات مستضعفین و به داد ملت های 

مظلوم رسیدن است. با پول این کارها انجام 
نشده، بلکه با خون، ایدئولوژی، اخالص، 
تجربه، سازماندهی و جهاد انجام شده است. 
آمریکا هفت هزار میلیارد دالر در این منطقه 
خرج کرد، ولی شکست خورد. پروژه پیروزی 
در منطقه و صدور انقالب، پـــروژه پولکی 
نیست. عده ای در عراق، سوریه و کشورهای 
منطقه می گویند ایران ما را فدای خودش کرد 
و با جنگ نیابتی دارد حساب های خودش 
را با آمریکا تسویه می کند و ما قربانی اش 
شدیم. آنجا این جوری تبلیغ می کنند. در ایران 
هم عده ای می گویند همه پول هایتان را به 
قاسم سلیمانی دادند و او در عراق، سوریه، 
فلســـطین و یمن خرج کرد. خب همه این 
حرف ها دروغ است. اگر مساله با پول حل 
می شد، آمریکا، عربستان، قطر و امارات که 
هزاران میلیارد پول خرج کردند و می کنند، 

چرا همه شان شکست خوردند؟
بنابراین، همان طور که خداوند به پیغمبر 
َماِت 

ُ
ل ـــاَس ِمَن الظُّ اکرم فرمود: »ِلُتْخِرَج النَّ

ور«؛ یعنی ما به تو مأموریت دادیم  ی النُّ
َ
ِإل

بشریت را از تاریکی به سوی نور بیاوری. این 
خط و مکتب همه انبیاء، امام خمینی و حاال 
مکتب سلیمانی است. همه شاگرد همان 

مکتب اند. این همان مکتبی است که نباید 
نسبت به ملت ها بی تفاوت باشی و بگویپی 
مهم نیست جوامع دارند در تاریکی، ظلمت، 
بیچارگی، نکبت، جهل، تحقیر و ظلم زیر سایه 
استبداد و استعمار زندگی می کنند و به ما 
ربطی ندارد. عده ای در ایران می گفتند به ما 
چه ربطی دارد که مردم ایران تحت سیطره 
باشند. به من چه و به تو چه نداریم و وظیفه 
این است که قیام کنید. هر ملتی که می تواند 
به خودش و به بقیه کمک کند باید اقدام کند. 
نباید نسبت به نور و ظلمات بی تفاوت بود. 
 پیام انقالب این است. اخرج قومک؛ 

ً
اصال

یعنی نسبت به جامعه بی تفاوت نباش و 
مردم را حرکت بده و بیدارکن. نور را نشانشان 
بده و خودت هم جلو بیفت تا بیایند. این 
اتفاق الن در سطح وسیعی در ایران و منطقه 

دارد می افتد.
در اینجا نکتـــه ای کـــه در مســـاله رهبری 
جنبش هـــای  حرکت هـــا،  نهضت هـــا، 
آزادی بخش، انقالب ها و حکومت ها وجود 
دارد این است که هر کسی نمی تواند ملت ها 
را نجات بدهد. کسانی که در بند خود، دنیا، 
قدرت، شهرت و شـــهوت اند، نمی توانند 
ملت ها را از تاریکی ها به سمت نور ببرند و 

ایرانبزرگترینایرانبزرگترین
پایگاهنظامیپایگاهنظامی

آمریکارادرمنطقهآمریکارادرمنطقه
بادهپانزدهموشکبادهپانزدهموشک

سنگینبهآتشسنگینبهآتش
کشید،آنهمباکشید،آنهمبا

وجودتهدیدهایییوجودتهدیدهاییی
کهآنمردککهآنمردک
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سلیمانینشانسلیمانینشان

بدهیدمادههابدهیدمادهها
منطقهدرایرانرامنطقهدرایرانرا
همزمانبمبارانهمزمانبمباران

میکنیم.میکنیم.
اینجارهبرانقالباینجارهبرانقالب

باپشتوانهخداوباپشتوانهخداو
اعتمادشبهمردماعتمادشبهمردم

نترسید.اگررهبرنترسید.اگررهبر
انقالببهمردمانقالببهمردم

اعتمادنداشت،اعتمادنداشت،
چنیندستوریصادرچنیندستوریصادر

نمیکردند.ایننمیکردند.این
خیلیمعناداربود.خیلیمعناداربود.

چونکاریبودکهچونکاریبودکه
هیچحکومتیدرهیچحکومتیدر
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انقالب های درســـتی را رهبری کنند و بعد از 
مدتی تبدیل به ضدانقالب  و یک استکبار 
و استبداد جدید می شوند. انقالب فرانسه 
به عنوان نجات بخش و آزادی بخش شکل 
گرفت، ولی از زمان ناپلئون تا اوایل قرن 
بیستم، قبل از جنگ های جهانی اول و دوم 
تبدیل به استعمارگر وحشی جنایتکار شد. 

حاال هم دیگر قدرت برتری نیست.
نکته دیگر آیه ، مفهوم ایام اهّلل است. همه 
روزها، روزهای خدا هســـتند، ولی روزهای 
خاص خدا چگونه شـــمرده می شوند؟ چرا 
مکان ها، روزها، اشخاص و اتفاقات خاص 
عنوان اضافه و نســـبت پیـــدا می کنند و 
خداوند آنها را به خودش مستقیم تر نسبت 
می دهد؟ همه روزها ایام اهّلل هستند، ولی 
چرا معجزات و پیروزی های حضرت موسی 
؟هر؟  ایام اهّلل نامیده شدند؟ چرا پیروزی های 
بزرگ جبهه حق به شکل غیرعادی به وجود 
آمد یا پیروزی های بزرگ دشمن را به شکست 
تبدیل کرد؟ به خاطـــر این که نجات دادن 
مردم، امکان رهایپی جوامع بشـــری و حل 
مشکالت جامعه و از تاریکی ها بیرون آمدن 
شـــرطش توجه به ایام اهّلل است. ایام اهّلل 
روزهایپی اند که به خاطـــر اتفاقات خاصی 
که در آن روزها یا مکان ها افتاده، اهمیت 
بیشتری دارند و نسبتشان با خداوند برای 
 واقعه کربال، 

ً
ما محسوس تر می شود. مثال

نســـبت خاصی با خداوند دارد. کربال یک 
اتفاق عادی نبود و یک نسبت ویژه ای بین 
خدا، خلق، ملک و ملکوت عالم اتفاق افتاد. 
استفاده دیگری که از این آیه می شود کرد 
این است که بفهمیم ایام اهّلل روزهایپی اند 
که قبل از ما، الن و در آینده اتفاق خواهد 
افتاد، ولی پیشامدها به گونه ای است که 
طبق محاسبات عادی و مادی قابل توضیح 
 باید 

ً
و توجیه نیست. به رغم این که ظاهرا

شکست می خوردید، پیروز شدید و باید 
پیروز می شدند شکســـت خوردند. خالف 
همه پیش بینی ها و مقدمات مادی اتفاقاتی 
می افتد. در مورد انبیاء همه اتفاقات بزرگ 
است. زمان پیامبر فتح مکه یوم اهّلل بود. 
زمان حضرت موســـی ؟هر؟  و حضرت عیسی 
؟هر؟  تعبیر ایام اهّلل به این معنا به کار رفت که 
نشان دهنده اتفاق بزرگی بود که با توجیه 

مادی قابل تفسیر نیســـت. گرچه توجیه 
مادی و طبیعت و قوانین طبیعت هم الهی 

است، اما این توضیح خاص دیگری دارد. 
قضایایپی کـــه در ایام هللا اتفـــاق می افتد 
به طور عادی رایج نیست و همه می فهمند 
اینها غیرعادی اســـت، ولی فقـــط آنها که 
صبار و شـــکور هســـتند اهمیت و معنای 
این اتفاقات را می فهمند و بقیه درســـت 
نمی فهمند. این نکته خیلی مهمی است. 
ایام اهّلل روزهایپی اند که آیات و نشانه های 
خاص خدا پدیدار می شـــود، ولی همه به 
یک معنا و اندازه نمی فهمند که این اتفاقی 
عادی نیست و کار الهی است. همه تشییع 
شهید سلیمانی را دیدند، ولی عده ای هم 
توجیه مـــادی کردند و نفهمیدند دســـت 
خدا بود. در واقع این آیه می فرماید آنها که 
صبار و شکورند، می فهمند. صبار و شکور؛ 
 کســـانی که در برابر مشکالت، 

ً
یعنی اوال

ســـختی ها و خطرات زانو خـــم نمی کنند، 
قوی اند و تحمل می کنند و از خودشـــان 
 در مورد 

ً
ضعف نشـــان نمی دهند. ثانیـــا

پیروزی ها، نعمت هـــا و پیشـــرفت ها از 
خودشان بی ظرفیتی نشـــان نمی دهند، 
خداوند را فراموش نمی کنند، حق و باطل را 
زیر پا نمی گذارند و عدالت را پس از پیروزی 
رعایت می کنند. این یک قاعده عام است 
که خداوند در این آیه می فرماید. این آیه هم 

انسان شناسی، هم تعلیم و تربیت است.
آیات الهی یوم اهّلل است. بعضی از مسئوالن، 
روشنفکران، علما و مردم نمی فهمند و همه 
اینها را فقط تفسیر مادی می کنند. می بینند، 
ولی نمی فهمند آیه اســـت و نسبت اینها 
را با خدا نمی فهمند. این هم بحث خیلی 
مهمی اســـت. می فرماید اگر قدرت صبر و 
شکرتان باال باشد و ظرفیت داشته باشید، 
این نحو تربیت ملی و فردی بدون استثناء 
همیشـــه و همه وقت باعث می شود شما 
مســـائلی را درک کنید و بفهمید و آن وقت 
آرامش پیدا می کنید، قوی می شوید، توکل 
می کنید و مطمئن تر جلو می روید. بقیه هم 
همین صحنه را می بینند، ولی برداشتی که 
تو می کنی را نمی کنند و نمی فهمند. اینها آیه 
است،  اما نه برای همه. اینجا عمل دخالت 
می کند در نظـــر؛ یعنی اهل صبر انقالبی و 

شکر دائمی باشید. شکر هم همان واکنش 
درست زبانی و عملی نشان دادن نسبت 
به امکاناتی که داری و خداوند داده است. 
درست استفاده کردن از هرچه داری و ارتباط 
آنها را با خداوند بفهمی و خودت را سپاسگزار 
و مدیون بدانی. این دو عمل به اصطالح 
تربیتی و اخالقی، دو سبک وجود انسانی 
است، ولی قرآن می فرماید اینها آثار معرفتی 
دارد و باعث می شود کسانی که این جوری 
هستند چیزهایپی را عالمت خدا ببینند که 
بقیه همان صحنه ها و اتفاقات را می بینند، 

ولی از آن تفسیر الهی نمی کنند. 
بعضی از مســـئوالن ما دائم از قدرت های 
بزرگ می ترســـند و مرتب باج می دهند و 
هرچه بیشـــتر تحقیر و تهدید می شـــوند، 
تحریم ها بیشتر می شود؛ چون صبار و شکور 
نیستند و ایام اللهی که پیش چشم خودشان 
اتفاق افتاده را نفهمیدند و نمی فهمند اینها 
آیات الهی اســـت و نگاه الهی و توحیدی 
ندارند. امام می فرمود کسانی که از آمریکا 
می ترسند، علتش این است که به قدر کافی 
تهذیب نفس نکردند. کسی که تهذیب نفس 
کند و توحید داشته باشد، به این کشورها 
قدرت های بزرگ نمی گوید و حرف از آشتی 
با جهان نمی زند. جهان چه کسانی اند؟ این 

سه کشور جهانخوار را جهان می گویند؟ 
صبار بودن، یعنی در برابر مشـــکالت خم 
به ابرو نیاوردن، با چندتا مشکل، تهدید 
و ترور نترسیدن، تردیدنکردن، واندادن، 
عقب نشـــینی نکردن و باج نـــدادن. این 
آیه می فرماید اگر صبار و شـــکور باشـــید 
به شـــما آگاهی های جدید و درکی بهتر از 
اتفاقات جهان و سیاست و غیرسیاست و 
معرفت بیشتر می دهد؛ یعنی این قدرت 
روحی باعث می شـــود معرفـــت ذهنی و 
آگاهی های خاصی پیش بیایـــد و معلوم 
می شود دانستن همه چیز به همه نمی رسد 
و همه نمی توانند همه چیز را بفهمند. اگر 
ظرفیت ها و قدرت های روحی را در خودمان 
به وجود بیاوریم، حقایـــق متعالی تری را 
می فهمیم. هزینه درک و معرفت بخشـــی 
 ایام اهّلل این است که 

ً
از آیات الهی خصوصا

اهل مقاومت و سعه صدر باشیم. اگر صبر و 
شکر را در خودمان ایجاد کردیم، نسبت به 

ایاماهَّللروزهایییاندایاماهَّللروزهایییاند
کهآیاتونشانههایکهآیاتونشانههای
خاصخداپدیدارخاصخداپدیدار
میشود،ولیهمهمیشود،ولیهمه
بهیکمعناواندازهبهیکمعناواندازه
نمیفهمندکهایننمیفهمندکهاین
اتفاقیعادینیستاتفاقیعادینیست
وکارالهیاست.وکارالهیاست.
همهتشییعشهیدهمهتشییعشهید
سلیمانیرادیدند،سلیمانیرادیدند،
ولیعدهایهمولیعدهایهم
توجیهمادیکردندتوجیهمادیکردند
ونفهمیدنددستونفهمیدنددست
خدابودخدابود
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سختی ها و راحتی ها در شکست و پیروزی 
چشممان باز می شود و مسائلی را می بینیم 
که بقیه نمی بینند. در سخت ترین شرایط 
همه می ترسند، ولی ما دیگر نمی ترسیم. 
صبار و شکور دچار اشتباه و خطای معرفتی 

نمی شود. 
نکته دیگری که وجه انتخاب این آیه و بحث 
ایام اهّلل در این خطبه است. فهمیدن باطن 
قضایا و اتفاقاتی اســـت که دارد می افتد 
و احتیاج به صبـــر دارد. فهمیدن بعضی از 
مسائل با شتاب زدگی و نگاه های یک بعدی 
به دست نمی آید. گاهی یک اتفاقی می افتد 
و ما همان لحظـــه زود قضاوت می کنیم یا 
یک پیروزی موقتی رخ می دهد و خوشحال 
می شویم. هر دو اشتباه است. در معنایپی 
دیگر پیامی در این آیه هست که می گوید 
صبر انقالبی و صبر کامل داشته باشید، کم 
تحمل نباشید، واکنش های سریع از خودتان 
نشان ندهید، زود اظهار ضعف و شکست 
نکنید. زود، اظهار برتری و غفلت نکنید و 
کمی تحمل بکنید. این مسائل پرده های 
بعدی دارد؛ یعنی صبر انقالبی داشته باشید. 
ممکن اســـت همان لحظه ای که ایام اهّلل 
اتفاق می افتد، بعضی هایش را نفهمید، اما 
کمی صبر کنید ببینید چه می شـــود. وقتی 
امام فرمود شوروی سقوط می کند، هیچ کس 
باور نکرد. ما هم به امـــام اعتماد کردیم. 
معیارهای دیگری عالوه بر معیارهای مادی 
بود و طبق معیارهای مادی نباید این جوری 
ســـقوط می کرد. صبر انقالبی، یعنی زود 
قضاوت و عجله نکنید، زود دســـتپاچه و 

ذوق زده و مأیوس نشوید.
به نظر من رهبر انقالب نسبت به مردم چنین 
نگاهی دارند که این مردم صبار و شکورند. 
این همان خروج از ظلمات به ســـوی نور 
است و هزینه اش را هم داریم می پردازیم و 
گام به گام جلو می رویم. این نکات مهمی که 
در این آیه کریمه و در خطبه رهبر انقالب به 

آن اشاره شد، فوق العاده مهم اند.

بیاناتشانبهدو انقالبدر  رهبر
نظاممحاسباتیتوحیدیولیبرال
همینآیهدر اشارهکردهاند.ایشاندر
خطبهشانفعالشدندستخداوند

درتاریخراهممطرحکردند.ابعاداین
چهارچوبدو در حوادثواینتعبیر
نظاممحاســـباتیچگونـــهتحلیل

میشود؟
 یکی از تحوالت مهم بعد از شهادت شهید 
سلیمانی و ابومهدی، به رغم همه تهدیدات 
حمله موشکی به عین االسد بود. خسارات 
بسیار سنگینی به آمریکایپی ها وارد شد و 
اعالم نکردند؛ ولی مهم تر از کشته هایشان، 
این حرکت بود که غرور آمریـــکا و غرب را 
در دنیا شکست. اینها دنیا را با ملیتاریزم و 
نظامی گری خودشان می ترسانند، ولی برای 
اولین بار با این حمله خودشان ترسیدند. 
برای اولین بار کســـی جلویشان ایستاد که 
نترسید و پیش چشم همه دنیا این اتفاق 
افتاد. مقاالتی که در مجالت مختلف نوشتند 
و در تلویزیون ها تحلیل کردند، نشـــان از 
تعجب آنها بود. روسیه و چین و هیچ کس در 
دنیا جرأت نمی کند به آمریکا بگوید انتقام 
می گیرم. هیچ کـــس جز ایران چنین جرأتی 
ندارد. همه دیدند طالوت چگونه بر جالوت 
غلبه کرد. یک جـــوان الغر اندامی که همه 
مسخره اش می کردند با یک ضربه جالوت، 
ابرقدرت را از پا انداخت و ابهت و غرورش را 

در هم شکست. 
ما دو نظام محاســـباتی داریم. یک نظام 
محاسباتی مادی که می گوید جالوت برنده 
 شکست می خورد. 

ً
اســـت و طالوت حتما

موســـی از پس فرعون برنمی آیـــد. امام 
نمی تواند از پس شاه و آمریکا و ابرقدرت ها 
بربیاید. این نظام محاسباتی مادی می گوید 
حزب اهّلل، جهاد اســـالمی و حماس محال 
است بتوانند اسرائیل را شکست بدهند، 
ولی در چهار جنگ شکست می دهند. نظام 
محاسباتی مادی می گوید بچه های مجاهد 
یمن نمی توانند جلوی آل سعود و امارات 
و قدرت های غربی و جهانی بایستند، ولی 

می ایستند. 
کسانی که ممکن است مذهبی، مسلمان 
 آخونـــد باشـــند، اما نـــگاه نظام 

ً
و اصال

محاسباتی شان مادی و ماتریالیستی است 
و الهی و توحیدی نیست، نمی توانند صبار 
و شکور باشند. ایام اهّلل در پیش چشمشان 
اتفاق می افتد، ولی نمی فهمند؛ چون به 

دشـــمن طمع می کنند، به دشمن امیدوار 
می شـــوند و به او اعتمـــاد می کنند. اینها 
از دشمن می ترســـند و در برابر تهدیدات 
عقب نشـــینی می کنند. صبار و شـــکور در 
برابر دشمن نه می ترســـد، نه به دشمن 
طمع می کند، نـــه امیدوار می شـــود و نه 
اعتماد می کند. تفاوت این دو دستگاه در 

اینجاست. 

ما ســـطوحمدیریتی،کشـــور در
نحوهاداره مسائلومشـــکالتیدر
دارد.آیاامتداد واقتصادکشور کشور
حوزهمدیریت مکتبسلیمانیدر
کشورواقتصاددرعرصههایمختلف

ظرفیتحلمشکالتمردمرادارد؟
 همین طور است. کسانی مثل شهید 

ً
حتما

ســـلیمانی محصول انقالب و هشت سال 
دفاع مقدس انـــد. اگر مکتب ســـلیمانی 
نبود، شهید سلیمانی و ابومهدی و هزاران 
انسان شریف هم نبودند. اینها آدم هایپی اند 
که در هر رشـــته ای وارد شوند، با اخالص، 
توکل، عقل، تجربه و دقت عمل می کنند 
و در همان رشته شاگرد اول می شوند. این 
تیپ آدم ها اگر در حوزه شـــیمی، فیزیک، 
سلول های بنیادین و علوم هسته ای بروند، 
در دنیا شـــاگرد اول می شوند. در اقتصاد، 
اردوهای جهـــادی و خدمت رســـانی هم 
بیایند، رکورد می زنند. در حوزه های دیگر 
هم همین طورند؛ چون هدفشان خدمت به 
خلق و برای خدا و بدون چشمداشت است.
این جور آدم ها اگر با مکتب ســـلیمانی در 
هر رشـــته ای از اقتصاد، مدیریت، صنعت 
و... بیایند، با اخالص، عقالنیت، تجربه، 
ساده زیســـتی، خستگی ناپذیری و رعایت 
حقوق دیگران به خصـــوص محرومان که 

 پیروز می شوند.
ً
دارند قطعا

آیندهغربآسیادر ارزیابیشمااز
مصافجبههمقاومتبـــاآمریکا،
رژیمصهیونیستیوارتجاعمنطقهو
اخراجآمریکایییهاازمنطقهچیست؟

 ما اگر در همین مســـیر توحیدی انقالبی 
حرکت کنیم، بدون هیچ شـــک و تردیدی 

مادونظاممادونظام
محاسباتیداریم.محاسباتیداریم.

یکنظاممحاسباتییکنظاممحاسباتی
مادیکهمیگویدمادیکهمیگوید

جالوتبرندهاستجالوتبرندهاست


ً
وطالوتحتما
ً
وطالوتحتما

شکستمیخورد.شکستمیخورد.
کسانیکهممکنکسانیکهممکن

استمذهبی،استمذهبی،


ً
مسلمانواصال
ً
مسلمانواصال

آخوندباشند،آخوندباشند،
امانگاهنظامامانگاهنظام

محاسباتیشانمحاسباتیشان
مادیوماتریالیستیمادیوماتریالیستی

استوالهیواستوالهیو
توحیدینیست،توحیدینیست،
نمیتوانندصبارنمیتوانندصبار

وشکورباشند.وشکورباشند.
ایاماهَّللدرپیشایاماهَّللدرپیش

چشمشاناتفاقچشمشاناتفاق
میافتد،ولیمیافتد،ولی

نمیفهمند؛چوننمیفهمند؛چون
بهدشمنطمعبهدشمنطمع

میکنند،بهدشمنمیکنند،بهدشمن
امیدوارمیشوندوامیدوارمیشوندو

بهاواعتمادمیکنندبهاواعتمادمیکنند

شهید پیروز   |  ویژه نامه نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی  |  مسیر   |  15 



در پایان گام دوم این منطقـــه آزاد خواهد 
شـــد و ارکان اصلی تمدن اســـالمی شکل 
خواهد گرفت. آمریـــکا در چند دهه آینده 
مثل آمریکای چند دهه گذشته نخواهد بود 
و اگر مثل شوروی دچار فروپاشی و تجزیه 
هم نشود که این احتمال خیلی زیاد است، 
 تبدیـــل به یک قدرت درجـــه دو در 

ً
قطعا

جهان خواهد شد و ایران و 
جهان اسالم تبدیل به یک 
پتانسیل عظیم می شوند 
و قوه هایپی که به سرعت 
فعلیت پیدا خواهد کرد 
و من شکی در این قضیه 
ندارم. ما بـــا همین کم و 
کیفی که در این چهل سال 
گذشته آمدیم، نسل آینده 
کارهای بسیار عظیم و 
عظیم تری خواهند کرد.

ســـالهایگذشـــته در
و خـــواص  از عـــدهای
روشنفکرانمیگفتنددوره
انقالبیگریومقاومتتمام
در شدهاستومردمدیگر
صحنهنیستند؛اّمادرتشییع
شـــهیدســـلیمانییـــک
عظیممردمی رستاخیز

بود،دیده سطحجهانبینظیر کهدر
شـــد.اینمســـالهعادینبودویک
حماســـهبزرگبود.آیاایناتفاقرا
میشـــودباتوجیهاتعـــادیمثل
ملیگراییییااحساساتیشدنتفسیر

کرد؟
اگر می شود چنین تفسیری کرد، نمونه های 
دیگر را نشان بدهند. رهبر انقالب فرمودند 
تشییع شهید سلیمانی یوم اهّلل بود، زدن 
پایگاه آمریکا هم یوم اهّلل بود. کسانی که 
می گویند یوم اهّلل نیست، برای فهم اینها 
احتیاج نیست ما اهل صبر انقالبی و اهل 
مقاوت، قدرت و ظرفیت تحمل پیروزی و 
مواجهه درست با شکست و پیروزی داشته 
باشیم. اینها نقشـــی در آگاهی و معرفت 
ما ندارند. اگر عقیده دارند این دو اتفاق 
یوم اهّلل نبود، نمونه های دیگرش را بگویند. 
اینها اسمشان روشنفکر است، ولی فقط 
مادیات و منافع خودشـــان را می بینند. 
 نمی توانند همه ابعاد مادی و معنوی 

ً
اصال

قضایا را ببینند.
این تیپ روشنفکری شـــان توجیه ظلم و 
وضع موجود جهان است. همیشه این تیپ 
روشنفکرها می گویند واقعگرا و واقع بین 
باشید. می گویند وضعیت همین است. 
این علمی و عملی است و تغییر این وضع 
امکان ندارد. وقتی شـــوروی بود، بخشی 
از همین ها کمونیســـت بودنـــد. بعد که 
کمونیسم سقوط کرد، خیلی هایشان لیبرال 
و طرفدار سرمایه داری و لیبرال دموکراسی 
شدند. همین کارهایپی که پیش چشم خود 
ما انجام شده را می گویند نمی شود، ولی 
شد. حاال هم می گویند نمی شود، ولی  در 
واقع می شـــود. وقتی خداوند در این آیه 
می فرماید اگر توان و روح مقاومت در تو 
نیســـت و صبار و شکور نیستی؛ یعنی 
به پیشرفت ها و پیروزی ها و 
امکاناتی که داده شده 
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نگاه نمی کنی و واکنش درست نشان نمی دهی. 
 
ً
این روح خراب، مریض و معیوب است. تو اصال

نمی توانی بفهمی این یوم اهّلل بود. تشییع جنازه 
سلیمانی را می بینی، ولی نمی بینی و نمی فهمی.

این روشنفکری به این معنا نابینایپی است. اینها 
قدرت بینش معنوی و باطنی ندارند. تعابیری در 
کتاب های رسمی تجربه شده در حوزه دیپلماسی 
غربی اســـت، دیپلمات هـــای ما و همـــه دنیا را 
آموزش می دهند که سیاســـت خارجی این است 
و چه کسانی ابرقدرت و توســـعه یافته اند، شما 
بدبختیـــد و آنها می توانند و شـــما نمی توانید. 
واقع بین هم نیســـتند. معلوم می شـــود همین 
واقعیت مادی را هم درست نمی بینند، چه برسد 
به آن ملکوت و باطن واقعیات. تمام محاسبات و 
پیش بینی هایشان هم غلط است. آنها واقعیات را 
 ما باید به آنها بگوییم واقع بین 

ً
نمی بینند. اتفاقا

باشید.
روشـــنفکرنماها و غرب زده ها بی شـــخصیت اند 
و می خواهند همه را بی شـــخصیت بکنند. اینها 
خودشـــان می ترســـند و همه را می ترســـانند. 
خودشان پوسیده و فاسد شـــدند و می خواهند 
بقیه را هم فاسد کنند. خودشان ضعیف شده اند، 
فکر می کننـــد ملت هم ضعیف شـــده اســـت. 
بعضی هایشـــان، قیاس به نفـــس می کنند و در 
این چهل سال به مسائل دنیوی آلوده شدند و از 
گذشته خودشـــان فاصله گرفته اند. اینها به جای 
خداپرســـتی، دالرپرست و طالپرســـت شدند و 
دیگر قبله شـــان کعبه نیســـت. قبله جسم شان 
کعبه اســـت، ولی قبله روحشان واشنگتن، لندن 
و پاریس اســـت. این تعبیر شبه روشـــنفکری که 
دوگانه سازی و دوگانه بینی سنتی که خیر مطلق 
و شر مطلق بود، گذشته اســـت. دشمن فهمیده 
مقدورات عینی و موقعیت زیســـت بومی مهم و 
مؤثر است و به همان اندازه روی ذهن آدم ها کار 
می کند. می گویند اگر بتوانید ذهن تصمیم گیران، 
نخبگان، رهبران و مسئوالن یک کشور را مهندسی 
کنید، به جای احتیاج به توپ، تانک و هزار میلیارد 
پول خرج کـــردن، کاری که می خواهـــی را آنها به 
دست خودشان انجام می دهند. کسانی این کارها 
را می کنند که صبار و شکور نیستند. آنها ایام اهّلل را 
نمی توانند ببینند و بفهمند. آنها به دشمن طمع 
و امید می بندند و از دشـــمن می ترسند. صبار و 
شکور به دشمن امید کاذب نمی بندد و از دشمن 
نمی ترسد. این دیدگاه را بشناسیم و از آنها فاصله 

بگیریم.
 غربی ها در حوزه سیاست بین الملل و بحث های 
دیپلماسی شـــان یک ایـــده دارنـــد و می گویند 
موقعیت زیست شـــناختی، اهمیت ایدئولوژی، 
اشراق، روان شناســـی و دادن معنا و معنویت به 
یک فعالیت سیاســـی و نظامی به اندازه هزاران 
میلیارد دالر پول و اسلحه و تانک و بمب اتم کار 
می کند. می گویند نقطه قوت انقالب اسالمی این 
است که ایدئولوژی، هدف و برنامه دارد. وقتی 
ایدئولوژی و هدف نداشته باشی، نمی دانی چه 
باید و نباید انجام داد. البته ایدئولوژی به مفهومی 
که مورد نظر ماســـت؛ یعنی یک مکتب منسجم 
به لحاظ نظری و عملی که ذهن و عین با هم مرتبط 
است و برای انسان در ساحت فردی و اجتماعی 
حقوق و مســـئولیت و اولویت مطابـــق با واقع 
تعریف می کند، نه ایدئولوژی بـــه مفهوم علم و 
آگاهی کاذب که محصول ایدئولوژی های سکوالر 

و مادی چپ و راست خود غرب است. 
در پایان عرایضم یکـــی دو خاطره هم از شـــهید 
سلیمانی برایتان بگویم. من چند جلسه خدمت 
ایشـــان بودم. در یکی از جلسات که فرماندهان 
سپاه هم بودند، شهید سلیمانی با آن همه لطف 
و محبت و ســـعه صـــدری که داشـــت می گفت 
معیار اسالم، امام، والیت فقیه، رهبری، شعارها، 
ارزش های انقالبـــی، مبارزه بـــا آمریـــکا و ظلم 
اســـت. خط مبارزه و سازش و فســـاد اقتصادی و 
ساده زیستی جداست. ایشـــان جاذبه حداکثری 
و دافعه حداقلی داشـــت. به عنـــوان یک مؤمن 
مسلمان همه باید همین طور باشند. امثال بنده 
دافعه حداکثری و جاذبه حداقلی داریم. ایشان 
در آن جلسه خیلی به من محبت کرد و شاید هفت 
هشت دقیقه آخر صحبتشان به من اظهار محبت 
کرد که بنده الیقش نبودم و این را حمل بر اخالق 
اسالمی ایشان می دانم. بعد از این که سخنرانی 
شهید سلیمانی تمام شد، نوبت من بود که صحبت 
کنم. ایشان به من گفت دلم می خواست بمانم، 
ولی کار فوری دارم و باید بروم و نمی توانم بمانم. 

من همان اول بسم اهّلل گفتم و او رفت. 
در آخریـــن نماز جمعه تهـــران و فیضیـــه قم که 
ســـخنرانیم با واکنش عده ای مواجه شـــد، بعد 
که ایشـــان را دیدم بـــا لبخند من را بغـــل کرد و 
صحبت هایم را تأیید و تشـــویق کرد و گفت این 
صحبتی که در فیضیه و نماز جمعه کردی، انقالب 
با این حرف ها می ماند، ولو آخرین صحبتت باشد. 

این جوری انقالب و نهضت می ماند. تعبیر ایشان 
این بود که مثل پروانه خودتان را به شمع بزنید تا 
روشن بشود. خیلی حمایت کرد و گفت من عقیده 
دارم ادبیات انقالبی و صراحت و صداقت انقالبی 
توأم با عقالنیت باید حفظ شود و نباید دچار خوف 

و رجاهای مادی و حیوانی بشویم.
نکتـه دیگـری نیـز ایشـان بـه مـن گفـت. آمریـکا، 
انگلیس و فرانسـه به شدت پوشـالی اند. یک وجه 
آن جلسـاتی کـه ما بـا ایشـان داشـتیم این بـود که 
می گفت راجـع به مباحـث فرهنگی در کشـورهای 
منطقه چـه کار باید کرد. ایشـان در بحـث فرهنگی 
و گفت وگـوی فرهنگـی بـا نخبـگان و روشـنفکران 
و افـکار عمومـی در منطقـه می گفـت مـا بایـد بـا 
ملت هـا حـرف بزنیـم. مـن نـکات ایشـان را بـه 
بعضـی مسـئوالن و غرب زده هـا و روشـنفکرنماها 
یـادآوری کـردم و گفتـم شـهید قاسـم سـلیمانی 
می گفـت افسـران و سـربازان آمریکایپـی ترسـو 
 ارتـش آمریـکا، ارتـش جنـگ 

ً
هسـتند و مطلقـا

 نمی تواننـد بجنگنـد. اینهـا فقـط 
ً
نیسـت و ابـدا

یـک تصویـر هالیـوودی از خودشـان سـاختند. 
 افسـران و سربازهایشـان 

ً
ایشـان می گفـت رسـما

پوشـک می بندنـد. ایشـان می گفـت مـا در داخل 
پایگاه های آمریکا نیروهای نفـوذی داریم و وقتی 
 ۵۰کیلومتـر آن طرف تـر درگیـری می شـود، 

ً
مثـال

اینهـا در پادگان هایشـان از صـدای گلولـه ای کـه 
شـهید  می ترسـند.  خیلـی  می آیـد  نزدیکشـان 
متعـددی  فیلم هـای  مـن  می گفـت  سـلیمانی 
اسـرائیلی و  آمریکایپـی،  پایگاه هـای  از داخـل 
انگلیسـی دارم کـه اینهـا چقـدر ترسـویند و از مرگ 
و درگیـری و مجروح شـدن می ترسـند. اینهـا فقـط 
بـا ترسـاندن مسـئووالن، تأثیرگـذاری روی فکـر 
روشـنفکرنماها، تبلیغـات هالیـوودی، بمب اتم، 
کار روی ذهن مخاطب و رسـانه و خریدن آدم های 
فاسـد در حکومت هـا و ملت هـا کارشـان را جلـو 

. نـد می بر
شهید ســـلیمانی می گفت فیلم هایپی از درگیری 
هست که افسران آمریکایپی فرار می کنند و در اتاق 
مثل بچه های کوچک دورهم نشسته اند و از ترس 
بعضی هایشان گریه می کنند یا مافوقشان دستور 
می دهد فـــالن کار را بکنید و نمی روند. ایشـــان 
می گفت اینها به شدت پوشـــالی و ضعیف اند. 
می گفت اگر عده ای محکـــم و مؤمن جلوی اینها 
بایستند و صبار و شکور باشند، به سرعت شکست 

می خورند و عقب نشینی می کنند. 

 ویژه نامه نخستین سالگرد 
نماز جمعــه تاریخــی ۲۷ دی
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استراتژیهایجدید
خلقمیکرد

مروری بر تدابیر هوشمندانه سردار سلیمانی
 در گفت وگو با حجت االسالم  والمسلمین صفی الد�ن

ــال  ــلیمانی بیســـت ودو سـ ــا شهید سـ ــان بـ ــورای اجرا�یـــی حـــزب هللا لبنـ ــنا�یی رئیـــس شـ  از اولیـــن آشـ
ــخصیتی  ــای شـ ــر زوا�ـ ــن بـ ــم  صفی الد�ـ ــلمین سیدهاشـ ــالم و المسـ ــل  حجت االسـ ــراف کامـ ــذرد. اشـ می گـ
ســـردار ســـلیمانی و شـــیوه مد�ریـــت و فرماندهـــی او در جنـــگ بـــا تکفیری هـــا و گروه هـــای معانـــد، بســـیار 
ـــن  ـــت. همچنی ـــکافانه اس ـــر، موش ـــه اخی ـــد  ده ـــالم در چن ـــان اس ـــه و جه ـــرا�ط منطق ـــش از ش ـــق و تحلیل ها� دقی
تحلیـــل ا�شـــان دربـــاره نمازجمعـــه تاریخـــی رهبـــر انقـــالب -کـــه پـــس از شـــهادت ســـردار مقاومـــت ا�ـــراد شـــد-

وجنبه های محتوا�یی بخش عربی خطبه شنیدنی است.

ابتـدامیخواهیـمدربـارهنمـاز
انقالب 27دی98کهرهبر جمعهروز
شـهادت»سـردار دوهفتـهپـساز
سـلیمانی«اقامـهکردنـد،صحبـت
کنیم.ایشـانیـکموضـوعقرآنـیرا
اصلـیبیانـاتخود بهعنـوانمحـور
بـه آن  در کـه آیـهای دادنـد.  قـرار
داده  دسـتور  ؟هر؟  موسـی حضـرت
میشـودکـهایـامهللارابـهقـومخود
یادآوریکنـد.حضرتعالیبهعنوان
ارکانجریـان مسـئولارشـدیکـیاز
منطقـهوجهـاناسـالم مقاومـتدر
تبییـن چگونـه را سـخنان ایـن

میکنید؟
این آیه ای که در ارتباط با حضرت موسـی؟هر؟ 
نـازل شـد، به طـور کامـل، شـفاف و روشـن 
رسـالتی را که پیامبر خدا صلی هللا علیه وآله 
بایـد نـزد مـردم به جـای آورد، تشـریح کـرده 
اسـت. خالصـه ایـن رسـالت در »أْخـرْج 
قْومك من الظلمات إلـى النور« ؛ یعنی قوم 
خـود را از تاریکـی به سـمت نـور خارج کـن، 
نهفته اسـت. به عبارت دقیق تـر، یعنی قوم 
خـود را از تاریکی هـای جهـل، تاریکی هـای 
ترس و وحشت از مسـتکبران، تاریکی های 
گمراهی و ... خارج و به سـمت نور علم، نور 
ایمان، نور تقوا، نور قدرتمندترشـدن در راه 
خدا، نـور عدالـت اسـالمی و ... هدایت کن. 
چنین چیـزی بـه این معناسـت کـه خداوند 
عزوجـل زمانـی کـه پیامبـری را برمی گزیند، 
او بایـد بـه ایـن راه و روش و خط مشـی 
پایبنـد باشـد. از جملـه امـور مهـم بـرای 
پایبندسـاختن مـردم بـه اطاعـت و پیـروزی 
از خداونـد و خارج کـردن آنهـا از ظلمـات و 
تاریکی ها و رهنمون ساختنشـان به سمت 

نـور، یـادآوری ایام هللا اسـت. 
درواقع، هـدف اصلی و اساسـی از یـادآوری 
ایـام هللا، روشن شـدن راه برای کسـی اسـت 
کـه در ایـن مسـیر قـرار می گیـرد. مقصـود، 
راه عبـور از تاریکی هـا به سـمت نور اسـت. 
افـرادی کـه در ایـن مسـیر قـدم می گذارنـد، 
بـه کسـی نیـاز دارنـد کـه آنهـا را هدایـت و 
به سـمت نـور رهنمون کنـد. درسـت مانند 
فـردی کـه می خواهـد از پلـی عبـور کنـد یـا 
فـردی کـه می خواهـد از شـهری بـه شـهر 
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دیگـری بـرود و نیـاز بـه یـک هدایتگـر دارد. 
ایـام هللا نقـش هدایتگـری را ایفـا می کنـد 
کـه راه و مسـیر را بـرای مـا روشـن می کنـد. 
یعنـی اگر شـما توانسـتید به خوبـی ایام هللا 
را بشناسـید و آن را درک کنیـد، می توانید به 
آنچـه می خواهید، دسـت یابید. ایـن چیزی 
اسـت کـه آیـه شـریفه در رابطـه بـا حضـرت 

موسـی ؟هر؟  از آن سـخن می گویـد. 
حضرت امـام خامنـه ای به فضـل علم خود 
و نیـز بـه فضـل قدرتـی کـه خداونـد متعال 
برای رهبری ایران و امت اسـالمی به ایشـان 
عنایـت کـرده اسـت، در حـال عمل کـردن 
هرچنـد  هسـتند.  رسـالتی  چنیـن  بـه 
السـیدالقائد به دلیـل جایگاهـی کـه دارنـد، 
مسئولیت هایپی نظیر رسـیدگی به جزئیات 
مسـائل سیاسـی، نظامی، معیشـتی و ... را 
عهـده دار هسـتند، امـا رسـالت خارج کردن 
مردم از ظلمـات و تاریکی ها به سـمت نور، 
رسـالت اول و اساسـی ایشـان محسـوب 
می شـود. چرا؟ چـون ایشـان پیـش از آن که 
یک رهبر سیاسی باشـند، رهبر الهی و دینی 
هسـتند. این مفهوم والیت و مفهوم رهبری 
برای ماسـت. برای مـا رهبری بـدون والیت 
معنـا و مفهـوم نـدارد. بـرای مـا رهبـری و 
والیت بـدون هدایت معنا و مفهـوم ندارد. 
وظیفـه و رسـالت یک ولـی و رهبـر، هدایت 
مـردم از تاریکی هـا به سـمت نـور اسـت. 
رسـالت یـک ولـی و رهبـر، تبییـن ایـام هللا 
عزوجل بـرای مردم اسـت تـا به این وسـیله 
آنها در هـر حال و هـر روز بـه یاد خدا باشـند 
و خـود را تسـلیم پیشـگاه خداونـد ببینند. 
را کـه  ایـن رسـالت  ؟هر؟   امیـر المؤمنیـن 
امـروز السـیدالقائد بـه آن عمـل می کننـد، 
تبییـن کرده انـد. امیـر المؤمنیـن ؟هر؟  در 
ایـن خصـوص می فرماینـد: »أال و إن لـکل 
 یْقتـدی بـه و یْسـتضی ء بنـور 

ً
مـوٍم إمامـا

ْ
مأ

مـه« ؛  یعنـی آگاه بـاش کـه هـر مأمومـی 
ْ
عل

را امامـی اسـت کـه بـه او اقتـدا می کنـد و 
از نـور علمـش بهـره می گیـرد. وظیفـه و 
رسـالت یـک امـام و رهبـر ایـن اسـت کـه از 
علـم خـود بـرای اعطـای معرفـت و آگاهـی 
بـه مـردم اسـتفاده کنـد؛ حـال چـه معرفت 
گاهـی در بعـد نظـری و چـه معرفـت و  و آ
آگاهـی در بعـد عملی.امـام خامنـه ای از هر 

وسـیله، فرصت و مناسـبتی برای ایفای این 
نقش مهـم و راهبـردی اسـتفاده می کنند. از 
همیـن روی، مـا در سلسـله بیانـات ایشـان 
به ویـژه در طـول سـنوات گذشـته به خوبـی 
قـرآن کریـم  آیـات  بـر  ایشـان  دیده ایـم 
تأکیـد، مفاهیـم را تشـریح و مسـیر را تبیین 
می کنند. به عنـوان مثـال، در جریـان دیدار 
بـا خانواده هـای شـهدا، مقامـات نظامـی، 
مسـئوالن  اقتصـادی،  شـخصیت های 
سیاسـی و دیدارهایشـان در مناسـبت های 
مختلـف، از ارزش های قرآنی و دینی سـخن 
می گوینـد. لذا ایشـان به دنبـال عمل کردن 
بـه وظیفـه و رسـالت شـرعی خـود هسـتند 
تـا به ایـن  ترتیـب، حجـت را بـر مـردم تمـام 
کـرده باشـند. یکـی از مهم تریـن وظایـف و 
مسـئولیت های یـک رهبـر ایـن اسـت کـه 
مـردم را در عرصه هـای مختلـف عقیدتـی، 
سیاسـی و عملـی به سـمت مسـیر هدایـت 
و معرفـت رهنمـون کنـد. مـا چنیـن چیـزی 
را به خوبی و با قـدرت در کالم حضـرت امام 
خامنـه ای مشـاهده می کنیـم. ایـن نشـان 
می دهـد ایشـان یـک رهبـر دینـی، الهـی و 
قرآنـی هسـتند. ایـن خط مشـی همچنیـن 
نشـان از آن دارد کـه خداونـد عزوجـل، 
حکمـت را از زبـان ایشـان جاری می سـازد و 
این حکمـت در واقع نشـأت گرفته از تقوای 
ایشـان اسـت. به طـور کلـی، تمامـی آنچـه 
السـیدالقائد در این زمینه ها بیان می کنند، 

 درسـت و صـواب اسـت. 
ً
جملگـی کامـال

انقـالبفرمودنـدایـامهللارا رهبـر
کنید، بـرایامتخـودتشـریحوذکـر
باشـند،  شـکور و  صبـار  اگـر مـردم
خداوندمتعالپیروزینهایییرابرای
مـردم آنهـارقـممیزنـد.جـدایاز
کلـی ایـران،مـردممنطقـهوبهطـور
امـتاسـالمیکـهشـمابـاآنهـادر
شـرایطفعلیودر تعاملهستید،در
سایهجغرافیایسیاسـیوالتهابات
موجودچگونهمیتوانندنسـبتبه
عرصهعملصبار حوادثکنونـی،در

باشند؟ وشکور
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرماید: 
ـع هللا النـاس بْعضهـم ببْعـٍض 

ْ
»ولـْوال دف

ْرض« ؛ یعنـی اگر خداوند فسـاد 
ْ

لفسـدت ال
بعضـی از مـردم را به وسـیله بعضـی دیگـر 
دفع نمی کرد، زمین را فسـاد فـرا می گرفت. 
ایـن آیـه شـریفه از وجـود یـک قاعـده دینی 
سـخن می گویـد کـه اگـر باطـل بیایـد و حـق 
بـه مواجهـه و رویارویپـی بـا آن نـرود، باطـل 
آیـه شـریفه  ایـن  مسـتحکم تر می شـود. 
و  بیایـد  باطـل  اگـر  می گویـد  همچنیـن 
مستکبران و مستبدان رهبری آن را به عهده 
داشـته باشـند، حق نیز باید رهبرانی داشته 
باشـد کـه نقـش هدایتگـر و تبیین کننـده 
را ایفـاء کننـد. ایـن وظیفـه، مسـئولیت و 
رسـالت یـک رهبر اسـت کـه تبیین کننـده و 
هدایتگـر بـوده و مـردم را در مسـیر هدایت 
قـرار دهـد. گاهـی یـک رهبـر اگـر ضعفـی را 
در مـردم مشـاهده کنـد یـا اگـر هدایتـش 
در نـزد مـردم مـورد پذیـرش قـرار نگیـرد، 
غمگین می شود. این مسئله در آیه شریفه: 
هـْب نْفسـك علْیهـْم حسـرات« ؛ 

ْ
»فـال تذ

یعنی جان خـود را در حسـرت و انـدوه عدم 
هدایـت مـردم هـالک مکـن کـه خطـاب به 
لـه بیـان شـد،  رسـول هللا صلی هللا علیه وآ
دیده  می شـود. یـک پیامبر، یک ولـی و یک 
رهبر از شـدت محبتی کـه دارد، قلبش برای 
مـردم می سـوزد و از همیـن روی، همـواره 
نقـش تبیین کننـده و هدایتگـر را در عرصـه 
عمـل نسـبت بـه آنهـا ایفـاء می کنـد. در 
همین راسـتا، امیـر المؤمنیـن حضرت علی 
؟ع؟ می فرماینـد: »ما امْرتکْم بشـیء اال و قْد 
عمل به، و ال نهْیتکْم عْن شـْیٍء 

ْ
سـبْقتکْم بال

اال و قـْد سـبْقتکْم بالنْهـی عْنه«؛ یعنـی هرگز 
 خودم 

ً
شـما را به چیزی امر نکردم، مگـر قبال

بـه آن عمـل کـردم و هرگـز شـما را از چیـزی 
نهـی نکـردم، مگـر خـودم پیـش از شـما آن 

را تـرک کـردم. 
در ایـن میـان، مـردم وظیفـه و مسـئولیت 
متفاوتـی دارنـد. مـردم یـا هدایـت از سـوی 
پیامبـر، ولـی و رهبـر را می پذیرنـد یـا آن را 
رد می کننـد. خداونـد متعـال درخصـوص 
پذیـرش دعـوت و هدایـت می فرمایـد: »یـا 
أیهـا الذیـن آمنـوا اسـتجیبوا هّلل وللرسـول 
إذا دعاکـم لما یحییکـم« ؛ یعنی ای کسـانی 
که ایمـان آورده ایـد، دعوت خـدا و پیامبر را 
اجابـت کنیـد وقتـی شـما را به سـوی چیـزی 

امروزجبههمقاومتامروزجبههمقاومت
قدرتمندشدهاستقدرتمندشدهاست

برابر رادر برابرومسیر رادر ومسیر
خودبازمیبیند.خودبازمیبیند.

مردممنطقهوجهانمردممنطقهوجهان
روزبهروز روزبهروزاسالمنیز اسالمنیز
بیشتراینمسائلبیشتراینمسائل

رامیفهمندودرکرامیفهمندودرک
میکنند.تجربهمامیکنند.تجربهما
همدرلبناننشانهمدرلبناننشان

میدهدکهاینمیدهدکهاین
آگاهیومعرفتدرآگاهیومعرفتدر

در درنزدمردمروزبهروز نزدمردمروزبهروز
حالافزایشاستحالافزایشاست
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می خواند کـه شـما را حیات می بخشـد. لذا 
واضـح اسـت کـه دعـوت یـک رهبـر دینی و 
شـرعی درواقـع دعوت بـرای حیـات واقعی 
اسـت؛ چـه زندگـی و حیـات آخـرت و چـه 
زندگی و حیات دنیـا که باید سرشـار از عزت 
و کرامـت باشـد. این معنـا و مفهـوم حیات 
و زندگـی حقیقی و واقعـی اسـت. زمانی که 
مـردم ایـن دعـوت و هدایـت را می پذیرنـد 
و بـه دسـتورات و رهنمود هـای رهبـر و 
ولی خـود گـوش فـرا می دهنـد، اینجاسـت 
کـه خداونـد متعـال ایـن مـردم را هدایـت 

 . می کنـد
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرماید: 
»و ذکْرهـْم بأیـام هللا إن فـی ذلـک لیـاٍت 
لکل صباٍر شـکور« ؛ یعنی ایام هللا و روزهای 
خـدا را بـه قـوم خـود یـادآوری کـن، چراکـه 
در ایـن یـادآوری، بـرای کسـانی کـه صبـور و 
شـکرگزار باشند، نشـانه های روشـنی نهفته 
اسـت. یـادآوری ایـام هللا بـرای کسـانی کـه 
نتیجه بخـش  باشـند،  شـکرگزار  و  صبـور 
خواهد بـود. این صبـر و شـکرگزاری موجب 
می شـود مـردم بـه سـاحل امـن برسـند. 
 مفاهیم »صبـر« و »شـکر« مفاهیم 

ً
طبیعتـا

بسـیار بزرگـی هسـتند کـه تمامـی ابعـاد 
زندگـی انسـان را شـامل می شـوند. تمامی 
مفاهیـم، ارزش هـای حـق و نیـز ایمـان بـه 
خداونـد عزوجـل در مفاهیـم »صبـر« و 

»شـکر« خالصـه می شـوند. 
مـردم بـرای پذیـرش دعـوت و هدایـت، 
بـه زمـان نیـاز دارنـد و نمی تـوان از آنهـا 
توقـع و انتظـار داشـت کـه ایـن دعـوت و 
هدایـت را خیلی سـریع بپذیرنـد. به ویژه آن 
هـم در شـرایطی کـه اقدامـات مسـتکبران 
و  بـوده  سـخت  بسـیار  مسـتبدان  و 
جراحت هـای عمیقـی ایجـاد کـرده اسـت. 
شـما نـگاه کنیـد، امـروز کسـانی هسـتند 
کـه می خواهنـد مـردم در خـواب باشـند 
تـا بـا دشـمن اسـرائیلی ارتبـاط برقـرار کننـد 
و جنایت هـای آمریکایپی هـا را بـه دسـت 
فراموشـی بسـپارند. از جملـه جنایت هایپی 
کـه ایـاالت متحـده آمریـکا مرتکـب شـده 
اسـت، قتـل حـاج قاسـم سـلیمانی، ابـو 
مهدی المهنـدس و دیگـر همراهانشـان در 
مقابـل دیـدگان جهانیان اسـت. آیـا ظلمی 

باالتـر از این وجود دارد؟ ما مشـاهده کردیم 
ایاالت متحده آمریکا افرادی که تروریسم را 
شکسـت و جهان را از شـر تروریسم تکفیری 
نجـات دادند، بـه قتـل می رسـاند. این یک 
ظلم بـزرگ اسـت. در سـایه چنین شـرایطی 
بدیهـی اسـت پذیـرش دعـوت و هدایـت از 
سـوی مـردم، نیازمنـد زمان اسـت تـا  مردم 
بتواننـد از تمامـی موانعـی کـه دشـمن 
آمریکایپـی در مسـیر آنهـا قـرار داده اسـت، 

عبـور کننـد. 
مـن بـا اطمینـان کامـل بـه شـما می گویـم 
بـه ایـن مسـئله اعتقـاد دارم. مـردم منطقه 
و جهان اسـالم روزبه روز بیشـتر این مسـائل 
را می فهمنـد و درک می کننـد. تجربـه مـا 
هـم در لبنـان نشـان می دهـد ایـن آگاهـی 
و معرفـت در نـزد مـردم روز بـه روز در حـال 

افزایـش اسـت. 

داخـللبنـانخطبههـای شـمااز
معظـمانقـالبدر جمعهرهبـر نمـاز
27دیمـاه98بهویـژهبخـش روز
زاویهدید عربیآنرادنبالکردیدواز
خـودونـهزاویـهدیـدایرانیهابـهآن
ایـن شـما  نظـر بـه کردیـد. توجـه
آنشـرایط،رویافـکار خطبههـادر

عمومـیامـتاسـالمیچـهتأثیـری
داشتند؟

دشـمن آمریکایپی زمانی که فرمانده بزرگ، 
حـاج قاسـم سـلیمانی را هـدف قـرار داد، 
می خواسـت پیامـی مخابـره کنـد. مقصود 
چه پیامی؟ دشـمن آمریکایپی می خواست 
خطاب به جمهـوری اسـالمی ایـران و محور 
مقاومـت در منطقـه بگویـد: »متوقـف 
شـوید«؛ طـرف آمریکایپـی می خواهـد بـه 
السیدالقائد، جمهوی اسالمی ایران، نیروی 
قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، 
حـزب هللا لبنـان، گروه هـای مقاومـت در 
فلسـطین، مقاومـت در یمـن، نیروهـای 
مقاومت الحشدالشـعبی و نیز بـه نیروهای 
مقاومـت سـوریه ایـن پیـام را برسـاند کـه 
»متوقف شوید! من سـمبل مقاومت شما 

را بـه قتـل رسـاندم.« 
زمانـی کـه حضـرت امـام خامنـه ای در روز 
جمعـه آن خطبه هـا را ایـراد کردند، پاسـخی 
آمریکایپی هـا  پیـام  بـه  سـریع  و  صریـح 
دادنـد. پیـام ایشـان ایـن بـود کـه »مـا 
متوقـف نمی شـویم و همچنـان بـه مسـیر 
خـود ادامـه می دهیـم.« از همیـن روی، مـا 
شـاهد شـکل گیری و آغاز یک مرحلـه جدید 
بودیـم. در حقیقـت، ایاالت متحـده آمریکا 

زمانیکهحضرتزمانیکهحضرت
امامخامنهایدرروزامامخامنهایدرروز
جمعهآنخطبههاراجمعهآنخطبههارا
ایرادکردند،پاسخیایرادکردند،پاسخی
صریحوسریعبهصریحوسریعبه
پیامآمریکایییهاپیامآمریکایییها
دادند.پیامایشاندادند.پیامایشان
اینبودکه»مااینبودکه»ما
متوقفنمیشویممتوقفنمیشویم
وهمچنانبهوهمچنانبه
مسیرخودادامهمسیرخودادامه
میدهیم.«ازمیدهیم.«از
همینروی،ماشاهدهمینروی،ماشاهد
شکلگیریوآغازشکلگیریوآغاز
یکمرحلهجدیدیکمرحلهجدید
بودیمبودیم
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از رهگـذر جنایتـی کـه مرتکـب شـد، تـالش 
کـرد مـا را گمـراه کنـد. آمریکایپی هـا تـالش 
کردنـد تـا تـرس و وحشـت از تروریسـم را 
در صفـوف مـا حاکـم کننـد و مـا را نسـبت 
هـدف  ایـن  کننـد.  هراسـان  آینـده  بـه 
اصلـی و اساسـی ایـاالت متحـده آمریـکا 
بـود. بـا تمامـی اینهـا، السـیدالقائد بـا ایراد 
خطبه هـای روز جمعـه پاسـخ دادنـد: »نـه، 
مـا آنچـه را کـه اتفـاق افتـاد در زمـره ایام هللا 
عزوجـل قـرار می دهیـم.« ایشـان ایـن پیام 
را بـه آمریـکا مخابـره کردنـد کـه نوع نـگاه و 
نگرش ما به آن رویداد با نـوع نگاه و نگرش 
 متفاوت اسـت. ایشـان 

ً
آمریکایپی هـا کامال

به طـرف آمریکایپی این پیـام را رسـاندند که 
»شـما دچـار توهـم و خیـاالت شـدید؛ مـا با 
نگاهـی واقع بینانه بـه رویدادهـا می نگریم 
و ایـن درحالـی اسـت کـه شـما بـا توهـم و 
خیال پـردازی بـه آنهـا نـگاه می کنیـد. لـذا 
اقداماتی که شـما انجـام می دهیـد، تأثیری 
روی مـا نمی گـذارد.« واقعیـت آن اسـت 
پیام امام خامنـه ای به ویـژه در خطبه عربی 
کـه ایشـان ایـراد کردنـد، در جهـان اسـالم و 
جهان عـرب انعکاس پیـدا کـرد. همان طور 
کـه  می دانیـد، بخـش عمـده ای از محـور 
مقاومـت را جهان عـرب تشـکیل می دهد، 

از همین  رو السیدالقائد در خطبه های عربی 
خود این پیـام را به ملت هـای عربی مخابره 
کردنـد کـه »مـا نـه ترسـیده ایم و نـه متزلزل 
شـده ایم و شـما نیز پایدار و اسـتوار باشـید، 

زیـرا در جبهـه حـق قـرار داریـد.«

زمـانپیـروزیانقـالباسـالمی از
انقـالبجـزواولیـن تاکنـون،رهبـر
در کـه هسـتند شـخصیتهاییی
بخـش خـود، رسـمی خطبههـای
ایـرادخطبـهبه مجزاییـیرابهمنظـور
زبانعربیخطاببهمـردممنطقهو
امـتاسـالمیاختصـاصدادهانـد.
عربـی خطبههـای  تاثیـر شـما
مردم حضرتآیـتهللاخامنـهایرابر

منطقهچگونهمیبینید؟
من این مسـئله را به شـکلی دیگر برای شما 
بازگو می کنـم. من بسـیاری از رهبران جهان 
عـرب را می شناسـم کـه منتظـر شـنیدن 
بیانـات السـیدالقائد هسـتند تـا همزمـان 
ترجمه عربـی آن را گـوش دهند. این نشـان 
از اهتمام آنها بـه بیانات ایشـان دارد. امروز 
امام خامنـه ای درواقع رهبـر تمامی منطقه 
و رهبـر تمامـی امـت اسـالمی هسـتند. در 
ایـن میـان، برخـی از دشـمنان، معانـدان، 

منافقیـن و مـزدوران که بـرای تحقـق منافع 
و مصالـح برخـی حـکام و شـخصیت های 
اسـتکبار  و  اسـتعمار  سـران  بـا  مرتبـط 
غربـی، مسـائل دیگـری را مطـرح می کننـد 
 بـا آن مخالـف 

ً
کـه ملت هـای عربـی اساسـا

ملت هـای  و  عربـی  ملت هـای  هسـتند. 
جهـان ماننـد ایـن مـزدوران، معانـدان 
جهـان  ملت هـای  نیسـتند.  منافقیـن  و 
می خواهنـد بشـنوند، بداننـد و بشناسـند. 
سـؤال مهـم و اساسـی  ایـن اسـت کـه چـرا 
ایـن قـدر هجمه هـای غربی-عربـی علیـه 
السـیدالقائد ترتیـب داده می شـود؟ اگـر 
شـما امـروز ده هـا و صدهـا رسـانه عربـی در 
حمایت آمریکا و اسـرائیل راـ  ازجمله شبکه 
ارتبـاط جمعی، شـبکه های تلویزیونـی و ... 
ـ  رصـد کنیـد، می بینید آنهـا از هر وسـیله ای 
بـرای خدشـه واردن کـردن بـه چهره ایشـان 

اسـتفاده می کننـد. 
علت این هجمه های گسـترده چیست؟ اگر 
حضرت امـام خامنـه ای قـدرت تأثیرگذاری 
بر جهـان اسـالم و جهان عـرب ندارنـد، پس 
چه نیـازی به ایـن هجمه  هـای وسـیع وجود 
دارد؟ بنابرایـن، پـر واضـح اسـت کـه ایـن 
هجمه هـا در نتیجـه تـرس و وحشـت آنهـا 
از میـزان تأثیرگـذاری السـیدالقائد صـورت 
می پذیـرد. آنهـا به خوبـی می داننـد ایـن 
تأثیرگذاری از سـوی ایشـان روزبه روز بیشـتر 
و بیشـتر می شـود و دایـره گسـتردگی اش 
همـواره  آنهـا  می کنـد.  پیـدا  امتـداد 
سـنگ اندازی و مانع تراشـی می کنند. گاهی 
می گوینـد ایشـان رهبـر »ایـران فارسـی« و 
»امپراطوری فارسی« هستند. هدف اصلی 
آنها از مطرح کردن چنین القائاتی این است 
که بـه ملت ها بگوینـد به سـخنان و بیانات 
حضرت امام خامنه ای گوش ندهند. گاهی 
نیز می گویند مسـائل خاصی وجود دارد که 
با روابط ایـران، آمریکا و اروپا مرتبط اسـت. 
این هجمه ها، تبلیغـات و شـایعات همه از 
آن حکایـت دارنـد کـه بیانـات السـیدالقائد 
مؤثـر و مهـم هسـتند. مـن بر ایـن بـاورم که 
بیانات و سـخنان ایشـان حتـی فراتـر از یک 
تأثیرگذاری اسـت. من همواره دوست دارم 
ایشـان بیشـتر به زبان عربی سـخن بگویند؛ 
زیـرا ایـراد سخنانشـان بـه زبـان عربـی تأثیر 

خطبههای خطبههایاگر اگر
امامخامنهایامامخامنهای

قدرتتأثیرگذاریقدرتتأثیرگذاری
جهاناسالم جهاناسالمبر بر

وجهانعربوجهانعرب
ندارند،پسچهندارند،پسچه

نیازیبهایننیازیبهاین
هجمههجمههایوسیعهایوسیع

سویصدها سویصدهااز از
رسانهعربیتحترسانهعربیتحت

حمایتآمریکاوحمایتآمریکاو
اسرائیلاست؟اسرائیلاست؟

اینهجمههااینهجمهها
نتیجهترسونتیجهترسو

وحشتآنهاازوحشتآنهااز
میزانتأثیرگذاریمیزانتأثیرگذاری
السیدالقائداستالسیدالقائداست
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زیادی بـر شـهروندان جهـان عـرب دارد.   
مسـئله  خصـوص  در  السـیدالقائد  کالم 
فلسطین و مسـائل مربوط به جهان اسالم، 
مواجهه با اسـتکبار آمریکایپـی و نیز مطامع 
ایـاالت متحـده در منطقـه مـا، امـروز کالم 
اول در جهـان عـرب محسـوب می شـود. 
کالم ایشـان دارای یـک تأثیرگـذاری بسـزا 
و مسـتقیم بـر جهـان عـرب و جهـان اسـالم 
اسـت. مـا به خوبـی می دانیـم کـه زبـان در 
نهایـت یک وسـیله اسـت. وقتی ایشـان به 
زبان عربی سـخن می گویند، افـکار عمومی 
جهـان عـرب می توانند سـخنان یـک مرجع 
و عالـم بـزرگ کـه نقشـه راه را به درسـتی 
مشـخص می کنـد، به صـورت مسـتقیم و 

بـدون نیـاز بـه ترجمـه گـوش  دهنـد. 
افزون بر تمامی آنچه گفته شـد، من معتقد 
هستم بسـیاری از فرهیختگان و نخبگان در 
جهان عرب بیانات حضرت امـام خامنه ای 
بـه زبـان عربـی را بـا نـوع بیـان برخـی حکام 
عرب مقایسـه می کننـد. به رغـم اینکـه آنها 
نـام حـکام عـرب را یـدک می کشـند، امـا به 
زبـان عربـی سـخن نمی گوینـد. برخـی از 
آن  هـا حتـی قـادر بـه تلفـظ بعضـی حـروف 
عربـی هـم نیسـتند تـا جایپـی کـه سـخن 
 مضحـک 

ً
گفتنشـان بـه زبـان عربـی کامـال

اسـت. حکامـی کـه حتـی نمی تواننـد بـه 
زبـان عربـی صحبـت کننـد، همان هایپـی 

هسـتند کـه گاهـی از »امپراطوری فارسـی« 
سـخن می گوینـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
ایشـان سـیدی اسـت کـه بـه زبـان عربـی 
فصیـح و قابـل فهـم سـخن می گوینـد و 
همواره در بیاناتشـان به آیات قـرآن کریم و 
 نیـز احادیث رسـول هللا ؟ص؟ و اهل بیت
اسـتناد می کننـد. ایـن چیـزی اسـت کـه 
فرهیختـگان و نخبـگان آن را می فهمنـد 
را تشـخیص می دهنـد.  و مـردم نیـز آن 
حکامـی کـه نمی تواننـد به درسـتی بـه زبان 
عربـی صحبـت کننـد از اعـراب هسـتند در 
حالـی کـه السـیدالقائد کـه سـید رسـول هللا 
یـت عربـی 

ّ
صلی هللا علیه وآلـه هسـتند، مل

ندارنـد. در مقابل ایشـان، کسـانی هسـتند 
که اندک کرامت و شـرافت باقی مانده خود 
را بـه اسـرائیل و آمریـکا می فروشـند. مردم 
تفاوت را تشخیص می دهند. این تشخیص 
از سـوی مردم مسـتلزم وجود برخـی مظاهر 
اسـت. مهم تریـن این مظاهـر، زبانی اسـت 
کـه ایشـان به وسـیله آن بـا جهـان عـرب و 

جهـان اسـالم سـخن می گوینـد. 

معظـمانقـالبمیفرمایند رهبـر
امتـداد حاجقاسـم« »مکتـب کـه
»مکتبامـامخمینـی«اسـت.خود
یکنبوغشخصی شهیدسلیمانیاز
سـویدیگـر، بـودامـااز برخـوردار

انقالب 30سالبارهبر حاجقاسـمدر
شـما ارتبـاطبـودهاسـت.بـهنظـر در
در تأثیـری چـه انقـالب  رهبـر
نظیـر شـخصیتی شـکلگیری
حاجقاسمداشـتهاند؟درواقعنقش
را حاجقاسـم تربیـت  در ایشـان

چگونهارزیابیوتبیینمیکنید؟
می خواهـم ابتدایـک سـؤال مطـرح کنـم. 
اگر حضـرت امـام خامنه ای در همان مسـیر 
امـام خمینـی ؟هر؟گام برنمی داشـتند، آیـا راه 
و مسـیر ایشـان در ایـران اسـالمی تثبیـت 
می شـد؟ اگـر راه و مسـیر امـام خمینـی؟هر؟ از 
بیـن می رفـت، آیـا حاج قاسـم سـلیمانی از 
رهگـذر توانمندی های خود می توانسـت از 
چنین قدرت و اسـتقامتی در پیروی از مسیر 
و خط مشی امام خمینی؟هر؟برخوردار باشد؟ 
قطعا نمی توانسـت. اهالی فلسفه و منطق 
می گوینـد هر پدیـده ای بـرای علنی شـدن و 
به نمایش درآمدن، نیازمنـد وجود عواملی 
از جمله »مقتضی«، »شرط« و »عدم مانع« 
اسـت. »مقتضـی« در اینجـا همـان افـکار 
اساسـی نزد حاج قاسم اسـت؛ یعنی همان 
افـکار ایمانـی کـه او از دوران جوانـی بـا آن 
پـرورش یافته اسـت؛ امـا شـرایط پیرامونی 
و تجربه کاملی کـه امام خامنـه ای در امتداد 
مسـیر و خط مشـی امـام خمینی؟هر؟به وجود 
آوردنـد، موجـب شـد تـا شـخصی ماننـد 
توانمنـدی  بتوانـد قـدرت و  حاج قاسـم 
خود را بـه نمایش بگـذارد و علنی کنـد. این 
یعنی اگـر السـیدالقائد به خط و مسـیر امام 
اهتمـام نمی ورزیدنـد، حاج قاسـم پنهـان 
باقـی می ماند و هیچ کـس از او یـاد نمی کرد 
و کسـی او را نمی شـناخت. کسـی کـه چنین 
فرصتـی را در اختیـار حاج قاسـم قـرار داد، 
السـید القائد بـود. بایـد ایـن نکتـه را نیـز در 
نظـر گرفـت کـه ایـن یـک فرصـت شـخصی 
نبـود؛ یعنـی این طـور نبـود کـه وجـود یـک 
رابطه خـاص موجـب شـده باشـد فرصتـی 
از سـوی حضـرت امـام خامنـه ای در اختیـار 
حاج قاسـم قرار گیرد. این فرصتی اسـت که 
ایشـان در اختیار همگان قرار می دهند و به 
من، شـما و همگان این فرصـت را داده اند. 
مـن به خوبـی بـه یـاد دارم السـیدالقائد هـر 
سـاله در سـالروز رحلـت امـام خمینـی  ؟هر؟ 

منبسیاریازرهبرانمنبسیاریازرهبران
درجهانعربرادرجهانعربرا
میشناسمکهمنتظرمیشناسمکهمنتظر
شنیدنبیاناتشنیدنبیانات
السیدالقائدهستندالسیدالقائدهستند
تاهمزمانترجمهتاهمزمانترجمه
عربیآنراگوشعربیآنراگوش
دهند.ایننشاندهند.ایننشان
ازاهتمامآنهابهازاهتمامآنهابه
بیاناتایشاندارد.بیاناتایشاندارد.
امروزامامخامنهایامروزامامخامنهای
درواقعرهبرتمامیدرواقعرهبرتمامی
منطقهورهبرتمامیمنطقهورهبرتمامی
امتاسالمیهستندامتاسالمیهستند
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آگاهانـه از برخـی خصائـص و ویژگی هـای 
مسـیر و خط مشـی امام؟هر؟سـخن می گویند 
ایـن  کـه  یـادآور شـوند  را  نکتـه  ایـن  تـا 
مسـتحکم  و  تثبیـت  چگونـه  خط مشـی 
می شـود. مـا در حـزب هللا لبنـان به طـور 
عـام و مـن به طـور خـاص،  بیانـات ایشـان 
و نیـز سـخنان امـام خمینـی ؟هر؟ را پیگیـری 
کرده ایـم و در نهایـت هیـچ تفاوتـی میـان 
سـخنان آن هـا نیافتیـم. اساسـا راه، روش و 
خط مشـی السـیدالقائد همـان راه، روش و 
خط مشـی امام خمینی؟هر؟اسـت. ایشـان به 
این کـه تربیت شـده و پرورش یافته مکتـب 
امـام خمینی؟هر؟هسـتند، افتخـار می کننـد. 
بنابرایـن ما از یک مسـیر و از یک خط مشـی 
سـخن می گوییـم و نـه دو یـا چنـد مسـیر و 
خط مشی. بر اسـاس تمامی آنچه گفته شد، 
فردی که از قدرت، هـوش، ایمان و اخالص 
برخـوردار اسـت، می توانـد از فرصت هـای 
پیش آمـده اسـتفاده کنـد؛ درسـت همـان 
کاری کـه حاج قاسـم سـلیمانی انجـام داد. 
زمانـی کـه از راه، روش و مسـیر حاج قاسـم 
سـخن می گوییـم، درواقـع از تبلـور و تجلی 
راه، روش و مسـیر امـام و نیـز السـیدالقائد 
صحبـت می کنیـم. لـذا مسـیر و خط مشـی 
حاج قاسـم نـه بـا مسـیر و خط مشـی امـام 
و نـه بـا مسـیر و خط مشـی ایشـان تفاوتـی 

نـدارد.
 به عبارتـی دیگـر، حاج قاسـم راه، روش 
در  را  السـیدالقائد  و  امـام  خط مشـی  و 
عرصه عمـل پیاده سـازی کـرد. هیـچ کجـا 
به صـورت مکتـوب نگاشـته نشـده اسـت 
کـه فرمانـده نیـروی قدس سـپاه پاسـداران 
بـر اسـاس خط مشـی امـام و السـیدالقائد 
یـا فلسـطین  بایـد در سـوریه  کاری  چـه 
انجـام دهـد. چنیـن چیـزی وجـود نـدارد، 
امـا قواعـدی وجـود دارد کـه حاج قاسـم 
بـه آن هـا ملتـزم و پایبنـد بـود. او قـدرت 
اجرایپـی  و عملیاتی کـردن ایـن قواعـد را آن 
هـم به صـورت دقیـق داشـت و ایـن کار را 
مخلصانـه انجـام داد. مـن اکنـون از بعـد 
نظـری ایـن موضـوع را نمی گویـم. از روی 
آگاهـی چنیـن حرفـی می زنـم. مـا سـال ها 
حاج قاسـم را می شـناختیم و بـا او رایزنـی و 
گپ وگفـت داشـتیم. در طـول ایـن مـدت، 

ده هـا و بلکـه صدهـا مسـئله را بـا او مـورد 
بررسـی و ارزیابـی قـرار دادیـم. او در جریان 
بررسی تمامی این مسـائل و قضایا دائم به 
بیانـات و دیدگاه های السـیدالقائد اسـتناد 
می کـرد. وقتـی بـا حاج قاسـم در خصـوص 
برخی امور گفت وگـو می کردیم، او با اشـاره 
بـه مکتـب حضـرت امـام خامنـه ای و یـا از 
طـرق دیگـر، بحـث را بـه ایشـان می رسـاند. 
در برخـی مواقـع کـه مـا مسـائلی را مطـرح 
می کردیـم، حاج قاسـم بـه برخـی بیانـات و 
دیدگاه هـای السـیدالقائد اشـاره می کرد که 
شـاید بـا دیدگاه هـای مـا دربـاره آن مسـائل 
متفـاوت بـود. مـا دیدگاه هـای ایشـان را 

مـورد توجـه قـرار می دادیـم.  
بنابرایـن، روشـی کـه حاج قاسـم در پیـش 
گرفت، درواقع خالصه افـکار و رهنمودهای 
السـیدالقائد و نیـز وام گرفتـه از خط مشـی، 
راه و روش امـام خمینـی؟هر؟ بـود. همان طور 
که پیشـتر نیـز اشـاره کـردم، خط مشـی امام 
خامنه ای و امام خمینی یکی است و جدای 
از یکدیگـر نیسـت. حاج قاسـم از همـان 
دوران جوانـی بـا افـکار و اندیشـه های امام 
پـرورش یافـت و تربیـت شـد و پـس از آن 
در طـول سـالیان طوالنـی، بـا اسـتفاده از 
رهنمودهـای السـیدالقائد تجربه بسـیاری 
به دلیـل  همچنیـن  او  کـرد.  کسـب 
نقش آفرینـی در پسـت فرمانـده نیـروی 
قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، 
تجارب زیادی به دست آورد. او در خصوص 
بسـیاری از حـوادث و رویدادهایپـی کـه بـا 
یکدیگـر بـه بررسـی آن هـا می پرداختیـم، 
امـام  حضـرت  دیدگاه هـای  و  نظـرات 
خامنـه ای را جویـا می شـد. گاهـی مـا در 
خصـوص برخـی مسـائل بـه یـک دیـدگاه 
مشـترک و معیـن می رسـیدیم و زمانـی کـه 
حاج قاسـم دیـدگاه السـیدالقائد را جویـا 
می شـد، ایشـان نظـر دیگـری داشـتند و مـا 
نیـز از نظـر ایشـان تبعیـت می کردیـم. پس 
از گذشـت مدتـی نیـز درمی یافتیـم آنچـه 
امام خامنـه ای گفتـه بودنـد، کامال درسـت 

بـوده اسـت. 
طبیعتـا ایـن از مسـائل بـزرگ و مهمـی 
اسـت کـه بـه یـک تبییـن مفصـل نیـاز دارد 
تـا به این وسـیله مـردم و افـکار عمومـی 

به خوبـی بداننـد السـیدالقائد یـک رهبـر 
کامال هوشـیار و تیزبین هسـتند. بسـیاری از 
حقایقـی کـه ایشـان در برهه هایپـی از زمـان 
به آن اشـاره می کردند، در آن ظرف و شرایط 
زمانـی، واضـح و قابـل تشـخیص نبودنـد. 
حاج قاسـم در جریان پرونده های مربوط به 
مواجهه با دشمن اسـرائیلی همراه ما بود و 
در برخـی از ایـن پرونده ها یک بـاره از طریق 
او، سـخن جدیـدی را از سـوی السـیدالقائد 
می شـنیدیم. در آن زمـان، ایـن سـؤال 
پیـش می آمـد کـه امـام خامنـه ای چگونـه 
به چنیـن تحلیـل و نتیجـه ای رسـیدند؟ این 
مسئله از جمله مواردی است که از پیگیری 
دقیـق و لحظه به لحظه رویدادهـا توسـط 
السـیدالقائد حکایـت دارد. ایـن مسـئله 
نشـان می دهـد کـه ایشـان اشـراف خاصـی 
بر حوادث و رویدادها دارنـد. همان طور که 
گفتم، پـس از مدتی نیـز درمی یافتیـم آنچه 
ایشـان گفته انـد کامال درسـت بوده اسـت.     
 از لحاظ شـرعی نیز در مسائلی که در جریان 
نبردهـا و عملیات  در سـوریه بـرای ما پیش 
السـیدالقائد  بـه  حاج قاسـم  می آمـد، 
مراجعـه می کـرد. گاهـی از لحـاظ نظامـی 
امـوری وجـود داشـتند کـه مـا و حاج قاسـم 
بایـد آن هـا را انجـام می دادیـم، امـا موانـع 
می دیدیـم.  خـود  مقابـل  در  را  شـرعی 
ماهیـت کار و فعالیـت جهـادی مـا اقتضـاء 
می کـرد بـه ابعـاد شـرعی عملیـات  نظامـی 
نیز توجـه داشـته باشـیم؛ زیرا مـا تنهـا برای 
محقق کـردن پیـروزی نظامـی وارد نبـرد 
نمی شـدیم، بلکـه می خواسـتیم رضایـت 

خداونـد عزوجـل را نیـز جلـب کنیـم.
بسـیاری از کارهـا و فعالیت هـای نظامـی 
مهم وجود داشـتند کـه خود حاج قاسـم نیز 
بـر لـزوم انجـام هرچـه سـریع تر آن هـا تأکید 
داشـت. با ایـن  حـال به دلیل موانع شـرعی 
این کارهـا و فعالیت ها را متوقـف می کرد و 
به تهران باز می گشـت تـا با السـیدالقائد در 
خصـوص مسـائل و موانـع شـرعی صحبت 
کنـد. زمانـی کـه از ایشـان کسـب اجـازه 
فعالیت هـای  و  می گشـت  بـاز  می کـرد، 
نظامـی را از سـر می گرفـت. اگـر هم ایشـان 
مجـوز ادامه فعالیـت  را صـادر نمی کردنـد، 
حاج قاسـم آن کار را متوقـف می کـرد. در 
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بسـیاری از امـور مهـم و حسـاس ایـن اتفاق 
افتاد که شـاید در آینده بتوانیم در خصوص 
ایـن مسـائل بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیـم. 
به عنـوان نمونـه، حاج قاسـم بـرای انجـام 
یک کار و فعالیت نظامی، سرشـار از شـور و 
اشـتیاق بـود و آن کار نیـز از دیـدگاه ما مهم 
و حسـاس بـود، امـا السـیدالقائد بـا انجـام 
آن موافقـت نمی کردنـد. علـت موافقـت 
نکـردن حضـرت امـام خامنـه ای نیـز بـه 
نگـرش شـگرف، عمیـق و فراگیـر ایشـان 
از تحـوالت میدانـی بـاز می گشـت. ایـن 
مسـئله به ایـن معنـا نیسـت کـه نقصـی در 
کار حاج قاسـم یـا حـزب هللا لبنـان وجـود 
داشـت، اصـال این گونـه نیسـت. مـا در 
خصـوص مسـائل شـرعی، کلیـات و اصول 
به وظیفه  خـود عمـل می کردیم، امـا از آنجا 
که السیدالقائد از جایگاه و مسئولیت دینی 
برخـوردار هسـتند، الزم اسـت در خصـوص 
مسـائل مختلـف از جملـه موانـع شـرعی 

دیـدگاه ایشـان را جویـا شـویم. 
مـا و حاج قاسـم در سـوریه کنـار هـم بودیم 
و اگـر وی می خواسـت برخـی اقدامـات را با 
عبـور از موانـع شـرعی خیلـی سـریع انجـام 
دهد، ایـن کار بـرای او بسـیار آسـان و راحت 
بـود. من این مسـئله را بـا اطمینان به شـما 
می گویـم؛ حتـی در سـایه برخی از شـرایط 
مهم و حساس، شـاید ما شـهدایپی را تقدیم 
کردیـم تـا اصـول و ضوابـط شـرعی و دینـی 
زیر پا گذاشـته نشـوند. ما چنین چیـزی را در 

مکتـب اهـل بیـت آموختیـم. 

سال1376 شهیدسـلیمانیاواخر
)اوایـلسـال1998(بـهفرماندهـی
نیرویقدسسپاهپاسـدارانانقالب
اسـالمیمنصوبشـد.ظاهراایشان
ایـنانتصاب، فاصلهکمـیپساز در
بـهلبنـانآمـد؛بـهیـادمیآوریـددر

باایشانچهگذشت؟ اولیندیدار
فرمانـده  جنـاب  بـا  دیـدار  اولیـن  بلـه، 
حاج قاسـم سـلیمانی پـس از آن انجام شـد 
کـه بـه مـا اطـالع دادنـد وی  بـه فرماندهـی 
نیـروی قـدس منصـوب شـده اسـت. مـا 
معمـوال در تهران با بـرادران خـود در نیروی 
قدس دیدار می کردیم. بـا این حال تصمیم 

حاج قاسـم ایـن بـود کـه خـودش بـه لبنـان 
بیایـد. دیـدار اول، دیـدار آشـنایپی بـود امـا 
کامـال صمیمانـه. گویپـی سـال های زیـادی 
اسـت که ما او را می شناسـیم. علت آن هم 
چنـد مسـئله بـود: اول این که ما به سـرعت 
دریافتیـم ایشـان مـرد عملیات اسـت. مرد 
عملیـات در منطق مـا یعنی فـردی که خود 
مستقیما وارد اقدامات و جزئیات عملیات 
می شـود. او بـه نیازهـای مجاهـدان کامـال 
نزدیـک و واقف بـود و شـرایط آن  هـا را درک 

می کـرد. 
مسـئله دومی کـه در دیـدار اول بـه شـکل 
واضـح بـروز پیـدا کـرد، ایـن بـود کـه او بـه 
قلـوب نزدیـک بـود. او به صورت مسـتقیم 
و صادقانه سـخن می گفت و آن گونـه که به 
یـاد دارم، این مسـئله هنگام سـخن  گفتنش 
از احمـد شـاه مسـعود و تجربـه اش بـا او در 
افغانسـتان، ظهـور و بـروز پیـدا می کـرد. او 
درباره شـاه مسـعود بـا محبـت، عطوفـت 
ومخاطـب  می گفـت  سـخن  مهربانـی  و 
احسـاس می کـرد فقـط فرمانده ای نیسـت 
که به فکـر تحقـق منافع باشـد. ثالثـا به نظر 
می رسـید حاج قاسـم مشـتاقانه به سوی ما 

آمـده اسـت. 
جلسـه اول، جلسه آشـنایپی بود اما سـخنان 
بسـیاری در خصـوص مسـائل کشـورهای 
و  فلسـطین  لبنـان،  جملـه  از  مختلـف 
هـرگاه  شـد.  مطـرح  آن  در  افغانسـتان 
از  او  بـا حاج قاسـم جلسـه ای داشـتیم، 
افغانسـتان و تجربه اش در این کشور سخن 

. می گفـت

حاجقاسـم انتصـاب زمـان  از  
سـلیمانیبهعنـوانفرمانـدهنیروی
وضعیـت  در تحوالتـی چـه قـدس

حزبهللالبنانبهوجودآمد؟
 ایـن 

ً
دربـاره حـزب هللا بایـد گفـت اساسـا

گـروه در آغـوش سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی و در چهارچـوب فرهنـگ انقالبـی 
و مفاهیـم والیپی سـپاه شـکل گرفـت. همه 
مـا می دانیـم سـپاه، ویژگی هـای خاصـی 
در ایـن جوانـب دارد. مـا از همـان روز اول 
تأسـیس مقاومـت اسـالمی در لبنـان، ایـن 
ویژگی ها و خصوصیات را شـناختیم. آمدن 

حاج قاسـم موجـب تقویـت ایـن رابطـه 
مشـترک  مفاهیـم  و  تنگاتنـگ  و  مثبـت 
شـد؛ مفاهیمـی کـه براسـاس آنهـا پـرورش 
یافته ایم. ما حاج قاسـم را الگویپی پیشرفته 
دیدیـم بـرای کسـانی کـه مفاهیـم انقالبـی، 
والیپـی و اصیـل را دنبـال می کننـد. ایـن 
مسـئله موجب شـد به این الگو، ارزش ها و 

مفاهیـم بیشـتر متصـل شـویم. 
تغییـر و تحولـی کـه اتفـاق افتـاد، درواقـع 
نتیجه همیـن فهم مشـترک و رابطه عاطفی 
و معنوی بود؛ رابطه ای که مبتنی بر دیدگاه 
واحد بـود. نکتـه حائزاهمیت این اسـت که 
در سـطح دیدگاه هـای کلـی هـم ما همـواره 
خـود را در تمامـی میدان هـای فعالیـت 
مشـترک، با دیـدگاه حاج قاسـم سـلیمانی، 
مطابـق و هماهنـگ می دیدیم. این نشـان 
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می دهـد منبـع، اندیشـه و فرهنـگ واحدی 
وجـود داشـت و نقش هـا و مسـئولیت ها 
 بـا یکدیگـر در تطابـق بـود. وجـود 

ً
تقریبـا

ایـن عامـل بـه مـا کمـک می کرد.وقتـی بـا 
طرفـی تعامـل می کنید کـه از شـما حمایت  
و  پشـتیبانی می کنـد  و  تأییـد  را  و شـما 
درعین حـال شـما را می فهمـد و از لحـاظ 
معنـوی، عاطفـی، عملی و سیاسـی با شـما 
دیدگاه مشـترکی دارد، احساس می کنید که 
پشـتوانه بزرگـی دارید. برخـی از من سـؤال 
کردند پس از شـهادت حاج قاسـم شـما چه 
احساسـی داشـتید؟ پاسـخ مـن این بـود که 
احسـاس کـردم کوهی کـه بـه آن تکیـه کرده 
بودیـم، یک بـاره از پشـت ما برداشـته شـد. 
در چنیـن شـرایطی چه احساسـی به انسـان 

دسـت می دهـد؟ 

که تـاآخریندیـدار اولیـندیدار  از
شـهادت  از پیـش  روز چنـد شـاید
یـکمسـیر حاجقاسـمانجـامشـدـ
بیستودوسـالهدیدهمیشود.این
چـه و دیدیـد چگونـه را  مسـیر
مشـاهده ایشـان  در را تغییراتـی

کردید؟
و  دسـتاوردها  از  سرشـار  دهـه  دو  ایـن 
 
ً
اسـت. طبعـا بـوده  بـزرگ  پیروزی هـای 
زمانی که ما از شـخصی در سطح حاج قاسم 
سـخن می گوییـم، فقـط سـطوح معرفتـی، 
نظامـی و تجربـه فرماندهـی او را مدنظـر 
نداریم؛ بلکـه همـواره از جنبه هـای ایمانی 
و معنـوی او نیـز سـخن می گوییـم. مـا در 
دو سـطح دربـاره چنیـن شـخصیت هایپی 
سخن می گوییم. سـطح اول، پیروزی هایپی 
اسـت که در میـدان و به طـور ویـژه در محور 
مقاومـتـ  از فلسـطین تـا یمـنـ  محقـق 
کرده انـد. ولی جنبه ای که نیاز اسـت بیشـتر 
بـر آن تمرکـز کنیـم، جنبـه معنـوی اسـت و 
به مفهـوم کرامـت و رحمـت ویژه ای اسـت 
کـه بـر ایـن فرمانـده نـازل شـده و عامـل 
رسـیدن مقاومت در لبنان و منطقـه به این 

دسـتاوردهای بـزرگ بـوده اسـت. 
حضـور حاج قاسـم، مملـو از بـرکات بـود. 
بیست ودوسـال کافـی بـود بـرای این کـه 
منطقه را متحـول و دگرگـون کند. اسـرائیل 
از لبنان عقب نشـینی کرد و تغییـرات بزرگی 
در قـدرت نظامـی مقاومـت اسـالمی در 
لبنان اتفاق افتاد. در همین حال، مقاومت 
اسالمی و مقاومت ملی در فلسطین شاهد 
تحـول بزرگـی بـود. ایـن تغییـر و تحـوالت 
کمـی و کیفـی، در جنـگ تمـوز سـال 2۰۰۶ 
در جبهـه نبـرد نمـود پیـدا کـرد و در نتیجـه 
اسـرائیل متحمـل شکسـت سـنگینی شـد. 
شـاید اسـرائیل هیـچ گاه تصـور نمی کـرد از 
لحاظ نظامی به این شـکل شکسـت بخورد 
و تانکی که مایـه افتخار صنعت نظامی اش 

بـود، منهـدم شـود. 
بعـد از ایـن، فتنه هـای دیگـری نیـز توسـط 
آمریـکا یعنی جـورج بـوش پسـر و کاندولیزا 
رایـس بـه راه افتـاد و مسـئله »خاورمیانـه 
جدیـد« مطـرح شـد. آمریـکا در ایـن زمینـه 

هـم از محـور مقاومـت شکسـت خـورد. در 
عـراق هـم آمریـکا نتوانسـت اشـغالگری 
فرهنـگ  سیاسـی،  سـاختار  بـه  را  خـود 
سیاسـی و موجودیت سیاسـی تحمیل کند 
و یکـی از مهم تریـن دالیـل ایـن ناتوانـی، 
مقاومـت بـود کـه بـا اشـغالگری آمریـکا 
مبـارزه کـرد و در ابعـاد سیاسـی، مردمـی 
و دیگـر ابعـاد، بـه مقابلـه و مواجهـه بـا آن 
پرداخـت. در یمـن نیـز مقاومـت قدرتمنـد 
و قهرمانانـه از دل کـوه ، تاریـخ، فرهنـگ 
و اصالـت ایـن کشـور سرچشـمه گرفـت و 
پـروژه آمریکایپـیـ  سـعودی را بـه شکسـت 
کشـاند. نبـرد بـزرگ سـوریه نیـز از جملـه 
نبردهـای علنی محسـوب می شـد کـه هنوز 
هـم در بعضـی نقـاط، نبردهـای پایانـی در 
جریـان اسـت. حاج قاسـم و گروهـش در 
تحقـق دسـتاوردهای بـزرگ در سـوریه، 
حضـوری قدرتمندانـه داشـتند. بنابراین در 
طول ایـن بیست ودوسـال ها، دسـتاوردها 
شـد.  حاصـل  بزرگـی  پیروزی هـای  و 
فداکاری هـا، صبـر و تحمـل، برنامه ریـزی، 
معرفـت و حضـور میدانـی در تحقـق ایـن 

پیروزی هـا نقـش داشـته اسـت. 
این دسـتاوردها الگوی جدیدی را پایه  ریزی 
کردنـد. امـروز ایـن الگـو متعلـق بـه محـور 
مقاومـت و تمـام امـت اسـالمی اسـت. اگر 
بخواهیـم دربـاره کسـانی سـخن بگوییم که 
ایـن الگـو را سـاختند و تأثیـر ویـژه ای بـر آن 
گذاشـتند، بدون شـک یکـی از مهم تریـن 
آنهـا، فرمانده شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 
است. او نقشی اساسی در ساخت این الگو 
داشـت و هرگونـه فرصـت را از آمریکایپی ها 
بـرای بازیابـی هیمنـه گذشـته خـود بـا ایـن 

الگـو سـلب کرد.

شخصی  سـؤالیدرخصوصرفتار
شـهیدوجـودداردکـهپیروزیهـاو
چـهتأثیـریبـر دسـتاوردهایمذکـور
حاجقاسـم سـلوک و  رفتـار نـوع

سلیمانیداشت؟
با تحقق این دسـتاوردها، ترس او از خداوند 
متعـال بیشـتر می شـد و تواضـع بیشـتری 
 
ً
نیـز بـه خـرج مـی داد؛ ایـن مسـئله کامـال
مشـهود و ملموس بود. او دوست نداشت   

وقتیحاجقاسموقتیحاجقاسم
تصمیمورودتصمیمورود

بهعملیاتبهعملیات
رامیگرفت،رامیگرفت،

اینگونهنبودکهاینگونهنبودکه
تمامیملزوماتتمامیملزومات

برایانجاماینکاربرایانجاماینکار
فراهموتأمینفراهموتأمین

شدهباشد.اوشدهباشد.او
بهخوبیمعنایبهخوبیمعنای

جسارتوخطرجسارتوخطر
کردنرامیدانستکردنرامیدانست

ارزشخطر ارزشخطرواز واز
زمان زمانکردندر کردندر

مناسباطالعمناسباطالع
داشتوآنرابهداشتوآنرابه

نمیانداخت نمیانداختتأخیر تأخیر
وهمهرابهجانوهمهرابهجان

میخریدتازمانمیخریدتازمان
دستنرود. دستنرود.از از
تحقق

ً
تحققطبیعتا
ً
طبیعتا

چنینچیزیچنینچیزی
مستلزماتخاذمستلزماتخاذ

تصمیماتتصمیمات
قدرتمندانهقدرتمندانه

توسطافرادقویوتوسطافرادقویو
قدرتمنداستقدرتمنداست
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دسـتاوردها بـه او نسـبت داده شـوند و 
همـواره از مبـارزان و مجاهـدان در همـه 
جبهه ها سـخن می گفـت و هیچ جبهـه ای را 
از جبهـه دیگـر مسـتثنا نمی کـرد. به عنـوان 
مثـال، وقتی در برخـی دیدارها دربـاره عراق 
سـخن می گفتیـم، او می گفـت مـا کاری 
نکرده ایـم، مـا فقـط کمک شـان کردیـم. 
کسـانی که این دسـتاورد را رقـم زدند، ملت 
و جوانان مجاهد عراق هسـتند. رویکردش 
در قبـال تمامـی جبهه هـا همین گونـه بود.
ایـن دسـتاوردها موجـب افزایـش یقیـن 
و اخـالص او می شـد و میـل و اشـتیاقش 
بـه شـهادت و لقـاء هللا را افزایـش مـی داد. 
او این گونـه بـود. رفتارهایـش در سـطوح 
مختلـف فـردی و عملـی حکایـت از آن 
حاصل شـده  دسـتاوردهای  کـه  داشـت 
به هیچ وجـه موجـب از بیـن رفتـن اصالت، 
تواضع و تربیت اصیل ایشـان نشده است.

 شـمادربـارهجنبـهوالییـیسـخن
بـا حـزبهللا ارتبـاط گفتیـد؛
والیتفقیـهیـکارتباطعلنیاسـت
هموارهبه کهسیدحسـننصرهللانیز
زمـان  در اسـت. کـرده اذعـان آن
حضـرت ایشـان امامخمینـی؟هر؟،
بهعنـوان را آیتهللاخامنـهای
حـزبهللامنصوب نماینـدهخـوددر

رحلـت  از پـس بودنـد. کـرده
آیـتهللا حضـرت امامخمینـی،
خامنهاینماینـدهایتعییننکردند
امـااینگونـهگفتهشـدکـهنظـراتو
انقالببهبـرادران دیدگاههایرهبـر
حـزبهللاانتقـالدادهمیشـود؛ در
مامیدانیمرهبرینمایندهای

ً
طبعا

رابرایخودتعییـننکردهانـد.بااین
اوصـاف،نقـششهیدسـلیمانیدر
آیـتهللا حضـرت میـان ارتبـاط
بـود؟ چـه حـزبهللا بـا خامنـهای
و نـکات دیدگاههـا، مهمتریـن
کـه انقـالب  رهبـر دسـتورات
بـرادران بـه را آن شهیدسـلیمانی
آنها حزبهللامنتقـلکردوبعضـیاز
ممکـناسـتمعـروفباشـند،چـه

بودهاست؟
حاج قاسـم نقش حلقـه وصل را در بسـیاری 
از امـور ایفـا می کـرد. او در هـر آنچـه بـه 
مقاومـت ارتبـاط داشـت، متخصـص بود. 
طبیعی بـود با گـذر زمـان و بـه دلیـل روابط 
قوی میان حاج قاسـم و حزب هللا از یک سو 
و حاج قاسـم و ولی امـر مسـلمین از سـوی 
دیگر، او چنین جایگاهی داشـته باشـد. این 
مسـئله نیاز به مکتوبات بسـیاری نـدارد که 

بتوانـد نـوع ایـن روابـط را تعریـف کند. 
با گذر زمان، امـور زیادی به وقوع پیوسـت 

و ایـن مسـیر طبیعـی را بـه وجـود آورد. او 
مسـائل زیـادی را بـه مـا منتقـل می کـرد. 
برخـی از ایـن مسـائل، مطالبـه خـود ما هم 
بـود. به عنـوان مثـال، می تـوان بـه برخـی 
مسـائل فقهـی مرتبـط بـا عمـل مقاومـت 
اشـاره کـرد. مـا می توانسـتیم از راه دیگـری 
نیـز بـه ایـن مسـائل فقهـی دسترسـی پیـدا 
کنیـم امـا کسـی کـه در کار جبهـه مقاومـت 
تخصـص داشـت، حاج قاسـم بـود؛ زیـرا 
قادر بود بسـیاری از مسـائل فقهی و شـرعی 

را درک کنـد. 
درباره برخی مسـائل مانند موضوع سوریه 
همـواره مباحثـه سیاسـی وجـود داشـت. 
همـواره گفت وگوهایپـی دربـاره سـوریه در 
داخـل حـزب هللا و جمهوری اسـالمی وجود 
داشـت کـه حاج قاسـم در ایـن خـط هـم 
حضور داشـت. وقتی ما به عنوان حزب هللا 
با دیـدگاه خودمان دربـاره موضوع سـوریه 
بـا  نیـز  حاج قاسـم  می گفتیـم،  سـخن 
السـیدالقائد سـخن می گفـت و دیـدگاه، 
اندیشـه و رویکردهـای السـیدالقائد دربـاره 
ایـن موضـوع را بـه مـا انتقـال مـی داد. ایـن 
اتفـاق در بسـیاری از مسـائل و رویدادها  رخ 
می داد. این رابطه همـواره به صورت روزانه 
وجـود داشـت و تنهـا یـک رابطـه مبتنـی بـر 
دیدارهای تشـریفاتی و پروتکلی نبود، بلکه 
 دائمـی بـود. 

ً
مبتنـی بـر دیدارهـای تقریبـا

دیدارهایپـی کـه همگـی در شـکل گیری و 
تحقـق محـور مقاومت مؤثـر بودنـد. محور 
مقاومـت بـه تمامـی مسـائل سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی، عملـی و نظامـی 
نیـاز داشـت و در نتیجـه همیـن نیازهـا و 
احتیاجـات بود کـه حاج قاسـم بر تمـام این 

امـور نظـارت می کـرد.
در بسـیاری از مواضـع مرتبـط بـا عـراق و 
مرتبـط بـا لبنـان، میـان رهبـران حـزب هللا 
و حاج قاسـم مباحثـه و مشـورت صـورت 
می گرفـت. حاج قاسـم دربـاره این مسـائل 
بحـث و تبادل نظـر می کـرد و بـه دیـدگاه 

السـیدالقائد گـوش فـرا مـی داد. 

سـال2000همحاجقاسـم  پیشاز
بـا میدانـی و عملـی بهصـورت

آمریکاباروشیکهآمریکاباروشیکه
برایتروردرنظربرایتروردرنظر
گرفتوسپسباگرفتوسپسبا
رونمایییازمعاملهرونمایییازمعامله
قرن،بهبصیرتقرن،بهبصیرت
وآگاهیملتهاوآگاهیملتها
کمککرد.کسیکمککرد.کسی
کهمعاملهقرنراکهمعاملهقرنرا


ً
ردمیکند،قطعا
ً
ردمیکند،قطعا

خودرادرکنارخونخودرادرکنارخون
حاجقاسمسلیمانیحاجقاسمسلیمانی
میبیندوکسیکهمیبیندوکسیکه
حاجقاسمسلیمانیحاجقاسمسلیمانی
ومقاومترادوستومقاومترادوست
خودرا

ً
خودرامیدارد،قطعا
ً
میدارد،قطعا

دربرابرمعاملهقرندربرابرمعاملهقرن
میبیند.بنابراینمیبیند.بنابراین
امروزماشاهدامروزماشاهد
یکموجمردمییکموجمردمی
مقاومتیبزرگمقاومتیبزرگ
هستیمودرآیندههستیمودرآینده
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در داشـت؟ همـکاری حـزبهللا
عملیـاتآزادسـازیجنوبلبنـاندر
سـال2000حاجقاسـمسـلیمانیچه

نقشیایفاکرد؟
زمانـی کـه حاج قاسـم وارد خـط حمایـت و 
پشـتیبانی از مقاومـت اسـالمی در لبنـان 
شـد، به این معنا بود کـه در تمـام میدان ها 
حضـور خواهـد داشـت. مقاومـت پیـش از 
سـال 2۰۰۰ در عرصـه توانایپی هـای نظامـی، 
مجهزشـدن بـه زیرسـاخت های جدیـد و 
انتقـال کیفـی عملیـات را آغـاز کـرد. هرچند 
قدرتی که پیش از سـال 2۰۰۰ وجود داشـت، 
قـدرت کمـی نبـود؛ امـا در هـر صـورت یک 
تحـول بـزرگ در زمینـه نـوع تسـلیحات، 
کمیت تسلیحات، شـیوه انتقال تسلیحات 
و همچنیـن اصـول تاکتیکـی اتفـاق افتـاد؛ 
سـطوح  در  مواضـع،  تحـول  کمااین کـه 

نظامـی و میدانـی هـم روی داد. 
حاج قاسـم دو سـال پیـش از سـال 2۰۰۰ 
بـه شـکلی فعـال و قدرتمندانـه در میـدان 
حضـور داشـت و فضـا را به سـمت خلـق 
اسـتراتژی های جدیـد هدایت کـرد. آنچه ما 
پـس از سـال 2۰۰۰ تـا 2۰۰۶ مشـاهده کردیم، 
درواقـع محصـول همـان تالش هایپـی بـود 
که پیـش از سـال 2۰۰۰ کلیـد خـورد. بنابراین 
در طـول دو سـال مذکـور، تحـول بزرگـی به 
وقوع پیوسـت. البته این تحول، مشـهود و 
قابل رؤیت نبود؛ زیـرا لمس آن به فرصت و 
زمانی احتیاج داشت که ارکان و پایه هایش 
مستحکم شـود. ما هم نیازی نداشتیم این 
تحـول بـزرگ را به صـورت علنی بـه نمایش 

بگذاریـم مگـر در مـوارد نیاز. 
در سـال 2۰۰۰، حضـور حاج قاسـم در میدان 
بسـیار پررنـگ بـود. او فرمانـده ای بـود 
کـه نقـش به سـزایپی در آزادسـازی جنـوب 
لبنـان در ایـن سـال داشـت امـا هیـچ گاه 
نخواسـت صحنـه را در اختیـار خـود داشـته 
باشـد؛ به همیـن دلیـل صحنـه را در تمامی 
عرصه هـا بـه رزمنـدگان و رهبـران مقاومت 
واگـذار کـرد. همان طـور کـه پیشـتر گفتـم، 
حاج قاسـم در میـدان حمایـت از مقاومت 
در همـه برنامه ریزی هـا و طراحی هـا حضور 

داشـت. 

سال2006چطور؟ جنگتموز  در
حاج قاسـم به  طـور کامـل از نقـش فعـال 
و قدرتمندانـه خـود در خصـوص جنـگ 
تمـوز در سـال 2۰۰۶ سـخن گفتـه اسـت. مـا 
ایـن مسـئله را دسـت کم نمی گیریـم؛ زیـرا 
براسـاس اتفاقاتـی کـه از لحـاظ معنـوی در 
میـدان می افتـاد، او دائـم عاملـی اساسـی 
 در نبردهای 

ً
برای قوت قلـب بـود. معمـوال

ما، جنبـه معنـوی از جنبـه نظامـی اهمیت 
کمتـری نـدارد، بلکـه گاهـی مهم ترنـد.  

اموری که حاج قاسـم از سـوی رهبـر انقالب 
می کـرد،  منتقـل  سید حسـن نصرهللا  بـه 
جنبه هـای معنـوی نیـز داشـت. به عنـوان 
نمونـه می تـوان بـه نامـه ای اشـاره کـرد کـه 
در میانـه جنـگ از سـوی السـیدالقائد بـه 
مـا رسـید. برخـی اشـارات نغز هـم از سـوی 
السـیدالقائد وجـود داشـت کـه درواقـع 
نشـان دهنده الهام گیـری خـاص ایشـان در 
زمینـه اشـراف بـر آینـده بـود. این اشـارات، 
حکایـت از موفقیتـی داشـت کـه مقاومت 
آن را در سـایه بشـارتی کـه دریافـت کـرده 
بـود، محقـق کـرد. ایـن بشـارت، امیـدواری 
بـه مقاومـت اعطـا  را  و عـزم مضاعفـی 
کـرد. حقیقـت ایـن اسـت کـه حاج قاسـم 
بشـارت های السـیدالقائد را بـه مـا انتقـال 
می داد و تأکید می کرد السـیدالقائد خطاب 
به شـما می فرمایند شـما پیروز می شـوید و 
این نبرد، شبیه نبرد خندق اسـت که در آن، 
خسـارت  و همچنیـن صبـر و تحمـل وجـود 
دارد. اینها عباراتی اسـت که از السـیدالقائد 
نقل شـده اسـت. این عبارات روحیه بخش 
منتقـل  مـا  بـه  سـلیمانی  حاج قاسـم  را 
می کرد. او همواره تحرک داشـت. می رفت 
و می آمـد تا ایـن توصیه ها و بشـارت ها را به 

رزمنـدگان مقاومـت منتقـل کنـد. 
مـن به عنوان کسـی کـه بـه دلیل حضـور در 
جزئیات، از موارد مذکور اطـالع کاملی دارم 
بـه شـما می گویـم این امـور تأثیـر زیـادی بر 
قدرت نبـرد و قدرت روحیه بـرادران مجاهد 
مـا داشـت. به عنـوان مثـال درخصـوص 
همیـن نامـه ای کـه از سـوی السـیدالقائد 
رسـید، به یـاد دارم که جناب دبیـرکل مدت 
اندکـی پـس از رسـیدن نامـه بـا مـن تماس 

گرفت و گفت بشارتی از سـوی السیدالقائد 
بـه مـا رسـیده اسـت کـه نکاتـی دارد. ایـن 
نامه به زبان عربی ترجمه شـد و سپس آن را 

میـان همـه رزمنده هـا توزیـع کردیم.
در زمینـه نوع واکنـش باید بگویـم واکنش، 
بسـیار قوی بود. ما پیش از این نامه اعتقاد 
داشـتیم اسـرائیل از تحقـق اهدافـش عاجز 
اسـت، امـا پـس از رسـیدن نامـه بـه یقیـن 
رسـیدیم که با همـه فداکاری هـا در این نبرد 
پیـروز خواهیـم شـد. در زمینـه اجتماعـیـ  
کـه بـه مـردم مربـوط می شـود و مـن همراه 
بـرادران مجاهـدم آن را به صـورت میدانـی 
پیگیری می کـردمـ  مـا دیدیدم کـه 9۵۰ هزار 
نفر از خانه هایشـان آواره شـدند. افرادی در 
این میـان بودنـد کـه از جنـوب و از ضاحیه، 
البقاع و دیگـر مناطـق آواره شـدند بنابراین 
نیازمنـد توجـه و رسـیدگی ویـژه بودنـد. 
اینهـا حامیـان مقاومـت و کسـانی بودنـد 
کـه مقاومـت را ایجـاد کردنـد؛ اینها کسـانی 
بودنـد کـه هـدف قـرار گرفتنـد؛ خانه هـا، 
مغازه هـا و دارایپی هایشـان هـدف قـرار 
گرفـت. تصـور کنیـد فـردی کـه از مقاومـت 
حمایت می کنـد تنهـا در طول چنـد دقیقه، 
خانـه، محـل کسـب وکار و همـه آنچـه را در 
اختیـار دارد، از دسـت  می دهـد. اینهـا در 

مناطـق دیگـر آواره شـده بودنـد.
نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه دائـم خـود 
و  بـا مـن تمـاس می گرفـت  حاج قاسـم 
دربـاره وضعیـت مـردم سـؤال می کـرد  کـه 
حالشـان چگونه اسـت و بـه چه صـورت به 
آنهـا رسـیدگی می شـود. وی می گفـت مـا، 
در جمهوری اسـالمی تصمیم داریم از شـما 
حمایت و پشـتیبانی کنیم. او تأکید می کرد 
از مـردم حمایت کن، در کنارشـان بمـان، از 
آنها پشـتیبانی کن، در زمینـه امکانات هیچ 
مشـکلی وجود نـدارد و مـا ان شـاءهللا برای 
تأمیـن امکانـات الزم آماده ایـم. بنابرایـن 
نقـش او تنهـا بـه عملیـات  نظامـی محدود 

نبـود. 
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یعنیتشـکیلیـکنهادیـاپایهریزی
سـازوکاریبـرایبازسـازیرابیـان
زندگـیوسـیره کنیـد؟ایـنبخـشاز
نـزد  در حداقـل شـاید حاجقاسـم
شـده واقـع مغفـول مـردم عامـه

باشد.
مـن پـس از جنـگ تمـوز در سـال 2۰۰۶ بـه 
منظـور همفکـری در چگونگـی بازسـازی 
خانه هـای ویران شـده در چندیـن جلسـه 
شـرکت کردم. مـن نتایج ایـن جلسـات را به 
جناب دبیـرکل انتقال مـی دادم تـا تصمیم 
مناسـبی در زمینه تأمین مسـکن جایگزین 
و موقت یا تعمیـر و بازسـازی خانه ها اتخاذ 
شـود. مـا در تمامـی ایـن جزئیـات کـه هـر 
نهادی به صورت ویژه مسـئولیت مدیریت 

آن را بـر عهـده داشـت، ورود می کردیـم.
حاج قاسـم دو روز پیـش از پایـان جنـگ در 
کنـار مـا بـود و حتـی تماسـی برقـرار کـرد و 
می خواسـت بدانـد چنـد خانـه ویران شـده  
اسـت. کار سـخت و دشـواری بود که تعداد 
خانه هـای ویران شـده را احصـا کنیـم. در هر 
صورت تـالش کردیـم خسـارت ها را تخمین 
بزنیـم. او می خواسـت تعـداد خانه هـای 

ویران شـده کـه بـه تعمیـر و بازسـازیپی نیـاز 
دارند و همچنین میزان خسارت های مادی 
را بدانـد؛ زیـرا درنهایت حاج قاسـم واسـطه 
رسـیدن کمک ها از سـوی جمهوری اسالمی 
ایـران بـود. کمک هـای جمهـوری اسـالمی 
ایران، چه از سـوی ملـت و دولت به صورت 
رسـمی و چـه از سـوی نهادهـای دیگـر، بـه 

واسـطه حاج قاسـم بـه مـا می رسـید. 
تصویرسـازی  و  تشـریح  بـه  همـواره  او 
وضعیـت موجـود بـرای نهادهـای مختلف 
مبـادرت  می ورزیـد. حـزب هللا هـر چقـدر 
هـم بـرای تصویرسـازی شـرایط و اوضـاع 
تـالش می کـرد، بـاز هـم ماننـد حاج قاسـم 
نمی توانسـت وضعیـت را بـرای طرف های 
رسـمی در ایرانـ  از دولت گرفته تا نهادهای 
خیریـه و مردمـی شـرکت کننده در حمایت 
از مقاومـت و ملت مقاومتـ  تشـریح کند. 
او ایـن نقـش را از طریق شـناخت و آگاهی و 
نه از طریـق حـدس و گمـان و افـکار ناپخته 
ایفـا می کـرد. حاج قاسـم بـا آرامـش بـه این 
مسـیر ادامـه مـی داد و همـه مـوارد را بـا 
ذکـر جزئیـات مکتـوب می کـرد. اطالعـات 
تفصیلی و واقعـی در زمینه اطالعـات و آمار 

و ارقـام را نیـز از مـا دریافـت می کـرد. 
ارائه شـده  گزارش هـای  پاسـخ  سـپس 
را بعـد از گذشـت مدتـی بـه مـا مـی داد. 
نکتـه جالـب در ایـن موضـوع آن اسـت کـه 
پاسـخ ها بسـیار سـریع بـود. مـن در طـول 
جنـگ تمـوز و پـس از آن شـاهد بـودم کـه 
پاسـخ ها درمـورد کمک هایپـی کـه از سـوی 
جمهـوری اسـالمی بـه آن نیازمنـد بودیـم، 
بسـیار سـریع تر از آنچـه انتظـار داشـتیم 
می رسـید. ایـن مسـئله نشـان می دهـد یـا 
حاج قاسـم تـالش مضاعفـی در ایـن زمینـه 
داشت یا دستگاه های مختلف در جمهوری 
اسـالمی اهتمام ویـژه ای داشـته اند؛ به نظر 
می رسـد هـر دو عامل وجود داشـته اسـت.

در زمینـه دیگـر غیـر از موضـوع بازسـازی، 
دو حادثـه یـا دیـدار بـا حاج قاسـم را بـه یـاد 
مـی آورم. مسـئله اول بـه بعـد از شـهادت 
حـاج عمـاد مغنیـه بـاز می گـردد، یعنـی 
زمانـی کـه چنـد مـاه پـس از ایـن حادثـه، ما 
دیدارهایپـی بـرای بررسـی امـور مربـوط بـه 
عملیـات برگـزار کردیـم. مـن بـه یـاد دارم 
حاج قاسـم در آن زمـان به من گفت: سـید! 
اکنـون پرونـده کاری را کنـار بگذاریـم، زیـرا 

خود
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ً
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زمـان کافـی داریـم بـرای این کـه آن را بـه 
شکلی مناسب به پایان برسانیم. بیا درباره 
حاج عمـاد و شـهادتش صحبت کنیـم. این 
 دو سـه سـاعت بـه 

ً
نـوع جلسـات معمـوال

طـول می انجامیـد و بـه یـاد مـی آورم همـه 
این مـدت بـا صحبت از شـهدا سـپری شـد؛ 
زیـرا حاج قاسـم دوسـت داشـت در ایـن 
بـاره سـخن بگویـد. از مـن هـم خواسـت 
دربـاره شـهدا و حاج عمـاد صحبت کنـم. او 
شـروع کـرد بـه سـؤال کـردن از مـن؛ چراکـه 
میـان مـن و حاج عمـاد از قدیـم آشـنایپی 
در  و  هم سن وسـال  مـا  داشـت.  وجـود 
یـک منطقـه بودیـم. حاج قاسـم دوسـت 
داشـت سـؤال های زیـادی دربـاره گذشـته 
ویژگی هـای  رفتارهایـش،  عمـاد،  حـاج 
مثبـت و نقـاط قـوت معنـوی اش بکنـد. 
او بـا شـفافیت کامـل سـخن می گفـت. 
نکتـه قابل توجـه ایـن بـود کـه پـس از آن 
حاج قاسـم به صحبت از جمهوری اسـالمی 
و خاطراتـش در جبهه و شـهدا می پرداخت. 
بخش زیـادی از صحبـت در ایـن خصوص، 

همـراه بـا اشـک بـود و او گریـه می کـرد.
مـن در ایـن دیـدار دیـدم کـه حاج قاسـم 
فقـط یـک ژنـرال قـوی نیسـت بلکـه فـردی 
عاشـق  و  شـیفته  باعطوفـت،  مهربـان، 
شـهادت اسـت. خالصـه او بـه شـیوه ای 
هوشـمندانه از رهگذر تمامی این خاطرات 
و صحبت هـا وارد موضوع فرهنگی می شـد 
و از من می خواسـت از موضوع فرهنگی در 
حزب هللا سـخن بگویم. ما شـروع به سـخن 
گفتـن از موضـوع فرهنگـی و نقـاط قـوت و 
ضعـف آن می کردیـم و بـه جزئیـات مربوط 
بـه مسـائل فرهنگـی می پرداختیـم. مـن 
احسـاس کـردم صحبت هـای او هدفمنـد 
بـوده و می خواسـته بـه مسـئله اهتمـام 
بـه جنبـه فرهنگـی برسـد. مقصـود او جنبه 
یعنـی  بـود؛  وسـیع  عرصـه  در  فرهنگـی 
جنبه فرهنگـیـ  عقیدتـی، فرهنگـیـ  دینی، 
فرهنگـیـ  ایمانی و فرهنگـیـ  رفتـاری. او در 
بحث هـا در ایـن زمینـه مشـارکت داشـت و 
در این خصـوص،  نظـرات و مالحظات خود 

را بیـان می کـرد. 
در دیـداری دیگـر، او بـه زندگـی مجاهـدان، 
عـزت، کرامـت و معیشـت آنهـا اهتمـام 

چـرا  بگوییـد  شـاید  داشـت.  ویـژه ای 
حاج قاسـم به این مسـئله اهمیت می داد، 
مقاومـت  محـور  سـطح  در  درحالی کـه 
نقش آفرینـی می کـرد و یـک فرمانـده بزرگ 
بـود و نیـازی نداشـت وارد چنیـن جزئیاتـی 
بشـود؟ حاج قاسـم پپی گیـر جزئیـات زندگی 
مجاهـدان بـود و دربـاره این کـه چگونـه 
در  را  نیازهای شـان  و  می کننـد  زندگـی 
عرصه های مختلف پزشـکی و غیـره برآورده 
می کنند، سـؤال می کرد. او مسـئله مسـکن 
می تـوان  چگونـه  این کـه  و  مجاهـدان 
معیشـت آنها و خانواده هایشـان را تقویت 

کـرد و بهبـود بخشـید، پیگیـری می کـرد. 
ما در چند جلسـه، بحث های طوالنی مدتی 
دربـاره موضوعات مذکور داشـتیم. شـاهد 
بودم کـه حاج قاسـم تـالش بسـیاری در این 
زمینـه بـا بسـیاری از فعـاالن و مؤثریـن در 
جمهـوری اسـالمی کـرد. او بـا تمـام کسـانی 
کـه بـا آنهـا آشـنایپی داشـت، رایزنـی کـرد تـا 
امکانـات درخور زندگی مجاهـدان را فراهم 
کنـد. ایـن مسـئله بـا موضوعـات نظامـی، 
تسـلیحاتی و حمایـت لجسـتیکی تفـاوت 
داشـت. حاج قاسـم بـه خـود مجاهـدان 
اهتمـام می ورزیـد و تأکیـد می کـرد بـرای 
مجاهـدی کـه جانـش را در کـف دسـتانش 
قـرار داده اسـت و خانـواده اش بایـد زندگی 
کریمانـه  و عزتمندانـه ای فراهـم کنیـم. 
بنابرایـن ایـن مسـئله نیـز جنبـه دیگـری از 
ماهیت توجهـات ویژه و دائمی حاج قاسـم 
بـه مجاهـدان مقاومـت را نشـان مـی داد.

حاج قاسـم بـه جنبـه سیاسـی و مذاکـره بـا 
طرف های منطقه ای اهتمام داشـت. رفتن 
او به مسـکو و دیدارش بـا آقای پوتیـن برای 
رایزنی در خصوص حضـور نیروهای نظامی 
روسـیه در سـوریه معـروف اسـت. مـن بـه 
یـاد دارم اواسـط جنـگ تمـوز، ۴8سـاعت 
آتش بـس اعـالم شـد. در آن زمـان آقـای 
متکـی، وزیر امـور خارجـه بـود. او بـه لبنان 
آمـد و دیدارهـا و مالقات هایپـی انجـام داد؛ 
مـن همـراه او بـودم. ما بـه سـوریه آمدیم و 
بـا رئیس جمهـور بشـار اسـد دیـدار کردیـم. 
در آن زمـان آقـای متکـی اعـالم کـرد مـا بـه 
فـالن امکانـات و ابـزار نیازمندیـم. اینهـا را 
بـرای ایـن می گویـم تـا بـه موضـوع سـؤال 

برسـم. وقتـی آقـای متکـی برحسـب نتایـج 
پژوهش هـا و دیدارهـای میدانی ایـن نیازها 
را احصـا و آن را بـا بشـار اسـد مطـرح کـرد، او 
در پاسـخ گفـت: چـرا ایـن موضـوع را بـا من 
مطـرح می کنیـد؟ تمامـی حضـار کـه چهـار 
پنج نفـر بودند از این سـؤال تعجـب کردند. 
همه سـکوت کردنـد. اسـد در ادامـه گفت: 
همه این امور به سـرتیپ سـلیمانی مربوط 
می شـود. ایـن سـخن درحالـی مطـرح شـد 
کـه اسـد، رئیس جمهـور یـک کشـور حامـی 
مقاومـت بـود و وزیـر امـور خارجـه ایـران 
نتایـج مشـاهداتش را برای کمک رسـانی به 
او عرضـه کرده بود. شـاید این جنبه از سـیره 
شـهید حاج قاسـم نیز شناخته شـده نباشـد 
کـه او مجموعـه ای از روابـط را بـا طرف های 
منطقـه ای نه تنهـا در زمینـه لجسـتیکی، 
تسـلیحاتی و برنامه ریـزی بلکـه در زمینـه 
مذاکـرات بـه منظـور حمایـت از مقاومـت 

ایجـاد کـرد.
زمانـی کـه مـا از تشـکیل محـور مقاومـت 
سـخن می گوییـم، بایـد دانسـت تشـکیل 
این محور نیازمند کفایت ها و شایسـتگی ها 
در جوانـب مختلـف اسـت. وقتـی محـور 
نمی تـوان  تشـکیل می شـود،  مقاومـت 
تنهـا بـه اعطـای تسـلیحات بـه آن یـا ارائـه 
آموزش هـای نظامـی بـه رزمندگانـش اکتفا 
کـرد، بلکه بایـد با مواضع سیاسـی نیـز از آن 
حمایـت کـرد. حاج قاسـم اهتمـام ویـژه ای 
به ایجـاد یک حاشـیه امن سیاسـی داشـت 
کـه از محـور مقاومـت حمایـت کنـد. او 
در ایـن زمینـه موفقیـت درخشـانی نیـز بـه 
دسـت آورد. آن گونه که مـن اطـالع دارم، او 
هـرگاه نیـاز بـود، در امـور سیاسـی مداخلـه 
می کـرد. حاج قاسـم به هیچ وجـه تمایـل 
نداشـت ایفاگر نقش سیاسی معینی باشد. 
البتـه دالیـل این مسـئله بـه خـود او، نقش، 
مسـئولیت و اولویت هایش باز می گشـت.
زمانـی کـه حمایـت از مقاومـت و محـور 
مقاومت نیازمند یـک تحرک سیاسـی بود، 
حاج قاسـم از هیـچ تالشـی در ایـن زمینـه 
دریـغ نمی کـرد. او در سـوریه، عـراق، ترکیـه 
و هـر جـای دیگـر پیشـگام می شـد و نقـش 
ایفـا می کـرد. تمامـی  سیاسـی مناسـبی 
ایـن نقش هـا در سـایه انجـام می شـد، نـه 
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به صـورت علنـی؛ چراکـه او یـک مسـئول 
دیپلماتیـک در سیاسـت خارجـی ایـران 
نبـود. طبـق اطالعاتـی کـه دارم، دسـتگاه 
دیپلماسـی ایـران درهـای خـود را بـه روی 
او بـاز می گذاشـت و از او حمایـت می کـرد 
حاج قاسـم  از  مواقـع  از  بسـیاری  در  و 
کمـک و مشـورت می گرفـت. حاج قاسـم 
به طـور کامل بـا دسـتگاه دیپلماسـی ایران 
هماهنـگ بـود و هـر یـک از آنهـا، دیگـری را 
تقویـت می کـرد. ایـن نشـانگر قدرتـی ویـژه 
بـود؛ زیـرا ژنرالـی کـه نبردهـا را در میـدان 
رهبـری و بـرای آنهـا برنامه ریـزی می کنـد، 
سیاسـی  رونـد  یـک  کـه  نیسـت  ممکـن 
را بـا زبـان دیپلماتیـک و اقتضائـات کار 
دیپلماسی و سیاسـی، چه در عرصه مذاکره 
و چـه در عرصـه برقـراری روابـط اداره کنـد.

حاج قاسـم به خوبـی بـه ایـن امـور واقـف 
بـود. هـرگاه می خواسـت بـاب رابطـه بـا 
کشـوری را بـاز کنـد، قـادر بـه انجـام ایـن کار 
بـود. برنامه ریـزی  می کـرد، اقـدام می کـرد 
و جلـو می رفـت امـا روش او در کار سیاسـی 
ایـن بـود کـه در صحنـه سیاسـت به صورت 
ابتـکاری، بـا شـجاعت و جسـارت عمـل 
کنـد، همان گونـه کـه بـا شـجاعت تمـام 
روانـه میدان هـای جنـگ می شـد. او افـکار 
و ایده هـا را بـا جـرأت و جسـارت مطـرح 

می کـرد، ماننـد آنچـه در موضـوع ورود 
نظامـی نیروهـای روسـی بـه سـوریه شـاهد 
بودیـم. تصمیمات تنها توسـط حاج قاسـم 
فرماندهـان  بلکـه  نمی شـد،  اتخـاذ 
دیگـر در جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز در 
ایـن تصمیمـات دخیـل بودنـد این کـه بـا 
جسـارت، جـرأت و شـجاعت وارد میـدان 
بشـود تـا نتایـج مطلوبـی را در جریـان یـک 
نبـرد سرنوشت سـاز و تاریخـی رقـم بزنـد، 
نیازمند روحیه شـجاعانه بود. او در بسیاری 
از مواقـع، مواضعـی را مطـرح و تصمیماتی 
را در چهارچـوب تصمیمـات موجـود در 

جمهـوری اسـالمی اتخـاذ می کـرد. 
طرف هـای  کنـار  در  حاج قاسـم  حضـور 
سـوری بسـیار قدرتمندانه بود. در آن زمان، 
حاج قاسـم بـا مـا دربـاره دیدارهایـش بـا 
طرف هـای سـوری، این کـه چـه مطلبـی بـه 
آنها گفته و بر سـر چه مسـائلی با آنهـا توافق 
کـرده اسـت، سـخن می گفـت. درخصـوص 
عراق و دیگـر طرف ها و کشـورهای پیرامون 
جمهـوری اسـالمی نیـز وضعیـت بـه همین 
ترتیب بـود. ایـن الگـو و روش، بی نظیر بود 
کـه موجـب شـد حاج قاسـم حتـی در داخل 
جمهوری اسـالمی نیز مجموعـه ای از روابط 
بـزرگ را رقـم بزنـد. به رغـم این کـه او فـردی 
قـوی و معـروف در سـپاه پاسـداران بـود و 

سـپاه هـم در ایـران جایـگاه ویـژه ای دارد، 
امـا او روابـط خاصـی را فراتـر از این شـهرت 
و جایـگاه ایجـاد می کـرد کـه شـاید بـه ذهن 

کسـی حتـی خطـور هـم نمی کـرد. 
تمـام ایـن اقدامـات بـا هـدف افزایـش 
حمایـت از مقاومـت انجـام می شـد. تـا 
امـروز هم کـه مـا گاهـی بـا برخی مسـئوالن 
جمهـوری اسـالمی دیـدار می کنیـم، آنهـا 
می گوینـد حاج قاسـم از مـا درخواسـت 
می کـرد از شـما در منطقـه حمایـت و دفاع 
کنیـم؛ بنابرایـن مـا در برابـر یک شـخصیت 
بی نظیـر و اسـتثنایپی به معنـای واقعـی 

هسـتیم.  کلمـه 

آنکهواردبحثسـوریهو  پیـشاز
خصوص نقشحاجقاسمشویم،در
ارتباطحاجقاسـمباسیاستمداران
حـزبهللا  جـز بـه لبنـان،  در
میخواسـتمسـؤالکنـم.بهعنـوان
و شـیعیان موضـوع  در مثـال،
خ اهلتسـننواختالفاتـیگاهـیر
خصـوصاوضـاع مـیدادوحتـیدر
لبنـان.آیـاحاجقاسـمنقشـی اخیـر

ایفامیکرد؟
نـه، او هیـچ گاه در امـور سیاسـی و حتـی 
بایـد  لبنـان دخالـت نکـرد.  غیرسیاسـی 
درخصـوص مسـائل مرتبـط بـا سـوریه یـا 
عراق دقیق باشیم. مداخالت او به اقتضای 
حمایـت مناسـب از محـور مقاومـت بـود 
و نـه بیشـتر از آن؛ زیـرا جنـگ در سـوریه 
علیـه یـک حلقـه اصلـی از حلقه هـای محور 
مقاومـت در جریـان بـود و حاج قاسـم در 
موقعیـت دفـاع از ایـن محـور قرار داشـت. 
در عـراق نیـز وضعیـت بـه همیـن صـورت 
بـود. به طـور کلـی حاج قاسـم در خصـوص 
لبنـان و سیاسـت آن معتقـد بـود حزب هللا 
قادر اسـت به مأموریتـش عمل کنـد. او در 
 
ً
این بـاره بـه سـخنان گـوش می کـرد و طبعا

درباره هـر آنچه می دیـد و می دانسـت، نظر 
می داد امـا تصمیـم در جـای دیگـری گرفته 

. می شـد

سـوریه، وضعیـت درخصـوص  
نقشحاجقاسمسـلیمانیرابهویژه

حضورحاجقاسمدرحضورحاجقاسمدر
کنارطرفهایسوریکنارطرفهایسوری
بسیارقدرتمندانهبسیارقدرتمندانه
بود.درخصوصبود.درخصوص
عراقودیگرطرفهاعراقودیگرطرفها
وکشورهایپیرامونوکشورهایپیرامون
جمهوریاسالمیجمهوریاسالمی
نیزوضعیتبهنیزوضعیتبه
همینترتیببود.همینترتیببود.
اینالگووروش،اینالگووروش،
بینظیر

ً
بینظیرحقیقتا
ً
حقیقتا

بودکهموجببودکهموجب
شدحاجقاسمشدحاجقاسم
حتیدرداخلحتیدرداخل
جمهوریاسالمینیزجمهوریاسالمینیز
مجموعهایازروابطمجموعهایازروابط
بزرگرارقمبزندبزرگرارقمبزند
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برخـیمواقـعحسـاسوبرجسـته در
وحلـبو...چطـور القصیـر در

ً
مثـال

میبینید؟
حاج قاسـم در نتیجـه درکـی کـه از اهمیـت 
نبرد حلـب داشـت، نقـش بسـیار بزرگـی در 
ایـن نبـرد ایفـا کـرد. او بـر حضـور دائـم خود 
در ایـن نبـرد، به ویـژه در مراحـل سـخت و 
طاقت فرسـا اصرار داشـت. تـا جایپـی که ما 
با او صحبت می کردیـم، می گفتیم: حاجی! 
خـودت را کمتر بـه مخاطره بینـداز. او گاهی 
سـوار هواپیما می شـد و بـر فـراز مکان های 
اصلی جنـگ در منطقه حلبـ  کـه نبردهای 
طاقت فرسایپی در جریان بودـ  پرواز می کرد 
تـا بـر منطقـه اشـراف داشـته باشـد و از این 
رهگـذر، نـکات مختلـف را پیگیـری و ثبـت 
کـرد و اطالعـات مسـتقیمی از جبهـه نبـرد 
به دسـت آورد. ایشـان تنهـا بـه گزارش های 
ارائه شـده توسـط افسـران و فرماندهـان 

میدانـی اکتفـا نمی کـرد.
بـه یـاد دارم، روزی با هـم از ایران به سـوریه 
می رفتیـم و هـوا بارانـی و طوفانـی بـود. 
در آن زمـان، نبـرد حلـب در شـرایط بسـیار 
حساسـی قـرار داشـت. مـا در فـرودگاه 
دمشـق فـرود آمدیـم. مـن می خواسـتم به 
بیـروت بازگـردم کـه یک بـاره حاج قاسـم 
سـؤال کـرد آیـا هواپیمـا را آمـاده کرده ایـد؟ 
برادری کـه همراه من بود پرسـید منظورتان 
هواپیمای حلب اسـت؟ حاج قاسـم پاسـخ 
داد بلـه. االن می خواهیـم به سـمت حلـب 
پرواز کنیـم. این درحالـی بود که شـب بود و 
هـوا تاریک. بـرادر ما بـه او گفت هـوا بارانی 
و طوفانی است و در چنین وضعیتی محال 
اسـت هواپیما پرواز کنـد. ایـن کار خطرناک 
اسـت. حاج قاسـم گفـت بـه ایـن مسـائل 
اهمیـت ندهیـد، هواپیمـا را آمـاده کنیـد. 
در اینجـا مـن هـم وارد بحـث شـدم و گفتـم 
حاجی! شـما مجبور نیستید شـب به حلب 
برویـد. وضعیت بسـیار خطرناک اسـت. او 
گفت چـه کسـی گفتـه خطرنـاک اسـت؟ اگر 
امشـب نرویـم، مجبوریـم در روز ایـن کار را 
انجام دهیـم و چنیـن کاری از لحـاظ نظامی 
سـخت اسـت؛ بنابرایـن باید مثل همیشـه 
در شـب برویـم. مـن نمی دانـم از امشـب 
تا فـردا چه اتفاقـی خواهـد افتاد. بـه همین 

دلیـل بایـد امشـب در حلب باشـم. 
او این گونـه بـود و بـه ایـن صـورت فکـر 
می کـرد. حضـورش، طـوری بـود کـه موضع 
مناسبی را در لحظه ای مناسـب رقم می زد. 
هیـچ گاه چیـزی را بـه تأخیـر نمی انداخـت 
و  فکـر  بـدون  کارهـا  نمـی داد  اجـازه  و 
اندیشـه پیـش بـرود. همـواره بـا شـجاعت 
و ابتکارعمـل همیشـگی اش پیشـگام بود. 
ازجملـه مـوارد قابل توجـه که همـگان باید 
آن را بدانند، این اسـت که وقتی حاج قاسم 
می گرفـت،  عملیـات  بـه  ورود  تصمیـم 
این گونـه نبـود کـه تمامـی ملزومـات بـرای 
انجـام ایـن کار فراهـم و تأمین شـده باشـد. 
او به خوبی معنای جسـارت و خطـر کردن را 
می دانسـت و از ارزش خطـر کـردن در زمان 
مناسـب اطـالع داشـت و آن را بـه تأخیـر 
نمی انداخـت و همـه را به جـان می خرید تا 
زمـان از دسـت نـرود. تحقـق چنیـن چیزی، 
مسـتلزم اتخـاذ تصمیمـات قدرتمندانـه 

توسـط افـراد قـوی و قدرتمنـد اسـت.

 دربـارهورودحاجقاسـمبـهبرخی
سـوریهوحتیدر میدانهـاینبرددر
و عـراقماننـدتلعفـر،جـرفالصخـر
مناطـق،مطالبیگفته از برخیدیگر
شدهاست؛آیااختالفدیدگاههاییی

برخیجزئیاتوجودداشت؟ در
ایـن اختالفـات اتفـاق می افتـاد. به عنـوان 
مثـال، در نبـرد سـوریه به  ویـژه در مراحـل 
وجـود  زیـادی  بحث هـای  آن،  ابتدایپـی 
داشـت و کسـی نمی توانـد مدعـی شـود که 
 واضـح و آشـکار بـوده 

ً
تمـام جزئیـاْت کامـال

اسـت. آنچـه واضـح بـود، موضـع مـا بـود 
کـه آشـکار و بـدون مناقشـه بـود.  امـا در 
جنـگاوری، چگونگـی ورود بـه نبـرد و غیره، 
مناقشـات و اختالفاتـی پیـش می آمـد. 
بـا این حـال، ایـن مناقشـات بـه شـکلی 
دوسـتانه و محبت آمیـز و بـا کوتاه آمـدن 
طرف ها پایـان می یافت. وقتی حاج قاسـم 
رهبـری نبـرد در یـک مـکان مشـخص را بـر 
عهـده داشـت، در نهایـت دیگـران بایـد 
کوتـاه می آمدنـد! حاج قاسـم بـه سـخنان 
دیگران توجه می کرد امـا وقتی تصمیمی را 
می گرفـت، به خـدا تـوکل داشـت و آن را به 

اجـرا می گذاشـت.

جبهـه تشـکیل خاطـرات  از  
همچنیـن و سـوریه  در مقاومـت،
و فاطمیـون گروههـای تشـکیل

زینبیونومقاومتعراق،بگویید.
حاج قاسـم بـه دنبـال تجمیـع ظرفیت هـای 
موجـود در تمام جبهـه مقاومـت و بهره برداری 

زمانیکهزمانیکه
حاجقاسمرهبریحاجقاسمرهبری
یکمکان یکمکاننبرددر نبرددر

مشخصرابهعهدهمشخصرابهعهده
داشت،درنهایتداشت،درنهایت

دیگرانبایددیگرانباید
کوتاهمیآمدند!کوتاهمیآمدند!

حاجقاسمبهحاجقاسمبه
سخناندیگرانسخناندیگران

توجهمیکرداماتوجهمیکرداما
وقتیتصمیمیوقتیتصمیمی

میگرفت،بهخدامیگرفت،بهخدا
توکلداشتوآنراتوکلداشتوآنرا

بهاجرامیگذاشتبهاجرامیگذاشت
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از آن بـود؛ درسـت ماننـد آنچـه در نبرد سـوریه 
 
ً
دیدیـم کـه بـا روشـی هوشـمندانه و کامـال
محترمانـه اتفـاق افتـاد. ایـن نشـان دهنده 
قـدرت جـذب حاج قاسـم بـود. او هیـچ گاه 
نگفـت خوب اسـت فقـط عراقی هـا در کنـار ما 
باشـند یا خوب اسـت فقـط فاطمیون باشـند. 
او دربـاره چگونگـی تعامـل بـا ایـن مشـارکت 
و تأمیـن نیازهـای آنهـا و این کـه چـه کسـی 
تأمین کننـده امنیت این مشـارکت اسـت و آن 

را اداره می کنـد، سـخن می گفـت.
 حاج قاسـم در 

ً
در گام هـای اولیـه، معمـوال

جزئیـات ورود می کـرد تـا مطمئـن شـود امـور 
به خوبـی پیـش مـی رود. او می دانسـت کـه اگر 
در جزئیات ورود نداشـته باشـد، ممکن اسـت 
تحرکات اولیه بـه اهداف مطلوب خود نرسـد، 
لـذا در موضوع مدافعـان حرم که از کشـورهای 
بودنـد،  آمـده  مختلـف  اسـالمی  و  عربـی 
در ابتـدا نسـبت بـه تمـام جزئیـات اهتمـام 
بسـیاری می ورزیـد، امـا پـس از مدتـی امـور 
را بـه مسـئوالنی کـه در ایـن زمینـه مسـئولیت 

داشـتند، واگـذار می کـرد. 

شـهادت  سیدحسـننصرهللاپـساز
سـخنرانیخـوداز سـلیمانیدر سـردار
مرحلـهجدیـدیسـخنگفـت.اینکـه
شـهادتحاجقاسـمبـا مرحلـهپـساز
آنمتفـاوتاسـت.در مرحلـهپیـشاز
لزوم سـایهافزایـشمطالبـاتمبنیبـر
منطقهو خـروجنیروهـایآمریکاییـیاز
گفـت میتـوان تحـوالت،  دیگـر
عاموحـزبهللابهطور مقاومـتبهطور
خاص،واردمرحلهجدیدیشـدهاست.

چشماندازهایاینمرحلهچیست؟
قـرار  جدیـدی  مرحلـه  در  مـا  شـک  بـدون 
گرفته ایـم. اقـدام آمریـکا در هـدف قـراردادن 
دو فرمانده شـهید یعنی حاج قاسـم سـلیمانی 
می دهـد  نشـان  المهنـدس  ابومهـدی  و 
اقـدام  ایـن  آمریکایپی هـا خسـته شـده اند. 
همچنین نشـان می دهد عقـل آمریکایپی ها در 
تحلیل شـرایط منطقه بـا اختالل بزرگـی مواجه 
شـده اسـت. علـت هـم ایـن اسـت کـه محـور 
مقاومـت بـه دسـتاوردهای بـزرگ و بسـیاری 
دسـت یافتـه کـه بـه تضعیـف آمریکایپی هـا 
در منطقـه منجـر شـده اسـت. در ایـن مرحلـه، 

آمریـکا -کـه طـرف اصلـی اسـت - همـراه 
اسـرائیل و برخـی دولت هـای عربـی حمایتگـر 
مالـی در یک طرف هسـتند و محـور مقاومت، 
از جملـه جمهـوری اسـالمی ایـران و تمـام 
رزمنـدگان و گروه هـای مقاومـت منطقـه، در 

طـرف دیگـر. 
مسـئله مهـم ایـن اسـت وقتـی آمریـکا چنیـن 
اقدامـی را در نتیجـه خسـارت های وارد شـده 
بـه آن در طـول دوره هـای گذشـته انجـام داد، 
پیش بینـی می کـرد محـور مقاومـت جـز بـا 
اخـراج نیروهـای آمریکایپـی از منطقـه سـاکت 
نخواهـد نشسـت. آیـا ایـن نشـان می دهـد 
مـا اکنـون نبـرد را آغـاز کرده  ایـم؟ واقعیـت 
ایـن اسـت مـا از زمـان تأسـیس مقاومـت در 
منطقـه در مواجهـه بـا اسـتکبار آمریکایپـی قرار 
داشـته ایم؛ گاهـی به صـورت مسـتقیم و گاهی 
به صـورت غیرمسـتقیم. نبایـد گفتـه شـود کـه 
نبرد ما با آمریکایپی ها، امروز آغاز شـده اسـت؛ 
چـرا که نبـرد بـا آنهـا از همـان روز اول آغاز شـد. 
آمریکایپی هـا همـواره از پیشـگامان حمایت از 
صهیونیسـت ها و حـکام و مقاماتـی بوده انـد 
کـه بـه ملت هـا ظلـم کردنـد و هیمنـه خـود را 
بـر ملت هـا و منافـع و مصالـح این امت بسـط 

دادنـد.
مـا وارد مرحلـه جدیـدی از مراحـل مواجهـه 
بـا اسـتکبار آمریکایپـی در منطقـه شـده ایم، 
یعنـی مرحلـه ریشـه کن کـردن ایـن هیمنـه 
اسـتکباری و خارج کـردن نفـوذ آنهـا از منطقـه. 
بایـد بگوییـم مـا در مرحلـه آخـر از مراحـل 
مواجهه ای هسـتیم که از چهل سـال پیش آغاز 
 سـخت تر و شدیدتر 

ً
شـده و این مرحله معموال

اسـت؛ زیـرا همان طور کـه همـه می دانیـم، در 
مسـیر رسـیدن بـه قلـه، هرچـه بـه آن نزدیک تر 
می شـوید، خسـتگی و سـختی بیشـتر می شود 
امـا در پایـان، نتایـج بهتری بـه دسـت می آید و 
این مهـم ان شـاءهللا در منطقه محقـق خواهد 

شـد.  

شهیدســلیمانیدو تــرور  بعــداز
ذهنهــاشــکلگرفــت. مســئلهدر
ــت میتوانس ــرور ــنت ــهای اولاینک
ــود، ــامش ــتهانج ــایگذش دورهه در
ــد؟دوم ــامش ــعانج ــنمقط ای ــرادر چ
آمریکایییهــا اینکــه

شهیدســلیمانیرامتهــمبــهتــرور
افــرادمیکننــد؛آیــاشهیدســلیمانی
راهو عملیــاتجهــادیخــوداز در

استفادهمیکرد؟ روشترور
در پاســخ ســؤال اول بایــد بگویــم کــه 
آمریکایپی هــا دربــاره شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی، چهارچوب هــا و ضوابطــی را 
بــرای خودشــان مشــخص کــرده بودنــد. 
امــا در نتیجــه احســاس خللــی بی ســابقه در 
بعد نظامی و سیاســی در عــراق و منطقه، از 
ضوابــط و چهارچوب هــای خودشــان عبــور 
کردنــد. از همیــن روی آنهــا مرتکــب ایــن 
ماجراجویپــی  شــدند. ولــی این کــه چــرا در 
گذشــته دســت به ایــن ماجراجویپــی نزدند، 
جوابــش ایــن اســت که می دانســتند پاســخ 
بــه آنهــا دردنــاک و ســخت خواهــد بــود. 
این کــه آمریــکا عواقــب احتمالــی ایــن 
ــه  ــرد، ب ــخت را می پذی ــاک و س ــخ دردن پاس
آن معناســت کــه در شــرایط بســیار ســختی 
بــه  ســر می بــرد. بــه همیــن دلیــل، آمریــکا 
ــه  ــی ک ــی روی آورد؛ اقدام ــن اقدام ــه چنی ب
مــا آن را احمقانــه توصیــف کردیــم و نــه 
هوشــمندانه. نتایــج و پیامدهــای ایــن 
اقــدام ان شــاءهللا صحــت ایــن گفتــه را 

ــرد. ــد ک ــت خواه ثاب
شــهید قاســم ســلیمانی کجــا آمریکایپی هــا 
بــا  کــه  کســانی  اســت؟  کشــته  را 
ــای  ــد، ملت ه ــارزه کرده ان ــا مب آمریکایپی ه
منطقــه هســتند. مــردم عــراق هســتند 
کــه بــا مقاومت شــان بــا آمریکایپی هــا 
مبــارزه کرده انــد. در لبنــان هــم کســانی 
کــه بــا آمریکایپی هــا مبــارزه کرده انــد، 
انســان های شــریفی بودنــد کــه در زمــان 
رســیدن کشــتی های جنگــی آمریــکا بــه 
ــگ  ــت و نن ــار ذل ــتند غب ــان، می خواس لبن

را بزداینــد.
حاج قاســم ســلیمانی مجبــور نبــود بــه 
متوســل  پرپیچ وخــم  روش هــای  و  راه 
شــود. او در مواضــع خــود صریــح و شــفاف 
بــود. او کســی بــود کــه بــدون هیچ گونــه 
ــوری  ــه کش ــوری ب ــی از کش ــریفات امنیت تش
دیگــر می رفــت. مأموریــت او حمایــت 
از ملت هــا و مقاومــت در منطقــه بــود. 
آمریکایپی هــا بودنــد کــه بــه منطقــه آمدند، 

اقدامآمریکادراقدامآمریکادر
هدفقراردادنهدفقراردادن
دوفرماندهشهیددوفرماندهشهید
یعنیحاجقاسمیعنیحاجقاسم
سلیمانیوسلیمانیو
ابومهدیالمهندسابومهدیالمهندس
نشانمیدهدنشانمیدهد
کهآمریکایییهاکهآمریکایییها
خستهشدهاند.خستهشدهاند.
ایناقدامهمچنینایناقدامهمچنین
نشانمیدهدکهنشانمیدهدکه
عقلآمریکایییهاعقلآمریکایییها
درتحلیلشرایطدرتحلیلشرایط
منطقهبااختاللمنطقهبااختالل
بزرگیمواجهبزرگیمواجه
شدهاست.علتشدهاست.علت
همایناستکههمایناستکه
محورمقاومتبهمحورمقاومتبه
دستاوردهایبزرگدستاوردهایبزرگ
وبسیاریدستوبسیاریدست
یافتهکهبهتضعیفیافتهکهبهتضعیف
آمریکایییهادرآمریکایییهادر
منطقهمنجرشدهمنطقهمنجرشده
استاست
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آن را اشــغال کردنــد و ســلطه و هیمنــه خود 
را در آن بســط دادنــد. کســانی کــه در مقابل 
آمریــکا ایســتادند، ملت هــای اســالمی 
و عربــی بودنــد. حاج قاســم ســلیمانی 
ــه  ــی باتجرب ــزرگ و ژنرال ــی ب ــده نظام فرمان
و دارای پیشــینه بــود کــه همــواره بــه راه 
و روش هــای درســت می اندیشــید؛ راه 
و روش هایپــی کــه او را به ســمت تحقــق 

اهــداف رهنمــون می کردنــد.

شــهادتشهیدســلیمانیرا  خبــر
کردیــد؟ دریافــت کجــا و چگونــه
جنــاب و خودتــان احســاس
دریافــتایــن سیدحســننصرهللااز

چهبود؟ خبر
در لحظــات اولیــه دریافــت خبر، احساســات 
البتــه  داد.  دســت  مــا  بــه  مختلفــی 
مقصــودم احساســات متناقــض نیســت. 
ایــن احساســات به صــورت مســتقیم وارد 
ذهن مــان می شــد تــا ایــن اتفــاق را هضــم 
کنیــم. یکــی از احساســات مان ایــن بــود 
کــه خســارت بزرگــی را متحمــل شــده ایم. بــا 
ــده بودیم،  ــه ش ــی مواج ــیار بزرگ ــدان بس فق
ســلیمانی  حاج قاســم  این کــه  به ویــژه 
جایــگاه بزرگــی، چــه در قلب هــا و عقل هــای 
ــی  ــت و نقش ــا داش ــت م ــه در مقاوم ــا و چ م
اساســی را در ایــن محــور ایفــا می کــرد. مــا 
خســارت ســنگینی را احســاس کردیــم. 
ــی کوهــی  همان طــور کــه پیشــتر گفتــم، گویپ
کــه بــه آن تکیــه کــرده بودیــم، یک بــاره از 
ــال  ــد. درعین ح ــیده ش ــار کش ــت مان کن پش
احساســات دیگــری نیــز در ما بــه وجــود آمد. 
ایــن که حاج قاســم رســتگار شــد و ایــن همان 
پایانی اســت که آرزویش را داشــت و آرزویش 
محقــق شــد. مــا بــه او می گفتیــم حاجــی! 
ــا را  ــه م ــی ک ــخن گفت ــهادت س ــدر از ش این ق
خســته کــردی. بنابراین به خــود گفتیــم  تمام 
ــش  ــه آرزوی ــد و ب ــت ش ــرد، راح ــن م ــد؛ ای ش
رســید. پــس هم اکنــون در ملکــوت اعــال و 
در جــوار پیامبــران، شــهدا و صدیقیــن آرام 
گرفتــه اســت.  ایــن مــرد پــس از چندیــن دهه 
زحمــت و تــالش بــه آرزویــش دســت یافــت 
و ایــن یــک آرزوی ذاتــی یــا شــخصی نیســت؛ 
ــو از  ــا و ممل ــار از ارزش ه ــی سرش ــه آرزویپ بلک

ــود کــه  ــات اســت. حــق حاج قاســم ب معنوی
به چنیــن مقامــی برســد؛ زیــرا شــهادت،  یک 

ــت. ــام اس مق

 یکــیازدانشــگاههایآمریکاییــیدر
ــیازجامعهایرانپسازشهادت گزارش
ــد ــهدرص ــردک ــالمک ــلیمانیاع شهیدس
دوســتدار ایــران، مــردم  از باالییــی
شهیدســلیمانیهســتند؛این،اعتراف
یــکدانشــگاهآمریکاییــیاســت.در
ســطحملتهــایمنطقــهوضعیــت
خــون  تأثیــر اســت؟ چگونــه
شهیدســلیمانیوشــهادتویرابــر
ــهچگونه ــیملتهایمنطق فضایکل

میبینید؟
خــون  حاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی 
المهنــدس تمــام منطقــه را دگرگــون کــرد؛ 
زیــرا ملت هــای منطقــه بــه حقیقتی رســیدند 
ــدن آن  ــناختن و دی ــه ش ــاز ب ــدت نی ــه به ش ک
داشــتند. مــن بــه شــما می گویــم آمریــکا بــا 
ــی  ــا رونمایپ ــپس ب ــلیمانی و س ــرور شهید س ت
گاهــی  از معاملــه قــرن، بــه بصیــرت و آ
ملت هــا کمــک کــرد. کســی کــه معاملــه قرن 

 خــود را در کنــار خــون 
ً
را رد می کنــد، قطعــا

ــه  ــی ک ــد و کس ــلیمانی می بین ــم س حاج قاس
حاج قاســم ســلیمانی و مقاومــت را دوســت 
 خــود را در برابــر معاملــه 

ً
مــی دارد، قطعــا

قــرن می بینــد؛ بنابرایــن مــا امــروز شــاهد 
یــک مــوج بــزرگ مردمــی هســتیم و در آینده 
نیــز شــاهد آن خواهیــم بــود و ایــن چیــزی 
 بــه آن تکیــه می شــود. 

ً
اســت کــه معمــوال

مقاومت هــای صادقانــه، بــه دولت هــای 
اســتکباری و ظالــم تکیــه نمی کننــد، بلکــه به 
ــد. ــاد می کنن ــه و اعتم ــود تکی ــای خ ملت ه

مــن بــر ایــن بــاورم کــه ملت هــا در منطقــه ما 
ــلیمانی  ــم س ــد حاج قاس ــی دریافته ان به خوب
چــه کســی بــود و ان شــاءهللا آمــاده خواهنــد 
بود. شــما بــه یمــن نــگاه کنیــد، به فلســطین 
نــگاه کنیــد، بــه لبنــان و تظاهرات هــا و 
مراســم بــزرگ تشــییع و تظاهرات هــای 
میلیونــی عــراق بنگریــد؛ بنابرایــن مــا بــه 
ــد  ــش جدی ــک جنب ــر ی ــد در براب ــد خداون امی
قــرار داریــم کــه روزبــه روز رشــد می کنــد و 
بــه فضــل اقدامــات مقاومتــی مســتمر، 
ان شــاءهللا بــه اهــداف و آرمان هــای مدنظــر 

ــید. ــد رس ــود خواه خ

آمریکاباترورآمریکاباترور
شهیدسلیمانیوشهیدسلیمانیو

سپسبارونمایییسپسبارونماییی
معاملهقرن،به معاملهقرن،بهاز از

بصیرتوآگاهیبصیرتوآگاهی
ملتهاکمککرد.ملتهاکمککرد.

کسیکهمعاملهکسیکهمعامله
قرنراردمیکند،قرنراردمیکند،

کنار خودرادر
ً
کنارقطعا خودرادر
ً
قطعا

خونحاجقاسمخونحاجقاسم
سلیمانیسلیمانی

میبیندوکسیمیبیندوکسی
کهحاجقاسمکهحاجقاسم

سلیمانیوسلیمانیو
مقاومترادوستمقاومترادوست

خود
ً
خوددارد،قطعا
ً
دارد،قطعا

معامله برابر معاملهرادر برابر رادر
قرنمیبیندقرنمیبیند
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محمدمهدی شریعتمدار، د�پلمات و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه

خطبهفرمانده
نکوداشتسرباز در

  نگارنـــده ا�ـــن ســـطور از ماههـــای آغازیـــن انقـــالب، در کار ترجمـــه و تنظیـــم خطبه هـــای عربـــی بـــرای 
ـــی دارد؛ در روزگاری  ـــای فراوان ـــالب خاطره ه ـــانه انق ـــن رس ـــت و از ا� ـــوده اس ـــران ب ـــم ته ـــه دائ ـــام جمع ام
ـــلمان  ـــردم مس ـــه م ـــالمی ب ـــالب اس ـــام انق ـــال پی ـــرای انتق ـــانه  ب ـــن رس ـــه، اصلی تری ـــاز جمع ـــر نم ـــه منب ک
بـــود. �ادداشـــت آقـــای محمدمهـــدی شـــریعتمدار، د�پلمـــات و تحلیلگـــر ارشـــد مســـائل منطقـــه را درباره 

خطبه های عربی رهبر انقالب در نماز جمعه دی ماه ۹8 می خوانید:
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فرمانــده کــه همــه ســخن خــرد و جــان 
خویــش را در بغــض فروخفتــه برآمــده 
شقشــقه گونش در آن نمــاز تاریخــی بــر 
پیکرهای پاک ســربازش و ســرباز سربازش 
بــر زبــان آورده بــود کــه "اللهــم إنــا النعلــم 
منهــم إال خیــًرا" و سرشــک دیــده اش خبــر 
از ســّر دل مــی داد، در نکوداشــت ســرباز.

ــور  ــار ن ــالروز انفج ــه در س ــالب ک ــر انق رهب
از شــهر مقــدس قــم در نوزدهــم دی، 
از ویژگی هــای ســلیمانی و ابومهــدی 
ســخن ها بــر زبــان رانــده و گفتــه بــود: 
ســردار در شــهادت سرشــار از معنویــت 
خــود »قیامتــی به پــا کــرد« کــه »در مقابل 

او مــن تعظیــم می کنــم.«
ــرا  ــدی؛ و چ ــی مانن ــه و ب ــر یک ــه تعبی و چ
ــاز  ــخ س ــده تاری ــن فرمان ــد ای ــم نکن تعظی
در برابــر ســربازی کــه خشت خشــت بنــای 
ــا هــر گام و حتــی دم و  تمــدن اســالمی را ب
ــای  ــود در محاصره ه ــجاعانه خ ــازدم ش ب
دشــمن بنــا نهــاده بــود؛ تمدنــی کــه 
خامنــه ای دغدغه منــد و آرمانخــواه، از 
نوجوانــی خــود و از ســویدای دل و با همه 
ــتادگی  ــوان و ایس ــوش و ت ــان و ت ــوز بی س
ــود.  ــاختن آن ب ــالش برس ــتوهی در ت و نس
اصــال او از آن هنــگام کــه در مدرســه 
و  شــد  نــواب  شــیفته  ســلیمان خان 
همچــون او کــه در مصر و شــامات 

منــادی وحــدت و نهضــت امــت بــود، 
ــه  ــان جبه ــلیمانی بنی ــن س ــدد همی ــه م ب
مقاومــت را در غــرب آســیا گذاشــت تــا 

ســنگ بنــای تمــدن مهــدوی باشــد. 
مــن همچنــان در پپــی پاســخ بــه ایــن 
پرسشــم کــه چــرا امــام جمعــه دیریــن 
تهــران و رهبر امــروز امــت، پس از ٨ ســال 
ــمش در  ــهادت قاس ــس از ش ــه پ و دو هفت
مصــالی جمعــه حضــور یافــت و بــاز هــم 

در نکوداشــت او داد ســخن داد؟
"آقا"یپــی کــه می شناســیم، گویپــی دل 
آرام نکــرده بــود. انــگار حــس می کــرد، 
هنــوز رســم وفــای معهــود خویــش بــه جــا 
نیــاورده، عظمــت تعظیــم امیــر بــه مامور 
ــاس  ــداده و پ ــان ن ــم نش ــت عظی ــه مل را ب
قــدر و منزلــت آن قهرمــان ملــی، بــه قــدر 
کفایــت نداشــته، بــر اوســت کــه او را حتی 
فراتــر از فرمانــده مقاومــت در منطقــه 
ــرد و  ــوان جهانم ــه عن ــه ب ــا، ک ــوب م پرآش
ــتکبار  ــتم و اس ــا س ــارزه ب ــی مب ــر جهان رهب
و اشــغالگری صهیونیســتی و تروریســم 
ــح  ــق صل ــرای تحق ــت آموز، ب ــری دس تکفی
و عــدل و حــق و رشــد و پیشــرفت، بــه 

دیگــران بشناســاند. 
و دیگــر آن کــه در ادامــه راه آن شــهید 
شــاهد، راهبردهــا و برنامــه عمــل ایــران و 
انقــالب و مقاومــت و امــت را در ســتیز بــا 
اســتکبار بیان کنــد که نکوداشــت شــهید، 

ــد.  ــا می یاب ــش معن ــه راه ــا ادام ــا ب تنه
خطبــه بیســت و هفتــم دی 
 ١ ٣ ٩ ٨ ه مــا

امــام جمعــه و امیــر جماعــت، افــزون بــر 
ســوک و ســتودن ســپهبد، نقشــه راه امت 
در جهــان پساســلیمانی بــود، جهانــی 
شــوریده بــر ســتم و در انتظــار منجــی 
کــه ســید علمــدار ایــن جهــان، در تمهیــد 
ظهــورش، بــر خلــق رنجــور از دیجــور و 
ســتم و ســیاهی و منتظر و شــیدای شــکوه 

دولــت کریمــان امــال کــرد. 
امــا خطبــه عربــی را کــه آقــا آغــاز کــرد، مــرا 
ــرد، زمانــی کــه او  ــه چهــل ســال پیــش ب ب
ــی و  ــود طالقان ــید محم ــان س ــس از آقای پ
ــت و  ــری، در بیس ــینعلی منتظ ــیخ حس ش
هشــتم دی ١٣۵٨ امامــت جمعــه تهران را 
عهــده دار شــد و تنهــا کســانی کــه آن روزها 
ــر  ــم ب ــبات حاک ــه مناس ــد و ب ــته ان را زیس
میــدان مبــارزه و عــرف فقیهــان و عالمان 
ایــن  کــه  می داننــد  آشــنایند،  حــوزه 
ــای  ــه گزینه ه ــان آن هم ــینی، از می جانش
آن روز و روزگار چــه معنایپــی دارد و امــام 
راحــل رضــوان هللا علیــه، چــه زودهنــگام 
در اندیشــه تضمیــن ســالمت راه انقــالب 
بــود. اکنــون می فهمــم، چــرا امــام در 
حکــم خــود، بــر شایســتگی خامنــه ای 
جــوان در علــم و عمــل تاکیــد و بــرای او 
توفیــق در ارشــاد و هدایــت مــردم را از 

ــود.  ــرده ب ــب ک ــان طل ــدای من خ
مبــدع  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
جمعــه  نمــاز  در  عربــی  خطبــه 
تهــران بــود. هنــوز طنیــن صــدای او 
را در گــوش دارم کــه بــا "الســالم علــی 
فــی  المســلمین  الخــوات  و  اإلخــوة 
کل مــکان" خطابــش را آغــاز می کــرد 
از  را  عــرب خوزســتان  اهالــی   و 
یــاد نمی بــرد 
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کــه  داشــت  تاکیــد  حــال  عیــن  در  و 
ــج  ــظ رای ــن تلف ــا همی ــواز را ب ــادان و اه آب
ــان  ــه در می ــان ک ــه چن ــد، ن ــی بخوان فارس
ــج  ــرافراز رای ــتان س ــش در خوزس مخاطبان
بــود و هســت. خامنــه اِی عاشــق زبــان 
عربــی، در اینجــا حتــی در حــد لفــظ، بــر 
اصــول امنیــت ملــی و پــاس داشــتن زبان 

واحــد همــه ایــران پــا می فشــارد. 
نســل مــن نیــک می دانــد کــه در روزگار 
محدودیــت رســانه ها و تبــادل اطالعــات، 
رســانه ای  نمــاز جمعــه، خــود  منبــر 
تمام عیــار بــود کــه امــام مــا آن را بــرای 
ــردم  ــه م ــالمی ب ــالب اس ــام انق ــال پی انتق
مســلمان به کار گرفــت. نهاد نمــاز جمعه 
در ایــران همــواره پویــا و اثرگــذار بــوده و بر 
خــالف بعضــی کشــورهای اســالمی، بــه 
ــاف و  ــاد اوق ــد نه ــن واح ــت مت ــای قرائ ج
امــور دینــی ، رســانه آگاهــی بخــش مــردم 
ــط  ــه محی ــبت ب ــان نس ــدن آن ــد ش و روزآم
ــه  ــام جمع ــوی ام ــت و الگ ــی اس پیرامون

ــت. ــواه آن اس ــران گ ته
نگارنــده این ســطور کــه از همــان ماههای 
آغازیــن، در کار تهیــه و انتشــار خطبه هــای 
ــا  ــرای تنه ــران ب ــه ته ــدگار جمع ــی مان عرب
امــام دائــم و همــه امامــان موقــت درگیــر 
بــوده اســت، خاطره هــا از ایــن رســانه 
انقــالب در ســینه دارد و شــاهد دقــت 
ــاب واژگان  ــز در انتخ ــر عزی ــد رهب بی مانن
ــن  ــت. لح ــوده اس ــی ب ــه عرب ــردان ب و برگ
و صالبــت بیــان او امــا نیــازی بــه بیــان 
نــدارد. بــه خوبــی بــه یــاد دارم کــه در 
ــای  ــش، از »آرزوه ــی از خطبه های ــن یک مت
ــود  ــده ب ــخن ران ــلمین« س ــه مس فروخفت
و مــن، متحیــر کــه بــرای ایــن اصطــالح 
بدیــع چــه برابرنهــادی در زبــان عربــی 
ــب  ــه مخاط ــوم را ب ــم مفه ــه ه ــذارم ک بگ
ــند  ــع مشکل پس ــم ذوق و طب ــاند و ه برس
ــت  ــا هف ــش ی ــاید، ش ــد و ش ــی کن او را راض
ــا  ــر دادم ت ــنهادی را تغیی ــب پیش ــار ترکی ب

ایشــان رضایــت داد. 
ــقان  ــا عاش ــه ب ــا در مواجه ــج ی ــام ح در ای
انقــالب، بــه ویــژه از کشــورهای خلیــج 
کــه  ام  بــوده  شــاهد  بارهــا  فــارس، 

جوانــان آن دیــار، بخش هایپــی از عیــن 
خطبه هــای ایشــان را از بــر کــرده انــد و 
ــد  ــی می کنن ــن و ادا بازگویپ ــان طنی ــا هم ب
و دل خــوش دارنــد کــه دل بــه انقــالب 
اســالمی بســته انــد و ایــن تــالش را نشــان 
دلپذیرتریــن  شــاید  می دانســتند.  آن 
لحظــه، زمانــی بــود کــه خســته از رمــی 
جمــراِت روز دوازدهــم ذیحجــه کــه تــا 
اذان ظهربایــد در محــدوده منــی مانــد 
و بعــد از اذان بــه ســوی مکــه شــتافت، 
ــر  ــود ب ــوان خ ــر روی زان ــتونی ب ــار س در کن
زمین نشســتم و دو مــرد ســالخورده عامی 
و کاســب از بحریــن مــرا دعــوت کردنــد که 
ــی  ــینم. وقت ــی بنش ــا لخت ــداز آنه ــر زیران ب
تعارفــات کوتاهــی انجــام شــد، بی مقدمه 
از مــن که افتخــار ترجمــه همزمــان بعضی 
ــرای  ــی ب ــه عرب ــری را ب ــخنرانی های رهب س
پخــش از شــبکه ها داشــتم، پرســیدند 
ــتی؟  ــیدالقائد نیس ــم س ــو مترج ــا ت ــه آی ک
ــم  ــر دائ ــان پیگی ــدا چن ــوب خ ــدگان خ بن
بیانــات آقــا بودنــد و بــر عمــق جــان آنــان 
نشســته بــود کــه بــه انــدک گفتگویپــی 
چندثانیــه ای، صــدای مترجــم را در جایپــی 
ــن  ــود، ای ــدن نب ــان شناخته ش ــه در مظ ک

دو مــرد عامــی تشــخیص دادنــد. 
ــدگان  ــان و آین ــرای امروزی ــا را ب ــه اینه هم
و تاریــخ می نــگارم. درک ایــن اثرگــذاری 
ــات و  ــات و ارتباط ــار اطالع ــر انفج در عص
ماهــواره و فضــای مجــازی و شــبکه های 
اجتماعــی، در مقایســه بــا زمانــه ای کــه 
هیــچ کــدام از اینهــا نبــود، می توانــد نقش 
رســانه نماز جمعــه و خطبه هــای عربی آن 
را کمــی نشــان دهــد. بــی گمــان نخبــگان 
و مراکــز تصمیــم ســازی در منطقــه هــم 
هــر هفتــه منتظــر زمــان ایــراد خطبه هــای 
جمعــه تهــران بودنــد تا خــأ دشــواری ها و 
قلــت منابــع را در شــناخت ایــران انقــالب 
ــران را از تریبــون نمــاز  ــد و موضــع ای پرکنن
ــر ایــن گــزاره  جمعــه بشناســند. شــواهد ب
ــه  ــی جداگان ــود مقال ــه خ ــت ک ــیار اس بس

اقتضــا دارد. 
حضــرت  خطبه هــای  و  جمعه هــا  از 
آیــت هللا خامنــه ای در زمــان ریاســت 

فراخــور  بــه  کــه  می گــذرم  جمهــوری 
زمانــه، پیــام انقــالب و دفــاع مقــدس 
در آنهــا محــوری تریــن ســخن بــود. در 
زمــان رهبــری، بیــان راه امــام کــه عــالوه بر 
خطبــه تاریخــی چهلــم رحلــت او، بیــش از 
ســی ســال اســت کــه همــاره در چهاردهــم 
ــطین  ــه دارد، فلس ــال ادام ــر س ــرداد ه خ
و روز جهانــی قــدس، بیــداری اســالمی 
و خطبــه مانــدگار رهبــری پــس از آغــاز 
مــوج جنبــش مــردم مصــر، از مهــم تریــن 
ــه  ــر جمع ــای او در منب ــع و خطبه ه مواض
ــال  ــم دی س ــت و هفت ــه بیس ــت. خطب اس
گذشــته امــا هــم از جهــت عطــر ســلیمانی 
آن و هــم از منظــر اســتقرای مســایل امــت 
اســالمی و جهــان معاصــر و تاکیــد حرکــت 
بــه ســوی تمــدن نویــن اســالمی در تاریــخ 
نمــاز جمعه تهــران و ایــران و جهــان یگانه 

اســت. 
دشمن شناســی و تشــخیص دقیــق قاتالن 
ــن  ــم، درآمیخت ــا تروریس ــارزه ب ــهید مب ش
ــق  ــی، مش ــی و عراق ــهیدان ایران ــون ش خ
انتقــام بــا ضربــه بــه ابهــت آمریــکا در 
ــازات  ــه مج ــن ک ــر ای ــد ب ــد و تاکی عین االس
اصلــی خــروج نیروهــای متجــاوز از منطقه 
اســت، عظمــت مــوج مردمــان عاشــق 
در جــای جــای جهــان اســالم کــه بــه 
تعبیــر او مظهــر »قــدرت مــا و شما«ســت 
»قدرت هــای  بــر  می توانــد  کــه 
پوشــالی«غالب شــود، در دیباچــه ایــن 

خطبــه بیــان شــده اســت. 
تحلیــل ماهیــت غــرب و خدعــه و هیمنــه 
و توطئــه و ســلطه او، غــده ســرطانی رژیــم 
صهیونیســتی و ضربــه بــزرگ انقــالب 
اســالمی  و شکســت های مکــرر آمریــکا،  
از دیــد رهبــر فرزانــه انقــالب مایــه بیــداری 
ــار  ــه در کن ــده ک ــا ش ــتر ملت ه ــه بیش هرچ
قــدرت ایــران و مقاومــت در برابــر آمریکا، 
فضــای عمومــی منطقــه و روحیــه ملت ها 
را تغییــر داده، بــه گونــه ای کــه سرنوشــت 
محتــوم منطقــه، آزادی از هیمنــه اســتکبار 
و آزادی فلســطین معرفــی می شــود؛ 
مســئولیتی کــه بــر عهــده همــه ملــت 
ــی  ــای دین ــود و علم ــد خ ــه بای ــت ک هاس

خطبهبیستوخطبهبیستو
هفتمدیماههفتمدیماه١٣٩٨١٣٩٨
امامجمعهوامیرامامجمعهوامیر
جماعت،افزونجماعت،افزون
برسوکوستودنبرسوکوستودن
سپهبد،نقشهسپهبد،نقشه
راهامتدرجهانراهامتدرجهان
پساسلیمانیبود،پساسلیمانیبود،
جهانیشوریدهجهانیشوریده
برستمودرانتظاربرستمودرانتظار
منجیکهسیدمنجیکهسید
علمداراینجهان،علمداراینجهان،
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تفرقــه را کنــار بگذارنــد و روی بــه ســبک 
ــد.  ــالمی آورن ــن اس ــی نوی زندگ

همــکاری دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و 
ــن،  ــدن نوی ــاختن تم ــرای برس ــانه ها ب رس
پیمــان نیروهــای نظامــی بــرای رهایپــی 
منطقــه از جنــگ و تجــاوز، ارتبــاط بازارهــا 
ــلطه  ــورها از س ــاد کش ــات اقتص ــرای نج ب
شــرکت های غارتگــر و تبــادل دیــدار 
ملت هــا بــرای نزدیکــی دلهــا و اندیشــه ها 
و جان هــای مــردم و افزایــش وحــدت و 
مــودت را ولــی امــر مســلمین، راه حــل 
بحــران کنونــی جهــان اســالم می دانــد.

حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای مجـــددا 
تاکیـــد می کنـــد کـــه اســـتکبار رونـــق 
اقتصـــادی خـــود را بـــه بهـــای نابـــودی 
ثـــروت ملت هـــای مـــا رقـــم می زنـــد 
کـــه می خواهـــد فلســـطین بـــی دفـــاع 
ـــی  ـــان، دولت هایپ باشـــد و در ســـوریه و لبن
ـــراق  ـــی ع ـــروت نفت ـــند و ث ـــم باش ـــرو حاک پی
را بـــه تـــاراج بـــرد کـــه آزمـــون دشـــوار 
ــان و  ــی در لبنـ ــای پیاپپـ ــوریه و فتنه هـ سـ
ویـــران ســـازی عـــراق و در اوج آنهـــا تـــرور 
ســـلیمانی و مهنـــدس از نشـــانه های 
تـــالش دشـــمن بـــرای ایجـــاد جنـــگ 
داخلـــی و حـــذف نیروهـــای مؤمـــن 

اســـت. 
گشــودن  پایــان،  در  مســلمین  امــام 
صفحــه ای نــو، بیــداری وجدان هــا  و قلــوب 
مؤمنــان و احیــای اعتمــاد بــه نفــس را از 
ــتقامت و  ــر، اس ــد و تدبی ــب می کن ــدا طل خ
عدم تــرس از دشــمن را -چنــان که در ســیره 
ســلیمانی تجلــی یافــت- تنهــا راه نجــات 

معرفــی می کنــد. 
نقشــه راهــی چنیــن جامع و فشــرده، روشــن 
ــای  ــه نیروه ــراراه هم ــعلی ف ــه مش ــت ک اس

مقاومــت خواهــد بــود. و چنیــن بــود. 
ــت و  ــلیمانی گذش ــهادت س ــه از ش ــالی ک س
تحــوالت منطقــه و جهــان، در روزهــای حال 
و آینــده ایــن واقعیــت را در تاریــخ ثبــت 

ــرد. ــد ک خواه
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حضرت آیت هللا خامنه ای در خطبه های نمازجمعه حضرت آیت هللا خامنه ای در خطبه های نمازجمعه 2۷2۷ دی  دی 9898 تشییع شهیدسلیمانی را از ایام هللا دانسته و به  تشییع شهیدسلیمانی را از ایام هللا دانسته و به 
تشریح ویژگی »روزهای خدا« و وظایف مردم در قبال این روزها پرداختند. در این اطالع نگاشت مسئله ایام هللا تشریح ویژگی »روزهای خدا« و وظایف مردم در قبال این روزها پرداختند. در این اطالع نگاشت مسئله ایام هللا 

در بیانات رهبر انقالب تبیین شده است.در بیانات رهبر انقالب تبیین شده است.
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روز بیســـت و هفتم دی مــــاه ۱۳98  در 
حالی که ۱۴ روز از شهادت شهیــد سپهبــد 
حــاج قاسم سلیمــانی مـــی گذشـــت، 
ــاز  حضـــــــرت آیت هللا خامنـــه ای در نمـ
جمعـــه تهـــران حضـــور یافتنـــد و در جمـــع 
ــه  ــی کـ ــر و انقالبـ ــردم بصیـ ــور مـ ــر شـ پـ
داغـــدار ســـردار آســـمانی خـــود بودنـــد، 

بـــه ایـــراد خطبـــه پرداختنـــد.
 رهبـــر انقـــالب اســـالمی در خطبه هـــای 
ـــا تجلیـــل از حضـــور  ایـــن نمـــاز جمعـــه، ب
ــییع  ــم در تشـ ــون ملـــت فهیـ معجزه گـ
ــلیمانی  ــاج قاســـم سـ ــر حـ ــر مطهـ پیکـ
و یارانـــش و نیـــز پاســـخ کوبنـــده ســـپاه 
در حملـــه بـــه پایـــگاه آمریکایپی هـــا 
ــوم هللا  ــوان دو یـ ــه عنـ ــد بـ در عین االسـ
درس آمـــوز و تعیین کننـــده، نکاتـــی را 
پیرامـــون ابعـــاد شـــخصیتی و مدیریتـــی 
کردنـــد.  بیـــان  ســـلیمانی  شـــهید 
ـــران را  ـــی ته ـــن روز تاریخ ـــری از ای تصاوی

مـــرور می کنیـــم:
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پرونده مکتب حاج قاسم

»مکتب حاج قاسـم سـلیمانی«؛ این تعبیر اولین بـار در نماز جمعه بیسـت و هفتم دی ماه ۱۳98، دو هفته بعد از شـهادت سـپهبد شـهید 
حاج قاسـم سـلیمانی، بر زبان رهبـر انقالب جاری شـد:

»به شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی به چشـم یـک فـرد نـگاه نکنیم؛ بـه چشـم یـک مکتـب، یـک راه و یـک مدرسـه درس آمـوز نـگاه کنیم.« 
یعنی »سـرباز قاسـم سـلیمانی« که روزگاری شـاگرد خوب مکتب امـام )ره( بود، امـروز، راهـش، زندگی اش، افکار و اخالقش شـد مدرسـه 
درس آموز و الگوی یـک ملت! ویژه نامه مجازی مسـیر، در ایـن پرونده به بررسـی ابعاد مختلف این اسـطوره مقاومت اسـالمی می پردازد، 

تحـت عنـوان »مکتب حاج قاسـم«.



گفت وگو  با نخست وزیر اسبق عراق  درباره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 آقــای نــوری المالکــی   رئیــس حــزب اســالمی الدعــوه عــراق اســت، حزبــی کــه در ســال۱357 رژیــم صــدام دســتور 
اعــدام تمامــی اعضــای آن را صــادر کرد.المالکــی در فرورد�ــن ۱385 نخســت وزیر عراق شــد و تــا شــهریور ۱3۹3 در مقام 
نخســت وزیری باقی مانــد. او  �کی از نزد�کترین مســئوالن عراق بــه مواضع نظام جمهوری اســالمی و محــور مقاومت 
اســت. با ا�ن حــال هنــگام خوانــدن مصاحبه بــا ا�ــن دولت مرد شــیعه اهــل کربــال متوجــه د�ــدگاه منطقــی و منصفانه 
او بــه مواضــع جمهــوری اســالمی می شــو�د. المالکــی نــگاه و�ــژه و تــوأم بــا احترامــی عمیــق و قدرشناســانه بــه ســردار 

شهیدمان، حاج قاسم سلیمانی دارد؛ نگاه شجاعانه ای که ستودنی است.   
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کردکرد

ــکا  ــدند. آمری ــده ش ــغالگر نامی  اش
ً
ــما و رس

ــاء  ــش را ایف ــن نق ــم همی ــتان ه در افغانس
کــرد. می توانیــم بگوییــم پــس از حادثــه 
ــاری  ــای تج ــه برج ه ــا ب ــت هواپیماه اصاب
ــا  ــود را ب ــای خ ــور، نیروه ــن کش ــکا، ای آمری
تمــام تــوان بــه منطقــه مــا، یعنــی منطقــه 
ــا منطقــه کشــورهای اســالمی  ــه ی خاورمیان
گســیل کــرد. گویپــی چنیــن اتفاقــی از پیــش 

ــود.  ــده ب ــی ش طراح
ــران  ــالمی در ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
مــا شــاهد فعالیت هــای محــور اســالمی 
بودیــم؛ محــوری کــه رفته رفتــه پیــروز شــد، 
امتــداد پیــدا کــرد و دامنــه فعالیت هــای 
آن گســترش یافــت. از همیــن روی، آمریــکا 
بــه حملــه  بــه منطقــه اســالمی مــا - چــه در 
افغانســتان و چــه در عــراق - متوســل شــد. 
ایــن حملــه پــس از مدتــی گســترده تر شــد و 
آمریــکا وارد مواجهــه بــا جمهــوری اســالمی 
ــکا از  ــت آمری ــد گف ــع بای ــد. در واق ــران ش ای
ــه  ــد در منطق ــور قدرتمن ــک مح ــه ی ــن ک ای

ــود.  ــراس ب ــرد در ه ــکل گی ش
ایــن محــور، چــه محــوری بــود؟ محــوری 
اســالم،  جهــان  تشــیع،  تهــران،  کــه 
توانمندی هــای مالــی، توانمندی هــای 
در  جغرافیایپــی،  موقعیــت  و  انســانی 
مرکزیــت آن قــرار داشــتند. وجــود تمــام 
عناصــر و مؤلفه هــای مذکــور موجــب شــد 
زمینــه بــرای وجــود یــک محــور جدیــد پــس 
از فروپاشــی شــوروی ســابق فراهــم باشــد. 
بنابرایــن، منطقــه ما در آســتانه شــکل گیری 
یــک محــور رقیــب در آن قــرار گرفــت؛ چون 
امــکان تشــکیل چنیــن محــوری را داشــت. 
بــه همیــن دلیــل، تمامــی تالش هــای 
ضربــه زدن  بــرای  کنونــی  و  پیشــین 
بــه نظام هــای حاکــم در لبنــان، عــراق، 
ســوریه، یمــن و دیگــر مناطــق برنامه ریــزی 
شــدند. همچنیــن تالش هــای زیــادی بــرای 
محاصــره ایــران صــورت گرفتــه و می گیــرد. 
ــات،  ــن اقدام ــی از ای ــی و اساس ــدف اصل ه
ســرنگون کردن و لطمــه زدن بــه محــوری 
اســت کــه بــا برداشــتن گام هایپــی قــوی 
و محکــم شــکل گرفتــه اســت. واقعیــت 
ایــن اســت ایــن محــور، بــا اراده فراگیــر 

ایــن کــه متشــکریم شــما  از   
حفــظو دفتــر اختیــار فرصــترادر

دادید. انقالبقرار رهبر آثار نشر
از  همچنیــن  ســپاس گزارم.  شــما  از 
الســیدالقائد و دفتــر ایشــان بــرای انجــام 
ایــن گفت وگــو تشــکر می کنــم و بــرای شــما 

آرزوی توفیقــات روزافــزون دارم. 

 میدانیــمایــاالتمتحــدهآمریــکا
بــه بــهبهانــهحادثــهیــازدهســپتامبر
منطقــهغــربآســیاحملــهکــرد.
آمریــکاابتدابهافغانســتانوســپس
طــول بــهعــراقحملــهکــرد.در
یازدهســالگذشــتهدیدیــمایــاالت
پیادهکــردن بــرای متحــده
منطقــه،بــهویژه پروژههــایخــوددر
بــا میکنــد. تــالش عــراق  در
ســلیمانی حاجقاســم اینحــال،
حو ایــنطــر برابــر همچــونســدیدر
ــدگاه ــتاد.دی ــکاایس ــههایآمری نقش

اینخصوصچیست؟ شمادر
ســپتامبر  یــازده  حادثــه  درخصــوص 
برج هــای  بــا  هواپیماهــا  برخــورد  و 
بگوییــم  می توانیــم  آمریــکا،  تجــاری 
ایــن اقــدام ممکــن اســت یــک اقــدام 
ازپیش برنامه ریزی شــده توســط آمریــکا 
بــرای فراهــم آوردن مقدمــات حملــه بــه 
کشــورها تحت پوشــش مبــارزه با تروریســم 

بــوده باشــد. ایــن احتمــال هــم وجــود دارد 
کــه حادثــه مذکــور واقعــی بــوده و طــی آن 
القاعده بــرای آســیب زدن به دولــت آمریکا 
تــالش کــرده باشــد. در هــر دو حالــت، یعنی 
چــه ایــن حادثــه از ســوی آمریــکا و اســرائیل 
 رخ داده 

ً
برنامه ریــزی  شــده و چــه واقعــا

ــاالت متحــده آمریــکا  باشــد، به هرحــال، ای
ــرداری و  ــی بهره ب ــد و منف ــکلی ب ــه ش از آن ب
سوءاســتفاده کــرد. آمریکایپی هــا بــه دنبــال 
ــازده ســپتامبر، جهــان را مجــازات  ــه ی حادث
کردنــد؛ بــه گونــه ای کــه جهــان پــس از 
حادثــه برج هــای تجــاری محکــوم شــد و 

تحــت تعقیــب واشــنگتن قــرار گرفــت. 
ــه  ــی را ب ــن حق ــکا چنی ــده آمری ــاالت متح ای
خــود داد و فرامــوش کــرد عضوی از شــورای 
امنیــت و ســازمان ملــل متحــد اســت. 
آمریــکا فراموش کــرد تمــام شــورای امنیت 
و ســازمان ملــل در ایــن کشــور خالصــه 
نمی شــود. واشــنگتن بــرای حملــه بــه 
عــراق بــه دنبــال کســب موافقــت ســازمان 
ملــل متحــد نرفــت و بــدون مجوز ســازمان 
ملــل وارد ایــن کشــور شــد. ابتــدای ورود 
آمریــکا بــه عــراق، از نیروهــای این کشــور به  
 
ً
عنــوان نیروهــای اشــغالگر یــاد شــد و واقعا

هــم اشــغالگر بودنــد. پــس از مدتــی، از آنها 
ــی  ــالف بین الملل ــای ائت ــوان نیروه ــه عن ب
یــاد شــد، درحالی کــه آنهــا بــه معنــای 
ــد  ــغالگر بودن ــای اش ــه، نیروه ــی کلم واقع
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ــت  ــه آن معناس ــده و ب ــکیل ش ــی تش مردم
ــور  ــن مح ــی در ای ــای عرب ــی نظام ه ــه برخ ک
قــرار ندارنــد؛ امــا ملت  هــای آنهــا در قالــب 
احــزاب و جنبش هــای مختلــف، به  ویــژه در 
فلســطین، لبنــان، عــراق و دیگــر مناطــق در 

ــد. ــن محورن ــار ای کن
قــوی،  فــردی  ســلیمانی  حاج قاســم   
امیــن و مخلــص بــود کــه در ایــن محــور، 
ــن  ــت را در ای ــور مقاوم ــی و مح نقش آفرین
ــری  ــاک، رهب برهــه زمانــی حســاس و خطرن
و فرماندهــی کــرد. ایــن درحالــی اســت 
کــه تمــام جهــان از قــدرت دســتگاه های 
اطالعاتــی ایــاالت متحــده آمریــکا در عــراق 
ــا  ــتند. ب ــراس داش ــدت ه ــه ش ــه ب و منطق
این حــال، حاج قاســم ســلیمانی - کــه مــن 
در کنــار او بــودم و بــا او کار کــردم - نگرشــی 
روشــن و واضح داشــت. او بــه اراده خداوند 
ایمــان راســخ داشــت. او همچنیــن ایمــان 
زیــادی بــه رهبــران اســالمی در ایــران و 
دیگر مناطــق ماننــد عــراق، ســوریه و لبنان 

داشــت. او تیزبیــن، قوی و بــا همــت و اراده 
بــود بــه همیــن دلیــل در آن مرحلــه، محــور 
مقاومــت را بــا موفقیــت و پیــروزی هدایت 
ــاالت  ــد و ای ــپری ش ــان س ــرد. زم ــری ک و رهب
متحــده آمریــکا او را هــدف قــرار داد. علــت 
ــه ایــن  ــود کــه غربی هــا ب ایــن مســئله، آن ب
درک رســیدند کــه حاج قاســم ســلیمانی 
ــرای اهــداف آنهــا محســوب  خطــر بزرگــی ب
می شــود. آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه حاج قاســم ســلیمانی بــا ایــن اراده و 
عظمــت و بزرگــی می توانــد بــه عنــوان 
یــک محــور رقیــب در برابــر محــور غربــی 
بایســتد. به همیــن دلیــل، هدف قرارگرفتن 
او توســط آمریــکا دور از انتظــار نبــود. 
شــاید او بیــش از آنچــه بایــد عمــر کــرد؛ 
چــرا کــه پیش  بینــی می شــد ایــن مجرمــان 
و جنایتــکاران، خیلــی زودتــر از اینهــا او را 
ــیده  ــی رس ــه جایپ ــد. کار ب ــرار دهن ــدف ق ه
بــود کــه جنایتــکاران دیگــر نمی توانســتند 
فعالیت هــا، اقدامــات و تحــرکات قاســم 

ــل  ــدش را تحم ــرادران مجاه ــلیمانی و ب س
کننــد؛ برادرانــی کــه از ایــران و خــارج از ایران 

همــراه او بودنــد. 

 چنــدیپیــشحضــرتآیــتهللا
شــهید کردنــد کیــد تأ خامنــهای
بــرادران همراهــی بــا ســلیمانی
ــن ــتندای ــراقتوانس ع ــدشدر مجاه
ج دهــانآمریکایییهــاخار رااز کشــور
ــه ــلیمانیراب ــهیدس ــشش ــد.نق کنن
ارزیابــی چگونــه عــراق  در ویــژه

میکنید؟
واقعیــت آن اســت زمانــی کــه نظــام حــزب 
بعثــی در عــراق توســط ایــاالت متحــده 
ــی  ــای آمریکایپ ــد و نیروه ــاقط ش ــکا س آمری
بــا اراده جامعــه جهانــی وارد عــراق شــدند، 
تعــداد ایــن نیروهــا بــه صدوپنجــاه هــزار 
نفــر می رســید. ســازمان ملــل متحــد بــا 
اتفاق نظــر جامعــه  جهانــی، اداره عــراق را 
بــه دســت آمریکایپی هــا ســپرد. اداره فرآیند 
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امنیتــی و سیاســی عــراق بــه واشــنگتن 
ــه  ــور ب ــر، کش ــارت بهت ــه عب ــد. ب ــذار ش واگ
دســت آمریکایپی هــا افتــاد و طبیعی اســت 
ــای آمریکایپی  ــداد از نیروه برخورد با این تع
و حجــم گســترده تســلیحات آنهــا آســان 
نبــود. عــراق از وجــود نیروهــای نظامــی 
آمریــکا در کشــور خــود رنــج می بــرد، امــا 
نگــرش واضــح و تکامل یافتــه ای کــه مــا 
در عــراق، ایــران و منطقــه داشــتیم ایــن 
بــود کــه وجــود نیروهــای آمریکایپــی در 
ســرزمین عــراق بــه معنــای عــدم ثبــات 

منطقــه اســت. 
ــای  ــم بق ــت می گوی ــه صراح ــم ب ــون ه اکن
نیروهــای آمریکایپــی در عــراق، هرچنــد 
بــه شــکل محــدود باشــد، بــه معنــای 
وجــود یــک عــراِق بی ثبــات و یــک منطقــه 
بی ثبــات اســت. براســاس آنچــه گفتــه 
شــد، مــا اتفاق نظــر داشــتیم کــه نیروهــای 
آمریکایپــی بایــد از خــاک عــراق خــارج 
ــی  ــی توافق نامــه امنیت شــوند. پــس از مدت
- اســتراتژیک ســال 2۰۰8 امضــاء شــد و 
ایــن توافق نامــه در ســال های 2۰۱۰ و 2۰۱۱ 
ــب،  ــن  ترتی ــه  ای ــید. ب ــرا رس ــه اج ــه مرحل ب
ــی از عــراق خــارج شــدند  نیروهــای آمریکایپ
و ایــن کشــور حاکمیــت و اراده مســتقل 
ــا در  ــاق، تنه ــن اتف ــرد. ای ــی ک ــود را بازیاب خ
ــی از  ــای آمریکایپ ــان و نیروه ــروج نظامی خ
ــی  ــه پیام هایپ ــد، بلک ــه نمی ش ــراق خالص ع
را بــه طرف هــای مختلــف مخابــره کــرد. 
ایــن پیــام بــه جهــان مخابــره شــد کــه 
کشــورهای منطقه، وجــود نیروهــای بیگانه 
در اراضــی خــود را تحمــل نمی کننــد. 
همچنیــن ایــن پیــام ارســال شــد کــه 
آمریکایپی هــا نمی تواننــد همان طــور کــه 
پایگاه های شــان را بــه دیگــر کشــورهای 
منطقــه خلیــج فــارس و غیــر خلیــج فــارس 
تحمیــل کردنــد، آن را بــه عــراق هــم تحمیل 
کننــد. همچنیــن ایــن پیــام مخابــره شــد کــه 
ــیعی در  ــلمان ش ــت مس ــوان بی ــه عن ــا ب م
عــراق نمی توانیــم حضــور نیروهــای بیگانه 

را در خــاک خــود برتابیــم. 

فرماندهــان شــهادت  از پــس  
پیــروزی،یعنیحاجقاســمســلیمانی

و المهنــدس حاجابومهــدی و
همرزمانشــان،نماینــدگانپارلمــان
عراقطرحخروجنیروهــایآمریکاییی
ازخــاکایــنکشــورراتصویــبکردند.
ــا، ــهآمریکایییه ــودک ــمآنب ــته عل
ــئولیت ــهمس ــدسراک ــهیدالمهن ش
ــلیمانیرا ــهیدس ــتوش ــمیداش رس
ــرور ــود،ت ــراقب ــمیع ــانرس ــهمهم ک
ــرح ــرایط ــما،اج ــرش ــهنظ ــد.ب کردن
مصــوبپارلمــانکــهنماینــدهملــت
عــراقمحســوبمیشــود،چگونــه

میسرخواهدبود؟
ابتــدا بایــد بگویــم ایــن تــرور، یــک عملیاِت 
 محکــوم اســت و نمی تــوان آن را 

ً
کامــال

ایــن  لدرمآبــی دانســت. 
ُ

چیــزی جــز ق
ســارقان  از  گروهــی  توســط  عملیــات 
و مجرمــان انجــام شــد و نمی تــوان آن 
بــا  مجرمــان،  ایــن  کــرد.  توصیــف  را 
مجاهــدان  و  افــراد  پهپادهای شــان، 
را در ســرزمین خــود هــدف قــرار دادنــد؛ 
طــول  در  عملیاتــی  چنیــن  بنابرایــن، 
تاریــخ همــواره محکــوم باقــی خواهــد 
مانــد. هــم حاج قاســم ســلیمانی و هــم 
حاج ابومهــدی المهنــدس افــرادی نظیــر 
بــن الدن نبودنــد. بــن الدن یــک تروریســت 
بــود کــه اقدامــات تروریســتی زیــادی انجام 
داد، امــا حاج قاســم و حاج المهنــدس 
افــرادی صاحب نظــر، صاحــب ســبک 
و رســالت و پرچــم دار یــک حرکــت ملــی 
بودنــد و حق شــان بــود از ایــن حرکــت 
ملــی دفــاع کننــد. آمریکایپی ها بــا عملیاتی 
کــه انجــام دادنــد، تمــام موازیــن، اصــول و 
اخالقیــات را زیــر پــا گذاشــتند. بــدون شــک 
ایــن عملیــات، همان طــور کــه گفتــم تــا ابــد 

محکــوم باقــی خواهــد مانــد.  
 همان طــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم، 

ً
قطعــا

عملیــات تــرور حاج قاســم ســلیمانی بــه 
ــا  ــه آمریکایپی ه ــاد ک ــاق افت ــل اتف ــن دلی ای
نتوانســتند بقــای او را تحمــل کننــد بــه 
همیــن دلیــل او را در ســرزمین عــراق هــدف 

ــد. ــرار دادن ق
ــا خــروج  ــه ب ــاط ایــن حادث  درخصــوص ارتب
نیروهــای نظامــی آمریــکا از عــراق بایــد 
بگویــم کــه بلــه، درســت اســت؛ پــس 

تظاهرات هــای  بــود  تــرور  حادثــه  از 
گســترده ای بــا اراده خودجــوش مــردم 
ــرح  ــب ط ــه تصوی ــم ب ــد و تصمی ــزار ش برگ
خــاک  از  آمریکایپــی  نیروهــای  خــروج 
عــراق در چهارچــوب توافــق مجاهــدان، 
ــاد.  ــاق افت ــت اتف ــای مقاوم ــی گروه ه یعن
گروه هــای مقاومــت بــه ایــن توافــق و 
ــه  ــکا ب ــه آمری ــیدند ک ــترک رس ــدگاه مش دی
دلیــل ارتــکاب ایــن جنایــت بایــد مجــازات 
شــود و مجازاتــش هــم ایــن اســت کــه 
ــی در ســرزمین عــراق  هیــچ نیــروی آمریکایپ
ــر  ــذا در آن زمــان، فشــارها ب ــد؛ ل باقــی نمان
دولت عــادل عبدالمهــدی افزایــش یافت، 
چــرا کــه دولــت می بایســت تصمیــم بــه 
اخــراج نیروهــای آمریکایپــی می گرفــت. 
بــا این حــال، عبدالمهــدی ترجیــح داد 
ــد.  ــاع ده ــان ارج ــه پارلم ــوع را ب ــن موض ای
 بــا اجمــاع 

ً
نماینــدگان پارلمــان هــم تقریبــا

کامــل، طــرح خــروج نیروهــای آمریــکا از 
عــراق را تصویــب کردنــد. بــه رغــم تصویــب 
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ــکنی  ــل و کارش ــی تعل ــن نوع ــرح، م ــن ط ای
می کنــم  مشــاهده  مســیر  ایــن  در  را 
و نگرانــم کــه تمایلــی بــرای اجــرای ایــن 
ــژه ایــن  طــرح وجــود نداشــته باشــد؛ بــه وی
کــه پــس از ســفر آقــای نخســت وزیر بــه 
آمریــکا، شــنیدیم آنهــا بــرای تمدیــد حضــور 
نظامیــان آمریــکا در خــاک عــراق بــرای 
چنــد ســال دیگــر بــه توافــق رســیده اند. 
ــال،   ــد س ــن چن ــول ای ــم در ط ــا نمی دانی م
آمریکایپی هــا چــه کاری در عــراق انجــام 
می دهنــد و چــه پــروژه ای را پیاده ســازی 
می کننــد و چــه تأثیراتــی را در صحنــه عــراق 

از خــود برجــای می گذارنــد. 
ــتیم  ــران هس ــا نگ ــت م ــن اس ــت ای واقعی
ــی روی  ــی، نظام ــات پارلمان ــس از انتخاب پ
کار آیــد و بگویــد مــا بــه نیروهــای آمریکایپی 
ــات  ــی مقام ــم برخ ــون ه ــم. اکن ــاز داری نی
کنونــی از نیاز عــراق بــه نیروهــای آمریکایپی 
ســخن بــه میــان می آورنــد و می گوینــد 
ــارج  ــکا خ ــان آمری ــم نظامی ــا نمی خواهی م
شــوند. مــن بــا ایــن افــراد صحبــت کــردم و 
آنها گفتنــد اگــر نیروهــای آمریکایپــی از عراق 
خــارج شــوند، عــراق دیگــر قدرتــی نخواهــد 
داشــت. مــن بــه آنهــا گفتــم مــا یک میلیون 
نیــروی نظامــی، پلیــس، ســرباز، نیــروی 
ــی و  ــروی اطالعات ــی، نی ــروی مل ــی، نی امنیت
ــه  ــس چگون ــم، پ ــم داری ــا تروریس ــارزه ب مب
نمی توانیم بــا داعشــی که شکســت خورده 
ــن  ــدم ای ــن معتق ــم؟ م ــه کنی ــت، مقابل اس
اظهــارات، منطقــی نیســت. مــن نگــران 
آن هســتم کــه چنیــن توجیهاتــی پــس از 
انتخابــات مطــرح شــود و برخــی بگوینــد ما 
ــی بی نیــاز  نمی توانیــم از نیروهــای آمریکایپ

باشــیم. 
در حــوزه تســلیحات و آموزش هــای نظامی 
و حرفــه ای شــاید نتوانیــم از نیروهــای 
ــه  ــا در عرص ــیم، ام ــاز باش ــی بی نی آمریکایپ
نیروهــای رزمنــده، عــراق توانایپی هــای 
ــده  ــادی رزمن ــداد زی ــراق تع ــی دارد. ع باالیپ
و کارشــناس حــوزه نظامــی دارد و نیروهــای 
حشدالشــعبی را هــم بــه آن اضافــه کــرد؛ 
ــم.  ــاع کنی ــود دف ــم از خ ــا قادری ــن م بنابرای
ایــن تعــداد رزمنــده و نیروهــای نظامــی 
و افــراد صاحــب تجربــه کــه پیروزی هــای 

ــادر  ــد، ق ــم زدن ــرد رق ــدان نب ــی را در می بزرگ
بــه دفــاع از عــراق هســتند و هیچ کــس 
آمریکایپی هــا  بگویــد فقــط  نمی توانــد 
می تواننــد از مــا دفــاع کننــد. مــا تمــام 
توانمندی هــا را بــرای دفــاع از خــود داریــم. 
زمانــی کــه داعــش در ســال 2۰۱۴ ظهــور کرد، 
مــا خیلــی از پهپادهــا، تانک ها و تســلیحات 
پیشــرفته را در اختیــار نداشــتیم، امــا اکنون 
انواع مختلفــی از پهپادهــای بســیار مجهز را 
در اختیــار داریــم. تســلیحات مــا هــم کامل 
اســت. افــزون بــر اینهــا، حشدالشــعبی هم 
در صحنــه حضــور دارد؛ بنابرایــن هیچ کــس 
نیروهــای  بقــای  خواســتار  نمی توانــد 
ــد،  ــراق باش ــرزمین ع ــکا در س ــی آمری نظام
امــا بــه عنــوان مربــی آموزشــی و کارشــناس 
ــن  ــزی ممک ــن چی ــرا... چنی ــلیحات، چ تس

اســت. 

جریــانعملیــاتبزدالنــهتــرور   در
توســطایــاالتمتحــده،شــاهدآن
بودیــمکــهخونهــایشــهیدان
هــم  در المهنــدس و ســلیمانی
آمیختــهشــدند.ایــناتفــاقچگونــه
وحــدتملتهــای میتوانــدبــر
شکســت بــه و عــراق و ایــران
وژههــای پر و حهــا طر کشــاندن

باشد؟ آمریکاتأثیرگذار
نزدیکــی ملت هــای ایــران و عــراق بــه 
ــئله ای  ــا مس ــان آنه ــدت می ــر و وح یکدیگ
ریشــه ای و بنیادیــن اســت. مــن بــه 
و  وحــدت  ایــن  می گویــم  صراحــت 
نزدیکــی میــان ملت هــا در زمــان شــهادت 
ســلیمانی و المهنــدس و آمیخته شــدن 
خــون مطهرشــان بــا یکدیگــر حاصــل 
نشــد، بلکــه یکــی از اهــداف و آرزوهــای 
حاج قاســم )رحمة هللا علیــه( در طــول 
حیاتــش بــود. در طــول ســال هایپی کــه 
مــن نخســت وزیر بــودم، او دائــم بــا مــا در 
ــان  ــته ها و نیازهای م ــود و خواس ــاس ب تم
را بــرآورده می کــرد. زمانــی کــه داعــش 
بــه عــراق یــورش بــرد اگــر حاج قاســم 
ســلیمانی و مســئله انتقــال تســلیحات 
از ســوی ایــران بــه عــراق نبــود مــا بــا 
مشــکالت و تنگناهــای فراوانــی مواجــه 

می شــدیم. بلــه، درســت اســت کــه مــا 
در آن زمــان ســالح خریــداری کردیــم، 
امــا کشــورهای جهــان در زمانــی کــه الزم 
ــال،  ــا این ح ــد. ب ــالح ندادن ــا س ــه م ــود ب ب
حاج قاســم ســلیمانی بــه دلیــل نقشــی کــه 
در عــراق داشــت و هــم حضــور دائمــی اش 
ــه مــا کمــک زیــادی کــرد.  در ایــن کشــور، ب
مــن ده هــا بــار بــا شــهیدان ســلیمانی و 
المهنــدس در منــزل خــود دیــدار کــردم. 
ــم.  ــی می کردی ــورت و رایزن ــم مش ــا ه ــا ب م
ــلیمانی  ــم س ــم حاج قاس ــم بگوی می خواه
ــراق را  ــران و ع ــای ای ــان ملت ه ــه می فاصل
ــس  ــرد. پ ــک ک ــود نزدی ــات خ ــان حی در زم
از عملیــات تــرور هــم خــون شــهیدان 
ســلیمانی و المهنــدس بــا یکدیگــر آمیخته 
ــمندتر از آن  ــر و ارزش ــز زیبات ــچ چی ــد. هی ش
نیســت کــه خون هــا در مســیر حــّب بــه 
ــی  ــداف اله ــق اه ــیر تحق ــد، در مس خداون
و در مســیر قضایــا و مســائل مشــترک دو 

ــوند.  ــه ش ــم آمیخت ــا ه ــت ب مل

 حضــرتآیــتهللاخامنــهایدر

ملتهایایرانوملتهایایرانو
عراق،یکملتعراق،یکملت
هستند.پیشازهستند.پیشاز
سقوطنظامبعثی،سقوطنظامبعثی،
صدامجنگکثیفصدامجنگکثیف
عراقعلیهایرانعراقعلیهایران
بهراهانداختوبهراهانداختو
هیچکسدرآنزمانهیچکسدرآنزمان
گماننمیکرددرگماننمیکرددر
آینده،ملتهایدوآینده،ملتهایدو
کشورروابطبسیارکشورروابطبسیار
خوبونزدیکیخوبونزدیکی
بایکدیگرداشتهبایکدیگرداشته
باشند.هیچکسباشند.هیچکس
تصورنمیکردتصورنمیکرد
ایرانیهابهعراقوایرانیهابهعراقو
عراقیهابهایرانعراقیهابهایران
بروند.هیچکسبروند.هیچکس
گماننمیکردصدهاگماننمیکردصدها
هزارایرانیبهعراقهزارایرانیبهعراق
سفرکنندوتعدادسفرکنندوتعداد
زیادیازعراقیهازیادیازعراقیها
همبهایرانبرونداماهمبهایرانبرونداما
بهلطفخداوندوبهلطفخداوندو
باحکمتودرایتباحکمتودرایت
افرادمؤمن،مخلصافرادمؤمن،مخلص
وصادقیعنیوصادقیعنی
پیرواناهلبیت؟مهع؟پیرواناهلبیت؟مهع؟
درایرانوعراق،مادرایرانوعراق،ما
توانستیمازآنبرههتوانستیمازآنبرهه
زمانیعبورکنیمزمانیعبورکنیم
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عــراقبا نخســتوزیر جریــاندیــدار
ــا ــدآمریکایییه ــدکردن ــانتأکی ایش
و قــوی عــراق، نمیخواهنــد
مســتقلباشــدوعزتداشــتهباشد.
ســخنانشــهیدســلیمانیهمنشان
مــیدادایــاالتمتحــدهآمریــکا
کشــورهای میــان نمیخواهــد
همســایه،بــهویــژهمیــانایــرانو
وجــود حســنهای وابــط ر عــراق،
ــن ای ــمادر ــدگاهش ــد.دی ــتهباش داش

خصوصچیست؟
واقعیــت ایــن اســت ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــه عنــوان یــک قــدرت بــزرگ، پس 
از فروپاشــی شــوروی ســابق بــه تنهایپــی 
بــه اداره و مدیریــت جهــان پرداخــت. 
آمریکایپی هــا نه تنهــا خواســتار عراقــی 
قــوی، باثبــات و صاحــب اراده مســتقل 
نیســتند، بلکــه سیاســت آنهــا در قبــال 
تمــام منطقــه همیــن اســت. آمریــکا 
نمی خواهــد منطقــه در صلــح و ثبــات 
ــرای  ــات را ب ــی ثب ــا زمان ــکا تنه ــد. آمری باش
بــر  همــگان  کــه  می خواهــد  منطقــه 

مبنــای سیاســت آن حرکــت کننــد. در 
ــورت  ــن ص ــه همی ــت ب ــم وضعی ــراق ه ع
اســت. شــاید در ایــن میــان، عــراق بــه 
دلیــل خصوصیــات و ویژگی هایپــی نظیــر 
موقعیــت جغرافیایپــی، توانمندی هــای 
اقتصــادی و هــم ارتباطــش بــا جمهــوری 
اســالمی ایــران، ســوریه و لبنــان، بــرای 
آمریکایپی هــا اهمیــت بیشــتری داشــته 
باشــد. بله، درســت اســت کــه آمریکایپی ها 
روی عــراق متمرکــز شــده اند و هــدف 
اصلی شــان هــم ایــن اســت کــه عــراق 
- مگــر در صــورت برقــراری روابــط بــا 
ــود  ــه خ ــات ب ــگ ثب ــی - رن ــرف آمریکایپ ط
نبینــد. بــا تمــام اینهــا، معتقــدم آنچــه 
گفته انــد  الســید الخامنه ای)حفظه هللا( 
 درســت اســت، زیــرا آمریکایپی هــا 

ً
کامــال

باثبــات  و  قــوی  نمی خواهنــد عــراق، 
باشــد. آنچــه آمریکایپی هــا می خواهنــد 
ایــن اســت کــه عــراق طبــق سیاســت ها 
و اصــول آنهــا اداره شــود و بــه دورانــی 
نظیــر ســال های ۱9۵۱ و ۱9۵2 بازگــردد. 
مــن بــر ایــن بــاورم کــه آمریــکا در قبــال 

منطقــه هــم همیــن رویکــرد را دنبــال 
می کنــد. آنهــا بــه دنبــال برقــراری ثبــات در 
ــه  ــوریه، ن ــه در س ــا ن ــتند. آنه ــه نیس منطق
در لبنــان، نــه در اردن و نــه در هیــچ کشــور 
دیگــری از منطقــه بــه دنبــال تحقــق ثبــات 
ــات در  ــق ثب ــرای تحق ــا ب ــا تنه ــتند. آنه نیس
ــول و  ــه اص ــه ب ــد ک ــالش می کنن ــوری ت کش

باشــد.  پایبنــد  سیاست های شــان 

ــطمیان ــارهرواب ــالبدرب انق  رهبر
کیــد ملتهــایایــرانوعــراقتأ
ــه ــوارهوب ــطهم ــنرواب ــهای ــدک دارن
حــالرشــدو در صــورتمســتمر
عیــنحــال،مــا توســعهاســت.در
ــیو ــتگاههایتبلیغات ــاهدیمدس ش
ــاو ــا،غربیه ــانهایآمریکایییه رس
بــرای صهیونیســتها
اختالفــات آتــش شــعلهورکردن
میــاندوملــتتــالشمیکننــد.بــه
ــش ــالپی ــاهرس ــه،آنه ــواننمون عن
ــینی ــنحس ــماربعی ــزاریمراس برگ از
ــطدوملترا ــاعلیهرواب هجمهه

اینترور،یکاینترور،یک


ً
عملیاتکامال
ً
عملیاتکامال

محکوماستومحکوماستو
نمیتوانآنرانمیتوانآنرا

لدرمآبی
ُ

ق لدرمآبیچیزیجز
ُ

ق چیزیجز
دانست.ایندانست.این

عملیاتتوسطعملیاتتوسط
سارقان سارقانگروهیاز گروهیاز

ومجرمانانجامومجرمانانجام
شدونمیتوانشدونمیتوان

آنراتوصیفکرد.آنراتوصیفکرد.
اینمجرمان،بااینمجرمان،با

پهپادهایشان،پهپادهایشان،
افرادومجاهدانافرادومجاهدان

سرزمینخود سرزمینخودرادر رادر
دادند؛ دادند؛هدفقرار هدفقرار

بنابراینچنینبنابراینچنین
طول طولعملیاتیدر عملیاتیدر

تاریخهموارهتاریخهمواره
محکومباقیمحکومباقی

خواهدماندخواهدماند
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بــه هــم اکنــون میزننــد. کلیــد
ــتراپیش ــنسیاس ای ــهایدیگر گون
ایــن  از شــما زیابــی ار میبرنــد.

اقداماتچیست؟
ملت هــای ایــران و عــراق، یــک ملــت 
هســتند. پیــش از ســقوط نظــام بعثــی، 
صــدام جنــگ کثیــف عــراق علیــه ایــران 
بــه راه انداخــت و هیچ کــس در آن زمــان 
گمــان نمی کــرد در آینــده، ملت هــای دو 
ــا  ــی ب ــوب و نزدیک ــیار خ ــط بس ــور رواب کش
ــور  ــس تص ــند. هیچ ک ــته باش ــر داش یکدیگ
نمی کــرد ایرانی هــا بــه عــراق و عراقی هــا 
گمــان  هیچ کــس  برونــد.  ایــران  بــه 
نمی کــرد صدهــا هــزار ایرانــی بــه عــراق 
ســفر کننــد و تعــداد زیــادی از عراقی هــا 
ــود  ــور وج ــن تص ــد. ای ــران برون ــه ای ــم ب ه
ــراق،  ــران و ع ــان ای ــگ می ــه جن ــت ک داش
دشــمنی و خصومــت طوالنی مدتــی را 
میــان دو ملــت و دو کشــور نهادینــه کــرده 
اســت، امــا بــه لطــف خداونــد و بــا حکمت 
و درایــت افــراد مؤمــن، مخلــص و صــادق 
یعنــی پیــروان اهل بیــت ؟مهع؟ در ایــران و 
عــراق، مــا توانســتیم از آن برهــه زمانــی 
ــود.  ــان نب ــه آس ــه البت ــم؛ کاری ک ــور کنی عب
 ایــن روابط حســنه و نیکو بــه مذاق 

ً
طبیعتــا

کســانی که بــه دنبــال اختالف افکنــی میان 
ــا  ــد. آنه ــوش نمی آی ــتند، خ ــرف هس دو ط
تصــور می کردنــد ایــران و عــراق اختالفــات 
عمیقــی بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت، امــا 
ــا  ــه میلیون ه ــد ک ــاهده کردن ــاره مش یک ب
نفــر از ایرانی هــا بــه عــراق می آینــد و در 
ــر  ــا یکدیگ ــتی ب ــت و دوس ــی از محب فضایپ
دیــدار می کننــد. از همیــن روی، آن هــا 
بــا فعال ســازی رســانه های  همچنــان 
خــود، در راســتای تفرقه افکنــی میــان 
ملت هــای ایــران و عــراق تــالش می کننــد. 
بــا فرارســیدن ایــن گردهمایپــِی حــزن و 
انــدوه در اربعیــن حســینی، غــم و اندوه 
وارد دل هــا و قلب هایشــان می شــود، چــرا 
ــروان  ــبت، پی ــن مناس ــد در ای ــه می بینن ک
اهل بیــت ؟مهع؟ از ایــران و عــراق و مناطــق 
دیگــر بــا هــم مالقــات می کننــد؛ لــذا 
طبیعــی اســت آنهــا ماشــین رســانه ای خود 

را فعــال کننــد تــا بــا دروغ پراکنی و شــعله ور 
ــت  ــان دو مل ــی، می ــائل اختالف ــردن مس ک
ــه  ــد ب ــم بای ــا می گویی ــد. م ــه بیندازن فاصل
هــم نزدیک تــر شــویم و اجــازه ندهیــم 
رســانه ها میــان پیــروان ایــن مکتــب، 
ــون و  ــب خ ــهادت، مکت ــب ش ــی مکت یعن
مکتــب اصــول و ارزش هــا فاصله بینــدازد. 

  حضــرتآیــتهللاخامنــهایاز
و عــراق  در دینــی مرجعیــت
حشدالشــعبیبــهعنــواندونعمت
ــر ــهنظ ــد.ب ــادکردن ــراقی ع ــزرگدر ب
ــه ــزرگچگون ــتب ــندونعم ــماای ش
توانســتندعــزتوکرامــتعــراقرا
و حهــا طر و کننــد تضمیــن
ــه منطق ــادر ــایآمریکایییه پروژهه
رابــه ایــنکشــور وبــهویــژهدر
نقــش بکشــانند؟ شکســت
آندوره، حاجقاســمســلیمانیدر
زمــان»جهــادکفاییــی«را یعنــیدر

ارزیابیمیکنید؟ چطور
تنهــا  خصــوص  ایــن  در  حقیقــت،  در 
یــا  مرجعیــت  موضــع  بــه  نمی تــوان 
ــه  ــرد، بلک ــاره ک ــعبی اش ــع حشدالش موض
ــع  ــم، در واق ــار ه ــع در کن ــن مواض ــام ای تم
یــک فرآینــد تکامل یافتــه در چهارچــوب 
نبــرد شــدید میــان مــا و طــرف مقابــل بود؛ 
یعنی طرفــی کــه بــرای ســاقط کردن منطقه 
وارد عمــل شــد. ازهمیــن روی، بایــد گفــت 
موضــع مرجعیــت و موضــع حشدالشــعبی 
یــک مســیر تکامل یافتــه  در حقیقــت 
بــوده اســت. حشدالشــعبی بــرای حمایت 
از کشــور و مقدســات وارد عمــل شــد و 
مرجعیــت دینــی هــم بــا صــدور فرمــان 
جهــاد کفایپــی موجــب شــد میلیون هــا نفــر 
از مــردم عــراق بــرای حفاظــت، حراســت و 
پاســداری از امنیــت و ثبــات کشــور خــود از 
جــای برخیزنــد. مــردم عــراق بــرای مقابلــه 
ــان آن  ــی کــه داعــش و حامی ــا چالش هایپ ب
ــت  ــدای مرجعی ــه ن ــد، ب ــرده بودن ــاد ک ایج
لبیــک گفتنــد و وارد میــدان عمــل شــدند. 
شــاید مــا بــه ایــن خاطــر مــدام از کلمــه 
داعــش اســتفاده می کنیــم کــه کلمــه ای در 

دســترس اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت 
داعــش چیــزی جــز یــک توطئــه بــزرگ 
ــای  ــود. دولت ه ــه نب ــراق و منطق ــه ع علی
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــای حاش ــی، دولت ه عرب
و قدرت هــای بــزرگ از آن حمایــت کردنــد. 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور ایــاالت 
متحــده اذعــان کــرد و گفــت اوبامــا در 
پشــِت پــرده تأســیس گــروه تروریســتی 
ــت  ــه آن معناس ــن ب ــرار دارد. ای ــش ق داع
کــه ایــاالت متحــده از داعــش حمایــت 
کــرده اســت. آمریــکا از یــک ســو، مــا 
را تضعیــف کــرد و از ســوی دیگــر، مانــع 
تجهیــز نظامی مــان شــد. در طــرف مقابل، 
واشنگتن مســیر دســتیابی تروریست های 
را  تســلیحات  بــه  داعــش  تکفیــری 
تســهیل کــرد؛ لــذا مــا بــا توطئــه بزرگــی 
ــات  ــه اقدام ــه ب ــی ک ــدیم. زمان ــه ش مواج
ــی  ــت دین ــوای مرجعی ــعبی و فت حشدالش
نــگاه می اندازیــم، می بینیــم کــه ایــن 
فرآینــِد تکامل یافتــه میــان رزمنــدگان از 
یــک ســو و فــردی کــه بــا فتــوای خــود یــک 
ــرد از  ــاد ک ــارزه ایج ــرای مب ــی ب ــزه دین انگی
ســوی دیگــر، موجــب شــدند خــواب از 
چشــمان تکفیری هــا و حامیان شــان ربوده 
شــود. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
اکنــون می بینیــم مرجعیــت دینــی عــراق و 
حشدالشــعبی هــدف قــرار می گیرنــد. آنهــا 
بــا جهــاد و فــداکاری خــود درس ســختی بــه 
صاحبــان توطئه بــزرگ علیــه عــراق دادند.

ــیاز ــمبرخ دیدی ــر ــایاخی ماهه  در
فرآینــد وارد عربــی دولتهــای
رژیــم بــا روابــط عادیســازی
ــن ــهای ــدند.ازجمل ــتیش صهیونیس
ــده ــاراتمتح ــنوام ــورها،بحری کش
امضای شــماهــدفاز بودند.بــهنظر
ــط ــازیرواب ــایعادیس توافقنامهه
بــاتلآویــوچیســتوچــراکشــورهای
عربیگامــیبرداشــتندکــهبــااهداف
ــطین ــئلهفلس ــانومس ملتهایش
آینــده شــما دارد؟ تعــارض
مســیر وارد کــه را دولتهاییــی
رژیــم بــا روابــط عادیســازی
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صهیونیستیشــدند،چگونهارزیابی
میکنید؟

علــت و انگیــزه عادی ســازی روابــط ایــن 
 
ً
دولت هــا بــا رژیــم صهیونیســتی کامــال
ــی  ــای عرب ــت. نظام ه ــکار اس ــح و آش واض
از خــود اراده ای ندارنــد و اگــر آمریــکا و 
دیگــر دولت هــای هم پیمــان آن از ایــن 
نظام هــا بخواهنــد زانــو بزننــد، آنهــا ایــن کار 
را خواهنــد کــرد. چیــزی کــه ایــن دولت ها را 
بــه ســمت عادی ســازی روابــط بــا تل آویــو 
ســوق داد همــان تصمیــم آمریــکا بــود، 
ــف،  ــرداری از ضع ــا بهره ب ــنگتن ب ــرا واش زی
شکســت و سســتی ایــن دولت هــا، آنهــا 
را وادار بــه فرآینــد عادی ســازی روابــط 
کــرد. مــا می دانیــم آمریکایپی هــا خــود را 
ــد،  ــرائیل می دانن ــت از اس ــه حمای ــزم ب مل
امــا هیــچ گاه خــود را بــه حمایــت از اعــراب 
تأســف،  کمــال  بــا  نمی بیننــد.  ملــزم 
ــدرت را  ــی ق ــورهای عرب ــه در کش ــانی ک کس
در دســت دارنــد، نــه بــه شــرایِط حــال و نــه 
ــئول  ــا مس ــد. آنه ــگاه نمی کنن ــده ن ــه آین ب
تصمیم گیــری دربــاره مســئله فلســطین 
نیســتند؛ بنابرایــن بهتــر اســت این مســئله 
را رهــا کننــد و آن را بــه نســل های دیگــر 
بســپارند. موضــوع فلســطین، مســئله 
امت اســالمی اســت و بــه امــارات، بحرین 

ــت.  ــوط نیس ــتان مرب و عربس
ــغالگران و غاصبان  ــت اش ما معتقدیم دول
صهیونیســت، یعنــی ایــن دولــِت ســرطانی 
بایــد پایــان یابــد. کســی کــه خــود را در 
ــارت  ــرش حق ــد، پذی ــارت ببین ــع حق موض
ــود.  ــان می ش ــش آس ــران برای ــوی دیگ از س
عادی ســازان  اســت  ایــن  واقعیــت 
روابــط، خــوار و حقیــر و ســپس تســلیم 
شــدند. آنهــا زمانــی کــه دیدنــد امــکان دارد 
منافــع و مصالح شــان بــا تهدیــد ایــاالت 
متحــده دچــار آســیب شــود، بــه توافــق 
بــا اســرائیل روی آوردنــد. ســران ایــن 
دولت هــا مدعی انــد اقدام شــان یــک گام 
ــالمی  ــت اس ــع ام ــوده و مناف ــتراتژیک ب اس
را تأمیــن کــرده اســت. آنهــا این گونــه در 
رســانه ها دروغ پــردازی می کننــد. ســؤال 
مــن از آنهــا ایــن اســت کــه شــما چــه چیــزی 

بــه دســت آوردیــد و چــه شکســت، ضــرر 
ــد  ــع کردی ــرائیل را دف ــوی اس ــی از س و اهانت
کــه اکنــون احســاس پیــروزی می کنیــد؟ 
شــما از رهگــذر عادی ســازی روابــط و 
بازگشــایپی ســفارت های تان در تل آویــو چه 
ــق  ــالمی محق ــت اس ــرای ام ــروزی ای را ب پی
ــه هــر حــال، کســی کــه شکســت  ــد؟ ب کردی
ســخنان  مطرح کــردن  بــا  می خــورد، 
پــوچ و بیهــوده بــه هــر ریســمانی چنــگ 

می انــدازد. 

 شــهیدحاجقاســمســلیمانی،
ســپاه قــدس نیــروی فرمانــده
در مجاهــدان و بــود پاســداران
اوبــهعنــوانشــهید فلســطیناز
ــی ــدفاصل ــد.ه ــادمیکنن ــدسی ق
ــت مل ــتاز ــت،حمای مقاوم ــور مح
فلســطینوآزادســازیقــدساســت.
خصــوص ایــن  در شــما دیــدگاه
چیســتوتوصیفشــهیدســلیمانی
ــه ــدسراچگون ــهیدق ــوانش ــهعن ب

میبینید؟
مــا هــم در عــراق، شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی را شــهید مقاومــت و شــهید 
عــراق می دانیــم. علــت هــم آن اســت 
کــه او بــا تالش هــا، مجاهدت هــا و بــا 
عقــل و تدبیــر و درایــت خــود کاری کــرد 
را  کــه هیچ کــس نمی توانــد تصــور آن 
بکنــد. هیچ کــس نمی توانــد تصــور کنــد 
حاج قاســم ســلیمانی و جمهــوری اســالمی 
ایــران چــه حمایت هایپــی را در دوره هــای 
زمانــی مختلــف از عــراق کردنــد. آنهــا در 
طــول دوران سرشــار از رنــج و ســختی عراق، 
در بســیاری از موقعیت هــای حســاس، از 
ــه  ــده گرفت ــاوی و القاع ــش و زرق ــور داع ظه
تــا بــروز فتنــه طایفــه  ای، در کنــار عــراق 
بودنــد. وظیفــه مــا و وظیفــه بســیاری از 
نقش آفرینــان در خــط مقاومــت اســت کــه 
حاج قاســم ســلیمانی را شــهید مقاومــت 
بنامنــد. او شــهید مقاومــت در یمــن، 
ــت. در  ــن اس ــراق و بحری ــان، ع ــوریه، لبن س
هــر منطقــه ای کــه نفــس و اراده حاج قاســم 
وارد شــد، شــاهد خیــزش مــوج بزرگــی از 

جوانــان و مجاهــدان در آنجــا بودیــم کــه 
بــا قــدرت در برابــر اراده حکومت هــا و 
ایســتادگی  دیکتاتورمــآب  نظام هــای 

کردنــد. 

 جنــابنوریالمالکــی،شــمااز
شــهیدان بــا پیــش مدتهــا
ارتبــاط المهنــدس و ســلیمانی
از خاطــرهای آیــا داشــتید.
نقشآفرینــیایندوشــهیدبــزرگدر
ــم ــردومواجههباتروریس ــاینب روزه
عــراق وتشــکیلجبهــهمقاومــتدر

دارید؟
حقیقـــت ایـــن اســـت روابـــط مـــا بـــا 
یکدیگـــر سرشـــار از خاطـــرات اســـت و 
دیگـــری  از  کـــه  نیســـت  خاطـــره ای 
متمایـــز شـــود. پـــس از ظهـــور داعـــش، 
ــکاری  ــم همـ ــا هـ ــا بـ ــه مـ ــه ای کـ در مرحلـ
می کردیـــم، در هـــر روز و هـــر هفتـــه دیـــدار 
داشـــتیم، رایزنـــی می کردیـــم، نقشـــه 
می کشـــیدیم، نقشـــه های جغرافیایپـــی و 
عملیاتـــی را بررســـی و دربـــاره تســـلیحات 
گفت وگـــو می کردیـــم. اگـــر بخواهـــم 
در خصـــوص عملیـــات صحبـــت کنـــم، 
ــلیمانی  ــم سـ ــه حاج قاسـ ــم کـ ــد بگویـ بایـ
در تمـــام عملیاتـــی کـــه حشدالشـــعبی 
حضـــور  داد،  ترتیـــب  داعـــش  علیـــه 
داشـــت. در برخـــی از آنهـــا کـــه در آمرلـــی، 
ــا  ــد، مـ ــام شـ ــو انجـ ــر و طوزخورتامـ تلعفـ
نیازمنـــد پهپادهایپـــی بودیـــم کـــه بـــه 
کمـــک مجاهـــدان بیاینـــد. در برخـــی از 
عملیـــات نظامـــی هـــم نیازمنـــد توپخانـــه  
بودیـــم و حاج قاســـم تمـــام امکانـــات 
ـــوری  ـــوی جمه ـــلیحات را از س ـــی و تس نظام
ــرار  ــراق قـ ــت عـ ــران در خدمـ ــالمی ایـ اسـ
ـــراق،  ـــران ع ـــه بح ـــت ک ـــان داش داد. او ایم
تنهـــا مربـــوط بـــه عراقی هـــا نیســـت و 
مســـئله ای مربـــوط بـــه جهـــان اســـالم 
و پیـــروان خـــط اهل بیـــت ؟مهع؟ اســـت. 
تمـــام خاطـــرات  مـــن بـــا حـــاج قاســـم 
ـــم  ـــا ه ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه زمان هایپ ـــوط ب مرب
می نشســـتیم و دربـــاره مســـائل مختلـــف 
ازجملـــه تســـلیحات ســـخن می گفتیـــم، 
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بـــا هـــم غـــذا می خوردیـــم و شـــوخی 
می کردیـــم. تمـــام اینهـــا، خاطـــرات بســـیار 
بزرگـــی هســـتند؛ خاطـــرات جهـــاد و خاطـــرات 

شـــهادت.

مهمتریـــن میتوانیـــدیکـــیاز
ـــم ـــهیدحاجقاس ـــاش ـــودب ـــراتخ خاط

ســـلیمانیرابیـــانکنیـــد؟
یـــک خاطـــره هســـت کـــه بـــه طـــور خالصـــه بـــه 
آن اشـــاره می کنـــم. در یکـــی از جبهه هـــای 
نبـــرد، نزدیـــک بـــود شکســـت بخوریـــم. 
ـــه  ـــم ک ـــه او گفت ـــد و ب ـــن آم ـــزد م ـــم ن حاج قاس
ـــت؛  ـــه اس ـــدی مواج ـــر ج ـــا خط ـــه ب ـــن جبه ای
ـــم و در  ـــاز داری ـــالح نی ـــه س ـــه اول ب ـــا در وهل م
ـــم  ـــه او گفت ـــه. ب ـــِی نقش ـــه طراح ـــه دوم ب وهل
ـــا  ـــود دارد ام ـــرد وج ـــدان نب ـــده در می ـــه رزمن ک
ســـالح و نقشـــه ای نیســـت. هنـــوز مـــدت 
زیـــادی از ایـــن ســـخنان مـــن بـــا او نگذشـــته 
بـــود کـــه ســـالح بـــه دســـت مـــا رســـید. مـــا ایـــن 
تســـلیحات را میـــان رزمنـــدگان توزیـــع کردیـــم 
و شـــاهد بودیـــم در صبـــح روز بعـــد وضعیـــت 
 تغییـــر کـــرد و جبهـــه ای کـــه 

ً
میدانـــی کامـــال

ـــت  ـــا هم ـــت، ب ـــرار داش ـــقوط ق ـــتانه س در آس
ــدا  ــات پیـ ــلیمانی نجـ ــم سـ و اراده حاج قاسـ
ــن  ــال حمریـ ــه و جبـ ــق دیالـ ــرد. در مناطـ کـ
هـــم نیروهـــای حشدالشـــعبی بـــا ســـختی ها 
و مشـــقت های فراوانـــی مواجـــه شـــدند. 
توانمندی هـــای نظامـــی و اطالعاتـــی مـــا 

بـــرای پپی بـــردن بـــه حقیقـــت آنچـــه در مناطـــق 
کوهســـتانی و پشـــت آنهـــا اتفـــاق می افتـــاد، 
محـــدود بـــود. بـــا این حـــال، حاج قاســـم 
خیلـــی ســـریع مجموعـــه ای از پهپادهـــای 
ـــرار  ـــان ق ـــی را در اختیارم ـــایپی و اطالعات شناس
داد کـــه موجـــب تغییـــر معـــادالت میدانـــی 
ـــورداری  ـــد برخ ـــی می دانی ـــه خوب ـــما ب ـــد. ش ش
ــم  ــدر مهـ ــرد چقـ ــدان نبـ ــات در میـ از اطالعـ
اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه 
 
ً
می گویـــم او بـــا ایـــن اقـــدام خـــود، شـــخصا
معادلـــه نبـــرد را تغییـــر داد. حاج قاســـم 
ســـلیمانی این گونـــه بـــود. او فـــردی بـــا 
ســـرعِت عمل بـــاال بـــود و مســـائل را بـــا 

جدیـــت پیگیـــری می کـــرد. 

کـــهبـــا   اولیـــنوآخریـــنبـــار
کردیـــد حاجقاســـمســـلیمانیدیـــدار

چـــهزمانـــیبـــود؟
ـــال  ـــردم س ـــدار ک ـــان دی ـــا ایش ـــه ب ـــار ک ـــن ب اولی
2۰۰۳ بـــود؛ یعنـــی زمانـــی کـــه نظـــام صـــدام 
ســـقوط کـــرد. در آن زمـــان مـــن بـــه عنـــوان 
رهبـــر حـــزب الدعوة االســـالمیه در تهـــران 
بـــودم و بـــا او دیـــدار کـــردم. منتظـــر بودیـــم 
ـــا الســـیدالقائد هـــم دیـــداری داشـــته باشـــیم  ب
ـــه روز  ـــدار س ـــن دی ـــد ای ـــالع دادن ـــا اط ـــه م ـــه ب ک
ـــتم  ـــن می خواس ـــد. م ـــد ش ـــام خواه ـــد انج بع
همـــان روز بـــا الســـیدالقائد دیـــدار کنـــم، 
زیـــرا در آن هنـــگام نظـــام صـــدام ســـقوط 

کـــرده بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد زودتـــر 
بازمی گشـــتیم. بـــه هـــر حـــال، ایـــن اولیـــن 
بـــار بـــود کـــه بـــا حاج قاســـم دیـــدار کـــردم. 
بـــار دومـــی کـــه او را دیـــدم در ســـال 2۰۰۶ 
ـــت وزیر  ـــوان نخس ـــه عن ـــی ب ـــی زمان ـــود؛ یعن ب
ـــه از  ـــی ک ـــا او در مکان ـــدم. ب ـــاب ش ـــراق انتخ ع
پیـــش مشـــخص شـــده بـــود، دیـــدار کـــردم. 
ـــه  ـــراق ب ـــه از ع ـــش از آن ک ـــم پی ـــر ه ـــدار آخ دی
ــود.  ــد، بـ ــفر کنـ ــان سـ ــپس لبنـ ــوریه و سـ سـ
ــور، او پیـــش مـــن بـــود  ــفر مذکـ پیـــش از سـ
و پـــس از آن دیگـــر او را ندیـــدم تـــا ایـــن کـــه 
پیکـــر قطعه قطعه شـــده اش را مشـــاهده 

ــم.  کردیـ

اخیـــر،میـــانشـــماو دیـــدار   در
ایشـــانســـخنیماننـــدخداحافظـــی
احســـاس آیـــا نشـــد؟ بـــدل و رد
میکردیـــدشـــایدایـــندیـــدار،دیـــدار

باشـــد؟ آخـــر
ــه  ــر لحظـ ــا در هـ ــرا مـ ــم؛ زیـ ــور نمی کنـ تصـ
آرزوی شـــهادت داشـــتیم، امـــا برخـــی ســـخنان 
را شـــنیدم کـــه متوجـــه شـــدم او پیش بینـــی 
می کـــرد در نهایـــت شـــهید شـــود. درخصـــوص 
ـــم  ـــد بگوی ـــم بای ـــدس ه ـــدی المهن حاج ابومه
آن روزی کـــه حاج قاســـم بـــه عـــراق آمـــد، 
ــتقبال  ــرای اسـ ــزد مـــن بـــود و ســـپس بـ او نـ
ــه  ــی کـ ــت؛ جایپـ ــرودگاه رفـ ــه فـ ــان بـ از ایشـ
ـــه  ـــر ب ـــر دو نف ـــد و ه ـــام ش ـــرور انج ـــات ت عملی
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ــیدند. ــهادت رسـ شـ
  آنشـــبچـــهســـخنانیمیـــانشـــما
وشـــهیدابومهـــدیردوبـــدلشـــد؟آیـــا
ســـخنیپیرامـــونایـــنکـــهحاجقاســـمدر
حـــالآمـــدنبـــهعـــراقاســـتووضعیـــت

خطرنـــاکاســـت،بهمیـــانآمـــد؟
نـــه. چنیـــن ســـخنانی مطـــرح نشـــد، چـــون 
حاج قاســـم دائـــم نـــزد مـــا می آمـــد و زمانـــی 
هـــم کـــه بـــه او می گفتیـــم حاجـــی، مراقـــب 
ــما را  ــکاران، شـ ــیاطین و جنایتـ ــا شـ ــاش تـ بـ
هـــدف قـــرار ندهنـــد، او در پاســـخ می گفـــت 

تمـــام امـــور بـــه دســـت خداونـــد اســـت.

پیشبینـــی آخـــر، روزهـــای  در   
چنیـــن آمریکایییهـــا میکردیـــد

اقدامـــیانجـــامدهنـــد؟
ـــردم  ـــی می ک ـــادی پیش بین ـــدود زی ـــا ح ـــن ت م
او هـــدف تـــرور قـــرار گیـــرد و بـــه همیـــن دلیـــل 
خطـــاب بـــه حاج قاســـم می گفتـــم حاجـــی، 
خواهـــش می کنـــم مراقـــب خودتـــان باشـــید. 
ــام  ــخ می گفـــت تمـ ــواره در پاسـ ــم همـ او هـ
امـــور بـــه دســـت خداونـــد اســـت. پیش بینـــی 
ـــا  ـــد؛ ام ـــاق بیفت ـــرور اتف ـــات ت ـــردم عملی می ک
ـــراء  ـــری اج ـــه ای دیگ ـــه گون ـــردم ب ـــور می ک تص
ـــود  ـــن ب ـــورم ای ـــال، تص ـــوان مث ـــه عن ـــود. ب ش
ـــط  ـــرخ و توس ـــای س ـــات از دری ـــن عملی ـــه ای ک
موشـــک های دقیـــق و نقطـــه زن انجـــام 
شـــود. به هیچ وجـــه تصـــور نمی کـــردم بـــا 

ایـــن روش کثیـــف، پهپادهـــای شناســـایپی و 
ــی  ــم را در نزدیکـ ــد و حاج قاسـ ــلح بیاینـ مسـ

ـــد.  ـــرار دهن ـــدف ق ـــداد ه ـــرودگاه بغ ف

ـــهادت ش ـــر ـــهخب ـــیمتوج ـــهزمان   چ
حاجقاســـمســـلیمانیوابومهـــدی

المهنـــدسشـــدید؟
صبـــح زود، هنگامـــی کـــه بـــرای ادای نمـــاز 
صبـــح بیـــدار شـــدم، پیامـــی مبنـــی بـــر شـــهادت 
حاج قاســـم دریافـــت کـــردم. در لحظـــات 
اول، ایـــن خبـــر را بـــاور نکـــردم و بـــا خـــود 
گفتـــم حاج قاســـم اینجـــا نیســـت، در لبنـــان 
ــرودگاه  ــه فـ ــد او بـ ــا مشـــخص شـ اســـت، امـ
بغـــداد آمـــده و در آنجـــا بـــه شـــهادت رســـیده 
ــرادران  ــی از بـ ــان، برخـ ــان زمـ ــت. در همـ اسـ
مـــا در حشدالشـــعبی آمدنـــد و از مـــن دربـــاره 
ــا  ــیدند. آنهـ ــدس پرسـ ــدی المهنـ حاج ابومهـ
کنـــار  در  حاج ابومهـــدی  نمی دانســـتند 
ـــم  ـــا گفت ـــه آنه ـــن ب ـــت. م ـــوده اس ـــم ب حاج قاس
حاج ابومهـــدی بـــرای اســـتقبال از حاج قاســـم 
بـــه فـــرودگاه رفتـــه اســـت، بنابرایـــن بـــه 
ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه هـــر دو بـــا هـــم بـــه 

شـــهادت رســـیده اند.

  بـــهعنـــوانآخریـــنســـؤال،مـــا
ـــوری ـــویجمه ـــیازس ـــاهدتالشهایی ش
ـــتای ـــراقدرراس ـــمع ـــرانوه ـــالمیای اس
پیگیریپرونـــدهعملیـــاتجنایتکارانه،

وحشـــیانهوغیرقانونـــِیایـــاالتمتحده
آمریـــکادرتـــرورشـــهیدانســـلیمانی،
ـــتیم. ـــانهس ـــدسوهمرزمانش المهن
ارزیابـــیشـــماازتالشهـــایایـــرانو
حشـــدنایـــنمســـئله عـــراقومطر
محافـــلبینالمللـــیچیســـت؟ در
همانطـــورکـــهمیدانیـــد،محافـــل
بینالمللـــیمتأســـفانهبـــاایـــاالت

ــد. ــکاریمیکننـ ــدههمـ متحـ
دادگاه  هیـــچ  معتقـــدم  هـــم  مـــن 
بین المللـــی  علیـــه ایـــاالت متحـــده حکـــم 
ـــا این حـــال، حداقـــل  صـــادر نخواهـــد کـــرد. ب
ثبـــت ایـــن محکومیـــت و تجاوزگـــرِی دولتـــی 
 
ً
کـــه مدعـــی دموکراســـی اســـت، کامـــال
ــدام  ــن اقـ ــد. ایـ ــر می رسـ ــه نظـ ــروری بـ ضـ
در چهارچـــوب بســـیج تمامـــی امکانـــات و 
توانمندی هـــا بـــرای مواجهـــه و مقابلـــه بـــا 
طرفـــی کـــه اقـــدام بـــه اجـــرای ایـــن عملیـــات 
کـــرده اســـت، صـــورت می پذیـــرد. مـــن 
از ایـــن اقـــدام اســـتقبال می کنـــم و بـــر 
لـــزوم تـــداوم آن در عرصه هـــای رســـانه ای، 
سیاســـی و دیگـــر عرصه هـــا تأکیـــد دارم. 
در ایـــن میـــان، اگـــر جمهـــوری اســـالمی 
ــای  ــه دادگاه هـ ــد کـ ــد کاری کنـ ــران بتوانـ ایـ
ایـــن  آمـــران  و  عامـــالن  بین المللـــی 
ــد،  ــوم کننـ ــه را محکـ ــات جنایتکارانـ عملیـ
ــروزی  ــک پیـ ــه یـ ــه مثابـ ــا بـ ــرای مـ ــن بـ ایـ

ــت. اسـ
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و�ژگی های سیاست ورزانه و د�پلماتیک
 شهید سلیمانی در گفت وگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان

ـــان  ـــخن ا�ش ـــد »س ـــلیمانی  می گو�ن ـــم س ـــاج قاس ـــپهبد ح ـــهید س ـــای ش ـــی از و�ژگی ه ـــه �ک ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــالب اس ـــر انق   رهب
اثرگـــذار و قانع کننـــده بـــود.« ا�ـــن و�ژگـــی شـــهید، هـــم بـــه مناســـبات و مـــراودات نظامـــی ا�شـــان برمی گـــردد و هـــم بـــه انجـــام 
ـــین  ـــر حس ـــا دکت ـــان ب ـــناخته د�گرش ـــاد ناش ـــلیمانی و ابع ـــهید س ـــخصیتی ش ـــد ش ـــن ُبع ـــی ا� ـــرای بررس ـــی. ب ـــدرت چانه زن ـــره و ق مذاک
ـــای وزارت  ـــی و آفریق ـــین عرب ـــاون پیش ـــل و مع ـــور بین المل ـــالمی در ام ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــژه رئی ـــتیار و� ـــان، دس امیرعبداللهی
امـــور خارجـــه گفت وگـــو کرد�ـــم. ا�شـــان به ســـبب وظا�ـــف و مأموریت هـــای منطقـــه ای خـــود، بیـــش از بیســـت ســـال به صـــورت 
مـــداوم و نزد�ـــک، بـــا شـــهید ســـلیمانی در ارتبـــاط بـــوده و مـــراودات و خاطـــرات فراوانـــی در کنـــار ا�شـــان دارد. در ادامـــه، روا�ـــت 

خواندنی �ک د�پلمات را از حاج قاسم سیاستمدارو د�پلمات می خوانیم.

هماستراتژیستنظامیبود
همدیپلماتحرفهای

عمومـیوحتـی نـگاهافـکار از  
نخبگانحساسیتهاوتفاوتهاییی
یـک و نظامـی یـک دیـدگاه بیـن
دیپلماتنسبتبهمسـائلخارجیو


ً
منطقهایوجوددارد.ازطرفی،قاعدتا

دیگـران  از بیـش دیپلمـات یـک
میتوانـدظرایـفوپیچیدگیهـای
مذاکرهوچانهزنیراتحلیلکند.شـما
حاجقاسـم یـک  از تعریفـی چـه

دیپلماتدارید؟
روابـط  و  سیاسـی  علـوم  مطالعـات  در 
اصطالحاتـی  و  کلیدواژه هـا  بین الملـل، 
 می گویند فالنی دیپلماتی 

ً
وجود دارد؛ مثـال

خـوب امـا سیاسـت مداری بـد اسـت یـا 
فالنـی سیاسـتمدارخوب امـا دیپلمـات و 
مذاکره کننـده ضعیفـی اسـت. اول بایـد 
بگویـم کـه سـردار سـلیمانی یـک نظامـی 
دارای فکـر و نـگاه راهبـردی و اسـتراتژیک 
 در چهارچـوب اسـتراتژیک، 

ً
بـود و واقعـا

فکـر، طراحـی و عمـل می کـرد؛ حتـی آنجـا 
 
ً
هـم کـه اقداماتـش تاکتیکـی بـود، کامـال

مراعات می کرد که در چهارچوب اسـتراتژی 
حرکـت کنـد.

امـا عـالوه  بـر ایـن، سـردار سـلیمانی یـک 
سیاسـتمدارخوب و یک دیپلمات حرفه ای 
بـود. شـاید کسـی کـه سـردار سـلیمانی را 
ایشـان  بـا  کارکـردن  تجربـه  و  ندیـده 
را نداشـته باشـد، تصـور کنـد کـه گوینـده 
دارد دربـاره شـخصیت سـردار سـلیمانی 
 سـردار 

ً
ُغلـو می کنـد، در حالـی کـه واقعـا

سـلیمانی در چهارچـوب نـگاه راهبـردی، 
یک دیپلمات زیرک، کّیـس، حرفه ای و یک 
سیاسـتمدارفهیم و بصیـر بـود. ایـن خیلـی 
مهـم اسـت کـه شـخصی ایـن دو را کنـار هم 
داشـته باشـد و این دو ریل را به طـور موازی 
بتواند پیش ببرد؛ یعنی فهم و درک درست 
از مفهوم و جوهره سیاسـت، در کنار مذاکره 

دقیـق و حرفـه ای در قالـب دیپلماتیـک.
صحبـت  شـما  بـا  دارم  کـه  االن  همیـن 
می کنـم، صورت جلسـات ده هـا سـاعت 
تیـم  به عنـوان  مـا  بـا  ایشـان  جلسـه 
مذاکره کننده ایران با آمریـکا در بحث عراق 
جلـوی چشـمم هسـت. دست نوشـته های 
زیـادی دارم کـه آن موقـع نوشـتم و نشـان 
می دهـد وقتـی می خواسـتیم بـرای مذاکره 
سـه جانبه ایـران، آمریـکا و عـراق بـه بغداد 

برویم )در سـال ۱۳8۶( سـردار سلیمانی چه 
توصیه هایپـی داشـتند. البتـه ایـن توضیـح 
را بدهـم کـه وقتـی قـرار شـد مذاکـره انجـام 
بشـود، رهبـر معظـم انقـالب مسـئولیت 
مذاکـره را بـه سـردار سـلیمانی سـپردند. 
در آن زمـان آقـای دکتـر الریجانـی، دبیـر 
شـورای عالی امنیت ملی بودند و جلسـات 
مشـترک فراوانی با حضور سردار سلیمانی، 
تیـم مذاکره کننـده و آقـای الریجانـی برگـزار 
می شد. در آن جلسات، خطوط کلی ترسیم 
می شـد و بـه جمع بنـدی می رسـید، امـا 
سـردار سـلیمانی به این کفایـت نمی کردند 
و ده هـا سـاعت جلسـه بـا تیـم و بـا حضـور 
ایشـان برگزار می شـد. در آن جلسات، همه 
باید حـرف می زدنـد و همـه باید فکـر کرده، 

ایشـان جمع بنـدی می کردنـد.
 ۱۳8۶ مـرداد  کـه  جلسـه ای  در  مثـال، 
برگـزار شـده بـود، یکـی از اعضـای تیـم 
مذاکره کننـده، مطالبـی را راجع بـه محتوای 
مذاکره مطـرح کرد. سـردار سـلیمانی وقتی 
خواسـت جمع بندی کند، خطاب به ایشان 
گفـت: »جمع بنـدی خوبـی ارائـه دادیـد 
امـا راهکارهایـش مناسـب نبـود«. بعـد دو 
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توصیـه کردنـد کـه مـن عیـن واژه هایپـی کـه 
ایشـان به کار بردند را می خوانم: »در شـیوه 
بیان، در مذاکره ی سـه جانبه ی ایران، عراق 
و آمریـکا در بغداد بایـد بـرای آمریکایپی ها، 
اول بحث هـا را از بعـد فلسـفی و نظـری 
مطـرح کنیم.« شـما ببینیـد یک ژنـرال دارد 
ایـن حـرف را می زنـد، نـه یـک فیلسـوف و 
 علـم سیاسـت می دانـد. 

ً
کسـی کـه صرفـا

بعـد ادامـه می دهـد: »شـما بایـد بـرای 
ایـن کـه آمریکایپی هـا خـوب بفهمنـد، اول 
بگویید القاعده چیسـت؛ چگونه پیدا شـد، 
نحوه برخـورد ما بـا القاعـده چگونه اسـت. 
بایـد بـه آمریکایپی هـا بگوییـد گروهـک 
منافقیـن چگونـه شـکل گرفـت، چـه تفکـر 
و ایدئولوژیپـی خطرنـاک و التقاطـی دارند و 
در ایـن  سـال ها چـه اقداماتـی علیـه مـردم 
ایـران و عـراق انجـام داده انـد.« در ادامـه 
و در جمع بنـدی می گویـد: »بـدون توجـه 
بـه رفتارشناسـی مذاکـره بـا آمریـکا، نبایـد 
برداشـت منفی یـا مثبتـی از مذاکره داشـته 
باشـید.« من اصـرار دارم بـرای ایـن که فقط 
تحلیل نکرده باشـم، عین حرف های سردار 
سـلیمانی را بگویم تـا وجه سیاسـت مداری 

سلیمانی سلیمانیسردار سردار
چهارچوب چهارچوبدر در

نگاهراهبردی،نگاهراهبردی،
یکدیپلماتیکدیپلمات

زیرک،کّیس،زیرک،کّیس،
حرفهایویکحرفهایویک

سیاستمدارفهیمسیاستمدارفهیم
بود.این بود.اینوبصیر وبصیر

خیلیمهماستخیلیمهماست
کهشخصیایندوکهشخصیایندو

همداشته همداشتهراکنار راکنار
باشدوایندوریلباشدوایندوریل

موازی موازیرابهطور رابهطور
بتواندپیشببرد؛بتواندپیشببرد؛
یعنیفهمودرکیعنیفهمودرک

مفهومو مفهومودرستاز درستاز
جوهرهسیاست،جوهرهسیاست،

مذاکره کنار مذاکرهدر کنار در
دقیقوحرفهایدردقیقوحرفهایدر

قالبدیپلماتیکقالبدیپلماتیک

و دیپلماتیک ایشـان مشخص شود، آن هم 
در موضوعـی بـه ایـن پیچیدگـی.

مذاکـره  در  می گویـد  جایپـی  در  سـردار 
بایـد از مباحـث فلسـفی و نظـری شـروع 
کنیـد کـه آمریکایپی هـا حـس کننـد شـما 
 در یـک چهارچـوب علمـی، 

ً
داریـد کامـال

واقع بینانـه و دقیـق پیـش می رویـد؛ در 
جـای دیگـر می گویـد بایـد توجـه کنیـد بـه 
رفتارشناسـی مذاکراتـی آمریـکا و پـس از 
ایـن کـه رفتارشناسـی مذاکراتـی آمریـکا را 
دریافتیـد، بعـد بیاییـد برداشـت مثبـت یـا 
 سـردار مثـل کسـی که 

ً
منفـی بکنیـد. واقعـا

ده هـا مذاکـره را مدیریـت کـرده، تجربـه و 
افـکارش را منتقـل می کند. درواقـع، حیطه 
دانـش او فقـط نظامـی نیسـت؛ دانـش 
مذاکراتی هم هسـت. بعـد سـردار در ادامه 
می گویـد: »در مفاهیم، گاهـی آمریکایپی ها 
الفاظـی را بـه کار می برنـد کـه در ظاهـر بـه 
معنای توافق است، ولی ما را دچار مشکل 
می کند. دقـت داشـته باشـید واژه هایپی که 
آنهـا بـه کار می برنـد، برخی  شـان واژه هـای 
نه 

ُ
فریبنـده اسـت، ظاهـر مثبتـی دارد امـا ک

و جوهـره لفظـی کـه بـه کار می برنـد مفهـوم 

منفـی دارد.« توصیـه دیگـر ایشـان ایـن 
بـود: »بدانیـد، آمریکایپی هـا در مذاکـره، 
موضوعـی را جـا می اندازنـد و بعـد تـالش 
می کننـد کاری کننـد کـه شـما در آن مذاکـره 
عصبانی بشـوید.« بعـد توصیه هـای خیلی 
 در مذاکرات سـعی 

ً
زیادی داشـتند که حتما

کنیـد آرامش تـان را حفـظ کنیـد و بـا منطق، 
آداب اسـالمی و آداب دیپلماتیک این کار را 
انجام بدهیـد. برخی از ایـن مـوارد ، نکات و 
توصیه هـای رهبر معظم انقالب به ایشـان، 
دکتـر الریجانـی و تیـم مذاکره کننـده بود که 
ایـن خطـوط قرمـز را سـردار به دقـت و  بـه 

کـرات بـه مـا گوشـزد می کردنـد.
بعـد از انجـام دو دور مذاکـره کـه آقـای 
کاظمی قمـی، سـفیر وقـت مـا در عـراق بـا 
آقـای رایـان کراکر، سـفیر آمریـکا و بـا حضور 
هـر دو تیـم انجـام دادنـد، آمریکایپی هـا 
گفتنـد حرف هـای مـا کلی گویپـی اسـت، لذا 
اگر بخواهیـم به نتیجه برسـیم، بایـد کمیته 
تخصصـی تشـکیل بدهیـم. قـرار شـد یـک 
کمیتـه سیاسـی ـ امنیتـی تشـکیل شـود. 
آمریکایپی هـا اعـالم کردنـد از طرف شـان 
خانـم ریـس، نفـر دوم سـفارت آمریـکا در 
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عـراق -کـه بعدهـا مشـخص شـد عضـو 
سـی آی ای بـود- می آیـد و از ایـن طـرف 
هـم قـرار شـد مـا بـا همـان ترکیـب برویـم؛ 
یعنـی آقایـان کراکـر و کاظمی قمـی در میـز 
مذاکـره کارشناسـی نباشـند امـا از بیـرون 
مدیریـت کننـد و قـرار شـد مذاکره کننـده 
کمیته مذکور بنده باشـم و بقیه تیـم هم در 

مذاکـره حضـور یابنـد.
بـرای  گرفتیـم  مختلفـی  جلسـات  مـا   
تصمیم گیـری و ایـن کـه چـه بایـد بکنیـم. 
سردار سلیمانی قبل از این جلسات گفتند: 
»توجـه داشـته باشـید تیمـی کـه تشـکیل 
شـده، تیـم کارشناسـی اسـت. ایـن، بـرای 
آمریکایپی هـا و عراقی هـا بـه این معناسـت 
که وقتی مـا مذاکره در سـطح کارشناسـی را 
پذیرفته ایـم و می خواهیـم بحث هـای ریـز 
سیاسـی-امنیتی بکنیم؛ پیامش این است 
کـه ایـران، مذاکـرات را جـدی گرفتـه و مـا 
بـا طـرف آمریکایپـی 
شـوخی و بـازی 
 » . یـم ر ا ند

نکتـه دوم ایـن کـه گفتنـد: »مـا بنـا نداریـم 
در مذاکـره بـا آمریکایپی هـا همـه بحث هـا 
را روی میـز پهـن کنیـم. بایـد مراقبـت کنیـد 
مباحـث، موضوع بـه موضوع مطرح شـود 
و بـه نتیجـه برسـد و سـپس جلـو برویـم. 
آمریکایپی ها روش شـان این اسـت که شما 
را وادار می کننـد همـه موضوعـات را روی 
میـز بریزیـد و همـه موضوعـات را زخمـی 
می کنند و در هیچ موضوعـی جز موضوعی 
کـه موردعالقـه خودشـان اسـت حاضـر 
نیسـتند که توافق بکنند.« ایـن حرف هایپی 
که می زنم، توصیه های سـردار سلیمانی در 

جلسـه روز ۱۳ مـرداد ۱۳8۶ اسـت.

کجااینتجربهمذاکرهبا  ایشـاناز
آمریکاراداشتند؟

سـردار سـلیمانی قبـل از این کـه وارد 
پرونـده عـراق بشـوند، تجربـه کار در 
و  افغانسـتان  فلسـطین،  موضـوع 
ماننـد اینهـا را داشـتند. سـردار در هـر 
موضوعـی کـه در دو دهـه گذشـته 
موضوعـات  آن  شـدند،  وارد 

به شـدت بین المللـی شـده بـود. 
افغانسـتان،  موضـوع 

عراق، فلسـطین، لبنان و سـوریه به شـدت 
بین المللـی بـود. سـردار در هـر پرونـده ای 
کـه وارد شـدند، ابعـاد چندجانبه سیاسـی، 
بین المللـی، امنیتـی، اقتصـادی و فرهنگی 
 پیچیـده و 

ً
داشـت و پرونده هـای واقعـا

را در  آنهـا  درس آمـوزی بـود کـه سـردار 
کاری خـود مدیریـت  و حـوزه  تخصـص 
می کردنـد کـه یافته هـا و تجـارب بسـیار 
خوبـی بـرای شـهید سـلیمانی بـه همـراه 

داشـت.
 از یـک زمـان قـرار شـد مـا بـا روس هـا 

ً
مثـال

در موضـوع سـوریه گفت وگـو کنیـم. اولین 
جلسـه ای که من با آقای باگدانف، نماینده 
پوتیـن در امـور خاورمیانه گفت وگـو کردم، 
پنـج سـاعت طـول کشـید. در آن جلسـه، 
چـون مـن دیـدم آنهـا خیلـی صریـح 

حـرف می زننـد، مـن هـم 
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خیلـی صریـح بـا ایشـان صحبـت کـردم، 
 
ً
 بـه آقـای باگدانف گفتـم مردم مـا اصال

ً
مثال

خاطره خوشـی از شوروی سـابق ندارند و در 
افـکار عمومی مـردم مـا این جور جـا افتاده 
کـه روس هـا در دقیقـه نـود، متحدان شـان 
 مـا بـه توافقـی 

ً
را رهـا می کننـد؛ لـذا اصـال

کـه می خواهیـم بـا شـما بکنیـم خیلـی هم 
اطمینان نداریم؛ بنابراین مـا فکر می کنیم 
شـما اول باید حسـن نیت خود را بـرای ما و 
سـوریه اثبـات کنیـد، مـا در سـوریه در کنـار 
متحدمان هستیم؛ اگر شـما قرار است وارد 
شـوید، اول باید خودتـان را اثبـات کنید که 

تـا کجـای کار می خواهیـد ِبایسـتید.
وقتـی از جلسـه بیـرون آمـدم، 

سـفیر وقـت مـا آقـای مهندس 
گفـت  بنـده  بـه  سـجادی 
ایـن  بـه  حـاال  تـا  هیچ کـس 
مـدت  و  صراحـت 

طوالنـی بـا روس هـا 
بـود.  نکـرده  صحبـت 
بـه  می کنـم  فکـر  گفـت 
روس هـا برمی خورد. امـا باالخره 
مـا می خواسـتیم بـا روس هـا وارد 
کار جدی تـری در منطقـه بشـویم. وقتـی 
بـه تهـران آمـدم، در جلسـه شـورای عالـی 
امنیت ملی، ماوقـع را گزارش دادم. سـردار 
سـلیمانی کـه در جلسـه حضور 
داشـت، گفـت تجربـه ای کـه 
من در افغانستان از روس ها 
به دسـت آوردم ایـن اسـت 

 بایـد بـا حوصلـه بـا آنهـا رفتـار کـرد، 
ً
کـه اوال

یعنـی همیـن کـه شـما پنـج سـاعت وقـت 
و حوصلـه گذاشـتی و بـا روس هـا صحبـت 
 بایـد بـا 

ً
کـردی، خیلـی خـوب اسـت. ثانیـا

و متنـاوب  به صـورت مسـتمر  روس هـا 
دربـاره موضوعـات صحبـت کـرد. سـردار 
گفت ایـن تجربـه من در افغانسـتان اسـت 
و اگـر این گونـه شـود، پـای کار می ایسـتند 
و بـه تعهدات شـان پایبنـد خواهنـد بـود؛ 

 در دوره 
ً
مخصوصـا

پایبنـد  پوتیـن  روسـیه 
خواهنـد بـود. سـردار می گفـت 
حتی در دوره اتحاد جماهیر شـوروی 
اطالعـات  هـم،  بعـدش  مسـائل  و 
و مباحثـی کـه از روس هـا داریـم نشـان 
می دهـد کـه هرچـه بیشـتر بـا آنهـا حـرف 
بزنید، بیشـتر نتیجـه می گیریـد. بنابراین در 
آن برهه، سردار سلیمانی تجربه های بزرگی 

چـون افغانسـتان را داشـتند.
نکتـه دیگـر آن کـه سـردار سـلیمانی خیلـی 
 
ً
مطالعـه می کردنـد؛ مـن می دیـدم مثـال

در جلسـه دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت 
دوسـتان  و  سـلیمانی  سـردار  کـه  ملـی 
دیگـری هـم می آمدنـد، برخـی از مـا یـک 
پوشـه همراه مـان بـود و ده هـا صفحـه را در 
جلسـه ورق می زدیـم ولـی همکاران سـردار 
سـلیمانی می گفتنـد اگـر ایشـان سـاعت 
هشـت صبـح در دبیرخانـه شـورا جلسـه 
دارد، از روز قبـل روی موضـوع کار کـرده کـه 
هیـچ، سـاعت پنـج صبـح آن روز در اتاقـش 
بوده، نماز صبحش را آنجا خوانده و آخرین 
مطالـب و گزارش هـا را مـرور کـرده اسـت. 
 سـردار به گونـه ای تحلیـل می کـرد 

ً
انصافـا

کـه گویپـی همـه مسـائل و همـه اطالعـات 
ایشـان، هـم حضـور  را دارد. به هرحـال 
میدانی داشـتند و هم بـا بسـیاری از رهبران 
مقاومـت در ارتبـاط بودنـد و هـم به دقـت 

مطالعـه می کردنـد.

بهبحثمذاکرهباآمریکابرگردیم
سـطح  در بـود  قـرار گفتیـد کـه

کارشناسیبرگزارشود.
بلـه، توصیـه دیگـر ایشـان ایـن بـود کـه 
بـا حضـور مقامـات  را  مباحـث مذاکـره 
ارشـد مذاکره کننـده یعنـی سـفیر ایـران و 
سـفیر آمریـکا در عـراق جمع بنـدی کنیـم تـا 
ضمانتـی در پایان هـر دور مذاکـره تیم های 

کارشناسـی وجـود داشـته باشـد.

بهچهدلیل؟
ارشـد  مقـام  آن  فـردا  کـه  نظـر  ایـن  از 
آمریـکا  سـفیر  یعنـی  مذاکره کننـده، 
نگویـد اینهـا حرف هـای کارشناسـی زده  و 
جمع بنـدی هـم کرده انـد و مسـئولیتش 
سـردار  اسـت.  خودشـان  پـای  هـم 
 نمی خواسـت وقـت تلـف بشـود. 

ً
اصـال

ایشـان می گفـت همـه چیـز بایـد دقیـق و 
سـنجیده، بـا صراحت و بـا ذکـر مصادیق به 
آمریکایپی هـا گفتـه شـود. بایـد گفتـه شـود 
مـا رفتـار دوگانـه شـما در عـراق و منطقـه را 
مشـاهده می کنیـم و بایـد تأکید کنیـد تمام 

رفتـار شـما در عـراق زیـر نظـر ماسـت.
توصیـه دیگـر ایشـان ایـن بـود کـه آقـای 
کاظمی قمـی بـه طـرف آمریکایپـی بگویـد 
با توجـه بـه ایـن کـه حرف هایپـی کـه از قول 
شـما آمریکایپی هـا و شـخص آقـای کراکـر 
نقـل می شـود، فراتـر از چیـزی اسـت کـه 
در مذاکـرات می گوییـم، شـما بایـد روی 
مطالبی کـه می خواهید به رسـانه ها منتقل 
بکنید، بـا ما توافـق کنیـد. علتش چـه بود؟ 
ایـن بـود کـه آمریکایپی هـا در میـز مذاکـره 
 نمی توانسـتند از موضـع بـاال بـا ایران 

ً
اصـال

 در شـرایط خوبـی 
ً
صحبـت کننـد و اساسـا

هـم در عـراق قـرار نداشـتند، بـا ایـن حـال 
می رفتنـد بیـرون و بـه دروغ در مصاحبـه 
مطبوعاتـی می گفتنـد بـه ایرانی هـا تذکـر 
دادیـم ایـن کار را نکننـد، یـا می گفتنـد بـه 
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ایرانی هـا گفتیـم اگـر ایـن کار را بکننـد فـالن 
برخـورد را می کنیـم. لـذا ایشـان می گفتنـد 
باید در پایان هـر دوره مذاکره، روی مطالبی 
کـه می خواهنـد رسـانه ای کننـد، بـا شـما 
توافق کنند؛ چرا که حق ندارنـد فراتر از آنچه 
گفته شـده، مطلـب دیگری بگوینـد. جنس 
توصیه هـای سـردار سـلیمانی را ببینیـد: 
سیاسـی، فلسـفی، روش مذاکـره و پوشـش 
تبلیغاتی؛ یعنـی صفر تا صد را ایشـان توجه 
داشـتند. لذا یکی از ابعاد سـردار سـلیمانی 
این اسـت که یـک سیاسـتمدارخوب و یک 

دیپلمـات حرفـه ای و مسـلط بـود.
مطالبـی کـه می گویـم حاصـل مـراودات 
چهره به چهـره و تجربـه کاری ام در نزدیک به 
دو دهه مـراوده با سـردار سـلیمانی اسـت. 
صادقانـه بگویـم کـه شـاید در بسـیاری از 
گفت وگوها و مذاکرات درخصوص مسائل 
منطقه و در پرونده هایپی که به نوعی سـردار 
سلیمانی در منطقه مسـئولیت آن را با نگاه 
بـه تأمیـن حداکثـری امنیـت ملـی کشـور و 
امنیـت منطقـه بـه عهـده داشـتند، بـرای 
هـر مذاکـره ای کـه عـازم می شـدم، آخریـن 
مشورت ها را از سردار سـلیمانی می گرفتم. 
مثالی بزنم: زمان بازگشـایپی مجدد سفارت 
انگلیـس در دوره اول ریاسـت جمهـوری 

دروزارتامورخارجهدروزارتامورخارجه
میخواستیمبرویممیخواستیمبرویم
بامقاماتسازمانبامقاماتسازمان
ملل،اروپاییی،ملل،اروپاییی،
روسیومنطقهبرایروسیومنطقهبرای
برگزارییکاجالسبرگزارییکاجالس
بینالمللیمرتبطبینالمللیمرتبط
باسوریهمذاکرهباسوریهمذاکره
کنیم.دراینشرایط،کنیم.دراینشرایط،
تلفنکردمبهسردارتلفنکردمبهسردار
سلیمانیکهدرسلیمانیکهدر
سوریهبود،درآنسوریهبود،درآن
معرکهآتشوخون،معرکهآتشوخون،
باآرامش،دهپانزدهباآرامش،دهپانزده
دقیقهبامنصحبتدقیقهبامنصحبت
کردوگفتاینپنجکردوگفتاینپنج
بگوو

ً
بگوونکتهراحتما
ً
نکتهراحتما

اینکهمادرایندواینکهمادرایندو
موضوعآمادگیموضوعآمادگی
داریمفالنکارراداریمفالنکاررا
انجامبدهیم.درآنانجامبدهیم.درآن
شرایطپراضطراب،شرایطپراضطراب،
حواسایشانبهاینحواسایشانبهاین
بودکهدرمذاکرهایبودکهدرمذاکرهای
کهدرسازمانمللکهدرسازمانملل
داردشکلمیگیرد،داردشکلمیگیرد،
چگونهواردشویمچگونهواردشویم

آقـای دکتـر روحانـی، آقـای هامـون، وزیـر 
امـور خارجـه انگلیـس درخواسـت کـرد من 
به عنـوان معـاون منطقـه ای وزیـر امـور 
خارجه به لنـدن بروم. درخواسـت مقامات 
انگلیـس ایـن بـود کـه بـا مـا دربـاره پرونـده 
سـوریه صحبـت کننـد، مـا هـم دو پرونـده 

یمـن و بحریـن را مطـرح کردیـم.

بـرای مذاکـره درخواسـت چـرا
پروندههاییمنوبحرین؟

پرونـده یمـن به دلیـل مداخلـه نظامـی و 
نقشی بود که انگلیسـی ها در کنار عربستان 
داشـتند. موضـوع بحریـن را هـم به دلیـل 
مداخـالت سیاسـی انگلسـتان در دهه های 
گذشـته، به ویـژه پـس از جدایپـی بحریـن از 
ایـران مطـرح کردیـم. موضـوع سـوریه هـم 

کـه یـک مسـئله کلیدی بـود.
 در چنیـن مذاکراتـی ممکـن اسـت 

ً
طبعـا

بحث هایپـی در مـورد عـراق، افغانسـتان، 
لبنـان و پرونـده فلسـطین که یک شـاه کلید 
اسـت، وجود داشـته باشـد. برای انجام این 
سـفر، نظر کارشناسـان وزارت امور خارجه را 
خواسـتم. نظـرات وزیـر خارجـه و همچنین 
آقـای رئیس جمهـور را هـم در مالقـات بـا 
ایشـان گرفتـم. اما یکـی از افـراد کلیـدی که 

دربـاره این سـفر با او مشـورت کردم، سـردار 
سـلیمانی بـود. بـدون  اغـراق می خواهـم 
بگویـم توصیه هایپـی کـه حاج قاسـم بـرای 
مذاکـره مـن بـا مقامـات انگلیسـی داشـت 
یکـی از کاربردی تریـن توصیه هـا بـود. نکته 
مهم ایـن توصیه ها این بـود که نـگاه اصلی 
حاج قاسـم معطـوف بـه مذاکـره و صلـح 
بـود، امـا همیشـه اعتقـاد داشـت راهـکار 
سیاسـی ای کـه می دهیـم بایـد واقع بینانـه 

باشـد.
مـا در مقاطـع مختلـف بـرای هـر کاری کـه 
 نیـاز 

ً
می خواسـتیم انجـام بدهیـم طبعـا

 
ً
مثـال داشـتیم.  سیاسـی  طـرح  یـک  بـه 
در جریـان حملـه سـال 2۰۰۳ بـه عـراق و 
سـرنگونی صـدام، نمی توانسـتیم نسـبت 
باشـیم.  بی تفـاوت  عـراق  موضـوع  بـه 
وجود بیـش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشـترک با 
عـراق، تهدیداتـی کـه از ناحیه عـراق متوجه 
ایران بـود و اشـغال عراق توسـط آمریـکا، از 
مهم تریـن مالحظـات امنیتـی مـا بـود؛ لـذا 
مـا بایـد به عنـوان جمهـوری اسـالمی ایران 
اقداماتـی انجـام می دادیـم کـه هـم مـردم 
عراق حس خوبی داشـته باشـند، هـم مردم 
مـا احسـاس امنیـت کننـد و هـم تحـوالت 
بـه سمت وسـویپی بـرود که بـه نفـع منطقه 
و بـه نفـع دو ملـت و دو کشـور باشـد. بـرای 
هر مقطـع از اقداماتـی که ما می خواسـتیم 
در عـراق بکنیـم، از بازگشـایپی سـفارت و 
انتخاب سـفیر گرفته، تـا حمایت از شـورای 
حکومتـی، کمـک بـه رونـد دولت سـازی در 
عراق، کمک به مسـئله مبـارزه با تروریسـم 
و ناآرامی هـا در عـراق، کمـک بـه وضعیـت 
اقتصـادی عـراق و همکاری هـای تجـاری، 
بـرای همـه ایـن مراحـل مـا نیازمنـد طـرح 
مـدون و راهبردی بودیـم. یکـی از ویژگی ها 
و نخبگی هـای آقـای سـلیمانی ایـن بـود 
کـه ایشـان این طـور نبـود کـه بگویـد خیلـی 
خب، ما در عـراق تصمیـم گرفتیـم االن این 
کار را بکنیـم، پـس برویـد و ایـن کار را انجـام 
بدهیـد. ایشـان می گفتنـد ایـن تصمیـم را 
بایـد بـه یـک طـرح مکتـوب تبدیـل بکنیم. 
بـرای همیـن، از مـا به عنـوان وزارت امـور 
خارجه، وزارت اطالعـات، وزارت بازرگانی و 
از همـه دسـتگاه های ذی ربط می خواسـت 
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طرح هـای خودمـان را ارائـه بدهیـم. بعـد 
می آمـد سـاعت ها بـرای بررسـی آن طرح ها 
جلسـه می گذاشـت. مسـئولیت بـا خـود 
وقـت  تمـام  حوصلـه  بـا  و  بـود  ایشـان 
می گذاشـت. گاهی اوقـات این جلسـات از 
هشـت صبـح شـروع می شـد و تـا اذان ظهر 
ادامـه پیـدا می کـرد، نمـاز و ناهـار برگـزار 
می شـد و پـس از آن، جلسـه ادامـه پیـدا 

 تـا سـه بعدازظهـر.
ً
می کـرد مثـال

از ویژگی هـای ایشـان ایـن بـود کـه راجـع 
بـه آن طـرح، سـاعت ها بحـث می کـرد و بـا 
هـر دسـتگاهی به گونـه ای بحـث می کـرد 
کـه انـگار خـود ایشـان سـال ها راجـع بـه آن 
موضـوع تجربـه دارد. تمـام نقـاط ضعـف و 
قوت آن طرح در آن جلسات، موردمناقشه 
قـرار می گرفـت و در آخـر تبدیـل می شـد 
بـه طـرح یـک صفحـه ای کـه ایـن طـرح در 
اختیـار وزارت امـور خارجـه بـود و بـرای هـر 
دسـتگاهی یکی دو صفحـه برنامـه کار از آن 

جلسـات حاصـل می شـد.

ایـنپروندههـابهدلیـلایـنکـه
بودنـد، مختلـف ابعـاد دارای
پیچیدگیهـایخـاصخودشـانرا
داشتند.یکفرماندهنظامیچگونه
پختگی از توانسـتهبـودبـهایـنمـرز
و سیاسـت عرصـه  در توأمـان

نظامیگریبرسد؟
مـن فکـر می کنـم بخشـی از ایـن مسـئله 
جنـگ  دوران  در  ایشـان  تجـارب  بـه 
تحمیلـی برمی گشـت. فرماندهـان سـپاه 
در سـطوح مختلـف ویژگـی بـارزی داشـتند 
کـه عـالوه  بـر ایـن کـه در میـدان نظامـی و 
دفاعـی می جنگیدنـد و از امنیـت کشـور 
دفـاع می کردنـد، دائـم تحـت آموزش های 
سیاسـی سـپاه هـم قـرار می گرفتنـد. یـادم 
بـا عنـوان  می آیـد آن زمـان، نشـریه ای 
کـه  داشـتند  رویدادهـا«  و  »تحلیل هـا 
 ذهـن فرماندهـان 

ً
خیلـی قـوی بـود. واقعـا

سـپاه به گونـه ای آمـوزش دیـده بـود کـه 
در هـر حرکـت نظامـی کـه می خواسـتند 
انجـام بدهنـد، تمـام شـرایط جبهه، شـرایط 
منطقـه ای و شـرایط بین المللـی جنـگ را 
محاسـبه می کردند. باالخـره جنگ تحمیلی 

زمانیکه زمانیکهدر در
وزارت وزارتخودمادر خودمادر

خارجه خارجهامور امور
بهتأسیس

ً
بهتأسیساصال
ً
اصال

سرکنسولگریهایسرکنسولگریهای
عراق عراقجدیددر جدیددر

نمیاندیشیدیم،نمیاندیشیدیم،
آنجلسات آنجلساتدر در

سردارسردار
ح حاینموضوعمطر اینموضوعمطر

میشدکهیکیازمیشدکهیکیاز
دستورالعملهایدستورالعملهای

وزارتامور وزارتامورمادر مادر
خارجهاینباشدکهخارجهاینباشدکه
بهدلیلپیوندهایبهدلیلپیوندهای

تاریخیدوملت،تاریخیدوملت،
عراق عراقمابایددر مابایددر

برایتسهیلبرایتسهیل
رفتوآمد رفتوآمددر در

مردمدوکشورمردمدوکشور
کنسولگریهایکنسولگریهای

جدیدایجادجدیدایجاد
دلآن دلآنکنیم.از کنیم.از

نگاهراهبردینگاهراهبردی
سردار،ایجاددوسردار،ایجاددو

سرکنسولگریدرسرکنسولگریدر
اربیلوسلیمانیهاربیلوسلیمانیه

بیرونآمدبیرونآمد

ارتـش بعـث عـراق علیـه ایـران به دلیـل 
ایـن کـه کل دنیا پشـت صـدام بودنـد ابعاد 
بین المللـی پیدا کـرده بـود. به نظـرم تجربه 
آن جنـگ برای سـردار سـلیمانی هـم تجربه 
بسـیار مهمی بـود. ضمن ایـن کـه مبارزاتی 
که سـردار سـلیمانی در دوره انقالب داشت 
هیـچ گاه جـدای از مباحـث سیاسـی نبـود.

نکته دوم این بـود که سـردار خیلی مطالعه 
می کرد و دقیق هم بود. در همین دو سـالی 
 یـک 

ً
کـه در مجلـس هسـتم، ایشـان بعضـا

نسـخه از بولتن هـا، تحلیل هـا و مطالـب 
مختلفـی را کـه بـه دسـتش می رسـید، برای 
مـن هـم می فرسـتاد. وقتی ایـن مطالـب را 
نـگاه می کـردم، می دیـدم خـود سـردار زیـر 
برخی مطالبش خط کشیده است؛ بنابراین 
شاهد بودم ایشان چقدر تأمل دارد و سعی 
می کند از البـه الی مطالب مختلـف به درک 

و برداشـت درسـت برسد.
البته الزم اسـت توضیحی دربـاره پیچیدگی 
از  یکـی  بدهـم.  منطقـه ای  پرونده هـای 
ویژگی هـای بـارز سـردار سـلیمانی ایـن بـود 
کـه پرونده هایپـی کـه ایشـان در ایـن مـدت 
بیـش از دو دهـه فرماندهـی نیـروی قـدس 
 
ً
به آنهـا پرداخـت، پرونده هایپـی بود کـه اوال

 به شـدت 
ً
به شـدت بین المللـی بـود، ثانیـا

 به شـدت سیاسـی و بـا 
ً
امنیتـی بـود و ثالثـا

پیچیدگی هـای خـاص بـود. شـما وقتـی 
می گوییـد پرونـده سـوریه، بـا پرونـده ای 
مواجه ایـد کـه یـک طرفـش تجزیـه سـوریه 
بایـد  مستشـار  به عنـوان  شـما  و  اسـت 
کمـک کنید ایـن کشـور تجزیـه نشـود و یک 
جنس هـای  از  تروریسـت هایپی  طرفـش 
مختلـف و تـا بن دنـدان مسـلح هسـتند که 
شـما بایـد کاری بکنیـد تـا امنیتـی کـه ایـن 
تروریسـت ها از مـردم سـوریه ربوده انـد، 
مجـددا پـس گرفتـه بشـود و امنیت بـه این 
کشـور برگـردد. بنابرایـن وقتـی می گوییـد 
سـوریه، وقتـی می گوییـد عـراق، وقتـی 
می گوییـد فلسـطین، یعنـی چنـد میلیـون 
انسـان اعـم از شـیعه و سـنی و مسـیحی و 
ایزدی و کرد و غیـره که به  دلیل مداخله های 
آمریکا و حضور تروریسـت ها و تجـاوز رژیم 
صهیونیسـتی، در ایـن سـرزمین ها آواره 
شـده اند. اینهـا پرونده های سـاده ای نبود و 

شـما نمی توانسـتید بگویید من یـک ژنرال 
هسـتم و مأموریتـم مبـارزه بـا داعـش در 
سوریه اسـت، پس می روم خطی را می گیرم 
و در یک محـور بـا داعـش مبـارزه می کنم و 
 نمی توانسـتید این 

ً
برمی گـردم. شـما اصـال

ابعـاد مختلـف را از هـم تفکیـک بکنیـد. به 
همیـن دلیـل اسـت کـه سـردار سـلیمانی 
در سـوریه بایـد هم زمـان کارهـای مختلفی 
انجـام مـی داد و نمی توانسـت بگویـد بـا 
آزادسـازی  ژنرال هـا راجـع بـه چگونگـی 
خان طومـان برنامه ریـزی کردیـم و کارم 

تمـام شـد.
می دیـدم سـردار وقتـی می خواسـت بـه 
سـوری ها برای آزادسـازی یک منطقه کمک 
بکنـد، اول ابعـاد انسـانی را  -کـه سـفارش 
اکیـد حضـرت آقـا در همـه ایـن بحران هـا 
بـوده و هسـت و به شـدت مدنظـر سـردار 
بـود- لحـاظ می کـرد، ایـن کـه در کاری کـه 
می کنیـد، خونـی از دمـاغ بی گناهـی ریخته 
نشـود. دومین مسـئله این بود که این کاری 
کـه می خواهد بشـود، مـردم را آواره و گرفتار 
می کند؛ حـاال ما بایـد بـرای آن مردم چـه کار 
بکنیـم. مـردم بعضـی از مناطق سـوریه که 
از سـوی نیروهـای جبهة النصـره و دیگـران 
محاصـره شـده بودنـد، آب نداشـتند، بـرق 
نداشـتند، غـذا و امکانـات نداشـتند و سـه 
سـال هـم بـود در محاصـره بودنـد. ممکـن 
 
ً
بـود خیلی ها کـه درگیر جنگ هسـتند، اصال

به ابعاد دیگـر خیلی توجـه نکننـد اما ذهن 
سـردار سـلیمانی مشـغول ایـن هم بـود که 
چگونـه بـه مـردم گرسـنه و قحطـی زده ایـن 
مناطق، هـم غـذا و امکانـات برسـاند و هم 
برای مجروحان امکانات پزشـکی مهیا کند. 
ضمـن این کـه بایـد نیروهـای نظامـی را هم 
برای شکسـتن این محاصره مدیریت بکند. 
در ایـن موضوعـات همـواره مشـورت های 
مهمـی بیـن آقـای بشـار اسـد، سیدحسـن 
نصرهللا و سـردار سـلیمانی جریان داشـت.
معرکـه  ایـن  وسـط  ببینیـد  شـما  حـاال 
یک دفعـه یـک طـرح سیاسـی راجـع بـه 
سـوریه مطـرح می شـد و مـا در وزارت امـور 
خارجـه می خواسـتیم برویـم بـا مقامـات 
سـازمان ملـل، اروپایپـی، روسـی و منطقـه 
بـرای برگـزاری یـک اجـالس بین المللـی 
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جامعـه  نقـش  یـا  سـوریه  بـا  مرتبـط 
بین المللـی در کمـک بـه حـل ایـن بحـران 
بحـث و مذاکره کنیـم. در این شـرایط، تلفن 
می کردم به سـردار. سـردار که در سوریه بود 
و با خـط تمـاس مطمئـن صحبـت می کرد، 
در آن معرکـه آتـش و خـون، بـا آرامـش، ده 
 
ً
پانـزده دقیقه با مـن صحبت می کـرد و مثال

 بگـو و این 
ً
می گفـت این پنـج نکتـه را حتمـا

کـه مـا در ایـن دو موضـوع آمادگـی داریـم 
فـالن کار را انجـام بدهیـم. در آن شـرایط 
پراضطـراب، حواس ایشـان بـه این بـود که 
در مذاکره ای که در سازمان ملل دارد شکل 
می گیـرد، چگونـه وارد شـویم. این گونـه 
رفتارکـردن وسـط چنیـن معرکـه ای خیلـی 
سـخت خواهـد بـود اگـر شـما یـک انسـان 
اسـتثنائی نباشید. شـاید اگر این سـؤاالت را 
از خیلی افراد که در کار دیپلماسـی هسـتند 
می کردنـد، پاسـخ مـی داد حـاال صبـر کنیـد 
تـا فـالن شـهرها آزاد بشـود و بعـد صحبـت 
کنیـم ولـی سـردار نمی گفـت بگـذار ایـن 
شـهر آزاد بشـود، بلکـه می گفـت اگـر االن 
فرصتی اسـت کـه یـک گلولـه کمتر شـلیک 
بشـود و یک مسـلمان یـا یـک انسـان کمتر 
کشـته بشـود، باید این کار را انجـام بدهیم، 

یکیازویژگیهاییکیازویژگیهای
دیپلماتیکدیپلماتیک
حاجقاسماینبودحاجقاسماینبود
کههیچگاهچیزیکههیچگاهچیزی
راتحمیلنمیکردراتحمیلنمیکرد
کهایننظرماوکهایننظرماو
بهنفعشماستبهنفعشماست
اینکاررا

ً
اینکارراوحتما
ً
وحتما

انجامبدهید،خیر.انجامبدهید،خیر.
ایشانمیگفتنداینایشانمیگفتنداین
مجموعهیافتههاومجموعهیافتههاو
تجاربماست،شماتجاربماست،شما
بررسیکنیدببینیدبررسیکنیدببینید
کدامیکازاینهاراکدامیکازاینهارا
میتوانیددرعراقمیتوانیددرعراق
ودرراستایمنافعودرراستایمنافع
مردمعراقپیشمردمعراقپیش
ببرید.بنابراینرفتارببرید.بنابراینرفتار
مهمحاجقاسمدرمهمحاجقاسمدر
مذاکرهدیپلماتیکمذاکرهدیپلماتیک
وکارسیاسیاشوکارسیاسیاش
درعراقاینبودکهدرعراقاینبودکه
همهچیزرادراختیارهمهچیزرادراختیار
طرفهایعراقیقرارطرفهایعراقیقرار
میدادومیگفتمیدادومیگفت
حاالخودتانحاالخودتان
تصمیمبگیریدتصمیمبگیرید

 بایـد از موضـع اقتـدار و از 
ً
امـا مذاکره حتمـا

موضـع منطـق انجـام بشـود.
 چـرا تـو در 

ً
حـاال شـاید یـک نفـر بگوید اصـال

این شـرایط ویژه با سـردار تماس می گرفتی 
 می گفتـی مـن دارم مـی روم لنـدن 

ً
و مثـال

و بـا وزیـر خارجـه انگلیـس صحبـت دارم و 
می خواهـم نظر شـما را هم راجع بـه منطقه 
بپرسـم؛ خـب، خـودت بایـد چهارچوب هـا 
را بلـد باشـی. بلـه، مـن چهارچوب هـا را 
 سـردار نقـش مهمـی 

ً
می دانسـتم؛ امـا اوال

در منطقـه داشـت و ایـن خیلـی بـرای مـن 
مهم بود کـه بدانـم ایشـان مسـئله را چطور 
می بینـد و مـن کـه دارم بـرای مذاکـره بـه 
لندن می روم، چـه گـره ای را از مأموریتی که 
نظام برای امنیت بر دوش سـردار گذاشـته، 
 ایـن تماس هـا 

ً
می توانـم بـاز کنـم. ثانیـا

بـرای کار مـن ارزش افـزوده داشـت؛ یعنـی 
وقتـی می خواسـتم بـروم مذاکـره کنـم، 
طرف هـای مقابـل هـم انتظاراتـی از مـا 
داشـتند و تحقـق ایـن انتظـارات بـا توجـه 
بـه نفـوذ معنـوی مـا در منطقـه و ایـن کـه 
ایـن کار بایـد بـه نفـع مـردم منطقـه باشـد، 
 
ً
نیاز بـه هماهنگـی و موافقت داشـت. مثال
مـن مذاکـره ای بـا خانـم فدریـکا موگرینـی 
-اگـر اشـتباه نکنـم، در بروکسـل- داشـتم 
کـه شـاید نزدیـک بـه چهـار سـاعت طـول 
کشـید. خانم موگرینی خیلی بر پرونده های 
منطقـه و مسـائل منطقـه مسـلط بـود. در 
نهایـت قـرار شـد ایشـان اقدامـات مهمـی 
را بـرای مقابلـه بـا نقـض حقوق بشـر در یک 
 او 

ً
کشـور منطقـه انجـام بدهـد امـا متقابـال

هـم درخواسـت هایپی داشـت. ایـن خیلـی 
مهـم بـود کـه مـا چـه کمکـی می توانیـم بـه 
تحقق درخواسـت های ایشـان بکنیم که به 
نفع مـردم منطقـه باشـد و ایـن امور نیـاز به 

هماهنگـی و موافقـت داشـت.
ضمن ایـن که سـردار اگر حس می کـرد کاری 
دارد انجـام می شـود کـه بـرای حـل بخشـی 
از بحـران مفیـد اسـت، بـا ایـن کـه وسـط 
معرکـه جنـگ بـود، وقـت می گذاشـت و 
 فکر می کرد و جلسـه تشکیل می داد. 

ً
واقعا

حتی در خیلـی از موضوعـات، الزم بود خوِد 
سـردار مذاکره کنـد تـا کار را پیش ببـرد و این 
خیلی مهـم بـود کـه وقتـی پیشـرفت کار به 

مذاکـره سـردار سـلیمانی منـوط می شـود، 
سـردار چگونـه وارد مذاکـره می شـود. البته 
ایشـان هیچ گاه در حـوزه مأموریـت وزارت 
امـور خارجـه، خودشـان مسـتقیم مذاکـره 
نمی کردنـد امـا در مباحـث تخصصـی خود 

در سـطوحی بـاال مذاکراتـی داشـتند.

سـلیمانیبـرایاتخـاذیک سـردار
تصمیمیـاایجـادیـکرونـد،چگونه
بـهنتیجـهمیرسـید؟باالخـرههرچـه
باشـد،متغیرها بیشـتر پیچیدگیکار
داخلـیوخارجی وعوامـلتأثیرگـذار

همبیشترمیشود.
 تصمیـم نظام این بـود که برای 

ً
ببینید، مثال

برقـراری ثبـات و امنیـت در عـراق بایـد بـه 
کمک دولت عراق برویم. ایشـان ساعت ها 
بحـث و گفت وگـو و جلسـه می گذاشـت تـا 
به یک دسـتورالعمل واحد برسد. صادقانه 
بگویم، در زمانی کـه خود مـا در وزارت امور 
 به تأسـیس سرکنسولگری های 

ً
خارجه اصال

جدیـد در عـراق نمی اندیشـیدیم، در آن 
مطـرح  موضـوع  ایـن  سـردار  جلسـاِت 
می شـد که یکـی از دسـتورالعمل های ما در 
وزارت امـور خارجـه ایـن باشـد کـه به دلیـل 
پیوندهـای تاریخـی دو ملـت، مـا بایـد در 
عـراق بـرای تسـهیل در رفت وآمد مـردم دو 
کشـور کنسـولگری های جدیـد ایجـاد کنیم. 
از دل آن نـگاه راهبـردی ایشـان، ایجـاد دو 
سرکنسـولگری در منطقـه -کردسـتان عراق 
اربیـل و سـلیمانیه- بیـرون آمـد. سـردار 
بحـث  سـاعت ها  موضـوع  همیـن  روی 
می کـرد آیـا ایـن کافـی اسـت مـا بیاییـم در 
اربیـل به عنـوان پایتخـت اقلیـم کردسـتان 
سرکنسـولگری ایجـاد کنیـم یـا ایـن کـه نـه. 
سـلیمانیه هم نیـاز بـه سرکنسـولگری دارد. 
 نظرشـان ایـن بود کـه اقلیم 

ً
بعضی هـا مثـال

کردسـتان یـک پایتخـت دارد بـه نـام اربیل 
و مـا بایـد در همـان اربیـل سرکنسـولگری 
تأسـیس کنیـم. امـا جالـب اسـت بدانیـد، 
سـردار نظـرش این بـود که بـا درنظـر گرفتن 
واقعیت هـای جامعـه کـرد در شـمال عراق 
که دو حزب سیاسـی وجود دارد، الزم اسـت 
کاری کنیـم تـا هـر دوی اینهـا حـس کننـد که 
فاصلـه مـا بـا آنهـا بـه یـک انـدازه اسـت؛ ما 
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نیامده ایـم فقـط یـک حـزب را انتخـاب و 
یکی دیگـر را محـروم کنیم. پـس همان طور 
کـه در کربـال و نجـف دو سرکنسـولگری 
ایجـاد کردیـم، در اقلیـم کرد هـم نیاز بـه دو 
سرکنسـولگری داریـم. حتـی نظـر سـردار 
ایـن بـود کـه در مناطـق سنی نشـین عـراق 
نیـز بایـد بـرای تعمیـق روابـط بیـن مناطـق 
سنی نشـین ما و مناطـق سنی نشـین عراق، 

سرکنسـولگری هایپی تعریـف بشـود.
یا وقتی سـازمان ملل می خواست در عراق 
انتخابـات برگـزار کنـد، مـردم عـراق، اعـم از 
معتمـدان، عشـایر و قبیله هـای مختلـف، 
پـای کار برگـزاری انتخابـات بودنـد؛ امـا 
دوسـتان عراقـی ما بـه ایـن مکانیسـم های 
خشـک و شـیک سـازمان ملـل به عنـوان 
الگـوی انتخاباتـی اعتماد نمی کردنـد. یادم 
هسـت بـرای اولیـن انتخاباتـی کـه بنـا بـود 
برگزار شـود، کلی جلسـه و بحث و مشـورت 
بـا دوسـتان عراقـی داشـتیم و بـرای این که 
عراقی ها انتخابات مطمئن داشـته باشند، 
تجربه هایپـی کـه در وزارت کشـور، شـورای 
نگهبان و همچنین در به کارگیری معتمدان 
محلی داشـتیم، همـه  را در اختیار دوسـتان 
عراقی مان گذاشـتیم. هیئت های مختلفی 
اعم از شیعه، سنی، کرد، مسـیحی و ترکمن 
 این طـور نبـود 

ً
بـه اینجـا می آمدنـد و اصـال

که شـما بگوییـد فقط بـا یک جریـان خاص 
داریـم کار می کنیـم و فقـط آنهـا می تواننـد 
بیایند از مراحل برگزاری انتخابـات در ایران 

بازدیـد کننـد.
نکتـه دیگـر، دربـاره روش هـای انتخاباتـی 
سـازمان ملـل بـود کـه آمریکایپی ها بـه این 
بهانه فشـار می آوردند تا آدم های خودشان 
را روی کار بیاورنـد، اما خواسـته مـردم عراق 
و بـه  َتَبـع آن خواسـته جمهـوری اسـالمی 
ایـران ایـن بـود کـه یـک انتخابـات واقعـی 
در عـراق برگـزار شـود. خـب، بـرای هـر کدام 
از ایـن مراحـل نیـاز بـود بـا مقامـات عراقی 
مذاکره صورت گیرد. نگاه سـردار سـلیمانی 
این بـود که دوسـتان مـا در عـراق آدم هایپی 
بسـیار فهیم و اهل عمل هسـتند، امـا برای 
ایـن کـه بـا مـا هم معنـا بشـوند و ادبیـات 
مـا را به خوبـی متوجـه شـوند، بایـد کمـی 
ایشـان سـاعت ها   

ً
واقعـا کـرد.  حوصلـه 

وقتیداعشوقتیداعش
میخواهدمیخواهد

فرماندهانوفرماندهانو
نیروهایشراازنیروهایشرااز

محاصرهشده محاصرهشدهشهر شهر
ج سوریهخار جدر سوریهخار در

کند،میگویداگرکند،میگویداگر
ژنرالسلیمانیژنرالسلیمانی

وحزبهللالبنانوحزبهللالبنان
تضمینمیکنندتضمینمیکنند

پشت،کسی پشت،کسیکهاز کهاز
ج جمارانزند،خار مارانزند،خار

میشویممیشویم

وقت می گذاشـتند تـا بتوانند مسـائل را جا 
بیندازنـد. فرض کنید دغدغه طـرف عراقی، 
برگـزاری انتخابـات اسـت و در ایـن زمینـه 
سـؤال و ابهـام دارد. حاج قاسـم به عنـوان 
مسـئول پرونـده می توانسـت دو کار انجام 
بدهد؛ می توانسـت بگوید بچه های وزارت 
 اگـر تجربـه ای از برگزاری 

ً
امـور خارجـه، مثـال

انتخابـات زیر نظر سـازمان ملـل در آفریقا، 
افغانسـتان یـا جـای دیگـر دارنـد، بـه دفتـر 
سـازمان ملـل در تهـران و عراق کمـک کنند 
 وزیـر کشـور 

ً
تـا ایـن تجربـه در اختیـار مثـال

عراق قـرار بگیـرد. امـا حاج قاسـم راه دوم را 
انتخـاب می کـرد و بـه عراقی هـا می گفـت 
بیاییـد انتخابـات مـا را از نزدیـک ببینیـد و 
مـا همـه جزئیـات برگـزاری انتخابـات را کـه 
مراحل بیسـت  وچندگانه ای دارد، در اختیار 

آنهـا می گذاشـتیم.
ایـران  در  سـلیمانی  سـردار  مگـر  حـاال 
انتخابـات برگـزار کـرده اسـت؟ خیـر؛ امـا 
آمـد  بـه میـان  ایـن مسـئله  پـای  وقتـی 
 می دیـدم ایشـان سـاعت ها وقـت 

ً
واقعـا

می گذاشـت و بـا شـورای نگهبـان، وزارت 
کشـور و وزارت امـور خارجـه کـه تجربـه 
برگزاری انتخابـات در خـارج از کشـور را دارد 
و همچنین افـرادی کـه در این زمینـه تجربه 
داشـتند، جلسـات متعـدد می گذاشـت. 
بعـد، از دوسـتانی کـه مسـئول پرونـده 
افغانسـتان بودند دعوت می کرد تا بگویند 
سـازمان ملـل انتخابـات را در افغانسـتان 
 در آفریقا بـا چـه روشـی برگـزار کرده 

ً
یـا مثـال

اسـت. ماحصـل ایـن جلسـات را سـردار 
سـلیمانی در سـطح باال بـه دوسـتان عراقی 
منتقـل می کـرد و در سـطوح پایین تـر نیـز 
سـایر مسـئوالن، ایـن وظیفـه را بـه عهـده 
داشـتند. بعـد از برگـزاری ایـن جلسـات، 
مطرح  شـده  مباحـث  عراقـی  مقامـات 
را در سیسـتم خودشـان تجزیه وتحلیـل 
می کردنـد و در نهایـت مسـئوالن ذی ربـط 
عراقی حسـب مصلحت کشورشـان دسـت 

بـه انتخـاب می زدنـد.
یکـی از ویژگی هـای دیپلماتیک حاج قاسـم 
ایـن بـود کـه هیـچ گاه چیـزی را تحمیـل 
نمی کردنـد کـه ایـن نظـر ماسـت و بـه نفـع 
 ایـن کار را انجـام بدهیـد. 

ً
شماسـت و حتمـا

مجموعـه  ایـن  می گفتنـد  ایشـان  خیـر، 
یافته هـا و تجـارب ماسـت، شـما بررسـی 
کنید ببینیـد کـدام یـک از اینهـا را می توانید 
در عـراق و در راسـتای منافـع مـردم عـراق 
پیش ببرید. بنابراین رفتار مهم حاج قاسـم 
در مذاکـره دیپلماتیـک و کار سیاسـی اش 
در عـراق این بـود کـه همـه چیـز را در اختیار 
طرف هـای عراقـی قـرار مـی داد و می گفـت 
حـاال خودتـان تصمیـم بگیرید.می توانیـد 
برویـد همـه را سفت وسـخت بـا سـازمان 
ملـل ببندیـد و بـه آنهـا بگوییـد هرطـور کـه 
می خواهنـد انتخابـات را برگـزار کننـد، یـا 
این کـه خودتان بـا اسـتفاده از تجربـه ای که 
وجـود دارد و مکانیسـمی که سـازمان ملل 
ارائـه می کنـد، بومی سـازی کنیـد و بگوییـد 
منافع مردم مـا در عراق با برگـزاری این گونه 
از انتخابات بیشـتر تأمین می شـود. ایشان 
بـه ایـن موضـوع در پرونـده سـوریه و دیگـر 
پرونده هـا هـم اعتقـاد داشـتند و لـذا نقش 
ما در ایـن پرونده هـا کمک مستشـاری یا هر 
کمکـی بـود کـه آنهـا درخواسـت می کردند.

همبـهطرف چقـدر باالخـرهماهـر
عراقـینزدیـکبـودهباشـیموروابط
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بودهباشـد،امابرای دوسـتانهبرقرار
پذیرشپیشـنهادهایمابایدسـطح
اعتمادوجودداشـتهباشـد. باالیییاز
ایناعتمادراشهیدسلیمانیچگونه
بـرایدوسـتانعراقـیومنطقـهای

ایجادکرد؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال مثالـی می زنـم: 
 نماینده دبیرکل سـازمان ملل در امور 

ً
اخیرا

عراق با یکـی از مقامات ما دیدار کـرده بود. 
او بـه طـرف ایرانـی گفتـه بـود در ایـن مدت 
که نماینـده دبیـرکل سـازمان ملـل در امور 
عـراق شـده ام، وقتـی در مسـائل پیچیـده 
عراق بـا مقامـات عراقـی صحبـت می کنم، 
تعجب می کنـم، می بینـم بعضی هایشـان 
بـه مـا می گوینـد در ایـن موضـوع، نظـر 
حاج قاسـم سـلیمانی این گونه بـود. بعد او 
از مقـام ایرانـی پرسـیده بـود چگونـه اسـت 
کـه شـما این قـدر در عـراق دخالـت داریـد؟ 
مقـام سیاسـی مـا بـه او گفته بـود چیـزی که 
مقامات عـراق از مـا دیده اند، جـز صداقت 
و جـز خیرخواهـی بـرای مـردم عـراق نبـوده 
اسـت؛ بنابرایـن در مسـائل مختلـف، آنجـا 
که الزم اسـت، سـعی می کنند نظر مـا را هم 
بگیرنـد؛ اگـر نظـر حاج قاسـم را می گیرنـد 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه حاج قاسـم آنجـا 
فرمانـده اسـت و دسـتور می دهـد، بلکـه 
اعتمـاد دارند بـه این کـه جمهوری اسـالمی 
ایـران در جهت خیـر آنها نظر می دهـد و این 
نشـان دهنده اعتماد مردم به مـا و عملکرد 

درسـت مـا در عـراق اسـت.
امـا ایـن کـه حاج قاسـم چگونـه در منطقـه 
حاج قاسـم شـد، یـا چـه رفتـاری داشـت 
کـه وقتـی داعـش می خواهـد فرماندهـان 
و نیروهایـش را از شـهر محاصره شـده در 
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سـوریه خـارج کنـد، می گویـد اگـر ژنـرال 
تضمیـن  لبنـان  حـزب هللا  و  سـلیمانی 
می کنند که از پشـت، کسـی ما را نزند، خارج 
می شـویم، علت هـای مختلفـی دارد کـه 
من فقـط یـک بخـش آن را می گویـم. وقتی 
موصل سـقوط کرد از اولین دولت هایپی که 
بـه درخواسـت دولـت عـراق بـه کمـک آنها 
شـتافت، جمهـوری اسـالمی ایـران بـود کـه 
رفت و مانع سـقوط بغداد و ورود داعش به 
کربال و نجف شد. داعش تصمیم گرفته بود 
عتبات عالیات را ویـران کند، کماایـن که در 
ابعـاد کوچک تـر، برخـی از مزارهای بـزرگان 
صـدر اسـالم در سـوریه را ویـران کـرده بـود.

زمانـی کـه داعـش بـه سـراغ اربیـل رفـت، 
مـن معـاون وزیـر امـور خارجـه بـودم. آن 
زمـان آقـای مسـعود بارزانـی پیـام داد کـه 
بـه داد مـا برسـید. امـا قبـل از آن، مسـعود 
بارزانـی چندیـن بـار بـا آمریکایپی هـا تماس 
بـود.  گرفتـه و درخواسـت کمـک کـرده 
 بـه او گفتـه بودنـد بایـد 

ً
آمریکایپی هـا صرفـا

بررسـی کنیـم. امـا سـردار سـلیمانی در اوج 
تهدیـد داعـش علیـه اربیل، بـا هواپیمـا و با 
ریسـکی بـاال وارد اربیـل شـد و بـا کمـک بـه 
کردهـا، اقلیـم کردسـتان را از دسـت داعش 
نجات داد. البته سردار سـلیمانی به همین 
انـدازه هم بسـنده نکـرد. مجـددا خاطره ای 
بگویم؛ یـادم هسـت یـک روز در دفتـر کارم 
در مجلـس نشسـته بـودم کـه رئیس دفتـر 
آقـای سـلیمانی پیغـام داد هیئـت خیلـی 
ویـژه ای از عـراق آمـده و سـردار گفتند شـما 
هـم حرف هایشـان را بشـنوید. در همیـن 
مسـئله، ظرایـف کاری ایشـان را ببینیـد. 
سـردار به من می گفت مـا درنهایت نظامی 
هسـتیم و چون از مـا در مبارزه با تروریسـم 

کار  داریـم  می کننـد  کمـک  درخواسـت 
می کنیـم ولی خـوب اسـت که اینهـا تحلیل 
شـما را از منظـر دیپلماتیـک هـم بشـنوند. 
جالـب اسـت بدانیـد ایـن مهمانـان سـردار 
چـه کسـانی بودنـد؛ جمـع بزرگـی از سـران 
عشـایر اهل سـنت عـراق بـه ایـران آمـده 
بودنـد و از جمهـوری اسـالمی ایـران یـک 
درخواسـت داشـتند: ایـن کـه شـما مناطق 
شیعه نشـین را از شـر داعش نجـات دادید، 
مناطق کردنشـین را هم از شر داعش نجات 
دادیـد، خواهـش می کنیـم بیاییـد مناطـق 

سنی نشـین را هـم نجـات بدهیـد.
مـن حرف هایشـان را شـنیدم. بسـیاری از 
ریش سـفیدان عشـایر بـزرگ اهل سـنت 
بـود  ایـن  حرف شـان  بودنـد.  عـراق 
آمریکایپی هـا و برخـی از کشـورهای عربـی 
بـه مـا گفته انـد دِر خانه هایتـان را بـه روی 
داعـش بـاز کنید.اینهـا قـرار اسـت بیاینـد 
قـدرت را در عـراق مثـل دوره صـدام دوباره 
به  شـما برگردانند، مـا هم فریـب خوردیم و 
نتیجه این شـد که تمام مناطق سنی نشـین 
افتاده زیـر چکمه هـا و تانک هـای داعش و 
زن و دختر مـا امنیت ندارند و داسـتان های 
غم انگیـزی را تعریـف می کردنـد. امـا یکـی 
از نـکات مهمی کـه بیـان کردند این بـود که 
می گفتنـد آمریکایپی هـا هفتـه ای یک بـار 
می آینـد در چادرهـای مـا و خانه هـای مـا 
نگـران  می گوینـد  مـا  بـه  و  می نشـینند 
نباشـید، مـا شـما را از شـر داعـش نجـات 
می دهیـم. می گفتند حاال سـه ماه گذشـته، 
 
ً
همـه چیـز از دسـت رفتـه و می بینیـم اصال
هیـچ چیـزی نداریـم. نـه زمیـن داریـم، نـه 
حیثیتی برای مـان مانده و تازه بـه همکاری 
با داعش هـم متهـم هسـتیم. آمریکایپی ها 

به مـا می گفتنـد صبـر کنید، مـا داریـم کاری 
انجـام می دهیـم، داریـم بررسـی می کنیـم؛ 

ولـی کاری نکردنـد.
اینهـا در ایـن وضعیـت آمدنـد بـه ایـران و 
گفتنـد انتظار مـا از جمهـوری اسـالمی ایران 
ایـن اسـت همان طـور که ژنـرال سـلیمانی، 
داعش را از مناطق شـیعی و کـردی دور کرد، 
بیایـد و مناطـق سنی نشـین را هـم آزاد کند؛ 
مـا دیگـر بـه آمریکایپی هـا اعتمـاد نداریـم، 
اینهـا زندگی ما و هسـتی مـا را سـوزانده اند.
شما می دانید بیشترین شـهدا در آزادسازی 
مناطـق اهل سـنت عـراق، شـیعه بودنـد. 
بیشترین شهید را در آزادسـازی این مناطق، 
حشد الشـعبی داد کـه از شـیعه و سـنی و 
کـرد و مسـیحی و اقـوام مختلـف نیـرو دارد. 
ببینیـد تـا چـه انـدازه اعتمـاد وجـود دارد 
کـه ریش سـفیدهایپی کـه رئیـس عشـیره 
سـنی در عـراق هسـتند از سـردار سـلیمانی 
درخواسـت کمـک می کننـد و می گوینـد 
دیگـر بـه آمریـکا اعتمـاد نداریـم. عشـایر 
در عـراق جایـگاه خیلـی مهمـی دارنـد. مـن 
بـا آن هـا از نزدیـک زندگـی کـرده ام. سـردار 
سـلیمانی در ایـن شـرایط بـه آنهـا نمی گوید 
کـه نـه، شـما ایـن خسـارت ها را بـه شـیعه 
وارد کرده ایـد، سیاسـت شـما پـای داعـش 
را بـه عـراق بـاز کـرد، شـما فریـب داعـش را 
خوردیـد! بلکـه سـردار سـلیمانی بـا همـان 
جدیـت و اهتمامـی کـه بـا کمـک مـردم و 
دولت عـراق و نیروهای مسـلح و مرجعیت 
دینی، شهرهای کربال و نجف را مصون کرد و 
اجازه نـداد که دسـت داعش به آنجا برسـد، 
همین کار را در آزادسازی مناطق اهل سنت 
انجام داد. باالخره اینها انسـانند و می بینند 
که چه اتفاقی افتاده اسـت؛ در نتیجه سردار 
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سلیمانی برای شـان قداسـت پیدا می کند.


ً
مشـخصا کـه بـوده مـواردی

امـور وزارت کمـک بـه حاجقاسـم
خارجـهودسـتگاههایدیگـریکـهبا
منطقـهای پروندههـای  در ایشـان

همکاریمیکردند،بیاید؟
بلـه، مثالـی می زنـم. بعـد از سـقوط صـدام 
ما با مشـکلی در وزارت امـور خارجه مواجه 
بودیم. صـدام سـاقط شـده بود و دوسـتان 
مـا در وزارت امـور خارجـه خیلـی اصـرار 
داشـتند که مسـئله الیروبی اروندرود هرچه 
زودتـر بـه جریـان بیفتـد و عهدنامـه ۱9۷۵ 
که بین ایـران و عـراق جـاری اسـت، اجرایپی 
بشـود. شـاید هـر شـخص دیگـری غیـر از 
سردار سلیمانی مسـئول پرونده عراق بود، 
در آن شـرایط به هم ریختـه عـراق می گفـت 
 جـای طـرح ایـن موضـوع نیسـت، اما 

ً
اصـال

سـردار سـلیمانی گفـت شـما کارهای تـان را 
انجـام بدهیـد، بـه یـک چهارچـوب تبدیـل 
و برویـد بـا مقامـات عراقـی صحبـت کنید؛ 
هرجـا هـم کـه الزم شـد، مـن وارد می شـوم. 
ایـن بحـث به  تدریـج پیـش رفـت. البتـه 
و  بـود  به هم ریختـه  خیلـی  هـم  عـراق 
ایـن کار خیلـی طـول کشـید. مـن معـاون 
وزیـر امـور خارجـه بـودم و در زمـان آقـای 
روحانی، به همـراه دکتر جهانگیری، سـفری 
بـه دعـوت نخسـت وزیر وقـت عـراق بـه 
ایـن کشـور داشـتیم. قبـل از این کـه برویم، 
آقـای روحانـی و شـورای عالـی امنیـت ملی 
نظرشـان ایـن بـود کـه باالخـره ایـن بحـث 
ارونـدرود بـرای عمـران و آبادانـی اسـتان 
خوزسـتان و اسـتان بصـره مهـم اسـت و 
ایـن مسـئله را بـه جایپـی برسـانید؛ حداقـل 
طبـق عهدنامـه ۱9۷۵ اقداماتـی حقوقی که 
 یکی 

ً
بایـد انجـام بشـود، عملـی کنیـد. مثـال

از اقدامـات حقوقـی ایـن بـود کـه یـک دفتر 
همکاری مشترک )سی بی سـی( در خرمشهر 
و بصره تشـکیل شـود کـه اینهـا مرتـب برای 
کارهایپـی که قـرار اسـت انجـام بشـود با هم 
در تماس باشـند. ما در چنـد مرحله پیگیری 
کردیـم و بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیدیم. 
قـرار بـر این شـد کـه سـردار سـلیمانی کـه در 
موضوعـات مختلف بـا عراقی هـا گفت وگو 

یادماستوقتییادماستوقتی
میخواستیمبرایمیخواستیمبرای
مذاکرهباآمریکابهمذاکرهباآمریکابه
عراقبرویم،تأکیدعراقبرویم،تأکید
سرداراینبودکهسرداراینبودکه
آمریکایییهافقطآمریکایییهافقط
دنبالاینهستنددنبالاینهستند
کهچیزیبگیرند؛کهچیزیبگیرند؛
حواستانباشد؛حواستانباشد؛
منمخالفاینمنمخالفاین
نیستمکهتوافقینیستمکهتوافقی
بکنیدکهآنهاهمبکنیدکهآنهاهم
حسکنندچیزیحسکنندچیزی
گیرشانآمدهاست،گیرشانآمدهاست،
ولیحواستانولیحواستان
باشدنرویددودستیباشدنرویددودستی
همهچیزرابدهیدهمهچیزرابدهید
وبرگردید؛مذاکرهوبرگردید؛مذاکره
بایددستاوردعینیوبایددستاوردعینیو
ملموسبرایکشورملموسبرایکشور
داشتهباشدداشتهباشد

دارد، در ایـن موضـوع هـم توصیـه ای بکند. 
سـردار سـلیمانی بـا ایـن کـه در آن مقطـع 
گرفتار چند موضوع در عراق بود و همچنین 
در اوج درگیـری بحث هـای مربـوط به جنگ 
بیسـت ودو روزه در غـزه بـود، امـا ایشـان از 
آنجـا کـه منافـع ملـی مـا بـه ارونـدرود ربـط 
پیدا می کند و ایـن موضوع بین مـردم عراق 
و ایـران مشـترک اسـت، بـه مـن گفت شـما 
بروید دنبال کنید و اگر الزم شـد، پیام بدهید 
تـا در جلسـه ای کـه آقـای جهانگیـری بـا وزیر 
خارجه عـراق دارد من هم می آیـم و در حدی 
که باالخره اعتباری پیـش آنها داریم، من هم 
درخواسـت می کنم کـه ایـن موضـوع زودتر 
حل وفصل بشود. بعضی از دوستان به من 
گفتند حاال حاج قاسـم برای این که دل شـما 
خـوش باشـد چیـزی گفتـه اسـت. مذاکرات 
ما خیلی سـخت بـود و بـه راحتـی بـه نتیجه 
نمی رسـید. پیامـی بـه حاج قاسـم دادیـم 
کـه کار ما بـه اینجـا رسـیده اسـت و اگر شـما 

بتوانید توصیه ای بکنید خیلی خوب است. 
ایشـان پذیرفت. با حاج قاسـم در یک محل 
 رسـمی بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه 

ً
کامـال

عراق قـرار گذاشـتیم. ایشـان قبـل از این که 
بیاید، بـا رئیس جمهور عراق صحبـت کرد، و 
پنج دقیقه زودتر از آن زمان مقـرر خودش را 
رساند. آقای دکتر جهانگیری و آقای ابراهیم 
جعفـری وزیـر امـور خارجـه وقت عـراق هم 
بودنـد. جالـب اسـت بدانیـد  باالخـره مـا 
 -نه این 

ً
هرکدام  ادعایپی داریم، ولـی انصافا

کـه االن سـردار شـهید شـده اسـت بخواهـم 
بگویـم- منطـق مذاکراتـی سـردار بـرای این 
کـه طـرف عراقـی مجـاب شـود کـه ایـن کار 
به نفـع هـر دو طـرف اسـت، قوی تـر از همه 
تجـارب مذاکراتـی مـا وزارت خارجه ای هـا 
و دولتی هایپـی بـود کـه ماه هـا راجـع بـه این 
موضـوع بحـث کـرده بودیـم و ایـن منطـق 
تبدیـل بـه یـک پایـه و مبنـای اساسـی برای 
پیشـرفت های کاری در ایـن موضـوع شـد. 
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 یـک 
ً
توجـه سـردار بـه ایـن موضـوع واقعـا

نقطـه قـوت بـود.

درمذاکرهچهروشیداشتند؟
اعتبـاری که سـردار سـلیمانی داشـت، خیلی 
بـه ایـن مسـئله کمـک می کـرد؛ اما مسـئله، 
 سـردار در این 

ً
فقـط اعتبـار ایشـان نبـود. اوال

جلسـات، عربـی سـخن می گفـت؛ همیشـه 
هـم بـه ایـن نکتـه اصـرار داشـت. بارهـا در 
جلسـاتی کـه مترجـم هـم حضـور داشـت، 
بگذاریـد  بزنیـد؛  حـرف  عربـی  می گفـت 
راحت تر ارتبـاط برقرار شـود. نکتـه دیگر این 
کـه ایشـان وقتـی می خواسـت موضوعـی را 
بـرای طرف عراقـی جـا بینـدازد، هفتاددرصد 
انرژی اش را می گذاشـت تا به آن مقام عراقی 
بگویـد ایـن کاری کـه راجـع بـه آن صحبـت 
می کنـم چقـدر بـرای عـراق مهـم اسـت و چه 
چیزی عایـد شـما می شـود و چه چیـزی عاید 
ما می شـود. یعنی نـگاه سـردار بـه منافع هر 

دو کشـور معطـوف بـود.
یادم هست وقتی می خواستیم برای مذاکره 
بـا آمریکا بـه عـراق برویـم، تأکیـد سـردار این 
بود کـه آمریکایپی ها فقط دنبال این هسـتند 
کـه چیـزی بگیرنـد. حواس تـان باشـد. مـن 
مخالـف نیسـتم توافقـی بکنیـد کـه آنهـا هم 
حس کننـد چیـزی گیرشـان آمده اسـت، ولی 
حواس تان باشـد نروید دودستی همه چیز را 
بدهید و برگردید؛ مذاکره باید دستاورد عینی 

و ملموس برای کشـور داشـته باشـد.
مثـال دیگـری بزنـم. از یکـی از طرف هـای 
خارجـی در منطقـه بـرای حـل یـک موضـوع 
منطقـه ای مهـم کـه بـه امنیـت منطقـه گـره 
خـورده بـود خواسـته بودیـم بـرای مـا کاری 
انجـام بدهنـد. مـا بـرای مذاکـره رفتیـم و 
درخواسـت مان را مطـرح کردیـم. آنهـا هـم 
بـرای انجـام کار، شـرط گذاشـتند و گفتنـد مـا 
حاضریـم ایـن چیـزی کـه شـما می خواهیـد 
انجـام بشـود، امـا شـرطش ایـن اسـت کـه 

بـا  از کشـور مـا  یـک نماینـده عالی رتبـه 
دوسـتی کـه شـما در منطقـه داریـد و ایـن 
فـرد یکـی از مقامـات عالی رتبـه مقاومـت 
اسـت، پنج دقیقه مالقات کنـد. این مالقات 
بـرای آنهـا بسـیار مهـم و ارزشـمند بـود امـا 
قبول این درخواسـت، جـزو اختیـارات حوزه 
وزارت خارجه ای مـن نبود و مربوط به سـردار 
سلیمانی می شـد. من بعد از این که به ایران 
برگشـتم، گـزارش آن مذاکـره را بـه مقامـات 
مافـوق و از جمله بـه سـردار سـلیمانی دادم 
و گفتـم آنهـا بـرای تحقـق چنیـن موضوعـی 
کـه بـرای امنیـت منطقه مهـم اسـت، چنین 
شـرطی گذاشـته اند و می خواهنـد بـا فـالن 
فـرد مالقـات کننـد. سـردار گفـت اگـر آن کار 
را انجـام می دهنـد، انجـام شرط شـان را مـن 
هماهنـگ می کنـم. گفتم ایـن را به آن کشـور 
مهـم بگویـم؟ سـردار گفـت بگـو، ولـی صبـر 
کن! حرفم هنوز تمام نشـده؛ به آنها بگو اول 
شما باید کاری را مدنظر ماسـت انجام دهید 
و بعد مـا کاری را که شـما می خواهیـد، انجام 
می دهیـم. گفتـم اگـر بـه حـرف مـا اعتمـاد 
نکردنـد چـه؟ گفـت مـا هـم بـه حرف شـان 
اعتمـاد نمی کنیـم. بـه آنهـا بگـو اگـر بدانیـد 
ما حرف مـان حـرف اسـت و می توانیـد روی 
حـرف مـا حسـاب کنیـد؛ اگـر بـه مـا اعتمـاد 
داریـد، برویـد کار را انجـام بدهیـد. مـا هـم 
ظرف ۷2 سـاعت بـا همه مالحظـات امنیتی 
که این مالقات برای آن مقـام عالی رتبه  دارد، 
آن را هماهنـگ می کنیـم. آنهـا کار را انجـام 
دادند و در حالی که سردار گفته بود ظرف ۷2 
سـاعت، مالقـات هماهنـگ می شـود ظرف 
2۴ سـاعت آن را هماهنـگ کـرد و مالقـات 

انجـام شـد.

سـوی همیـنرفتارهـااز
ً
قاعدتـا

افزایـش موجـب سـلیمانی شـهید
واعتمادمیشد.ایناعتماددر اعتبار

کارجنابعالیهماثرگذاربود؟
بلـه؛ از مـن می پرسـند پشـتوانه مذاکـرات 
دیپلماتیـِک موفـق چـه می توانـد باشـد. 
مـن گاهـی اوقـات یـادآوری می کنـم اگـر 
آمریکایپی هـا این قـدر روی منطقـه متمرکـز 
بـا حیله هـای مختلـف  مـدام  و  شـده اند 
می گوینـد ایـران پول هـای برجـام را خـرج 

شهید پیروز   |  ویژه نامه نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی  |  مسیر   |  65 



منطقـه کـرده اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت 
کـه می فهمنـد امنیـت در ایـران چـه عنصـر 
مهمـی اسـت. دسـتاوردهای امنیتـی مـا 
در منطقـه، تـوان دفاعـی، تـوان علمـی و 
تکنولوژیک، تـوان هسـته ای و گفتمان قوی 
انقـالب اسـالمی، چنـان سـرمایه ای ایجـاد 
کـرده که مهم نیسـت شـما چه کسـی باشـید 
و بـا چـه جایگاهـی مذاکـره می کنیـد. مهـم 
این اسـت که عنوان شـما جمهوری اسـالمی 
ایـران و دیپلمـات جمهـوری اسـالمی ایـران 
اسـت. آن وقـت با دسـت پـر می توانیـد وارد 
مذاکره شـوید. وقتـی طرف مقابـل، خودش 
را می بینـد کـه یـک کشـور مدعـی اسـت و از 
تمام مسـیرها رفته و نتوانسـته یـک مالقات 
را انجـام بدهـد ولـی ایـن مالقـات برایـش 
انجـام می شـود، ایـن طـرف بـرای شـما کـه 
قرار اسـت دوبـاره بـا او مذاکـره کنیـد، همان 
اعتباری را کـه سـردار در پرونده خـودش پیدا 
کـرده اسـت، بـرای شـما قائـل می شـود و 
شـما هم به همـان انـدازه در مذاکـره قیمت 
پیـدا می کنیـد. آنهـا می گوینـد شـخصی کـه 
از جمهـوری اسـالمی آمـده و دارد مذاکـره 
می کنـد، وصل اسـت بـه جریاناتی کـه دارند 
روی امنیـت منطقـه کار می کننـد و در ایـن 

موضـوع توانمنـدی دارنـد.
امـا می خواهم به حـرف اولـم برگـردم.در آن 
مالقات های خارجـی که من حضور داشـتم، 
می دیدم رفتـار سـردار با طرف هـای خارجی، 
رفتار دسـتوری نبود. نسـخه تجویز نمی کرد. 
موضـع  از  و  بنشـیند  کـه  نبـود  این طـور 
بـاال بگویـد کـه مـا راجـع بـه سـوریه بررسـی 
 شـما ایـن پنج دسـتورالعمل 

ً
کرده ایـم و مثال

را بایـد انجام بدهید. سـردار سـاعت ها وقت 
می گذاشـت و بـا عالی تریـن مقامـات تـا 
مقامـات تأثیرگـذاری کـه در سـطوح میانـی 
مدیریتی بودند و بایـد کار را انجام می دادند، 

صحبـت می کـرد.
مـن وقتـی از وزارت امـور خارجه بـه مجلس 
مأمـور شـدم، آقـای دکتـر الریجانـی بـه مـن 
گفت ما حدود هفت سـالی اسـت کنفرانس 
بین المللـی حمایـت از انتفاضه فلسـطین را 
برگـزار نکرده ایم، شـما اگـر می توانیـد، زودتر 
ایـن را برگـزار کنیـد. ایـن اجـالس ششـمین 
اجالسـی بـود کـه می خواسـت برگزار بشـود.

وقتـی می خواسـتم کنفرانـس را برگـزار کنـم 
نظـرات بخش هـای مختلـف را گرفتـم؛ از 
وزارت امور خارجه، اطالعات و سـایر نهادها. 
در یکـی از جلسـاتی کـه خدمـت سـردار 
سـلیمانی بـودم موضـوع را به ایشـان گفتم. 
ایشـان توصیه ای به مـن کرد کـه آن توصیه را 
فقط یک بـار حضرت آقـا در تحـوالت منطقه 
بـه ایشـان فرمـوده بودنـد و سـردار به دقـت 
رهنمودهای ایشـان را رعایت می کرد. سردار 
پرسـید اجـالس را بـرای چـه برگـزار می کنیم؟ 
پاسـخ دادم برای حمایت از فلسـطین. گفت 
پس وقت بگـذار و با همـه رهبران جهـادی و 
سیاسی فلسطین و مقاومت بنشین و به آنها 
بگو می خواهیم این کنفرانـس را برگزار کنیم، 
 
ً
 چگونه برگزار کنیـم؟ ثانیا

ً
شـما بفرمایید اوال

 شـما 
ً
چـه موضوعاتـی را در آن بیاوریم؟ ثالثا

چـه نیازهایپـی دارید که فکـر می کنیـد در این 
کنفرانس باید به آنها برسـید؟ توصیـه چهارم 
ایشـان کـه خیلـی مهـم بـود، ایـن بـود کـه به 
طرف های فلسطینی بگویید ما می خواهیم 
همه چیز را برای برگزاری این کنفرانس فراهم 
کنیـم، امـا شـما رئیـس هسـتید و موضـوع 
اجـالس شـمایید؛ مـا فقـط می خواهیـم 

کمک تـان بکنیـم.
شـما نـوع ادبیـات سـردار را ببینیـد؛ ایـن 
 بـه مـا کمـک کـرد. همـه 

ً
توصیه هـا واقعـا

ایـن دیدارهـا فراهـم شـد و بعضی هـا آمدند 
اینجا و بعضی هـا را خـودم رفتـم در منطقه و 
از نزدیـک دیـدم  و پرسـیدم و مشـورت های 

خیلـی خوبـی دادنـد.
االن یکی از مشکالت دوسـتان و متحدان ما 
در منطقه کـه بـا بعضی کشـورهای دیگـر کار 
می کننـد، این اسـت کـه می گویند بعضـی از 
مقامات این کشورها تصمیماتی می گیرند و 
قبل از ایـن که به صورت کامل با ما مشـورت 
بکننـد، بـدون هماهنگـی کامـل بـا مـا، بـا 
تشـخیص خودشـان عمـل می کنند. سـردار 
سلیمانی هیچ جا با تشـخیص خودش عمل 
نمی کـرد؛ یعنـی اگـر قـرار بـود در عـراق کاری 
 مشـورت می کرد و نظر عراقی ها 

ً
بکند، حتما

را می گرفـت.
یک مـورد دیگر بگویـم: من در قاهـره، حلقه 
اول پیرامـون مرحـوم محمـد ُمرسـی را از 
نزدیـک دیدم. شـاید پنج سـاعت ونیم با هم 

بحـث کردیـم. در اتـاق مجـاور هـم مرحـوم 
مرسی رئیس جمهور وقت مصر نشسته بود 
و اینهـا مرتـب بـه ایشـان گـزارش می دادند. 
ما برای همکاری های مشـترک بین دو کشـور 
در حـوزه تجـاری و گردشـگری توافـق کردیم. 
قـرار شـد یـک هیئـت از آنجـا بیایـد تهـران 
تـا آن تفاهمـات تبدیـل بـه یـک یادداشـت 
تفاهـم بشـود. ایـن کار چـون بـرای مرحـوم 
مرسـی مهم بود، همـان حلقـه اول پیرامون 
خودش را بـه تهران فرسـتاد. خـب، موضوع 
فلسـطین بـرای افـکار عمومـی ایـن کشـور 
خیلی مهم اسـت؛ چون مـردم مصر برخالف 
حاکمـان خـود بـه موضـوع فلسـطین خیلی 
تعصب دارند و خیلی عالقه منـد به حمایت 
از فلسـطین و قـدس هسـتند. اینهـا بعـد از 
ایـن کـه کارمـان تمـام شـد، به مـن گفتنـد آیا 
امـکان دارد مـا پنـج دقیقـه ژنـرال سـلیمانی 
 چـه نسـبتی 

ً
را ببینیـم؟ سـؤال کـردم اصـال

بیـن ایـن مأموریت شـما و ژنـرال سـلیمانی 
وجـود دارد؟ امـا آنها از شـجاعت های سـردار 
در مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی و حمایـت 
و  بودنـد  شـنیده  فلسـطین  مقاومـت  از 
تعریـف می کردنـد. مـن درخواسـت آنهـا را 
بـه سـردار سـلیمانی گفتـم. ایشـان گفـت ما 
که کار خاصی بـا آنها نداریـم. در جواب گفتم 
اینهـا بـه موضـوع فلسـطین عالقه مندنـد و 
بحث هایپـی دارنـد؛ باالخـره طیفـی هسـتند 
کـه آمده انـد روی کار و به موضوع فلسـطین 
و جهان اسـالم توجـه دارند. سـردار گفت من 
دیپلمات و مقام سیاسی نیستم که بخواهم 
مالقـات کنـم. امـا اگـر تشـخیص شـما ایـن 
بود کـه ایـن دیدار بـه رابطـه دو ملـت کمکی 
می کند مانعی ندارد. به هرحال سـردار وقتی 
را تعییـن کـرد و اینهـا آمدنـد. در آن مالقات، 
سـردار سـلیمانی وقت زیادی گذاشـت برای 
شنیدن صحبت ها و ارزیابی آنها از وضعیت 
منطقه. بعد هم وارد مسـئله فلسـطین شد. 
البته سـردار به آنهـا انتقاداتی هم داشـت که 
باالخره حسـنی مبارک با پرونده اسرائیل این 
کار را کرد، انورسـادات آن کار را کرد و ما انتظار 
داریم که شـما خواسـته های ملـت خودتان 
را به دقـت رعایـت کنیـد؛ امـا ایـن گفت وگـو 
به شـدت در چهارچوب هـای دیپلماتیـک و 
محترمانه برگزار شـد تا حرمت طـرف مقابل 

االنیکیازمشکالتاالنیکیازمشکالت
دوستانومتحداندوستانومتحدان
مادرمنطقهکهبامادرمنطقهکهبا
بعضیکشورهایبعضیکشورهای
دیگرکارمیکنند،دیگرکارمیکنند،
ایناستکهایناستکه
میگویندبعضیمیگویندبعضی
ازمقاماتاینازمقاماتاین
کشورهاتصمیماتیکشورهاتصمیماتی
میگیرندوقبلازمیگیرندوقبلاز
اینکهبهصورتاینکهبهصورت
کاملبامامشورتکاملبامامشورت
بکنند،بدونبکنند،بدون
هماهنگیکاملهماهنگیکامل
باما،باتشخیصباما،باتشخیص
خودشانعملخودشانعمل
میکنند.سردارمیکنند.سردار
سلیمانیهیچجاباسلیمانیهیچجابا
تشخیصخودشتشخیصخودش
عملنمیکرد؛یعنیعملنمیکرد؛یعنی
اگرقراربوددرعراقاگرقراربوددرعراق


ً
کاریبکند،حتما
ً
کاریبکند،حتما

مشورتمیکردمشورتمیکرد
ونظرعراقیهاراونظرعراقیهارا
میگرفتمیگرفت
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حفـظ شـود. مـن بعدهـا تـا قبـل از ایـن کـه 
اخوان المسـلمین مجـددا سـرکوب بشـود 
و بـه سـایه بـرود، بـا اینهـا ارتبـاط داشـتم. 
اینهـا همیشـه بـه نیکـی از آن جلسـه یـاد 
می کردنـد. البته سـردار سـلیمانی، راهکارها 
و پیشـنهادهای اجرایپی هم به هیئت مصری 
ارائـه داد. مـن وقتـی یکـی از اینهـا را بعـد از 
سـقوط مرسـی در سـوئیس دیـدم، گفـت 
اگـر فقـط بـه 2۰ درصـد از توصیه هـای ژنـرال 
سـلیمانی کـه آن روز بـه مـا گفت عمـل کرده 
بودیـم، امـروز منطقـه و مصـر وضعیـت 

متفاوتـی می داشـت.

دادیـد، توضیـح کـه  همانطـور
پروندههـایپیچیـدهوسـنگینیبـر
دوششهیدسـلیمانیبودکهایشان
آنهاراباموفقیتبهسـرانجام بیشـتر
مسـئلهغیرعادیو

ً
رساند.اماطبیعتا

موضوعات ذهنینیستکهدر از دور
مـواردی،آنمیـزانموفقیتیکه یادر
بـوده،محقـقنشـدهباشـد؛ مدنظـر
یعنـییـاعدمالفتحهاییـیباشـدیـا
تحققناقصآنخواسـتهوهـدف.در
حاجقاسـمچطـور ایـنمواقـعرفتـار
بـودوبـاایـنمسـئلهچگونـهبرخورد

میکردند؟
سـؤال خیلی خوبـی کردیـد. ببینیـد، در صدر 
اسـالم -در زمان حیات پیامبر عظیم الشـأن 
اسـالم و امـام علـی -هـم جنگ هایپی 
را سـراغ داریـم کـه مسـلمان ها بـا شکسـت 
را  کـه حاج قاسـم  ایـن  مواجـه شـده اند. 
سـوپرمنی تصور بکنیم که وارد هر پرونده ای 
شـد، وارد هـر مبـارزه ای بـا تروریسـم شـد، 
همیشـه و صددرصد همـه چیز خـوب پیش 
رفتـه باشـد و بـا پرچـم پیـروزی بیـرون آمـده 
باشـد، خیلـی واقع بینانـه نیسـت. وقتـی 
حاج قاسـم در پرونده های پیچیـده با مظاهر 
شکسـت مواجـه می شـد، شـاید خیلی هـا 
ابـراز یـأس و ناامیـدی می کردنـد کـه دیگـر 
تمـام شـد؛ ولـی نـگاه خودشـان متفـاوت 
 مـا زمانـی در پرونـده عـراق بـا این 

ً
بـود. مثـال

 یک  سـوم 
ً
واقعیـت مواجـه شـدیم کـه عمـال

خـاک عـراق در چنـد شـبانه روز بـه تصـرف 
داعـش درآمـد و از حیطـه حاکمیـت عـراق 

حاجقاسمحاجقاسم
میگفتامنیتمیگفتامنیت

منطقه،یکامنیتمنطقه،یکامنیت
بههمپیوستهبههمپیوسته
استوبایدبهاستوبایدبه

کمکدوستانمانکمکدوستانمان
درمنطقهدرمنطقه

بشتابیم؛اینکار،بشتابیم؛اینکار،
همامنیتماراهمامنیتمارا

تضمینمیکندوتضمینمیکندو
همامنیتجمعِیهمامنیتجمعِی

این ایندیگرانرادر دیگرانرادر
منطقهمهمومنطقهمهمو

مشترک.مشترک.
بنابراینیکیبنابراینیکی

بحثهای بحثهایاز از
مذاکراتیکهمذاکراتیکه

حاجقاسمحاجقاسم
راستای راستایدر در

مأموریتشدنبالمأموریتشدنبال
میکرد،مسئلهمیکرد،مسئله

تأمینامنیتتأمینامنیت
حداکثریایرانبودحداکثریایرانبود

 در همـان 
ً
خـارج شـد. یـا در سـوریه دقیقـا

زمـان کـه مـا به عنـوان مستشـار نظامـی در 
کنـار سـوری ها بودیـم، می دیدیـم داعـش و 
جبهةالنصـره بخش هـای وسـیعی از سـوریه 
را تصـرف می کردنـد. باالخـره این همـه توپ 
و تانـک و امکانـات و حمایـت رسـانه ای و 
امنیتـی از تروریسـت های تکفیـری، یـک 
جاهایپـی خـودش را نشـان مـی داد. در ایـن 
شـرایط، ما در دبیرخانه شـورای عالی امنیت 
ملـی جلسـه داشـتیم. حاج قاسـم هـر وقت 
می آمـد، دفترچـه ای همراهـش داشـت کـه 
نشـان می داد ده ها سـاعت جلسـه گذاشـته 
 سـوریه یـا عـراق 

ً
و بـا مقامـات ذی ربـِط مثـال

و بـا همـکاران خـودش در نیـروی قـدس و 
بخش هـا و مسـئوالن مرتبـط دیگـر جلسـه 
گذاشته اسـت. خب، وقتی ایشـان به جلسه 
می آمـد، در حالـی کـه همـه از شکسـت ها و 
 می گفتند 

ً
ناکارآمدی هـا حرف می زدنـد، مثال

اینجا ارتش سـوریه ضعیـف عمل کـرد، آنجا 
ارتش عراق ضعیـف عمل کرد و ایـن مقدار از 
زمین عراق و سوریه از دست حکومت خارج 
 نگـران نباشـید. 

ً
شـد، سـردار می گفـت اصـال

یعنـی بـا یـک روحیـه قـوی می گفـت هیـچ 
مسـئله خاصـی اتفـاق نیفتـاده اسـت. مـن 
یـادم هسـت وقتـی در ۳۱ شـهریورماه ۱۳۵9 
صدام به ایران حمله کرد، حضـرت امام؟هر؟ در 

یک سـخنرانی که از تلویزیون پخش می شد، 
گفتنـد حـاال یـک دزدی آمـده، یـک سـنگی 
انداخته و رفته اسـت. جمله امام ؟هر؟ آرامشی 
در جامعه ایجاد کرد تا مردم خودشان را پیدا 
کنند و ِبایسـتند و آن افتخارات آفریده شود. 
درسـت اسـت کـه ایـن جنـگ هشـت سـال 
طول کشـید، امـا آن جملـه اولیه امـام خیلی 

اثرگـذار و روحیه بخـش بـود.
در آن جلسـه هـم کـه بحـث شکسـت، یکـی 
از بحث هـای اصلـی بـود، وقتـی نوبـت بـه 
اتفـاق  او می گویـد  حاج قاسـم می رسـد، 
نیفتـاده؛ طبیعـت جنـگ همیـن  مهمـی 
اسـت. ایشـان مسـئله را کوچـک می کـرد و 
می گفـت باالخـره آدم در جنـگ، تپـه ای را 
امـروز می گیـرد، فـردا از دسـت می دهـد امـا 
پس فـردا دوبـاره برنامـه ای می ریـزد تـا نوک 
قله پشـتی را هـم بگیـرد و وقتی در نـوک قله 
ِبایسـتد، دیگـر هیچ کـس نمی توانـد آن تپـه 
 سـردار برنامه ریـزی می کرد و 

ً
را بگیرد. واقعـا

وقت می گذاشـت و همه را آمـاده می کرد که 
با این چهارچـوب حرکت کنند؛ لذا شکسـت 
هم در مأموریت های سـردار سـلیمانی بود، 
اما شکست برای سـردار سلیمانی، ایستادن 
جدید بـود، نـه افتـادن. جملـه معروفی هم 
ایشـان دارنـد کـه »مـن بـه  تجربـه می گویـم 
فرصتی که در چالش ها نهفته است، در خود 
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فرصت هـا وجـود نـدارد.«

آقـایدکتـر،میخواهـمپرسـش
حکنم.ما مطـر قبلیراکمـیصریحتر
فلسـطینی جهـادی گروههـای بـا
برابـر مـراودهداشـتهوبـهآنهـادر
تجـاوزاترژیـمصهیونیسـتیکمـک
مـواردیمانندبحران کردهایم؛امادر
و مذاکـرات علیرغـم سـوریه،
بحثهـایفراوانیکـهداشـتیم،آنها
جبهـه آن  مسـیر  از  غیـر مسـیری
ایـنچنـددهـه، مقاومتـیراکـهدر
هزینههایمالـیواعتبـاریونظامی
پیـشگرفتندیا فراوانیکـردهبود،در
کردسـتانعـراقبـه مسـائلیکـهدر
دسـت ایـن  از و بـود آمـده وجـود
ایـندودهـه،کـمو مسـائلیکـهدر
بیـشبـاآنمواجـهبودهایـم.رفتـار
اینگونهمـواردچگونه حاجقاسـمدر

بود؟
در همین پرونده سـوریه و در ارتباط با سؤال 
جناب عالـی می گویـم کـه مـا زمانـی مواجه 
شـدیم با این که معارضـان و جریاناتـی که از 
اینهـا حمایت می کردنـد، برخـی از جریانات 
فلسـطینی را و حتی برخـی از رهبـران جریان 
مقاومـت حمـاس را تحریـک کردند کـه آقا! 
شـما دیگـر نبایـد در سـوریه بمانید و بایـد از 
بشـار اسـد فاصلـه بگیریـد. آن تعداد بسـیار 
معـدود از رهبـران حمـاس هـم در مقطعـی 
کوتـاه و بـا تحلیلـی نادرسـت خط شـان را از 
بشـار جـدا کردنـد و بشـار و حافـظ اسـدی را 
کـه در ایـن سـال ها کمک هـای زیـادی بـه 
فلسـطین کرده بودند، نادیـده گرفتند. البته 
نـگاه آقـای اسـماعیل هنیـه و بخـش بزرگی 
از رهبـران حماس و سـایر گروه هـای جهادی 
هیـچ تغییـری نکـرد و بـا تحلیـل درسـت، 
تحوالت منطقـه را دنبـال کردنـد؛ امـا پس از 
رخ دادن ایـن مسـائل، دو نـگاه در منطقه در 
قبال آن تعداد معدود از رهبران فلسـطینی 
ایجاد شـده بود: یک نگاه این که این افرادی 
کـه در جریانـات فلسـطینی هسـتند، بایـد 
طـرد شـوند؛ نـگاه دوم ایـن کـه بایـد اینهـا را 
حمایـت و هدایـت کـرد و فرصـت داد تـا در 
مسـیر طبیعـی ایـن ماجـرا، واقعیت هـا را 

متوجه بشوند. جالب اسـت بدانید که نگاه 
حاج قاسـم چـه بـود. نـگاه ایشـان راهبـردی 
بود. می گفتند موضـوع اصلی جهان اسـالم 
مسئله آزادسازی فلسـطین و قدس است. از 
طرفی هم تعداد بسـیار معدودی از حماس 
-و نـه کلیـت حمـاس- از آقـای بشـار اسـد 
فاصلـه گرفته اند. حاج قاسـم می گفـت این 
افراد معـدود در حمـاس را نباید طـرد کنیم، 
بلکـه بایـد جذب شـان کنیـم تـا بـا حوصلـه 
و وقت گـذاری متوجـه شـوند  واقعیـت 

چیسـت.

ســلیمانیهــموقــت خــودســردار
میگذاشت؟

هــم خودشــان وقــت می گذاشــت و هــم بــه 
عواملــی کــه بــا فلســطینی ها مرتبــط بودنــد 
دســتور مــی داد بــا محبــت و صمیمیــت 
بــا همــه نیروهــای جهــادی فلســطینی و 
ــه  ــا ک ــر کج ــطین در ه ــردم فلس ــه م ــا هم ب
ــر  ــه ه ــم ک ــا ه ــه م ــود. ب ــل ش ــتند تعام هس
کــدام در ســطوح مختلــف، مســئولیت و 
ــد.  ــه را می کردن ــن توصی ــتیم ای ــاط داش ارتب
 یکــی از کســانی کــه در ماجــرای ســوریه 

ً
مثــال

قــدری دچــار تردیــد شــد برادرمــان آقــای 
خالــد مشــعل بــود کــه در قطــر مقیــم 
ــا  ــم و ب ــر رفت ــه قط ــار ب ــه ب ــن دو س ــود. م ب
آقــای خالــد مشــعل گفت وگــو کــردم. در 
ــردم  ــو می ک ــا او گفت وگ ــن ب ــی م زمان هایپ
 برخــی نظرشــان ایــن بــود کــه خــوِد 

ً
کــه اصــال

ــروز در  ــر ام ــه دیگ ــعل ک ــای مش ــن کاِر آق ای
ســوریه نیســت و بــه دوحــه قطــر رفتــه و 
ــم شــده، نشــان دهنده مخالفــت  آنجــا مقی
او بــا راهبــرد و اســتراتژی مشــترک ایــران و 
ســوریه اســت. امــا حاج قاســم می گفــت 
ــبت  ــه نس ــش ک ــعل نگاه ــد مش ــای خال آق
ــر نکرده اســت  ــه رژیــم صهیونیســتی تغیی ب
پــس شــما بــا او ارتبــاط داشــته باشــید. 
ــند  ــته باش ــاط داش ــا او ارتب ــما ب ــتان ش دوس
ــد.  ــخ بدهی ــؤاالتش پاس ــات و س ــه ابهام و ب
ایــن کاِر حاج قاســم بــه جایپــی رســید کــه 
برخــی از همیــن رهبــران معــدود کــه چنیــن 
 نشــان دادند در مســیر 

ً
نظری داشــتند، بعدا

مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی و دوســتی بــا 
محــور مقاومــت و جمهــوری اســالمی ایــران 

نــد. ثابت قدم ا
رژیـم  سـوریه،  تحـوالت  اوج  همـان  در 
صهیونیسـتی و آمریکایپی هـا بـه ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه االن بهتریـن فرصـت اسـت تـا 
کار غـزه را یک سـره کنند و جنگ هشـت روزه 
را بـه راه انداختنـد. در آن جنـگ، همـه آنهـا 
کـه بعضـی از رهبران شـان زیـر سـؤال رفتـه 
 از جبهـه مقاومـت و ایـران 

ً
بودنـد کـه مثـال

در  فعالـی  خیلـی  نقـش  شـده اند،  جـدا 
مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی ایفـا کردنـد 
به طـوری کـه جنـگ غـزه، دیگـر بیسـت ودو 
روز طـول نکشـید. رژیـم صهیونیسـتی در 
حالـی در هشـت روز شکسـت خورد کـه فکر 
می کـرد سـوریه به هم ریختـه اسـت، عـراق 
به هم ریختـه اسـت، لبنـان و ایـران تحـت 
فشـار اقتصـادی هسـتند و همـه چیـز بـرای 
اشـغال کامـل غـزه آمـاده اسـت. شـاید اگـر 
شخص دیگری غیر از سردار بود، در مواجهه 
با آن بخش از جریانات فلسطینی، احساسی 
برخـورد می کـرد. شـما ببینیـد چـه اخبـاری 
به مـا می رسـاندند؛ اخبـاری که مسـتند هم 
بود. بـه مـا می گفتنـد جریانات تروریسـتی، 
یـک سـری از فلسـطینیان سـاکن برخـی 
اردوگاه های لبنان و سوریه و جاهای دیگر را 
که شـرایط اقتصادی خوبی هـم ندارند به کار 
گرفته اند برای حفر تونل در زیر شـهر دمشق 
یـا در مناطقـی کـه داعـش و تروریسـت ها 
هسـتند و بـرای هـر یـک متـر حفـاری، صـد 
یورو بـه آنهـا می دهنـد. خب، فلسـطینی ها 
تخصـص ویـژه ای در حفـر تونـل دارنـد؛ 
به دلیـل ایـن کـه بـه سـمت مناطـق خـارج 
از سـرزمین های اشـغالی یـا از زیـر مناطـق 
سـرزمین های اشـغالی تونل حفـر می کردند 
تـا بتواننـد بـا هـم ارتبـاط پیـدا کننـد. ایـن 
مسئله یک سطحش می توانست این باشد 
که باالخره طرف فلسـطینی در شـغلی به  کار 
گرفته شـده، ولو این که تروریست ها دارند از 
آن استفاده می کنند؛ اما یک سطح دیگرش 
می توانسـت این باشـد کـه برخـی جریانات 
مقاومت از سـوریه فاصله گرفته انـد و حتی 
برخـی افـراد فلسـطینی بـرای طـرف مقابـِل 
جریـان مقاومـت کار انجـام می دهنـد. در 
این شـرایط، نگاه نظام که توسط حاج قاسم 
دنبـال می شـد ایـن بـود کـه مـا بایـد بـه آنها 

منبارهامیدیدممنبارهامیدیدم
مقامات

ً
مقاماتکهمثال
ً
کهمثال

سوری،مقاماتسوری،مقامات
عراقی،یامقاماتعراقی،یامقامات
لبنانیویاکشورهایلبنانیویاکشورهای
دیگر،وقتیکهدیگر،وقتیکه
راجعبهحاجقاسمراجعبهحاجقاسم
صحبتمیکردند،صحبتمیکردند،
میگفتندویژگیمیگفتندویژگی
حاجقاسماینحاجقاسماین
بودکهنسبتبهبودکهنسبتبه
آنمنطقهایکهآنمنطقهایکه
قراربودکاریرادرقراربودکاریرادر
آنانجامبدهیم،آنانجامبدهیم،
اینقدررفتهبودواینقدررفتهبودو
آمدهبودوحضورآمدهبودوحضور
فیزیکیپیداکردهفیزیکیپیداکرده
بودکهاشرافشازمابودکهاشرافشازما
بیشتربودبیشتربود
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فرصـت بدهیـم تـا واقعیـت را بفهمنـد و 
جذب شـان کنیم و نباید دفع شـوند؛ چرا که 
راهبرد اصلی جهان اسـالم، آزادسـازی قدس 
اسـت و اینها سـرمایه هایپی هسـتند کـه قرار 
اسـت در فلسـطین بـرای آزادسـازی قـدس 

تـالش کننـد.

دربارهمذاکراتشهید پرسـشآخر
روسـیه سـلیمانیبـارئیسجمهـور
بهاینشـدکه منجر اسـت.ایندیدار
سـوریه نهایـتروسـیهواردکارزار در
دربـارهآنمذاکـرهتوضیح

ً
شـد.لطفـا

دهید.

حاج قاسـم در پرونـده ای حضـور نداشـت  
 فلسـطینی 

ً
 عراقـی باشـد یـا صرفـا

ً
کـه صرفـا

باشـد؛ عـرض کـردم ایـن پرونده ها به شـدت 
بین المللی بودند. پرونده بین المللی، یعنی 
شـما باید در عرصه بین الملل که بخش های 
مختلفی حضور دارنـد، با همـه این بخش ها 
قـدرت تعامـل و دیالـوگ داشـته باشـید. 
ببینیـد، مـن می رفتـم بـا نماینـده دبیـرکل 
 در امـور سـوریه صحبت 

ً
سـازمان ملل مثـال

می کـردم. خـب، حاج قاسـم بـا نماینـده 
دبیرکل در امـور سـوریه مذاکره نمی کـرد اما 
نگاه حاج قاسـم و اقدامات چندجانبه ای که 
داشـت انجام می داد و نوع نگاهی که به من 
منتقـل می کـرد تـا بـه سـازمان ملـل منتقل 
کنـم، بخشـی از قطعـه پـازل راه حـل او بـرای 
مبـارزه با تروریسـم بـود. او فقط صحنـه نبرد 
و خاکریـز و نوک قلـه و نـوک تپـه را نمی دید. 
همـه ابعـاد را می دیـد. ایـن رویکـرد، بـا نـوع 
فرماندهـی و رهبـری حضـرت آقـا در همـه 
بخش هـای نظامـی و دفاعـی کشـور نهادینه 
شـده اسـت. وقتـی موضوعـی کـه سـردار 
سـلیمانی روی آن کار می کنـد یـک موضـوع 
بین المللـی اسـت و بازیگـران بین المللـی 
بـا اهـداف متنـوع و نامتقـارن در آن وجـود 
دارنـد، پـس در ایـن صحنـه، طراحـی او بـرای 
حـل مسـئله بایـد متنـوع و نامتقـارن باشـد 
 غافلگیرانـه باشـد کـه 

ً
و جاهایپـی هـم کامـال

بتوانـد بـه نتیجـه برسـد. هـر کـدام از اینهـا 
حاج قاسـم را به یک اسـطوره برای ژنرال های 

بـزرگ در منطقـه تبدیـل کـرده بـود.

بین المللـی  ُبعـد  به دلیـل  جاهایپـی  او 
پرونـده، به ناچـار خـودش هـم وارد مذاکـره 
بـا طرف هـای بین المللـی می شـد. یکـی از 
جاهایپـی کـه ایشـان وارد شـد، زمانـی بـود 
کـه مـا بـه  دلیـل منافـع مشـترک بـا روسـیه 
نیـاز داشـتیم آنهـا در سـوریه پـای کار بیایند. 
مـن مذاکـره کـردم، وزرای خارجـه وقـتـ  
آقـای دکتـر صالحـی و آقـای دکتـر ظریـفـ  
مذاکـره داشـتند، مسـئوالن وزارت اطالعات 
و نیروی هـای دفاعـی مـا همـه بـا همتایـان 
روسـی خـود مذاکـره داشـتند؛ امـا دو عامل 
باعـث شـد کـه روسـیه بـا اعتمادبه نفـس 
بیشتری بیاید وارد کار بشـود: یک عامل این 
بود که آقـای پوتین سـفری به ایـران کـرد و در 
دیـداری کـه بـا رهبـر معظـم انقـالب داشـت 
حرف هایپـی ردوبـدل شـد کـه پوتیـن بـه این 
نتیجـه رسـید کـه بـا جمهـوری اسـالمی ایران 
به رهبری آیت هللا خامنه ای به تعبیر ایشـان 
می تـوان کار راهبـردی کـرد. دومیـن نکتـه را 
مقامـات عالی رتبـه روسـی بـه مـن گفتنـد. 
این که دسـتگاه اطالعاتی روسـیه بررسی کرد 
که منویـات رهبـری ایـران را در حـوزه منطقه 
چـه کسـی پیـاده می کنـد، و بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند که فـردی به نـام ژنرال سـلیمانی که 
بـرای آنهـا ناشـناخته هـم نبـود، ایـن وظیفـه 
را بـه عهـده دارد. گفتنـد مـا بررسـی کردیـم، 
دیدیـم در سـوریه نقـش سـردار سـلیمانی 
به عنوان مستشـار نظامـی چقدر مهـم بوده 
و چـه دسـتاوردهای مهمـی نصیـب مـردم، 
نظـام و منافـع جمهوری اسـالمی ایـران کرده 
اسـت. جمع بنـدی مـا این شـد کـه ایـن آدم، 
آدم معتبری است. این باعث شد روس ها در 
سطوح باال با سردار سلیمانی صحبت کردند 
و بـه توافق رسـیدند کـه نیـروی هوایپی شـان 
را بـه سـوریه بیاورنـد. هم زمـان ایسـتادگی 
و درایـت آقـای بشـار اسـد و مقاومـت مؤثـر 
مردم و نیروهای مسـلح سـوریه نیـز اهمیت 
حضور روسـیه در کمک به مبارزه با تروریسم 

در سـوریه را دوچنـدان کـرد.
اینها یک بخش کار بـود. وقتی نیروی هوایپی 
روسـیه می آمـد، دیگـر مـا و سـوریه تنهـا 
نبودیـم، بلکـه طـرف ثالثی هـم بود کـه باید 
در یـک عملیـات نظامـی، سیاسـی، روانـی 
و بین المللـی کـه می خواسـت در سـوریه 

انجـام بشـود بـا هـم هماهنـگ می شـدیم. 
در آن شـرایط پیچیـده منطقـه و سـوریه، 
بـاز یکـی از هنرهـای سـردار سـلیمانی ایجاد 
همیـن هماهنگـی بـود. ایـن نکتـه مهمـی 
بـود که اتـاق مشـترک عملیاتی شـکل بگیرد 
و یـک عملیـات متمرکـز انجـام بشـود. برای 
همین، جاهایپی خود سـردار مذاکره می کرد، 
جاهایپـی کـه در سـطوح دیگر بـود دیگـران را 
 شـما به عنوان 

ً
کامل توجیـه می کرد کـه مثال

وزارت امـور خارجـه خـوب اسـت االن چـه 
نکاتـی را بگوییـد یـا شـما به عنـوان بخـش 
دفاعـی، یـا اطالعاتی مـا خـوب اسـت بروید 
ایـن نـکات را بگوییـد. البتـه سـردار در همـه 
جزئیـات کار، قبـل از دیگـران بـا شـخص 
آقـای بشـار اسـد جلسـه می گذاشـت و بـر 
اسـاس دیدگاه های وی و نظرات کارشناسـی 
مقامات ذی ربط سوریه، به نقش مستشاری 
جمهوری اسـالمی ایران در کمک به مبارزه با 

تروریسـم می پرداخـت.
منطقـه  اخیـر  سـال های  تحـوالت  در 
ثابـت شـده اسـت آمریکایپی هـا بـا همـه 
ادعایپـی کـه دارنـد نمی تواننـد هماهنگـی 
صددرصدی بین خودشـان ایجاد کنند، اما 
شـما هیچ وقـت نشـنیدید در ایـن دورانـی 
کـه نیـروی هوایپـی ارتش روسـیه بـه کمک 
نیروهای نظامی سـوریه و ایران و نیروهای 
مدافـع حـرم آمـد، روسـیه، اشـتباهی یـک 
مراسـم عروسـی را در فـالن نقطـه هـدف 
قـرار داده باشـد. تنظیـم ایـن مسـئله یکی 
از کارهـای ویژه ای بود که سـردار سـلیمانی 
به درسـتی  و نظامی هـای مـا و سـوریه 
انجـام دادنـد. شـما ببینیـد، آمریکایپی هـا 
بـا این همـه ادعا و بـا این همـه تکنولـوژی، 
بارهـا مجالـس عروسـی را در افغانسـتان 
هـدف قـرار دادنـد و جمعیـت بسـیاری را 
کشـتند و حتـی یـک عذرخواهـی سـاده 
هـم نکردنـد. گاهـی اوقـات هـم می گویند 
اشـتباه کردیـم و تشـخیص مان غلـط بود؛ 
ولی یـک مـورد از ایـن تشـخیص های غلط 
از طـرف اتـاق عملیـات مشـترک نظامیان 
سه کشور در سـوریه شکل نگرفت. هرچند 
آمریکایپی ها در همین سوریه ده ها مراسم 
و ده هـا مـکان را زدنـد و بعد گفتند اشـتباه 

شـده.

یکژنرالسورییکژنرالسوری
بهمنمیگفتبهمنمیگفت

یکمنطقه یکمنطقهمادر مادر
میخواستیممیخواستیم

عملیاتکنیم.منعملیاتکنیم.من
همهآنمنطقهراهمهآنمنطقهرا

روینقشهدیده روینقشهدیدهاز از
جا جابودمولیهر بودمولیهر

روینقشه روینقشهرااز رااز
بهحاجقاسمبهحاجقاسم

میگفتیم،اوبامیگفتیم،اوبا
مختصاتدقیقمختصاتدقیق

وقدمبهقدمرفتهوقدمبهقدمرفته
بودبود
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دهـه دو  از بیـش توفیـق شـما
سلیمانی رفاقتوهمکاریباسـردار
نحـوهآشـنایییتانبـا راداشـتهاید.از

اینشهیدعزیزبگویید.
مـن تـا قبـل از سـال ۱۳۷۶، یعنـی آن زمانی 
کـه ایشـان فرمانـده نیـروی قـدس شـد، از 
ایشـان یـک شـناخت عمومـی به عنـوان 
یکـی از فرماندهـان دوران جنـگ داشـتم و 
هیچ وقـت فرصتی نشـده بـود کـه از نزدیک 

ایشـان را ببینم. اّولین بار ایشـان را در لبنان 
دیـدم. وقتـی فرمانـده نیـروی قـدس شـد. 
من در آنجـا یک مرکز مطالعاتـی را مدیریت 
می کـردم کـه تشـریف آوردنـد و این سـرآغاز 

یـک همـکاری طوالنـی شـد. 

در ایشـان نقـش شـما  بهنظـر
پیشـبرداهـدافانقـالباسـالمیو

راهبردشاندرمنطقهچهبود؟

سـردار سـلیمانی زندگی خودشـان را از ابتدا 
وقـف انقـالب اسـالمی کـرده بـود؛ یعنـی 
از همـان ابتـدا ایشـان در خطرناک تریـن 
صحنه هـا در خدمـت انقـالب بـود؛ چـه 
آن زمـان کـه کردسـتان توسـط گروهک های 
ضدانقالب ناامن شـده بـود، به عنـوان یک 
نیـروی بسـیجی وارد عمـل شـد و چـه بعد از 
آن در جنـگ تحمیلـی کـه همـه تاریخـش را 
می داننـد. ایشـان چنـان از خـودش قـدرت 
فرماندهی، شـجاعت و درایت نشان داد که 
بـه فرماندهـی یکـی از مهم ترین لشـکرهای 
سپاه پاسداران یعنی لشکر ۴۱ ثاراهّلل تعیین 
شـد و تـا پایـان جنـگ ایـن مسـئولیت را بـه 
عهده داشـت. بعـد از آن هـم در فرماندهی 
قرارگاه شـرق و جنوب شرق کشـور، خدمات 
بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی کـرد که قسـمت 
اعظـم اینهـا چـون جنبـه عملیاتـی داشـت 
و رسـانه ای هـم نمی شـد، مـردم شـناخت 
چندانـی از آن ندارنـد، جـز آنهـا کـه بـا او 
مسـتقیم کار می کردند. ولی ورود ایشـان به 
نیروی قدس به معنـای کار منطقه ای، نقطه 

عطفـی در زندگـی ایشـان بـود.
 ابتـدا، تعییـن ایشـان به عنـوان فرمانـده 
نیـروی قـدس بـرای خیلی هـا جـای تعجـب 
شـخصیت  یـک  ایشـان  چـون  داشـت؛ 
عملیاتـی بـود، در حالـی کـه در آن زمـان 
کار نهضتـی بیشـتر یـک کار اطالعاتـی تلقـی 
سـابقه  بـا  آدم هایپـی   

ً
معمـوال می شـد. 

اطالعاتـی به عنـوان فرمانـده نیـروی قدس 
یا فرمانـده حرکت هـای آزادی بخـش تعیین 
می شـدند؛ چـون قبـل از نیـروی قـدس 
هـم مـا چیزهایپـی بـا ایـن اسـامی داشـتیم، 
ولـی ایشـان در یک مـدت کوتـاه ثابـت کرد 
انسـانی با ظرفیت های ناشـناخته اسـت که 
 نشان 

ً
کسی از آن خبر نداشته. ایشـان واقعا

داد یکـی از بهتریـن انتخاب ها بوده اسـت؛ 
فـرد مناسـب در جـای مناسـب تعییـن شـد 
و ایشـان توانسـت راهبـرد بسـیار روشـنی را 
برای منطقه و کل کار نهضتی در دنیا ترسـیم 
 چه 

ً
کند، به ایـن معنا کـه می دانسـت دقیقا

می خواهـد و آن، مقابلـه بـا هیمنـه آمریـکا 
در منطقه و مبـارزه علیه رژیم صهیونیسـتی 
بـود. ایـن همـان راهبـردی بـود کـه ایشـان 

به عنـوان خّط مشـی دنبـال می کـرد.

  دکتـــر مســـعود اســـداللهی، کارشـــناس و تحلیلگـــر مســـائل بین المللـــی و 
ـــکاری  ـــق هم ـــه توفی ـــت ک ـــلیمانی اس ـــم س ـــکر قاس ـــهید سرلش ـــتان ش ـــه و از دوس منطق
ـــو  ـــن گفت وگ ـــان در ا� ـــت. ا�ش ـــته اس ـــدس را داش ـــپاه ق ـــردار دالور س ـــا س ـــاله ب چندس
بـــه راهبردهـــای اســـتراتژیک و تاکتیکـــی ســـردار ســـلیمانی در جنـــگ تمام عیـــار بـــا 
تکفیری هـــا و دولت هـــای اســـتکباری پرداختـــه اســـت. تحلیل هـــای دقیـــق وی از 
رفتـــار، کـــردار و عملکـــرد شـــهید ســـلیمانی، مؤ�ـــد قرابـــت شـــخصیتی او بـــا شـــهید 

سلیمانی است.

تحلیل روش های نو�ن مجاهدت سپهبد سلیمانی
هی

ّ
 در گفت و گو با دکتر  مسعود اسدالل

میکرد استراتژیکفکر
تاکتیکیعملمیکرد
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 ایشـان راهبردهـای فرعـی، تاکتیک هـا، 
عملکردهـا و سیاسـت ها و خّط مشـی هایپی 
 شـگفتی  آفرید. ایشان 

ً
را دنبال کرد که واقعا

زمانی به عنـوان فرمانده  نیروی قـدس وارد 
عرصـه شـد کـه نیـروی قـدس در منطقـه بـا 
دو سـه پرونـده مشـخص روبـه رو بـود؛ یکی 
بحث لبنـان بـود، چون جنـوب لبنـان هنوز 
در اشـغال ارتـش رژیـم صهیونیسـتی بـود. 
دیگـری بحـث فلسـطین و افغانسـتان بود. 
ماجـرای بوسـنی هـم آن موقـع بـا پیمـان 
دیتـون تمام شـده بود. خـب، در آن شـرایط 
 کوتـاه 

ً
ایشـان در یـک فاصلـه زمانـی نسـبتا

موفـق شـد وجهـه جدیـدی بـه حـزب اهّلل 
لبنـان بدهد. حـزب اهّلل لبنـان تا پیـش از آن 
یـک گـروه نیمه اطالعاتـی – نیمه عملیاتـی 
بـود، ولـی سـردار سـلیمانی در آن راهبـردی 
کـه در ذهنـش داشـت، حـزب اهّلل را تبدیـل 
بـه یـک قـدرت عملیاتـی و بازیگـر بـزرگ 

منطقـه ای کـرد.

در مناسـب فـرد کردیـد اشـاره   
مناسب جایگاهمناسبمیتوانداثر
فراینـد

ً
خلـقکنـد،بنابرایـناساسـا

انتصابحاجقاسـمسـلیمانی،خود
است. یکدرسمدیریتیبرایکشور
بـهموضـوعچهـرهجدیـدحـزباهَّلل
گفتیـد شـما برگردیـم. لبنـان
حاجقاسمموفقشدهویتجدیدی
بهحزباهَّلللبنانبدهدوآنراتبدیل
منطقـه اساسـیدر بـهیـکبازیگـر
حاجقاسـم ملتهاهماز بکند.دیگر
سـلیمانیخیلیآموختندکهمابهآن
مقاومتمیگوییـم.آیااین نرمافـزار
مقاومـتهمانـیاسـتکه نرمافـزار
حاجقاسـمابداعشکردوبـاآنچهره

حزباهَّلللبنانراتغییرداد؟
مختلـف  صحنه هـای  در  مقاومـت 
مـا   

ً
مثـال می کنـد.  فـرق  مشـخصاتش 

سـوریه  در  و  عـراق  در  افغانسـتان،  در 
اگـر حـزب اهّلل  شـرایط متفاوتـی داریـم. 
می خواسـت در آن چهـره نیمه اطالعاتـی – 
نیمه عملیاتـی اش باقـی بمانـد، هیچ وقت 
تبدیـل بـه یـک بازیگـر بـزرگ منطقـه ای 
عربـی  کشـورهای  در  ببینیـد،  نمی شـد. 

انتخابسردارانتخابسردار
سلیمانیبهعنوانسلیمانیبهعنوان

فرماندهنیرویفرماندهنیروی
قدس،یکیازقدس،یکیاز

بهترینانتخابهابهترینانتخابها
بود.فردمناسببود.فردمناسب

جایمناسب جایمناسبدر در
تعیینشدوایشانتعیینشدوایشان

توانستراهبردتوانستراهبرد
روشنیرا روشنیرابسیار بسیار

برایمنطقهوکلبرایمنطقهوکل
نهضتیدر نهضتیدرکار کار

دنیاترسیمکند،دنیاترسیمکند،
بهاینمعناکهبهاینمعناکه


ً
میدانستدقیقا
ً
میدانستدقیقا

چهمیخواهدچهمیخواهد
وآن،مقابلهباوآن،مقابلهبا

هیمنهآمریکاوهیمنهآمریکاو
مبارزهعلیهمبارزهعلیه

رژیمصهیونیستیرژیمصهیونیستی
بود.اینهمانبود.اینهمان

راهبردیبودکهراهبردیبودکه
ایشانبهعنوانایشانبهعنوان

خّطمشیدنبالخّطمشیدنبال
میکردمیکرد

تصویـری از ارتـش اسـرائیل وجـود داشـت 
الیقهـر«؛  الـذی  »الجیـش  می گفتنـد  کـه 
یعنـی ارتـش شکسـت ناپذیر. شکسـتن این 
انـگاره ای کـه البته غلط هـم نبود - چـون در 
تمام جنگ هـای اعراب بـا اسـرائیل، اعراب 
شکسـت مفتضحانه ای خـورده بودنـد - در 
لبنان هم تأثیر داشت. شـاید اگر حاج قاسم 
فرمانده قدس نمی شـد و جوانان لبنانی به 
همـان نقـش رضایـت می دادنـد، وضعیت 

می مانـد. همان طـور 
مـن دربـاره فرماندهی حـزب اهّلل کـه رهبری 
کاریزماتیـک و بسـیار مدبر و حکیمانـه دارد 
صحبـت نمی کنـم، دربـاره جـّو عمومـی 
صحبـت می کنـم؛ یعنـی سـردار سـلیمانی 
افـق را این قـدر بـاال بـرد کـه بـه اینهـا جـرأت 
 
ً
داد که به فراتـر از آن چیزی فکـر کنند که قبال
در ذهن شـان هـم نبـود. فقط بـه آزادسـازی 
جنـوب لبنان فکـر نکننـد. شـاید تلقـی یک 
جـوان لبنانـی ایـن بـود کـه مـا بایـد کشـور 
خودمـان را آزاد کنیـم و آرمـان آزادی قدس، 
آرمـان  مـا هـم هسـت، ولـی جهـان اسـالم 
بایـد پشـت مان باشـد. سـردار سـلیمانی 
دیـِد وسـیعی داشـت. وقتـی شـما بـا او کار 
می کردیـد می دیدیـد افـق دیـدش خیلـی 
وسـیع تر و دورتر از افق های معمولی اسـت 
و یکـی از مظاهـر شـجاعتش ایـن بـود کـه از 
بحـران نمی ترسـید. وارد بحـران می شـد و 
بحـران را فرصـت می دانسـت. شـما وقتـی 
را مـرور می کنیـد، می بینیـد  زندگـی اش 
مراحل بسیار سختی را به خصوص در جنگ 
تحمیلـی طـی کـرده بـود. نبردهـای بسـیار 
مشـکلی را در جنـگ تحمیلی طی کـرده بود 
و این هـا کوله بـاری از تجربـه بود و توانسـت 
این تجربه هـا را به نهضت هـای آزادی بخش 

منتقـل کنـد.

 اشـارهکردیـدبـهاینکـهزمانـی
نهایـت و حـزبهللا جـوان آرمـان
کشـور کـه بـود ایـن اندیشـهاش
بـا آنهـا ولـی کنـد، آزاد را خـودش
شـخصیبهنامحاجقاسـمسلیمانی
ورود جلـوی کـه بودنـد مواجـه
خودشراگرفتهو بیگانگانبهکشـور
آمـدهوداردبه کیلومترهـاآنطرفتر

میکنـد. یـکآرمـانبلندتـریفکـر
بـر  چقـدر شـخصیتی چنیـن وجـود

تغییرذهنیتهایآنهاتأثیرداشت؟
بسـیار تأثیرگـذار بـود. سـردار سـلیمانی 
اهتمام اصلی   را روی لبنان گذاشـت. بسـیار 
 یکی دو 

ً
برای لبنان وقت می گذاشـت. مثـال

هفته آنجا می ماند و قدرت فیزیکی عجیبی 
هـم داشـت. ایشـان بسـیار کم خـواب بود، 
کم اسـتراحت می کرد و سـاعت بیـداری اش 
 خسـتگی را در 

ً
خیلـی زیـاد بـود. شـما اصـال

خسـته  دیگـران  نمی دیـدی،  چهـره اش 
می شـدند، ولی ایشـان ادامه مـی داد. یادم 
هسـت در آن سـال های اّولـی کـه بـه لبنـان 
می آمـد، بعـد از یک هفتـه صـدای بچه های 
حـزب اهّلل در می آمـد و از ایرانی هـا سـؤال 
می کردنـد حاجـی کی بـه تهـران برمی گردد؟ 
یـک هفتـه  می گفتنـد چطـور؟ می گفتنـد 
اسـت ما نـه خـواب داریـم و نـه اسـتراحت! 
ایشـان هـر طرحـی را کـه دنبـال می کـرد تـا 
بـه نتیجـه نمی رسـید، ول نمی کـرد. فقـط 
هم طـراح نبـود. یکـی از مشـخصات سـردار 
سـلیمانی ایـن بـود کـه اسـتراتژیک فکـر و 
 ایـن دو 

ً
تاکتیکـی عمـل می کـرد. معمـوال

صفت در یک نفر جمع نمی شـود. آدم هایپی 
کـه اسـتراتژیک طراحـی می کننـد، مدیرانی 
قوی  نیسـتند و مدیرانی که در امـور اجرایپی 
قوی انـد، آدم هـای طراحـی نیسـتند؛ ولـی 
ایشـان هـم طراحـی می کـرد و هـم خـودش 
می  آمـد پـای کار و - حافظـه بسـیار خوبـی 
هم داشـت، وقتی کاری را به کسی می سپرد 
 یـک سـال می گذشـت، بعـد از یک 

ً
اگـر مثال

سـال آن را یـادش بـود و پیگیـری می کـرد - 
و لبنانی هـا را مثـل موتـور محرکـه بـه ایـن 
سـمت حرکـت داد کـه فراتـر از ایـن بایـد 
نـگاه کنیـد و در طـول سـال های ۷۶ تـا ۷9، 
قدرت هـای عملیاتـی حـزب اهّلل بـه طـرز 
شـگفت آوری چنـان گسـترش پیـدا کـرد کـه 

ارتـش اسـرائیل عقب نشـینی کـرد.

دست حاجقاسمسـلیمانیچطور
فلسطینیهاراپرکرد؟

قبـل از آن جمهـوری اسـالمی بـا گروه هـای 
فلسـطینی کار می کـرد. تـا قبـل از سـردار 
سـلیمانی، تقسـیم کاری وجـود داشـت و 
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در آن زمـان حـزب اهّلل بـا سـپاه، حمـاس بـا 
وزارت خارجـه و جهـاد اسـالمی بـا وزارت 
اطالعـات کار می کـرد. این، یک نوع تشـتت 
در صحنـه فلسـطین ایجـاد کـرده بـود و سـه 
 کارشـان شبیه هم نبود.

ً
 ارگان مختلف اصال

 کار دیپلماتیـک 
ً
وزارت امـور خارجـه اصـال

می کـرد و در زمانـی بیـان کـرد کـه نمی تواند 
حماس را بـه این معنـا مدیریت کنـد؛ چون 
ارگانـی اسـت کـه بـا روابـط رسـمی سـروکار 
دارد. بعـد از آن حمـاس زیـر نظـر سـردار 
سـلیمانی آمـد. جهـاد اسـالمی هـم در یـک 
پروسـه  منتقل شـد؛ چون نظر حزب اهّلل هم 
همین بـود کـه طـرف واحـدی در ایـران باید 
باشـد که با این سـه گـروه مقاومـت کار کند.

خـود ایـن تشـتت و تنـوع مصـادر، مشـکل 
ایجـاد می کرد؛ ولـی قابلیت  هایپی که سـردار 
سـلیمانی از خـودش نشـان داد باعـث شـد 
در نهایت جهاد اسـالمی هم زیر نظر ایشـان 
قرار بگیرد و نقطه عطفی در تاریخ فلسطین 
در حمایـت از جنبش های فلسـطینی ایجاد 
شـد. ایشـان به طور هماهنگ می توانسـت 
ایـن صحنـه  را اداره کنـد و دیـد بسـیار بـازی 

ایشانبسیارایشانبسیار
کمخواببودوکمکمخواببودوکم
استراحتمیکرد.استراحتمیکرد.
خستگی

ً
خستگیشمااصال
ً
شمااصال

رادرچهرهاشرادرچهرهاش
نمیدیدی،دیگراننمیدیدی،دیگران
خستهمیشدند،خستهمیشدند،
ولیایشانادامهولیایشانادامه
میداد.یادمهستمیداد.یادمهست
درآنسالهایاّولیدرآنسالهایاّولی
کهبهلبنانمیآمد،کهبهلبنانمیآمد،
بعدازیکهفتهبعدازیکهفته
صدایبچههایصدایبچههای
حزباهَّللدرمیآمدحزباهَّللدرمیآمد
وازایرانیهاسؤالوازایرانیهاسؤال
میکردندحاجیکیمیکردندحاجیکی
بهتهرانبرمیگردد؟بهتهرانبرمیگردد؟
میگفتندچطور؟میگفتندچطور؟
میگفتندیکهفتهمیگفتندیکهفته
استمانهخواباستمانهخواب
داریمونهاستراحتداریمونهاستراحت

داشـت و از همه جهـت اینهـا را حمایـت 
کرد، نـه فقط سـالح، بلکه تقویت بـه مفهوم 
محـور مقاومـت. قبـل از آن، ایـن اصطـالح 
 وجود نداشـت کـه مقاومـت می تواند 

ً
اصال

یـک محـور باشـد و به صـورت پراکنـده هـر 
کسـی داشـت مقاومـت می کـرد، بـدون 
سازماندهی شـده ای  هماهنگـی  این کـه 
بین شـان وجود داشـته باشـد. آن چیـزی که 
باعـث شـد ایشـان ایـن محـور را ایجـاد کند، 
نـوع تعاملـش بـا ایـن گروه هـا بـود. سـردار 
سـلیمانی به اینها به عنـوان هم پیمان نگاه 
می کـرد، نـه گروه هایپـی کـه تحـت فرمانـش 
هسـتند. ایـن در جهان عـرب شناخته شـده 
نیسـت. در جهـان عـرب وقتـی کشـوری از 
گروهـی حمایـت می کنـد، بیشـتر بـه  چشـم 
یک مـزدور بـه آن نـگاه می کنـد و دلیـل این 
هـم کـه هیچ وقـت بـه نتیجـه نمی رسـند 

همیـن اسـت. 
می بینیـد  یمـن  صحنـه  در  شـما  االن 
عربستانی ها آقای منصور هادی را به عنوان 
او  و  می شناسـند  قانونـی  رئیس جمهـور 
اوامر عربسـتان را انجـام می دهـد و اطاعت 
می کنـد؛ اّمـا سـردار سـلیمانی در تعامـل 
بـا فرماندهـان حمـاس مثـل آقـای خالـد 
مشـعل، دیگـران و جهـاد اسـالمی بـه آنهـا 
احتـرام می گذاشـت، حتـی در جاهایپـی کـه 
دیدگاه هـا متفـاوت بـود اینهـا آزادی عمـل 
داشـتند و می دیدند حمایت ایـران را دارند، 
ولـی تصمیم گیـری بـا خودشـان اسـت. این 
باعث شـد کم کـم ایـن محـور شـکل بگیرد. 
ایـن نکتـه ای اسـت کـه خیلـی بـه آن توجـه 
 در بحـران سـوریه دیدیـم 

ً
نداشـتند. مثـال

حماسـی ها بـر اثـر یـک تحلیـل اشـتباه، از 
سـوریه خـارج شـدند و حتـی علیـه نظـام 
سـوریه موضع گیـری کردنـد. البتـه نـه همـه 
حمـاس. اصطالحـی هسـت کـه می گوینـد 
»حمـاِس خـارج«؛ یعنی خـارج از فلسـطین 
که آقای خالد مشـعل و کسـانی که آن موقع 
دفتـر سیاسـی حمـاس دست شـان بـود. 
از  این هـا فکـر می کردنـد چـون حمـاس 
سـوریه خارج  شـده، رابطـه ایران بـا حماس 
قطـع خواهد شـد؛ به خصـوص این کـه آقای 
 موضع گیری علیـه نظام 

ً
خالد مشـعل اصـال

سـوریه نکـرد، اّمـا بـا تعجـب دیدنـد چنیـن 

چیـزی نیسـت. 
ایـران و شـخص سـردار سـلیمانی هـدف 
اصلـی اش مبـارزه علیـه رژیم صهیونیسـتی 
بود. این را تحمـل کرد و گفت بایـد بگذاریم 
که حمـاس خـودش به ایـن نتیجه برسـد که 
اشـتباه کرده و ما نبایـد ارتبـاط را قطع کنیم. 
آنهـا هـم متوجـه شـدند بـا اینهـا به عنـوان 
مـزدور تعامل نمی شـود. جالب اینجاسـت 
این مفهـوم هنـوز کـه هنـوز اسـت در جهان 
عرب جا نیفتـاده؛ یعنـی بـرای تحلیلگرهای 
سیاسی شـان قابل هضـم و درک نیسـت، 
 در جهـان عـرب 

ً
چـون چنیـن رفتـاری اصـال

وجـود نـدارد. خـب، ایـن باعـث شـد کم کم 
فلسطینی ها، حتی گروه های غیراسالمگرای 
فلسـطینی، بـه ایـن سـمت بیاینـد. سـردار 
سـلیمانی اصلـی را گذاشـته بود که هـر گروه 
فلسـطینی بـا رژیـم صهیونیسـتی مبـارزه 
کنـد مـا از آن حمایـت می کنیـم. مـا اصـل 
مقاومـت علیه رژیـم صهیونیسـتی برایمان 
مهـم اسـت. اسـالمگرا، چپگـرا، ملی گـرای 
عـرب و هرچـه می خواهـد باشـد، اگـر ایـن 
اصـل را رعایت کـرد، ما به عنـوان هم پیمان 

از آن حمایـت می  کنیـم.
البته بسـتگی به تـوان آن گـروه هـم دارد که 
چقـدر بتوانـد از ایـن حمایـت بهره بـرداری 
کنـد؛ چـون گروه هـا توانشـان در داخـل 
 
ً
فلسـطین متفـاوت اسـت، ولـی ایـن واقعـا
نقطه ی عطفی بـود؛ چـون کشـورهای عربی 
 هرکدام شـان یـک گـروه را بـه طـرف 

ً
قبـال

خـودش می کشـید و بـه مـزدور خـودش 
بدتریـن  از  یکـی  ایـن  می کـرد.  تبدیـل 
ضربه هایپـی بود کـه بـه آرمان فلسـطین زده 
شـد؛ اّمـا سـردار سـلیمانی روش جدیـدی را 
ابـداع کـرد کـه آن هـم از شـخصیت خودش 
شـکل می گرفـت کـه آقـا! احتـرام بگذاریـد. 
نـه فقـط بـا فلسـطینی ها، بلکـه بـا تمـام 
رهبـران مثـل احمـد شـاه مسـعود چنیـن 
رفتار می کـرد. رفتـار و دوسـتی صمیمانه ای 
که بـا احمد شـاه مسـعود برقـرار کـرد باعث 
شـد او تغییررفتـار بدهـد و بـه جایپـی رسـید 
کـه ایشـان روابـط بسـیار خوبـی با شـیعیان 
افغانستان برقرار کرد و به جمهوری اسالمی 
بسـیار نزدیک شـد دلیل تـرورش هم همین 
بود. سـردار سـلیمانی یک بـار می گفت من 
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چنان رابطه دوسـتانه ای بـا این آدم داشـتم 
کـه دعوتـش کـردم بـه روسـتای پـدری ام 
و او را بـه بـاغ بـردم؛ یعنـی رابطـه ای کـه بـا 
رهبران مقاومت داشـت، فراتر از یک رابطه 
تشـریفاتی، رسـمی و مقاومتی بود. بـا اینها 
 چنـان صمیمـی و دوسـت می شـد کـه آقای 
هنیه در مراسم تشـییع ایشـان تعبیری را به 
کار بـرد که بـرای یک گروه اسـالمگرای سـنی 
تعبیر عجیبی بود. ایشـان سـه بار تکـرار کرد 
کـه شـهید سـلیمانی، شـهید القدس اسـت. 
چرا سـه بار تکرار کـرد؟ بـرای این کـه دیگران 
نگوینـد احساساتی شـده. سـه بار تکـرار کرد 
کـه بگویـد مـن دارم بـا درایـت کامـل ایـن را 
می گویـم. اعتـراف یکـی از محبوب تریـن و 
قوی ترین گروه های اسـالمگرای اهل سـنت 
به عنـوان جنبش حمـاس کـه یـک فرمانده 
شـیعه را به عنـوان شـهید القـدس معرفـی 
کنـد، اتفاق خیلـی مهمی اسـت که ما شـاید 

خیلـی راحـت از آن گذشـتیم. 
خـب، اینهـا نشـان می دهـد نـوع رابطـه و 
پرداختن به فلسـطین، دروازه هـای جدیدی 
را باز کرد. در بحث های نظامی، اسرائیلی ها 
دژی  بـه  نه تنهـا  غـزه  می کننـد  اعتـراف 
تسـخیرناپذیر تبدیـل شـده، بلکـه تهدیـدی 
سـرزمین های  در  اسـرائیل  ارتـش  علیـه 
 چنیـن نبـود؛ زمانی که 

ً
اشـغالی اسـت. قبال

تمـام رژیم هـای عربـی، به فلسـطین پشـت 
کـرده بودنـد، ایشـان موفـق شـد ایـن آرمان 

را زنـده نگـه دارد.

ایناسـت سـؤالخیلیمهمدیگر
توانسـت کهشـهیدسـلیمانیچطور
شـکلگیریداعشراپیشبینیکند.
خیلـی شـمااعتقـادداریـدایشـاناز
قبـلایـنمسـئلهراپیشبینـیکـرده
و گزارههـا چـه اسـاس  بـر بـود؟
توانسـت ایشـان مشـاهداتی
پیشبینـی را داعـش شـکلگرفتن

کند؟
بلـه، پیش بینـی کـرده بـود، البتـه نه با اسـم 
داعـش، بلکـه یـک گروهـک بـا افکار بسـیار 
خطرناک تکفیری وهابی و بسـیار وحشی که 
در حال شکل گیری اسـت و حتی پیش بینی 

کـرده بـود جوانـان زیـادی از کشـورهای 
مختلف بـه آن خواهند پیوسـت. خـود این، 
تحلیلی دارد کـه در ادامه توضیـح می دهم.

ببینید، شـاید اّولین تماس سردار سلیمانی 
با تکفیر، مثل جندهللا، گروه ریگی و طالبان 
زمانی بود کـه ایشـان فرمانده  قرارگاه شـرق 
بـود. بگذریـم از این کـه طالبانـی کـه االن بـا 
آن سـروکار داریم بـا طالبان آن زمـان خیلی  
متفاوت اسـت و ایـن هم به فضـل و درایت 
سـردار سـلیمانی بود؛ ولـی اّولین برخـورد و 
آشـنایپی ایشـان با این تفکر خطرنـاک از آنجا 
بـود؛ اّما به نظر مـن مهم تریـن صحنه ای که 
سـردار سـلیمانی شـناخت دقیقـی نسـبت 
بـه ایـن گروه هـا پیـدا کـرد، در عـراق و بعـد 
 بعـد از انفجـار 

ً
از سـقوط صـدام، خصوصـا

سـامرا بود. آنجا هنوز گروهی به نـام داعش 
شـکل نگرفتـه بـود. انـواع و اقسـام گروه هـا 
به اسـم های مختلف بودنـد، ولـی رأس آنها 
فردی بـود بـه نـام ابومصعـب الزرقـاوی که 
از چهره هـای معـروف القاعـده بـود. او بـه 
اسـم مبارزه علیـه آمریکا یـک گروه درسـت 
کـرده بـود و بـا رنـگ طایفـه ای و مذهبـی 
شـروع بـه کشـتن مـردم بی گنـاه عـراق، 
به خصـوص شـیعیان می کـرد. اوج آن هـم 
انفجـار حرمیـن سـامرا بـود. از سـال 2۰۰۳ 
وقتی صـدام سـرنگون شـد، کم کم سـروکله 
این گروه هـا پیدا شـد. تـا 2۰۱۴ کـه گروهی به 
 اعـالم وجـود کـرد، بیـش 

ً
نـام داعـش رسـما

از ده سـال فاصلـه اسـت. سـردار سـلیمانی 
یـک تجربـه ده سـاله بـا ایـن گـروه در عـراق 
داشـت؛ چـون از روزی کـه صـدام سـرنگون 
شـد، سـردار سـلیمانی حضـوری قـوی  در 
تحوالت عـراق داشـت و کوله بـاری از تجربه 
کسـب کرد. وقتـی هم کـه جرقه هـای بحران 
در سـوریه زده شـد، مسـئوالن سـوریه فکـر 
می کردنـد این یـک حرکـت اعتراضی اسـت 
و بعد از مدتی خیلـی راحت تمام می شـود، 
ولـی سـردار سـلیمانی بـه آنهـا گفـت نـه، 
گروهـی دارد می آیـد کـه شـما هنـوز بـا اینهـا 
آشـنایپی ندارید. اینها دارند به داخل سوریه 
منتقل می شـوند. این تجربه عمیق و بسـیار 
پربـار، ولـی دردنـاک، این قـدرت را به سـردار 
سـلیمانی داد کـه پیش بینـی دقیقـی بکند.

بـهدرد اینپیشبینـیچقدر
ً
بعـدا

مـاخـوردتـابتوانیمجلـویداعـشرا
بگیریم؟

 شـاید بعضی هـا بـا حرفـی کـه مـن بخواهم 
بزنم موافق نباشـند، ولی تجربـه ای که ما در 
عراق و سـوریه، و به طور کلی در منطقه بعد 
از انقالب های عربی، داشـتیم این اسـت که 
اسـالمگرایپی سیاسـی در جهـان اهل سـنت 
با اسـالمگرایپی سیاسـی تشـیع فرق می کند. 
تشـیع مبنی بر آموزه های اهل بیـت و مبنی 
بر یک رهبری اسـت کـه این رهبـری در طول 
تاریـخ شـکل گرفته، مثـل مرجع تقلیـدی که 
سـی چهل سـال کار فقهـی و اجتماعـی کرده 
و مثـل امـام؟هر؟ در بزنگاه هـای تاریـخ می آید 
و رهبـری می کند. امـام؟هر؟ می گفـت بگویید 
ارتش بـرادر ماسـت و بـه ارتـش گل بدهید. 
 اسـتراتژی امام نبرد مسـلحانه نبود، در 

ً
اصال

حالـی کـه اسـالم گرایپی در جهان اهل سـنت 
خیلـی متفـاوت اسـت. آن تجربـه ای کـه در 
عـراق و سـوریه و جاهـای دیگـر بـود، رشـد 
اسـالمگرایپی سیاسـی در جهـان اهل سـنت 
بـود کـه بـدون هیچ گونـه شـکی منجـر بـه 
گرایش بـه تفکر تکفیـری وهابی شـد. این که 
ما فکر کنیم اگر اسـالمگرایپی در این کشورها 
رشـد کنـد، گـروه معتدلـی شـبیه گروه هـای 
شـیعه می آید، یـک اشـتباه راهبردی اسـت 
کـه مـن ایـن مسـئله را یک بـار در تلویزیـون 
گفتـم و انعـکاس زیـادی هـم داشـت. البته 
یک  عده مخالـف و یک عده موافـق بودند، 

ولـی ایـن در عمل ثابت شـده اسـت.

چرااینتبدیلناگزیراست؟
به خاطـر این کـه مذهـب تشـیع، مذهـب 
اعتراض بوده است؛ چون شیعیان در طول 
ام 

ّ
تاریخ در اقلیت بوده اند. همیشه ضدحک

بوده اند. می گفته اند خالفـت و امامت حق 
اهل بیـت بـوده و االن هـم امام زمـان، 
امـام بـر حـق اسـت؛ بنابرایـن همـه چیـز در 
ایـن قالـب تعریـف می شـود. االن یکـی از 
مشـکالت ما در ایران این اسـت کـه فرهنگ 
ضدحکومتـی ریشـه در ایرانی هـا دوانـده و 
بایـد آن را به گونـه ای بـه فرهنـگ حمایت از 

حکومـت تبدیـل کنیم.
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اّمـا در جهان عـرب برعکـس اسـت. مذهب 
همیشـه توجیه گـر حکومـت و حاکـم بـوده، 
 ولی ما در آیـه »اطیعوا هللا و اطیعوا الرسـول 
و اولی االمـر منکـم« می گوییـم »اولی االمر« 
یعنی اهل بیت؛ درصورتی کـه آنها می گویند 
اولی االمر کسـی اسـت که بـه قدرت رسـیده. 
بنابراین مذهب رسـمی و حکومتی توجیه گر 
ام وقـت اسـت. اگر کسـی بخواهـد علیه 

ّ
حـک

حاکم وقـت قیام کنـد باید از مذهب رسـمی 
خـارج شـود و به سـمت مذهبـی کـه دارد 
ایـن را زیـر سـؤال می بـرد، بـرود. وهابیـت 
ابتـدا که تشـکیل شـد، به عنوان یـک حرکت 
اصالح طلبانـه در جهـان اهل سـنت شـروع 
شـد، ولـی این قـدر ایـن فکـر عقب مانـده، 
افراطـی و وحشـی بود کـه تبدیـل به ضـد آن 
شـعارهایپی شـد کـه ابتـدا مـی داد. بنابرایـن 
االن وقتـی جـوان اهل سـنت را تشـویق بـه 
اسـالمگرایپی و انقالبیگری کنید بدون این که 
متوجه باشـید، داریـد او را به طـرف این گروه 
هـل می دهیـد؛ چـون گروه هـای معتـدل 

قـدرت جـذب این هـا را ندارنـد.

فراینـدمبـارزهبا در
داعـشچـهچیـزی

کمـک مـا بـه
کرد؟

اینهـا  کـه  داشـتیم  مختلفـی  تجـارب  مـا 
 تجربـه 

ً
هرکـدام در  جایپـی مؤثـر بـود. مثـال

عـراق را داشـتیم و می توانسـتیم در پـس 
ایـن حرکت هایپـی کـه بـه قـول عرب هـا 
 اتفـاق می افتـد، 

ً
»بین السـطور« دارد عمیقـا

حواس مـان باشـد. مـن خاطـرم هسـت 
یـک  سـوریه  بحـران  اّولیـه  ماه هـای  در 
خبرنـگار خانـم مسـیحی از روزنامـه السـفیر 
به سـوریه رفـت و گزارشـی تهیـه کـرد. گفت 
مـن بـه شـهر حمـاه رفتـم و دیـدم مـردم 
می کننـد،  تظاهـرات  نظـام  علیـه  دارنـد 
اّمـا در بیـن تظاهرکننـدگان عـده زیـادی 
را دیـدم کـه چهره هایشـان طالبانـی بـود؛ 
یعنـی ریش هـای بلنـد، پیراهن هـای بلنـد 
روی شـلوار و هیکل هـای بسـیار ورزیـده و 
 متفـاوت از مـردم داشـتند. 

ً
خشـن و کامـال

تعدادشـان هـم زیـاد بـود. ایـن خانـم در 
ادامه بـه نکتـه خیلـی جالـب دیگری اشـاره 

می کنـد. می گویـد حمـاه، قندهـاِر سـوریه 
اسـت؛ یعنـی قندهـاری که مرکـز طالبـان در 
افغانسـتان شـد، داعش هم تـالش می کند 
حمـاه را بگیرد که خوشـبختانه موفق نشـد. 
این خانـم خبرنـگار این تشـبیه را بـه کار برد، 
ولـی کسـی کـه بـا اینهـا مبـارزه کـرده بـود، 
می دانسـت و متوجـه بـود کـه در الیه هـای 
اجتماعـی سـوریه از سـال 2۰۰۰ بـه بعـد  

اتفاقاتـی افتـاده اسـت.
 بعـد از این که آقای بشـار اسـد رئیس جمهور 
شـد، اقتصـاد سـوریه را بـاز کـرد. اقتصـاد در 
زمان پـدرش سوسیالیسـتی بود، ولی بشـار 
اسـد بـه سـرمایه گذاری خارجـی اجـازه داد. 
در ایـن سـرمایه گذاری، کشـورهایپی مثـل 
عربسـتان، قطـر و امـارات آمدنـد و البتـه به 
اسم سـرمایه گذاری خارجی، پول های کالنی 
خـرج کردنـد. در ظاهـر، سـرمایه گذاری در 
اقتصاد سـوریه بود، ولی در کنارش مسجد، 
حوزه هـای علمیـه، دارالقـرآن و داراالیتـام 
سـاختند. ظاهر هم خیلی خوب بـود و هیچ 
نـوع حساسـیتی هـم برنمی انگیخـت، ولـی 
 معلـوم شـد این هـا مراکـزی برای نشـر 

ً
بعـدا

فکـر وهابـی بـوده. آنهـا جوان هـای مذهبی 
و متدیـن را جـذب می کردنـد و آموزش های 
ابتدایپـی را می دادنـد و بعـد بـه عربسـتان 
عربسـتان  در  می کردنـد.  اعزام شـان 
دوره هـای کامـل آموزشـی تکفیـری وهابـی 
را در دانشـگاه ام القـرای مدینـه می دیدنـد 
و بعـد بـه سـوریه برمی گشـتند. ایـن نقشـه 
را در خیلـی دیگـر از نقـاط دنیـا هـم پیـاده 

می کردنـد.
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اگـر االن بـه بعضـی از روسـتاهای سـوریه 
بروید، حتی در بعضی از شهرک های کوچک 
می بینیـد مـردم فقیرنـد، ولـی یـک مسـجد 
مجلـل بـا آخریـن امکانـات دارنـد. ابتـدا 
تعجـب می کنیـد ایـن مـردم پـول از کجـا 
آورده انـد و چنیـن مسـجدی سـاخته اند، 
ولـی بعـد کـه ریشـه اش را نـگاه می کنیـد، 
می بینیـد این هـا از عربسـتان اسـت. ایـن 
مسـئله خـودش را نشـان نـداد تـا این کـه 
در سـال 2۰۱۱، یکدفعـه از دل تمـام ایـن 
مساجد، دارالقرآنها و داراالیتام، دسته دسته 
آمـد. حتـی عملیـات   بیـرون  تروریسـت  
انتحـاری انجـام می دادنـد چـه برسـد بـه 
مبارزه مسـلحانه؛ بنابراین سـردار سلیمانی 
بـا ایـن تجربـه عمیـق توانسـت ایـن خطـر را 
تشـخیص بدهـد و بدانـد چـه جـوری بـا آن 

مبـارزه کنـد.
اما تجربه دیگـری که من دوسـت دارم اینجا 
بـه آن اشـاره کنـم، نـوع جنگی اسـت کـه در 
سـوریه اتفـاق افتـاد. در عـراق تـا حـدی نوع 
جنگ و بحران، مشـابه جنگـی بود کـه ما در 
غرب کشور داشـتیم نه در جنوب؛ در جنگ 
تحمیلـی، در جنـوب ایـران مـا یـک جنـگ 
کالسـیک داشـتیم که خاکریز بود و آن طرف 
خاکریزهـا، عراقی ها با یک فاصلـه ای بودند 
و مردم هـم در صحنـه نبودند؛ یعنـی در مرز 
خوزسـتان تا کیلومترها که می آمـدی، مردم 
نبودنـد. اگـر هـم بودنـد، آواره شـده بودند؛ 
بنابرایـن آن کسـی کـه می جنگیـد فقـط بـا 
پارامترهـای نظامـی در جنـوب می جنگیـد، 
اّمـا در غـرب کشـور این طـوری نبـود؛ یعنـی 

یـک خصوصیـت جنـگ شـهری و جنـگ 
چریکی بود و شـما باید طـوری می جنگیدی 
که صـف مـردم را از صـف نیروهـای مخالف 
مسـلح جـدا کنـی تـا مـردم عـادی لطمـه 

نبیننـد.

بهعنـوان کـه کسـانی  از بارهـا
آمدنـد سـوریه بـه  روزنامهنـگار
و سـلیمانی حاجقاسـم شـنیدیم
مدیریـت را جنـگ همرزمانشـان
بـه آسـیب کمتریـن تـا میکردنـد
حالـیکـه خانههـایمـردمبرسـد؛در
نیروهـایخارجـیعلیرغـم خیلـیاز
اینکـهمقابـلداعشمیایسـتادند،
خـراب را مـردم خانههـای اّمـا

چنینبود؟
ً
میکردند.آیاواقعا

چـه  ببینیـد،  اسـت.  همین طـور   
ً
دقیقـا

استراتژی شـان  روسـیه،  چـه  آمریـکا، 
در جنـگ بـا گروه هـای تکفیـری، بـه قـول 
عرب هـا »دمـار شـامل« یعنـی نابـودی 
کامـل اسـت. حـاال در ایـن نابـودی کامـل 
بی گنـاه هم کشـته بشـود، بشـود. می گویند 
جمعیـت  البـه الی  می رونـد  اینهـا  چـون 
پنهـان می شـوند و شـما نمی توانـی این هـا 
را پیـدا کنـی، اگـر بخواهـی بـا اینهـا بجنگـی 
و پیدایشـان کنـی زمـان می بـرد و تلفـات 
 شـهر الرمـادی 

ً
زیـادی بایـد بدهـی. مثـال

عـراق را کـه آمریکایپی هـا می گوینـد مـا آزاد 
 چیـزی از ایـن شـهر 

ً
کردیـم ببینیـد، اصـال

 باقـی نمانـده اسـت. یاشـهر رقـه سـوریه
کـه آمریکایپی هـا ادعـا می کننـد آن را بـا 
کمـک نیروهـای کـرد آزاد کردنـد، قسـمت 

اعظمـش بـا خـاک یکسـان شـده؛ چـون آن 
را بـا بمباران های بسـیار وحشـیانه و شـدید 
کردند و تعداد زیادی را کشـتند، ولی روشـی 
کـه سـردار سـلیمانی داشـت و نیروهایپـی از 
جمله شـهید همدانی آن را دنبال می کردند 
 سـعی می کردنـد مـردم 

ً
ایـن بـود کـه واقعـا

آسـیب نبیننـد یـا کمتریـن لطمـه را بخورند 
و صـف اینهـا را جـدا می کردنـد. ایـن تجربـه 
غرب کشـور کـه بـه آن اشـاره کـردم خیلی به 

درد خـورد.
بروجـردی و شـهید  از شـهید  یـادی هـم 
احمـد کاظمـی بکنـم کـه در غـرب کشـور 
اسـتراتژی هایپی پیـاده کردنـد کـه بعدهـا 
بـرادران مـا در سـوریه آن تجربه هـا را پیـاده 
کردنـد و بسـیار هـم موفـق بودنـد. ایـن را 
هـم بـرای کسـانی کـه در ایـران تحت تأثیـر 
شـبکه های خارجی هسـتند بگویم: محبتی 
کـه االن اهل سـنت سـوریه بـه ایرانی هـا 
دارند، حتـی نیروهـای داوطلب اهل سـنتی 
که مستقیم با سـپاه کار می کنند، باورکردنی 
نیسـت. طـوری تبلیـغ و تصویـر کردنـد کـه 
جنگ سوریه، جنگ بین شیعه و سنی بوده 
و سـنی ها کشـته می شـدند،  درصورتـی کـه 

چنیـن چیـزی نبـود. 
در  می گفـت  مـا  فرماندهـان  از  یکـی 
ماجـرای آزادسـازی جـاده خناصـر و حلـب، 
هـم  اهل سـنت  داوطلـب  نیروهـای  از 
اسـتفاده می کردیـم. از همـان غذایپـی کـه 
آنهـا می خوردنـد ما هـم می خوردیـم و هیچ 
نوع امتیـازی بـرای خودمان قائـل نبودیم و 
سـعی می کردیم اگر یـک غیرنظامـی زخمی 
کنیـم؛ حتـی  می شـود سـریع مداوایـش 
اگـر مریـض عـادی باشـد. ایـن مسـائل در 
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 مرسـوم نیسـت. 
ً
ارتش هـای دنیـا اصـال

اینجـابـهموضـوععـراقورود در
کنیـمواینکـهایشـانچگونـهبارهـا
حلقـومآمریکایییهابیرون عـراقرااز

کشید؟
آمریکایپی هـا مدعـی بودنـد بـا یـک جنـگ 
وسـیع مواجهند و بـا آوردن صدوپنجـاه هزار 
نظامی آمریکایپی موفق شـدند نظـام صدام 
را سـرنگون کننـد، بنابرایـن حـق انحصـاری 
خودشـان می دانسـتند نظام سیاسی جدید 
در عـراق شـکل بدهنـد و هـر طـور دلشـان 
می خواهـد آن را اداره  کننـد. بعـد از سـقوط 
صدام، حاکمی به نام پل برمر آنجا گذاشـتند 
کـه تـا یکـی دو سـال مسـتقیم عـراق را اداره 
می کـرد؛ اّمـا در مقاطـع مختلـف، سـردار 
سـلیمانی نقشـی بسـیار اساسـی در مقابـل 
شـکل گیری هیمنـه انحصـاری آمریـکا بـر 
عـراق داشـت. بـرای مثـال، از خـود نظـام 
سیاسـی شـروع کنیـم. خـب، آمریکایپی هـا 
یـک نظـام سیاسـی جدیـد و قانون اساسـی 
بـرای عـراق ترسـیم کردنـد. بـر اسـاس آن 
قانـون اساسـی، همیـن نظامـی کـه االن 
شکل گرفته، نخسـت وزیر از میان شیعیان، 
رئیس جمهـور از بین کردها و رئیـس پارلمان 
از بیـن اهل سـنت انتخـاب می شـوند، اّمـا 
آمریکایپی هـا یـک ظاهـر دموکراتیـک بـه 
ایـن دادنـد و می خواسـتند چهـره موردنظـر 
خودشـان، آقـای ایـاد عـالوی را به عنـوان 
نخسـت وزیر سـرکار بیاورنـد. آقـای عـالوی 
در زمـان پـل برمـر از طـرف او به عنـوان 
نخسـت وزیر موقـت هم تعییـن شـده بود، 
ولـی آمریکایپی هـا می خواسـتند او را از دل 

انتخابـات بـر سـرکار بیاورنـد.
سـردار سـلیمانی از ابتـدای زمـان سـقوط 
صـدام تـا زمـان شهادت شـان نقـش بسـیار 
عمـده ای نـه در یک انتخابـات، بلکـه در کل 
انتخاباتـی کـه برگـزار شـد، ایفـا کـرد؛ چـرا؟ 
بـرای این کـه متأسـفانه عـراق وضعیتـی 
دارد کـه کار را خیلـی سـخت می کنـد؛ بـا 
این کـه شـیعیان ۶۵ درصـد هسـتند و تعداد 
گروه های سیاسی و شـخصیت های سیاسی 
عـراق زیادنـد، اّمـا یـک شـخصیت کاریزمـا 
و محـوری مثـل آقـای سیدحسـن نصـراهّلل 

سردارسلیمانیازسردارسلیمانیاز
ابتدایزمانسقوطابتدایزمانسقوط
صدامتازمانصدامتازمان
شهادتشاننقششهادتشاننقش
بسیارعمدهاینهدربسیارعمدهاینهدر
یکانتخابات،بلکهیکانتخابات،بلکه
درکلانتخاباتیکهدرکلانتخاباتیکه
برگزارشد،ایفاکرد؛برگزارشد،ایفاکرد؛
چرا؟برایاینکهچرا؟برایاینکه
متأسفانهعراقمتأسفانهعراق
وضعیتیداردکهوضعیتیداردکه
کارراخیلیسختکارراخیلیسخت
میکندبااینکهمیکندبااینکه
شیعیانشیعیان6565درصددرصد
هستندوتعدادهستندوتعداد
گروههایسیاسیگروههایسیاسی
وشخصیتهایوشخصیتهای
سیاسیعراقزیادند،سیاسیعراقزیادند،
اّمایکشخصیتاّمایکشخصیت
کاریزماومحوریکاریزماومحوری
مثلآقایسیدحسنمثلآقایسیدحسن
نصراهَّللدرعراقنصراهَّللدرعراق
وجودنداردکههمهوجودنداردکههمه
حولاینشخصیتحولاینشخصیت
جمعشوندواوآنهاراجمعشوندواوآنهارا
هدایتکندهدایتکند

در عـراق وجـود نـدارد کـه همـه حـول ایـن 
شـخصیت جمـع شـوند و او آنهـا را هدایـت 
کنـد. بـه همیـن دلیـل یکـی از مشـکل ترین 
کارها ایـن بود کـه در هر انتخابات، شـیعیان 
را با هم پیمانان اهل سـنت و با آن بخشـی از 
کردها کـه هم پیمـان بودند، به یـک وحدت 
نظر رسـاند که بشـود یک اکثریـت پارلمانی 
را شـکل داد و جلـوی ورود شـخصیتی مثـل 
ایـاد عـالوی را بگیرنـد. چـون راهبـرد سـردار 
سـلیمانی ایـن بـود کـه صـدام هشـت سـال 
جنـگ را بـه مـا تحمیـل کـرد و خسـارت های 
زیـادی بـه مـا زد و نبایـد اجـازه بدهیـم یـک 
شـخصیت ضدایرانـی در عـراق حاکم شـود؛ 
حتی اگر آمریکایپی ها پشـت سـرش باشـند. 

و خـب، ایـن کاِر بسـیار مشـکلی بـود. 
کسـانی که با فرهنگ سیاسـی عراق آشنایپی 
دارنـد می دانند در طـول تاریـخ، وحدت نظر 
بین عراقی ها بسـیار مشـکل شـکل می گیرد 
 هـم بسـیار شـکننده اسـت. در 

ً
و معمـوال

یکـی از انتخابـات  کـه آقـای نـوری مالکـی در 
مقابـل آقـای ایـاد عـالوی بـود، متأسـفانه  
اختالف نظرهـا باعـث شـد آرای شـیعیان 
شکسـته شـود و ایـاد عـالوی 9۱ کرسـی در 
مقابـل 9۰ کرسـی نـوری مالکـی بـه دسـت 
 زنگ خطـر به صـدا درآمد 

ً
آورد. اینجـا واقعـا

کـه اگـر ایـاد عـالوی موفـق می شـد، بـا بقیـه 
آن چنـد گـروه ائتـالف می کـرد و آرای نصـف 
بـه اضافـه یـک را بـه دسـت مـی آورد، چـون 
9۱ کرسـی کافـی نبـود، ولـی چـون از همـه 
بیشـتر آورده بود، مأمور بود تشـکیل کابینه 
بدهد. اینجا سـردار سـلیمانی شـاید نزدیک 
 وقـت گذاشـت و تـالش 

ً
هشـت مـاه واقعـا

 این ائتالف حـول محور 
ً
کـرد و نگذاشـت اوال

شـخصیتی که به نظر مـن، نماینده سـازمان 
 این 

ً
سـیا در عراق اسـت شـکل بگیـرد و ثانیـا

ائتـالف را حـول نـوری مالکـی تشـکیل داد. 
به نظـر من شـاید یکی از مـوارد عمـده ای که 
 عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشـید، 

ً
واقعا

همیـن بـود؛ چـون اگـر ایـاد عـالوی می آمـد 
 بـا کاری کـه آمریکایپی ها 

ً
معلـوم نبـود بعـدا

می کردنـد چـه اتفاقـی می افتد و شـاید دیگر 
جبران پذیـر نبـود. 

دومیـن مـورد، همیـن ماجـرای آقـای نـوری 
مالکی بـود. وضعیت به نحوی بـرای آمریکا 

درآمـد کـه عـراق تبدیـل به یـک باتـالق برای 
آنهـا شـد. ایـن چـه جـوری اتفـاق افتـاد؟ 
آمریکایپی هـا خیلـی راحـت عـراق را گرفتند؛ 
یعنـی صـدام بعـد از دو سـه هفته سـرنگون 
شـد. بـه همیـن خاطـر این هـا مغرور شـدند 
و می گفتنـد نوبـت بعـدی سـوریه اسـت. 
کالیـن پـاول، وزیـر خارجـه وقـت آمریـکا به 
سـوریه رفـت و دیـدار رسـمی بـا بشـار اسـد 
داشـت، بعـد برگشـت و در هتـل هیلتـون 
دمشـق کنفرانـس مطبوعاتـی تشـکیل داد 
و بـا وقاحـت کامـل گفـت مـن رفتـم پیـش 
رئیس جمهـور سـوریه و دوازده  تـا شـرط 
گذاشتم که اگر بشـار اسـد آنها را انجام بدهد 
در حکومـت باقـی خواهـد  مانـد، وگرنـه 
سرنوشـت صدام در انتظـارش خواهـد بود.
سـوریه  مسـئوالن  از  بسـیاری  زمـان  آن 
خودشـان را باختـه بودنـد؛ چـون صـدام کـه 
چهـره ای به عنـوان قهرمـان جهـان عـرب از 
خـودش داشـت، دو سـه هفتـه ای سـقوط 
کـرده بـود، بقیـه کـه جـای خـود را داشـتند 
اینجـا هـم سـردار سـلیمانی نقش عمـده ای 
ایفـا کـرد و بـا سـوری ها صحبـت کـرد کـه مـا 
بایـد عـراق را تبدیـل بـه باتالقـی بـرای ارتش 
آمریـکا بکنیـم، ولـی ایـن کار منـوط بـه ایـن 
اسـت کـه تقسـیم وظیفـه کنیـم. بـا توجـه 
بـه جغرافیـای ایـران کـه هم مـرز بـا مناطـق 
اسـت،  عـراق  کردنشـین  و  شیعه نشـین 
حمایـت و شـکل گیری از مقاومـت در ایـن 
منطقـه را ایـران به عهـده گرفـت. در مقابل، 
سـوریه متولی مناطـق سنی نشـین در غرب 
عـراق و در همسـایگی خـودش بشـود.  بـه 
غیر از منطقه کردنشـین که مشـکالت خاص 
خـودش را داشـت، مقاومـت در مناطـق 
شیعه نشـین و اهل سـنت شـکل گرفـت و از 
سـال 2۰۰۳ تـا 2۰۰9، عـراق تبدیـل بـه گردابی 
بـرای ارتـش آمریـکا شـد و اینهـا بـا هدایـت 

سـردار سـلیمانی بـود. 
شـرایط طـوری شـد کـه اوبامـا، بـا یک شـعار 
در انتخابـات پیـروز شـد؛ او گفـت اگـر مـن 
رئیس جمهور بشـوم، ارتش آمریکا را از عراق 
خـارج می کنـم. بـا همیـن یـک شـعار پیـروز 
شـد و بعد از انتخاب به دنبال ایـن کار رفت، 
اّمـا می خواسـت کاری بکنـد. در اینجا خوب 
اسـت اشـاره بکنـم کـه در ایـن شش سـال 
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تلفاتـی بـه ارتـش آمریـکا وارد شـد کـه بـرای 
اّولیـن بـار ابرقدرتی مثـل آمریکا بـرای حفظ 
امنیـت سـربازانش متوسـل به یک شـرکت 
امنیتی بـه نام بلک واتر شـد و به سـربازانش 
دسـتور داد کـه از پادگان هـا خـارج نشـوند. 
البته این کار وضـع آمریکا را بدتـر کرد؛ یعنی 
چهـره  ای از آمریـکا نشـان داد کـه خیلی هـا 

ندیـده بودنـد.
سـومین مـورد مربـوط بـه همیـن قسـمت 
اسـت. وقتـی اوبامـا دربـاره خـروج از عـراق 
صحبـت کـرد، بحثـی را مطـرح کـرد کـه یـک 
پیمـان امنیتـی بیـن عـراق و آمریـکا امضـاء 
بشـود کـه عراقی هـا امتیازهـای مهمـی بـه 
آمریکایپی هـا بدهنـد و بعد آمریـکا نیروهای 
نظامـی اش را خـارج کنـد،  ولـی سـفارت، 
امنیتـی اش  مأموریت هـای  و  پایگاه هـا 
 
ً
بماننـد. در اینجـا آقـای نـوری مالکـی واقعـا

نقشـی تاریخـی ایفـا کـرد، جلـوی فشـارهای 
اوبامـا ایسـتاد و خدمـت بزرگـی بـه عـراق 
و ایـران کـرد. ایشـان گفـت مـا تحـت هیـچ 
شـرایطی ایـن را نمی پذیریـم، مـا از آمریـکا 
نخواسـته بودیـم بیاید کـه حـاال بخواهیم به 
او امتیـاز بدهیـم. آمریکایپی هـا خودشـان 
آمدنـد. درسـت اسـت کـه صـدام دیکتاتـور 
و خون آشـام را سـرنگون کردنـد، ولـی تمـام 
 معلـوم شـد دروغ 

ً
دالیلـی کـه آوردنـد، بعـدا

بـوده و االن هـم باید برونـد. اوبامـا هر چقدر 
تالش کرد، نوری مالکی امضـاء نکرد و بدون 
توافقنامه امنیتی ارتش آمریـکا را خارج کرد.
مورد چهـارم هـم داعش اسـت که سـاخته و 
 چیـزی از عراق 

ً
پرداختـه آمریکاسـت. واقعـا

باقـی  نمانـده بـود. مـن خـودم از سـردار 
سلیمانی شـنیدم که می گفت عراق در سال 
2۰۱۴ از دست رفته و چیزی ازش باقی نمانده 
بـود. ایشـان می گفـت بعضـی از شـهرها و 
شـهرک ها و روسـتاهای عـراق بـا پیامـک 
سقوط کرد؛ یعنی پیامک می فرستادند روی 
تلفن هـای مردم کـه داعش رسـید. می گفت 
چنان وحشـتی ایجاد شـده بود که همـه فرار 
می کردنـد. حتـی دوسـتانی کـه آن موقـع در 
عـراق بودنـد می گفتنـد جلـوی کنسـولگری 
ایـران در کربـال و نجـف صف هـای طوالنـی 
تشـکیل شـده بود که ویزا بگیرند و فرار کنند 
 کسـی فکـر نمی کرد 

ً
و بـه ایـران بیاینـد. اصال
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کاری می شـود کـرد؛  ولی با فتـوای مرجعیت 
در تشـکیل حشدالشـعبی و نقـش سـردار 
سـلیمانی در تبدیل کـردن ایـن فتـوا بـه یک 
 یـک پیـروزی بزرگ 

ً
موجـود توانمنـد، واقعـا

حاصـل شـد.

بـه انقـالب معظـم  رهبـر عالقـه
است. حاجقاسـمسـلیمانیبینظیر
چنیـن بـه کـه کـرد چـه حاجقاسـم
انقـالب  رهبـر نـگاه  در جایگاهـی

رسید؟
سردار سلیمانی، شخصیتی با ابعاد مختلف 
داشت. ما بیشـتر به ابعاد نظامی اش اشاره 
 ابعـاد وجودی 

ً
می کنیـم، ولی ایشـان واقعـا

دیپلماتـی  ایشـان  گسـترده تری.  بسـیار 
بسـیار قوی بـود. چیزهایپی کـه مـن در حوزه 
دیپلماسـی از ایشـان شـنیدم و چیزهایپـی 
کـه در بحران هـای مختلـف از ایشـان دیدیم 
بیانگـر ایـن بـود کـه حاج قاسـم شـناختی 
قـوی از دیپلماسـی دارد و بـه  وقتـش از ایـن 

دیپلماسـی بهره بـرداری می کـرد.
یکـی از مـواردی کـه خیلـی بـرای مـن جالب 
مـورد  در  شـنیدم،  خودشـان  از  و  بـود 
افغانسـتان بـود. بعـد از سـرنگونی طالبان، 
تشـکیل  لمـان  آ بـن  شـهر  در  کنفرانسـی 
اداره اش می کردنـد  آمریکایپی هـا  و  شـد 
کـه نظـام سیاسـی جدیـدی در افغانسـتان 
شـکل بدهند، به خصـوص این که چه کسـی 
رئیس جمهـور بشـود؛ رئیس جمهـوری که در 
نظـام ریاسـتی یـا نیمه ریاسـتی، اختیـارات 
فوق العـاده ای داشـته باشـد. همان طـور 
کـه در عـراق می خواسـتند آدم خودشـان را 
بیاورنـد، آنجـا هـم می خواسـتند همیـن کار 
را بکننـد. سـردار گفـت کنفرانـس در هتلـی 
در ُبـن تشـکیل شـده بـود و آمریکایپی هـا 
طرف گروه های جهـادی افغانسـتان بودند؛ 
گروه هایپـی کـه در جنـگ بـا شـوروی نقـش 
کنفرانـس  ایـن  خـب،  داشـتند.  مهمـی 
بـه بن بسـت خـورد؛ چـون آمریکایپی هـا 
طـرح خودشـان را داشـتند و می خواسـتند 
آدم خودشـان بیایـد، ولـی ایـن گروه هـا 
نمی پذیرفتنـد. حاج قاسـم نکتـه ای گفـت 
کـه خیلـی جالـب بـود. ایشـان نگـران بـود، 

چون طالبان یکی دو ماه بود سـرنگون شده 
بـود و احتمـال بازگشـتش وجـود داشـت. 
سـردار می گفـت مـن از تهـران بـا هتلـی کـه 
هیئـت گروه هـای جهـادی در آن سـاکن 
بودنـد بـا تلفـن عـادی تمـاس گرفتـم؛ چون 
می دانسـتم آمریکایپی هـا شـنود می کننـد، 
می خواسـتم حرفی را که مـن به ایـن گروه ها 
می زنـم، آمریکایپی ها بشـوند، می خواسـتم 
بـه آمریکایپی هـا بفهمانـم در افغانسـتان 
مـا تعیین کننده ایـم و اگـر می خواهیـد از 
ایـن  می توانیـم  شـوید  خـارج  بن بسـت 
کار را بکنیـم. درسـت اسـت کـه طالبـان 
را سـرنگون کردیـد، ولـی از عهـده ایـن کار 
برنمی آیید. بعد گفـت من به آن گـروه گفتم 
طـرح آمریکایپی هـا را بپذیرید و می دانسـتم 

آمریکایپی هـا ایـن را شـنیدند. 
شـاید خیلی از دوستداران ایشـان از شنیدن 
این حرف مـن تعجب کنند. سـردار این کار را 
به خاطـر خوشـامد آمریکایپی ها نکـرد، بلکه 
بـا درایتـش می خواسـت مطمئـن شـود کـه 
طالبـان برنمی گـردد. همیـن کارش باعـث 
شـد طالبـان فرصتـی بیابـد و عملکـردش 
را نقـد کنـد؛ یعنـی بـا دورشـدن کامـل از 
 بسـیاری از اشتباهات خودش، 

ً
قدرت، بعدا

از جملـه حملـه بـه کنسـولگری کشـورمان 
شهادت رسـاندن  بـه  و  مزارشـریف  در 
دیپلمات هـای مـا را پذیرفـت. البتـه گفتنـد 
این، کاِر بخشـی از طالبان بوده که به دسـتور 
یـک دولـت خارجـی انجـام شـده و فرمانـده 
طالبـان ایـن دسـتور را نـداده بـوده. حـاال 
 راسـت می گفتنـد، در 

ً
توجیـه بـود یـا واقعـا

هـر صـورت عذرخواهـی رسـمی کردنـد. 
االن ایـن طالبانـی کـه شـما می بینیـد آن 
مهم تـر  نکتـه  نیسـت.  گذشـته  طالبـان 
این کـه آمریکایپی هـا کاری کردنـد کـه آقـای 
ولـی  رئیس جمهـور شـود،  کـرزای  حامـد 
سـردار سـلیمانی بـا ایـن کاری کـه کـرد، آقای 
کـرزای تبدیـل بـه یکـی از دوسـتان صمیمی 
جمهـوری اسـالمی و دوسـت بسـیار نزدیک 
سـردار سـلیمانی شـد، به نحوی کـه در پایان 
دوره ریاسـت جمهوری اش آمریکایپی هـا 
نمی خواسـتند ایـن آقـا بمانـد. افـق دیـد 
سـردار سـلیمانی را ببینیـد! آن نکتـه ای کـه 
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آقـا فرمودنـد »نرمـش قهرمانانـه«، یکـی از 
مصادیـق مهمـش اینجـا اتفـاق افتـاد. 

سـردار می دانسـت کـه هـر کشـوری شـرایط 
خاص خودش را دارد. در عـراق، بعد از نوری 
مالکـی به خاطـر شـرایط سـختی کـه پیـش 
آمـد، بایـد بیـن بـد و بدتـر یکـی را انتخـاب 
می کردی که در آن زمان، آقای حیدرالعبادی 
گزینه صددرصد و مناسـبی نبود؛ اّما نسبت 
به کسـانی که مطـرح بودنـد بهتر بـود. اینجا 
هم دوبـاره سـردار سـلیمانی پذیرفـت، ولی 
در مقابـل امتیـازات بزرگی گرفت کـه باعث 
شـد عـراق را از حلقـوم آمریـکا خـارج کنـد. 
آمریکایپی هـا می خواسـتند حشدالشـعبی 
را غیرقانونـی کننـد و بگوینـد یـک نیـروی 
موقت اسـت و با شکسـت داعش هم تمام 
شد. شکسـت داعش در زمان حیدرالعبادی 
اتفـاق افتـاد کـه موصـل فتـح شـد، ولـی اگـر 
فتـح  موصـل   

ً
اصـال نبـود  حشدالشـعبی 

نمی شـد. بعـد از آن آمریکایپی هـا گفتنـد 
داعـش دیگـر تمام شـد و حشد الشـعبی هم 
بایـد منحـل شـود، ولـی کار بزرگی که سـردار 
سـلیمانی کـرد ایـن بـود کـه عراقی هـا را در 
پارلمان بسـیج کرد کـه وجود حشد الشـعبی 
به عنـوان یـک نیـروی رسـمی نظامـی، مهم 
اسـت و آنهـا هـم آن را به عنـوان بخشـی از 

نیروهـای مسـلح عـراق پذیرفتنـد. 
ایـن توانایپی هایپـی بود که سـردار سـلیمانی 
عـالوه بـر توانایپی هـای اجتماعی، سیاسـی، 
فرهنگـی و ذوب در والیتـش داشـت. مـن 
بارهـا از ایشـان شـنیدم کـه می گفت مـن در 
بعضـی مسـائل، دیـدگاه خاصـی دارم و در 
مـواردی دیـدگاه رهبر معظـم انقـالب با من 
متفـاوت بـود،  ولی بـا جـان و دل رفتـم آن را 
 دیـدم نظـر رهبـر معظم 

ً
انجـام دادم و بعـدا

انقالب درسـت بوده اسـت. بـرای فـردی که 
در ایـن مرتبـه از فرماندهـی اسـت، خیلـی 
عجیب اسـت و این جایگاه به قول معروف 

اتفاقـی نبـوده اسـت.

توصیفاتشـان انقـالبدر رهبـر
سلیمانییاد شجاعتسردار خیلیاز
ذهندارید مصداقـیدر کردهانـد.اگر

خواهشمیکنمبفرمایید.
ســردار ســلیمانی از شــجاع ترین فرماندهان 

جنــگ تحمیلی بود. ایشــان جملــه معروفی 
داشــت کــه می گفــت فرماندهــان دفــاع 
مقــدس همــواره بــه نیروهایشــان می گفتند 
»برویــد  نمی گفتنــد  و  جلــو«  »بیاییــد 
ــر از  ــان زودت ــه خودش ــون همیش ــو«؛ چ جل
نیروهایشــان در خــّط مقــدم بودنــد. ســردار 
ــرده  ــظ ک ــت را حف ــن خصوصی ــلیمانی ای س
بــود و در صحنه هــای بســیار خطرنــاک 
در عــراق، ســوریه و جنــگ ۳۳ روزه لبنــان 
حضــور داشــت و بــه نیروهایــش روحیــه 
مــی داد. خیلی هــا التمــاس می کردنــد 
ــت دادن  ــد، از دس ــب برگردی ــه عق ــردار ب س
شــما قابل جبــران نیســت، بچه هــا دارنــد 
کارشــان را انجــام می دهنــد، ولــی شــجاعت 
ایشــان ناشــی از ایــن بــود کــه مســئله مــرگ 
را بــرای خــودش حــل کــرده بــود. ایشــان 
از نســلی بــود کــه حضــرت علــی در 
ــیِف   السَّ

ُ
ــة نهج البالغــه می فرماینــد: »َبِقیَّ

«؛  یعنــی آنهایپــی که 
ً
ــدا

َ
کَثــُر َول

َ
 َو أ

ً
بَقــى َعــَددا

َ
أ

ــظ آن  ــرط حف ــد به ش ــی می مانن ــگ باق از جن
ارزش هــا، از نظــر تعــداد، ماندگارتریــن افــراد 
هســتند، زایــش دارنــد و می تواننــد افــراد 
زیــادی را مثــل خودشــان تربیــت کننــد. یکی 

ــود. ــان ب ــود ایش ــارزش خ ــق ب از مصادی
مــا مــوارد بســیار خطرناکــی را در عــراق و 
ســوریه، هــم دیدیــم و هــم شــنیدیم کــه 
 
ً
ایشــان کارهــای عجیبــی می کــرد. مثــال

زمانــی نیروهــای مســلح مخالــف حکومــت 
ــق  ــره دمش ــه محاص ــتند حلق ــوریه توانس س
را در همــان یکــی دو ســال اّول جنــگ 
تکمیــل کننــد و شــهر دمشــق فقــط دو راه 
ــی  ــت یک ــارج داش ــان خ ــا جه ــاط ب ــرای ارتب ب
از غــرب به ســمت بیــروت و دیگــری از شــرق 
به ســمت فــرودگاه بیــروت. اگــر راه غــرب 
قطــع می شــد، رابطــه زمینــی ســوریه بــا دنیــا 
قطــع می شــد؛ چــون ارتبــاط از طریــق لبنــان 
ــد،  ــع می ش ــرق قط ــر از راه ش ــود. اگ ــرار ب برق
ــا دنیــا قطــع می شــد. افــراد  ــی ب رابطــه هوایپ

آمریکایییهاازآمریکایییهااز
سردارسلیمانیدرسردارسلیمانیدر
یکیازجبهههاییکیازجبهههای
سوریهفیلمگرفتهسوریهفیلمگرفته
بودندکهایشاندربودندکهایشاندر
کناریکمنبعآبکناریکمنبعآب
درحالوضوستدرحالوضوست
وتصویرشهموتصویرشهم
خیلیواضحبود.خیلیواضحبود.
ژنرالهایآمریکایییژنرالهایآمریکاییی
تعجبمیکردندتعجبمیکردند
کهچطورفردیباکهچطورفردیبا
ایندرجهنظامی،ایندرجهنظامی،
خودشدرخّطخودشدرخّط
مقدماستمقدماست
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عراق،سقوط عراق،سقوطدر در
صدامیکفرصتصدامیکفرصت
بزرگبرایمابود،بزرگبرایمابود،

عینحالیک عینحالیکدر در
چالشعظیمهمچالشعظیمهم
بود؛چونآمریکابود؛چونآمریکا

همسایهماشد؛اّماهمسایهماشد؛اّما
االنحضوریکهمااالنحضوریکهما

عراقداریمخود عراقداریمخوددر در
آنهابهآن»نفوذآنهابهآن»نفوذ

منطقهایایران«منطقهایایران«
میگویند،اینیکمیگویند،اینیک

واقعیتاستوواقعیتاستو
آمریکایییهابهآنآمریکایییهابهآن

اعترافمیکننداعترافمیکنند

مســلح در یــک مقطع موفــق شــدند از غوطه 
غربــی به ســمت غوطه شــرقی بیاینــد و جاده  
فــرودگاه را قطــع کننــد. ایــن بســیار خطرناک 
ــه  ــت و کار ب ــقوط پایتخ ــی س ــن یعن ــود؛ ای ب
دســت همیــن گروه هــای تکفیــری تمــام 
شــده بــود. آن زمــان ســردار ســلیمانی تهران 
بــود و تــا بــه ایشــان خبــر دادنــد، هفتــاد نفــر 
از نیروهــای مخصــوص قــدس را بــا خــودش 
ــق  ــرودگاه دمش ــه ف ــرد و ب ــا ک ــوار هواپیم س
ــرود  ــا ف ــرایطی هواپیم ــه ش ــاال در چ آورد. ح
آمــد، بمانــد؛ چــون اطــراف فــرودگاه هــم 
دســت افراد مســلح بــود. از همــان فــرودگاه 
شــروع کردنــد و جــاده فــرودگاه تــا دمشــق را 
پاک ســازی کردنــد و موفــق شــدند ایــن جاده 
را آزاد بکننــد کــه ایــن یعنــی نجــات دادن 

ــقوط.  ــوریه از س ــت س پایتخ
ــی از  ــه نظام ــن درج ــا ای ــده ای ب ــدام فرمان ک
ایــن کارهــا می کنــد؟ االن در ارتش هــای دنیا، 
ــگ  ــات، جن ــای عملی ــان در اتاق ه فرمانده

ــواره اداره  ــاد و ماه ــا پهپ ــور ب ــوی مانیت را جل
ــا  ــد، ب ــن نمی جنگن  در زمی

ً
ــال ــد و عم می کنن

بمبــاران و موشــک های کــروز و نقطــه زن 
کار را تمــام می کننــد. وقتــی بــا سیاســت 
ــد،  ــن بردن ــز را از بی ــه چی ــوخته هم ــن س زمی
ــد  ــان می گوین ــروی زمینی ش ــه نی ــت ب آن وق
جلو بروید، کســی نیســت کــه مقاومــت کند. 
خــود آنهــا بــا پهپادهــا و ماهواره هایشــان 
ســردار را می دیدنــد، حتــی تلفــن همــراه 
ســردار را شــنود می کردند؛ چــون در جاهایپی 
تلفــن امــن وجــود نداشــت و ســردار مجبــور 
ــراق  ــود در ع ــای موج ــان تلفن ه ــا هم ــود ب ب
و ســوریه صحبــت کنــد. ســردار را می دیدند؛ 
چون دوســتان، یکی از پهپادهــای آمریکایپی 
را هــک کردنــد و فیلم هایــش را گرفتنــد. 
آمریکایپی هــا از ســردار ســلیمانی در یکــی 
از جبهه هــای ســوریه فیلــم گرفتــه بودنــد 
ــال  ــع آب در ح ــک منب ــار ی ــان در کن ــه ایش ک
ــح  ــی واض ــم خیل ــرش ه ــت و تصوی وضوس

تعجــب  آمریکایپــی  ژنرال هــای  بــود. 
ــه  ــن درج ــا ای ــردی ب ــور ف ــه چط ــد ک می کردن
نظامــی، خــودش در خــّط مقــدم اســت. 
بــرای همیــن بــود کــه نه تنهــا دوســتان، 
بلکــه دشــمنان هــم بــه ایشــان احتــرام 

می گذاشــتند و تحســینش می کردنــد.

ایشــان بــه دشــمن میدانیــم
احتــراممیگذاشــت،ولــینــگاهو
بــه دشــمنان اظهارنظرهــای
ــود؟ ــهب ــلیمانیچگون ــمس حاجقاس

مصداقهایییسراغدارید؟
ــهادت  ــد از ش ــوص بع ــا، به خص اظهارنظره
موقــع  آن  چــون  شــد؛  شــروع  ایشــان 
می کردنــد.  اظهارنظــر  راحت تــر  خیلــی 
می گفتنــد مــا یــک عقــل راهبــردی، یــک 
قلــب شــجاع، یــک فرمانــده  بســیار قــوی 
را کشــتیم.  بــاز هــم می گویــم: ســردار 
ــه  ــید، از مواجه ــرگ نمی ترس ــلیمانی از م س
بــا بحــران نمی ترســید. وارد ســخت ترین 
می شــد  بحران هــا  خطرناک تریــن  و 
و اعتقــاد داشــت بحــران فرصــت اســت. 
ســردار ســلیمانی معتقــد بــود انســان ها 
نشــان  ســختی  در  را  توانایپی های شــان 
می دهنــد. وقتــی شــرایط عادی اســت، شــما 
نمی دانــی ایــن آقــا بــا آن آقــا چــه فرقــی دارد. 
بایــد در بحــران قــرار بگیرنــد تــا تفاوت هــا 
مشــخص بشــود. ایشــان می گفــت در دل 
بحــران فرصت هایپــی می توانیــم ایجــاد 

کنیــم کــه قبــل از آن نبــود. 
ببینیــد مــا ســی چهل ســال رابطــه راهبــردی 
بــا ســوریه داریــم، ولــی ایــن راهبــرد تــا 
ــت  ــال 2۰۱۱ در رأس حاکمی ــران س ــن بح همی
ــود؛ یعنــی رأس هــرم سیاســی  ــده ب باقی مان
دو نظام بــا هم ارتبــاط داشــتند و ایــن راهبرد 
را پیــش می بردنــد، اّمــا نــه بدنــه نظــام 
ــوریه  ــام س ــه نظ ــا بدن ــالمی ب ــوری اس جمه
ارتبــاط آن چنانــی داشــت و نــه قاعــده، 
 هیــچ ارتباطــی 

ً
کــه ملت هــا بودنــد. اصــال

 
ً
ــال ــاع را کام ــران، اوض ــن بح ــتند و همی نداش

تغییــر داد. االن در این ده ســالی کــه از بحران 
ســوریه می گــذرد، مــا در عمــق جامعــه 
ســوریه ورود پیــدا کرده ایــم. دروازه هایپــی 
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بــه روی مــا بــاز شــده کــه اگــر عرضــه داشــته 
باشــیم می توانیــم از آن بــه نفــع اقتصادمان 
 
ً
بهــره زیــادی ببریــم. ایــن موقعیــت قبــال
فراهــم نبــود. در عــراق، ســقوط صــدام 
ــن  ــود، در عی ــا ب ــرای م ــزرگ ب ــت ب ــک فرص ی
ــون  ــود، چ ــم ب ــم ه ــش عظی ــک چال ــال ی ح
آمریــکا همســایه مــا شــد؛ اّمــا االن حضــوری 
کــه مــا در عــراق داریــم خــود آنهــا بــه آن 
نفــوذ منطقــه ای ایــران می گوینــد، ایــن 
ــراف  ــه آن اعت ــا ب ــت و آنه ــت اس ــک واقعی ی
 ایــران 

ً
می کننــد. آنهــا می گوینــد واقعــا

قــدرت منطقــه ای را بــه دســت آورده اســت. 
عربســتان بعــد از پنــج شش ســال جنــگ 
در یمــن موفــق نشــد در ایــن کشــور نفــوذ 
 
ً
سیاســی داشــته باشــد، حتــی اگــر قبــال
نفــوذی هــم داشــت، االن آن را هــم از دســت 
ــر  ــت ب ــه دالل ــا هم ــب، این ه ــت. خ داده اس
شــخصیتی می کنــد کــه باعــث می شــود 

افرادی حتــی مثل ژنــرال پترائــوس و دیگران 
بــا احتــرام از او یــاد کننــد. لفــظ »تروریســت« 
ــرد.  ــتفاده ک ــم اس ــه حاج قاس ــپ علی را ترام
کــه  شــعارهایپی  به رغــم  آمریکایپی هــا 
می دادنــد و ائتــالف ضدداعــش تشــکیل 
دادنــد، خودشــان می دانســتند جنــگ 
همانــی اســت کــه در زمیــن انجام می شــود. 
ــی  ــتیبانی دارد، ول ــه پش ــی جنب ــگ هوایپ جن
در جنــگ زمینــی، ســردار ســلیمانی دو جبهه 
ــگ  ــش هماهن ــه داع ــراق را علی ــوریه و ع س
کــرد. اگــر ایــن دو جبهــه هماهنــگ نبودنــد، 
ــون  ــت؛ چ ــن نمی رف ــی از بی ــش به راحت داع
کشــور  دو  بیــن  وســیعی  ســرزمین های 
دســتش بــود و می توانســت نیروهــا را 
منتقــل و جا به جــا کنــد. ســردار ســلیمانی بــا 
ــان  ــد هم زم ــق ش ــب موف ــت عجی ــک درای ی
ــوریه  ــراق و س ــی ع ــای مردم ــش و نیروه ارت
را حرکــت بدهــد و بــه پیــروزی بــزرگ برســد. 
بنابرایــن آنها اگرچــه نمی خواســتند بگویند، 
تحلیلگرهــای  از  را  تعریف  هایپــی  ولــی 
اســرائیلی و آمریکایپــی می شــنویم کــه بــه 
ــد،  ــراف می کنن ــردار اعت ــل س ــش بی بدی نق
ــه  ــه ای ک ــد ضرب ــد بگوین ــا می  خواهن ــا  آنه اّم
به شــما زدیــم ایــن اســت کــه فــردی را حذف 
کردیــم کــه جایگزینــی برایــش نیســت. و این 
درواقــع بزرگ تریــن اعترافی اســت کــه دارند 

می کننــد.

شـهادتو انقـالبپـساز رهبـر
تشییعمیلیونیایشـانفرمودندکه
دنیاژنرالهایجنگنرِماسـتکبار در
ماندنـد.عبـارت»ژنرالهای متحیـر
جنـگنـرم«بـهچـهکسـانیاطـالق

میشود؟
آمریکایپی هـا در 22سـالی کـه بـا سـردار 
سـلیمانی درگیـر بودنـد، روی شـخصیت 
ایشـان خیلی کار کردند تا بتوانند رفتارهای 
ایشـان را پیش بینـی کننـد،  ولـی در همـه 
جبهه هـا شکسـت خوردنـد و بـه مرحله ای 
رسـیدند کـه بایـد ایشـان را ترور شـخصیت 
کننـد. کاری کـه این هـا کردنـد، ایـن بـود که 
اتاق هـای عملیـات روانـی و جنـگ روانـی 
تشـکیل دادنـد بـا ایـن هـدف کـه در ایـن 
کشـورهای هـدف، یعنـی لبنـان، عـراق و تا 

حدی سـوریه و افغانسـتان - که شرایطش 
 
ً
ظاهـرا نهضت هـای   - اسـت  متفـاوت 

مردمـی و حرکت هـای اعتراضـی مردمـی 
راه بیندازنـد کـه بـا مطرح کـردن شـعارهای 
مردمی، این شـعارها را به سـمت جمهوری 
اسـالمی و سـردار سـلیمانی سـوق بدهنـد. 
این چه زمانـی اتفاق افتاد؟ نیمه اّول سـال 
98، دوره موفقیت هـای بـزرگ ایـران بـود. 
سـرنگون کردن په پاد آمریکایپـی و مصادره 
کشـتی نفتکـش انگلیسـی ها از وقایـع ایـن 
دوره بـود. بـرای اّولیـن بـار در تاریـخ، دنیـا 
شـاهد ایـن بـود کـه تکاورهـای سـپاه روی 
یـک کشـتی بـا پرچـم انگلیـس هلی بـرن 
 باورشـان 

ً
می کننـد. رسـانه های عربـی اصال

نمی شد کسـی جرأت کند با انگلیس چنین 
ِجیره 

ُ
کاری بکنـد. وقایعـی در انفجار بنـدر ف

و آرامکـو اتفـاق  افتـاد کـه همـه را بـه ایـران 
نسـبت دادند،  ولی همه اینهـا پیروزی های 

بزرگـی بـود. 
حرکـت  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  اینهـا 
مردمـی را در نیمـه دوم سـال 98، شـروع 
سـر  مقدمـه،  بـدون  و  یکدفعـه  کننـد. 
مسـائل بسـیار پیش پا افتـاده ای شـروع به 
 در لبنـان اسـتفاده 

ً
اعتـراض کردنـد. مثـال

مکالمـه ای از واتـس اپ را گـران کردنـد. 
یـک مسـئله خیلـی سـاده یکدفعـه تبدیـل 
بـه یـک حرکـت به ظاهـر مردمـی شـروع 
شـد و در یـک فاصلـه کوتـاه، بـدون هیـچ 
منطقی شـعارها را به سمت سالح مقاومت 
بردند کـه حـزب اهّلل باید سـالحش را تحویل 
 سیاسـت اقتصـادی دولـت 

ً
بدهـد. اصـال

دسـت سیاسـتمداران لبنانـی اسـت و هیچ 
ربطی بـه حـزب هللا نـدارد. وضعیـت خیلی 
سختی پیش آمد؛ چون یکی از محروم ترین 
هسـتند.  آن  شـیعیان  لبنـان،  قشـرهای 
شـعارهای حقـی را مطـرح می کردنـد، ولـی 
به دنبـال اهـداف باطلـی بودنـد. در عـراق 
هم یکدفعه حرکتـی را در بغداد و شـهرهای 
مختلـف به عنـوان مبـارزه بـا فسـاد شـروع 
کردنـد و یکدفعـه وسـط آن شـعارها گفتند: 
»ایـران بـره بـره«؛ یعنـی ایـران بایـد از عراق 
 فسـادی کـه االن در عراق 

ً
خارج شـود. اصـال

به وجـود آمـده بـر اسـاس نظامی اسـت که 
آمریکایپی هـا در آن پیـاده کردنـد. 
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در کنار این تحریـکات، اقدام دیگـر این بود 
کـه نـام سـردار سـلیمانی را در کنـار افـرادی 
مانند بـن الدن و ابوبکر بغدادی قـرار دهند 
کـه ادعـا کننـد چنـد چهـره تروریسـت در 
دنیـا داریـم کـه دوتایشـان را زدیـم و یکـی 
دیگـر از ایـن تروریسـت های بین المللـی 
مانـده و آن هـم قاسـم سـلیمانی اسـت. 
یک تـرور شـخصیت بـا برنامه بسـیار دقیق 
انجـام دادنـد. اینهـا طرح هایپـی را تحـت 
عنـوان رهبـران جـوان در لبنـان و عـراق 
اجـرا کردنـد. دانشـجوهای دختـر و پسـر بـا 
اسـتعداد در ایـن دو کشـور را شناسـایپی و 
در کشـور خودشـان بـرای آنهـا دوره هـای 
آموزشـی کوتاه مـدت برگـزار می کردنـد و 
بعد بـه آمریـکا اعزامشـان می کردنـد. اینها 
در آنجـا دوره هـای تکمیلـی می دیدنـد و 
برمی گشـتند. برای اینها هم ان جی اوهایپی 
با اسامی غیرسیاسـی مثل انجمن حمایت 
از حیوانـات، انجمـن حمایـت از حقـوق 
حقـوق  از  حمایـت  انجمـن  کـودکان، 
زنـان، حفاظـت از محیط زیسـت تشـکیل 
می دادند و کسـی هم نمی توانسـت جلوی 
تشـکیل چنیـن ان جی اوهایپـی را بگیـرد. 
بعـد سـر بزنـگاه، موقعـی کـه رمـز عملیات 
را اعـالم می کردند، تمـام ایـن ان جی اوهای 
غیرسیاسی تبدیل به ان جی اوهای سیاسی 
و  بـه خیابان هـا می ریختنـد  می شـدند، 
حرکت هـای سازماندهی شـده و وسـیعی 
 چیـز عجیبـی شـد.

ً
انجـام می دادنـد. اصـال

اّمـا در ماجـرای تـرور سـردار سـلیمانی، 
این قـدر ترامـپ مغـرور و جاهـل اسـت کـه 
 گفـت مـن دسـتور ایـن کار را دادم. 

ً
رسـما

تـرور می کننـد مثـل  اسـرائیلی ها وقتـی 
 بـه 

ً
همیـن تـرور شـهید فخـری زاده، رسـما

گردن نگرفتند. بـا این که در رسانه هایشـان 
می گوینـد کار اسـرائیل بوده، ولـی نتانیاهو 
نمی گوید من ایـن کار را کردم؛ اّمـا ترامپ با 
 گفت. 

ً
آن جهـل و غـروری کـه داشـت رسـما

سـامه  بـن الدن و ابوبکـر  
ُ
حتـی گفـت مـا ا

البغدادی را زدیم و قاسم سلیمانی را هم ما 
زدیم؛ یعنی اسـم آورد که بـه دنیا بگوید من 
یک تروریسـت بـزرگ را زدم. ایـن چه جوری 
بایـد خنثـی می شـد؟ آن قـدر ژنرال هـای 
عملیـات روانـی و قـدرت رسـانه ای این هـا 

قوی بـود کـه شـما بـا رسـانه نمی توانسـتی 
پاسـخش را بدهـی و قـدرت رسـانه های مـا 
خیلی محـدود اسـت؛ اّما در تشـییع سـردار 
سـلیمانی از بغداد به کربال و نجف و اهواز و 
مشـهد و تهران و قم و کرمـان، آمریکایپی ها 
و ایـن ژنرال هـا بـاور نمی کردنـد میلیون هـا 
انسـان به خیابـان بیاینـد و تمـام طرح های 
طوالنی مـدت اتاق هـای عملیـات روانـی 
آنهـا خنثـی شـد. بـرای همیـن اسـت ایـن 
ژنرال هـا بـا تعبیـر زیبایپـی کـه رهبـر معظـم 
انقـالب بـه کار بردنـد، »ژنرال هـای جنـگ 
نـرم« حیـران شـدند. می گفتند مـا این همه 
کار کردیـم کـه ایـن چهـره را به عنـوان یـک 
تروریسـت به جهـان معرفـی کنیـم، ولی او 
تبدیـل به یـک قهرمان ملی شـد. اگـر دقت 
کرده باشـید، بعد از مراسم تشـییع، ترامپ 
توهیـن بـدی بـه سـردار سـلیمانی کـرد و 
دلیـل خشـمش این بـود کـه: مـا این فـرد را 
تروریسـت معرفـی کردیـم،  ولـی تبدیـل به 

یـک قهرمـان ملی شـد.

شـهید مکتـب شـما  نظـر بـه
شـهادتاوچطـور سـلیمانیپـساز
قاسـم و شـد خواهـد  تکثیـر
سلیمانیهایبعدیچهکسـانیواز

کجاهستند؟
سـردار  تـا  گذشـت  چهل سـال   

ً
واقعـا

بشـود.  سـلیمانی  سـردار  سـلیمانی، 
بنابرایـن این که بگوییـم سـلیمانی بعدی 
چـه کسـی اسـت، مـن نمی توانـم بگویم، 
 خداوند 

ً
 خیلی سـخت اسـت. قطعـا

ً
واقعا

جبـران خواهد کـرد. مـا االن چهـره ای مثل 
سیدحسـن نصـراهّلل را داریـم کـه بی بدیل 
اسـت. در یمـن چـه کسـی فکـر می  کـرد 
آقـای حوثی)سـیدعبدالملک بدرالدیـن 
الحوثـی( چنین اقتـداری از خودش نشـان 
بدهـد؟ ایشـان خیلـی جـوان اسـت، ولـی 
نشـان  خـودش  از  عمق فکـری   

ً
واقعـا

می دهـد کـه خیلـی در ایـران منعکـس 
نشـده اسـت. ایشـان توانسـته ملت یمن 
را حـول محـور خـودش متحـد کنـد. شـیخ 
زکزاکـی یک تنـه در نیجریـه میلیون هـا 
انسـان را شـیعه کرد. پس ما اینها را داریم. 
اینها چهره هایپی هسـتند که ناشناخته اند. 

افـرادی هسـتند کـه نسل به نسـل دارنـد 
می آینـد و در جاهایپـی خودشـان را نشـان 
می دهنـد؛ ولـی آنهـا خودشـان هسـتند 
و سـلیمانی نیسـتند. امیـدوارم بتوانیـم 
در کشـورمان فرصت هایپـی ایجـاد کنیـم 
برای افـرادی کـه اسـتعداد دارند تـا امکان 
رشـد داشـته باشـند. اسـرائیلی ها وقتـی 
سـیدعباس موسـوی، دبیـرکل حـزب اهّلل 
لبنـان را تـرور کردنـد، می گفتنـد مـا فکـر 
ولـی  شـد،  تمـام  حـزب اهّلل  می کردیـم 
 دیدیـم چهـره ای بـه نـام سیدحسـن 

ً
بعـدا

 باورمـان نمی شـد 
ً
نصـراهّلل آمـد کـه اصـال

تمـام خصوصیـات سـیدعباس موسـوی 
را داشـته باشـد. این کـه مـن می گویـم نـه 
بـه ایـن معناسـت کـه تمـام شـد و دیگـر 
نداریـم، می گویـم چهره هایپـی می آیند که 
خصوصیـات خـاص خودشـان را خواهنـد 

داشـت؛ ان شـاءاهّلل.
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بهعنـوانکسـیکـهسـالهاشـاهد
مسائل ایفاینقششهیدسلیمانیدر
مختلـفبودهایـد،بـرایبررسـینقـش
تحـوالتمنطقـهایبایـدچه ایشـاندر

مؤلفههایییراموردتوجهقرارداد؟
شـهید  فرمانـده  نقـش  بـه  بخواهیـم  اگـر 
تحـّوالت  صحنـه  در  سـلیمانی  حاج قاسـم 
منطقه ای غرب آسیا و حوزه هایپی که جمهوری 
اسـالمی درگیـر آن شـد، بپردازیـم و جایـگاه 
واقعـی ایشـان را ترسـیم کنیـم، بایـد شـمایپی 
از فضـای منطقـه ای را در صحنـه رویدادهـا و 
تحـّوالت ارائـه بدهیـم، چـون امـروز صحنـه 
تقابـل دو جبهـه اسـت. یـک جبهـه، اسـتکبار 
جهانی و صهیونیسـم و ارتجاع کـه با محوریت 
آمریکاسـت. یـک جبهه هـم نقطه مقابـل آن، 
یعنی جبهـه مقاومـت بـا محوریـت جمهوری 
اسالمی ایران اسـت. وقتی این ابعاد مشّخص 
شد، آن  وقت نقش حاج قاسـم و دستاوردهای 

ایشـان به خوبـی مشـخص خواهـد شـد.
منطقه ما از حدود بیسـت سـال پیـش کانونی 

از تحـّوالت سیاسـی و ژئوپلتیک اسـت کـه این 
تحوالت بـر محیط امنّیتـی ما وثبـات و امنیت 
منطقـه، حتـی اقتصـاد بین الملـل و صلـح و 
امنّیت جهانی و شکل دهی نظم جدید جهانی 
سایه  می اندازد.امروزنظام تک قطبی موردنظر 
آمریکا شکل نگرفته و حاال جبهه مقاومت دارد 
سـر بر مـی آورد. از آن طـرف، قدرت هایپی مثل 
روسـیه نیـز نقـش بین المللی ایفـا می کننـد. با 
ایـن حـال نظـام جدیـدی در عرصـه بین الملل 
اسـت.  نگرفتـه  شـکل  بین الملـل  روّیـه  و 
خاورمیانـه و غـرب آسـیا، امـروز می تواند یکی 
فه هـای اثرگـذار بـر شـکل گیری این نظم 

ّ
از مؤل

جدید باشد؛ در نتیجه، نقش جمهوری اسالمی 
در نظـام آینـده بین الملـل، نقـش ممتـازی 

خواهـد بود.
برخـالف گذشـته کـه مـا در یکـی از ایـن دو 
اردوگاه هـا بودیـم، امـروز بایـد در شـکل یـک 
نظـام جهانـی نقش آفرینـی بکنیـم و مـا بایـد 
نقـش حاج قاسـم را ببینیـم. ایشـان یکـی از 
پرورش یافتـگان مکتـب امـام راحـل؟هر؟ و یکی 

از دره پنجشیر تا
آمرلی، صفحات کتاب
حاج قاسم است

گفت وگو با حسن کاظمی قمی، 
سفیر اسبق جمهوری اسالمی در عراق

 حســـن کاظمی قمـــی، نخســـتین 
ســـفیر جمهـــوری اســـالمی در عـــراق، پـــس از 
ســـقوط صـــدام اســـت. او پیشـــتر نیـــز 
سرکنســـول کنســـولگری ا�ـــران در شـــهر 

هرات افغانستان بود.
همچنیـــن آقای کاظمـــی سرپرســـت هیئت 
ا�رانـــی در دو دور مذاکـــرات هیئت هـــای 
ــاره عـــراق بـــوده  ا�رانـــی و آمریکا�یـــی دربـ
اســـت. گفت وگـــو بـــا ا�ـــن د�پلمـــات بـــا 
ـــت  ـــت اهمی ـــن جه ـــورمان از ا� ـــابقه کش س
می �ابـــد کـــه عـــراق در فاصلـــه ســـقوط 
صـــدام تـــا اســـتقرار نظـــام جد�ـــد، درگیـــر 
سیاســـی  چالش هـــای  پیچیده تریـــن 
ــا  ــالمی بـ ــوری اسـ ــود و جمهـ ــی بـ و نظامـ
محوریت ســـردار ســـلیمانی، نقشـــی بســـیار 

اساســـی در ثبـــات ا�ـــن کشـــور داشـــت. 
ـــه  ـــو ب ـــن  گفت وگ ـــی در ا� ـــای کاظمی قم آق
ـــردار  ـــالمی و س ـــوری اس ـــش جمه ـــن نق تبیی
ــد  ــراق جد�ـ ــکل  گیری عـ ــلیمانی در شـ سـ

ـــت. ـــه اس پرداخت

82    |  مسیر   |   ویژه نامه نخستین سالگرد نماز جمعه تاریخی ۲۷ دی |  شهید پیروز  



از شـاگردان مقام معظم رهبری و نشأت گرفته  
از مکتـب عاشـورای حسـینی بـود. یـک نکتـه 
مهم، انتخاب ایشـان به عنوان فرمانده نیروی 
قدس است؛ یعنی برمبنای کار مهم و عظیمی 
کـه مـا را در عرصه سیاسـت خارجـی در منطقه 
فوق حّسـاس دنیا که غربی ها بـه آن خاورمیانه 
می گوینـد، انتخـاب حاج قاسـم توسـط رهبری 
نشـان می دهد که ایشان شـخص بزرگی است 
کـه بـرای پرونـده بزرگـی انتخـاب می شـود و 
صحنه منطقه هم صحنه ای نیست که بگوییم 
ی کشورهای منطقه 

ّ
رقابت ها و تضاّد منافع مل

باعث بروز و خلق این چالش های بیست  ساله 
شـده اسـت؛ نـه، آنهـا به عنـوان ظرفّیت هـای 
بالقـّوه ایـن فضـای چالـش زای منطقـه ای، 
ذی نقش هسـتند، اّمـا در حقیقـت آنچه مـا در 
طـول ایـن بیسـت سـال در منطقـه می بینیم، 
نتیجـه دخالت هـا و نفـوذ و اشـغالگری های 
قدرت هـای بزرگـی مثـل آمریکاسـت کـه در 
برابـر جمهـوری اسـالمی ایسـتاد و نتیجـه ی آن 

شـکل گیری تدریجـی جبهـه مقاومـت بـود.
 این نـزاع روزبـه روز گسـترده تر می شـود؛ یعنی 
صحنه، صحنـه نزاع بیـن دو کشـور و یـا صحنه  
نـزاع منطقـه ای نیسـت؛ بلکـه نـزاع قدرت هـا 
در یک منطقـه حسـاس راهبردی-ژئوپلتیک و 

اقتصـادی اسـت.

بخواهیـموارد  بـاهمیـننـگاهاگـر
بحـثشـویم،اولیـنرخـدادمهـمو
دغدغـهآور،حملـهینظامـیآمریکابه
سال80بود. نیمهیمهر افغانستاندر
در کـه مسـئولیتی بـه توجـه بـا
این افغانستانداشـتید،برآوردشـمااز

حملهچهبود؟
آمریکایپی هـا پـس از حادثـه ی مشـکوک ۱۱ 
سپتامبر، افغانستان را اشـغال کردند. بهانه ی 
اشـغال هـم ایـن بـود کـه خطـر تروریسـم دارد 
صلـح و امنّیـت جهانـی را به خطـر می انـدازد 
و کانـون آن در افغانسـتان اسـت. آمریـکا 
بـه ایـن بهانـه افغانسـتان را اشـغال کـرد کـه 
می گفتند پایگاه اصلی القاعـده ای که برج های 
دوقلـو را هـدف قـرار داد، افغانسـتان و تحـت 
حمایـت طالبان اسـت؛ طالبانی که خودشـان 
درسـت کـرده بودنـد. آمریکایپی هـا ایـن را در 
دنیا جـا انداختنـد که رهبـر مبـارزه با تروریسـم 

انتخابحاجقاسمانتخابحاجقاسم
توسطرهبریتوسطرهبری

نشانمیدهدنشانمیدهد
ایشانشخصایشانشخص

بزرگیاستکهبزرگیاستکه
برایپروندهبرایپرونده

بزرگیانتخاببزرگیانتخاب
میشود.مادرمیشود.مادر

طولاینبیستطولاینبیست
منطقه منطقهسالدر سالدر

میبینیم،نتیجهمیبینیم،نتیجه
دخالتهاونفوذدخالتهاونفوذ
واشغالگریهایواشغالگریهای

قدرتهایبزرگیقدرتهایبزرگی
مثلآمریکاستمثلآمریکاست

برابر برابرکهدر کهدر
جمهوریاسالمیجمهوریاسالمی
ایستادونتیجهایستادونتیجهیی

آنشکلآنشکلگیریگیری
تدریجیجبههتدریجیجبهه

مقاومتبودمقاومتبود

در خاورمیانه انـد و از افغانسـتان هـم شـروع 
کردند. نیـروی نظامی آوردنـد و این فضـا را هم 
در دنیـا ایجـاد کردند کـه امـروز صلـح و امنّیت 
جهانی در خطر وجود تروریسـم است و ما باید 
با این پدیـده بجنگیـم. اگر فضـای سـال 2۰۰۱ را 
ببینیـد، کسـی جـرأت نمی کـرد بـا این مسـئله 
مخالفـت کنـد؛ چـرا کـه آمریکایپی هـا تهدیـد 
تروریسـم را علیـه امنیـت جهانـی القـا کردنـد؛ 
اّمـا واقعّیـت ایـن اسـت که چـون افغانسـتان 
محّل تقاطـع سـه حـوزه تمّدنی کنفوسیوسـِی 
چینی، ارتود کس روسـی و اسـالم اسـت؛ اسالم 
نابی کـه از طـرف انقالب اسـالمی بـا محورّیت 
امام خمینـی شـکل گرفت، بـرای آمریـکا مهم 
بوده اسـت و آمریـکا بـا این سـه  حـوزه تمّدنی 
مشکل دارد. یعنی نسبت به اساس جمهوری 
اسـالمی و انقالب اسـالمی نگاه تخاصمی دارد 
و با چیـن و روسـیه هـم در رقابت جّدی اسـت. 
حضور آمریکا در افغانستان برای مقابله با این 

سـه حوزه بـود.
غیر از این، افغانستان منابع و معادن فراوانی 
دارد. اّدعای آمریکا هم این بـود که باید بیاید و 
با تروریسم بجنگد و از حقوق بشر حمایت کند 
و جلوی تولید مواّد مخّدر را بگیـرد؛ اّما در طول 
این بیست سال، نه تروریسم و نه مسئله مواّد 
مخّدر حـل شـد، و نـه مسـئله قاچـاق انسـان، 
بلکـه بدتر هم شـد. شـرایط امـروز افغانسـتان 
نشـان از دروغگویپـی آمریکایپی هـا دارد. خطـر 
داعش دارد دوباره  از افغانستان سر در می آورد 
 بر بیـش از پنجاه 

ً
و از آن طـرف، طالبـان تقریبـا

درصـد از جغرافیای افغانسـتان سـیطره یافته 
اسـت. دولت و ارتـش به دلیل فشـارها و نفوذ 
و دخالت هـای آمریـکا نمی تواننـد رسـالت 
خودشـان را انجـام دهنـد. یکـی از خیانت های 
آمریـکا بـه ایـن کشـورها ایـن اسـت کـه اجـازه 
ـی در 

ّ
نمی دهـد پلیـس و ارتـش حرفـه ای و مل

آنها شـکل بگیرد، چون اگر شـکل بگیـرد، دیگر 
نیـازی به حضـور آمریکایپی هـا ندارند.

وقتی طالبـان از بیـن رفـت، آمریکا دنبـال این 
بـود کـه حضـور نظامـی اش را در ایـن منطقـه، 
دائمـی کنـد و به ظاهـر می خواسـت ابتـدا یک 
دولـت توافقـی و بعـد، انتخاباتـی منطبـق بـا 
خواسـته های خـودش برگـزار کنـد و از طـرف 
دیگـر، سـاختار دفاعـی- امنّیتـی و پلیـس و 
ارتش را طبـق سـاختار آمریکایپی شـکل دهد و 

همچنین روابط خارجی افغانستان را مدیرّیت 
کنـد.

چهزمانیبهپروندهافغانستان مااز
ورودکردیمودلیلآنچهبود؟

وقتی آمریکا با چنین وضعیتی در افغانسـتان 
حاکم شـد، یک چالش و تهدید برای کشورهای 
همسایه افغانستان، به ویژه جمهوری اسالمی 
ایران شـکل گرفت. البته این تهدیـد فقط برای 
ما نبـود، بـرای روسـیه و چیـن و حّتی پاکسـتان 
هـم بـود. بـا سـقوط طالبـان، آمریکایپی هـا 
ایـن بودنـد کـه کابـل در  به شـدت دنبـال 
اختیـار مجاهدیـن قـرار نگیـرد. بـرای این کـه 
آمریکایپی ها بیایند و همین سـناریوی تشکیل 
حکومت نظامـی که در عـراق دنبـال کردند، در 
افغانسـتان هـم اجـرا کننـد؛ بـه همیـن جهـت 
فشار سـنگینی را به مجاهدین وارد کردند. این 
را مـا متوّجـه شـدیم. آمریکایپی هـا بـه واسـطه 
بعضی از رؤسـای جمهـور کشـورهای منطقه و 
مجاهدینی کـه با آنهـا در ارتبـاط بودنـد، تالش 
می کردنـد نگذارند مرحـوم برهان الّدیـن رّبانی 
که آن زمان رهبر جمعّیت اسـالمی افغانستان 
بـود، بـه کابـل بـرود. تـا حـّدی هـم توانسـته 
بودنـد موافقـت و رضایـت آنهـا را جلـب کنند. 
مشـّخص بود ایـن سیاسـت کـه در چهارچوب 
سیاسـت های آمریکا بود، سیاست غلطی بود 
ت افغانسـتان و جبهـه مجاهدین 

ّ
و به نفـع مل

 بـا این کـه برخـی را قانـع کـرده 
ً
نبـود. تقریبـا

بودنـد کـه نگذارنـد آقـای رّبانی بـه کابل بـرود، 
حاج قاسـم بـه افغانسـتان رفـت و در منطقـه 
چهارآسـیاب در شـمال کابل بـا سـران جهادی 
جلسـه گذاشـت و ضـرورت حضـور مجاهدین 
در کابـل را مطـرح و آنهـا را قانـع کـرد و باالخـره 
ایـن اّتفـاق افتـاد. ایـن کار، خیلـی آمریکایپی  ها 

را عصبانـی کـرد.
جمهوری اسـالمی عالوه بر این کـه در این فضا، 
این خطـر را احسـاس کـرد، بایـد تـالش می کرد 
اسـتقالل و حاکمّیـت افغانسـتان حفـظ شـود 
و بهتریـن راه ایـن بود کـه حکومت مردم سـاالر 
در افغانستان شـکل بگیرد. به همین دلیل ما 
بر ایـن موضـوع تکیـه داشـتیم و از آن حمایت 
می کردیـم. در اجـالس ُبـن هـم بـا همیـن 
نـگاه شـرکت کردیـم؛ اّمـا یکـی از خیانت هـا و 
دروغ های آمریکا -غیر از آنکه گفتم نمی گذارد 
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ارتش و پلیس حرفه ای شـکل بگیـرد- دخالت 
در تشکیل دولت است. آن زمانی که سیاست 
آمریکا، اسقاط طالبان بود، مجاهدین افغانی 
ـی 

ّ
را تحـت عنـوان این کـه اینهـا قهرمانـان مل

هسـتند معّرفی  کـرد کـه اینهـا بروند بـا طالبان 
بجنگند. بعد از سـقوط طالبان، وقتی قرار شـد 
دولـت تشـکیل شـود، مجاهدیـن و قهرمانان 
ـی از نـگاه آمریـکا تبدیـل بـه جنگ  سـاالر 

ّ
مل

شـدند. یک دفعـه آمریکایپی هـا بـا عقالنّیـت 
ی کشـورها، 

ّ
ابـزاری، بـدون توّجـه بـه منافـع مل

نـگاه خـود را تغییـر دادند.
مـا در اینجـا بایـد تمرکـز را در تشـکیل دولت و 
حمایـت از مجاهدیـن و حاکمیـت مجاهدیـن 
بـر کابـل می گذاشـتیم. جمهـوری اسـالمی 
بایـد از حکومـت مردم سـاالر و از گروه هـای 
جهـادی و مقاومـت و از مـردم افغانسـتان 
حمایـت می کـرد؛ به ویـژه این کـه مجاهدیـن 
بعـد از سـقوط طالبـان، از نـگاه آمریکایپی هـا 
جنگ سـاالر شـدند. بـا همیـن نـگاه، جمهوری 
اسـالمی پذیرفـت بـه اجـالس بـن بـرود و در 
گفت وگوها شرکت کند. آن  وقت آمریکایپی ها 
محورّیـت را دنبـال می کردنـد. آمریکایپی هـا 
دنبـال ایـن بودنـد کـه محّمـد ظاهرشـاه را بـر 
سـر کار بیاورند. جمهـوری اسـالمی ایـن را برای 
آمریکایپی هـا روشـن کرد کـه بـا هرگونـه توافق 

درماجرایدرماجرای
افغانستان،خطوطافغانستان،خطوط
قرمزمااینبودکهقرمزمااینبودکه
آمریکایییهانبایدآمریکایییهانباید
درمرزهایشرقیدرمرزهایشرقی
حضورپیداکنند،حضورپیداکنند،
اگرچهآنهاخیلیاگرچهآنهاخیلی
تالشکردند.این،تالشکردند.این،
موضوعکماهمیتیموضوعکماهمیتی
نبودوباکارخوبینبودوباکارخوبی
کهدرحوزهغربکهدرحوزهغرب
افغانستانصورتافغانستانصورت
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یکیازدرایتهاییکیازدرایتهای
حاجقاسمبودحاجقاسمبود

یا طـرح، تـا زمانی کـه شـرایط انتخابـات فراهم 
بشـود مخالف اسـت؛ چـون شـکل گیری نظام 
سیاسـی افغانسـتان باید به دسـت مـردم این 
کشـور محقق شـود. اّما آمریکایپی ها می گویند 
شـما دارید الگوهای خودتـان را به آنجا منتقل 
می کنید کـه ایـن الگوهـا در تقابل بـا رژیم های 
موروثی پادشـاهی مثـل سـعودی و مخالف با 
آن الگـوی آمریکایپـی اسـت. بـه همیـن دلیـل 
مخالفـت و ایـران را مّتهم به دخالـت می کنند. 
یـک ُبعـدش ایـن اسـت. موضـوع مهـم دیگر، 
ایـن بـود کـه ایـران ایـن مسـئله را جاانداخـت 
کـه هرگونـه توافقـی بـدون تراضـِی کشـورهای 
همسـایه افغانسـتان امکان پذیـر نیسـت. در 
گفت وگـوی نماینـده جمهـوری اسـالمی در 
اجالس بـن کـه آقـای ظریـف بـود، ایشـان این 

مسـئله را بیـان کـرد.
کار بـزرگ دیگـری کـه صـورت گرفـت ایـن بـود 
کـه بـه آمریکایپی هـا تفهیـم شـد نمی تواننـد 
افغانسـتان را بـه یـک کانـون تهدیـد بـرای 
کشـورهای همسـایه و منطقـه تبدیـل کننـد. 
مـا بـرای این کـه افغانسـتان بتوانـد حاکمّیـت 
ـی و ارزش خـودش را داشـته باشـد و مـردم 

ّ
مل

بتواننـد از خودشـان دفـاع کنند، خیلـی تالش 
کردیـم. آمریکایپی هـا در طـول ایـن چنـد سـال 
بـه مـردم افغانسـتان خیانـت کردنـد. االن در 

افغانستان دولت و ارتش مشکل دارند، تولید 
مـواّد مخـّدر نسـبت بـه سـال قبـل از سـقوط 
طالبان، پنج برابر شـده بـود؛ یعنی ده هـزار تن 
تولیـد می شـد، در صورتی کـه یک سـال قبل از 
سـقوط طالبـان دوهزار تـن بـود و آن سـالی که 
درگیـری بود و طالبان سـقوط کرد، به دویسـت 
تن رسـیده بود. ببینید، اختالف فاحش اسـت 
 در مناطقـی کـه آمریکایپی هـا حضـور 

ً
و عمدتـا

دارنـد، مـواّد مخـّدر تولیـد می شـود.
ایـن را هـم بگویـم کـه صحنـه افغانسـتان 
صحنه ای نیسـت کـه امـروز تمام شـده باشـد. 
متأّسـفانه با توّجه به آن توافق نامه امنّیتی که 
آمریکایپی ها با دولت آقای اشـرف غنی امضاء 
کردنـد، فصـل جدیـدی در آنجـا شـکل گرفتـه 
، مفـاد 

ً
اسـت و ایـن، دو خطـر جـّدی دارد: اّوال

ی افغانسـتان را 
ّ
ایـن توافق نامه، حاکمّیـت مل

، این توافق نامـه می تواند 
ً
نقض می کند، ثانیـا

بهانه ای برای تجاوزگری به کشورهای همسایه 
باشـد. کاری کـه در عـراق بـه آمریکایپی هـا 
اجـازه  داده نشـد؛ خیلـی تـالش کردنـد همیـن 

توافق نامـه امضـاء شـود، اّمـا نشـد.

افغانسـتان، دربـاره  دیگـر بحـث
تعییـندولتجدید بازسـازیآنبعداز
ایـنزمینهچه بود.شـهیدسـلیمانیدر

کمکهایییکرد؟
در بازسـازی افغانسـتان و در اجـرای پروژه های 
آنجـا، حاج قاسـم نقـش اّول را ایفـا کـرد؛ یعنی 
جمهـوری اسـالمی در پروژه هایپـی وارد شـد کـه 
برای افغانستان زیرسـاختی بود. آمریکایپی ها 
ایـن عـدد را رقـم سـنگینی اعـالم می کننـد؛ اّما 
سـازمانی کـه از طـرف آمریکایپی ها مأمـور این 
کار بـود، یـک سـازمان جاسوسـی مداخله گـر 
بـود. اگـر سـوابق آن سـازمان را نـگاه کنیـد، 
متوّجـه می شـوید تحـت عنـوان کمک هـا و 
خدمت رسـانی، مداخله گری و دخالت می کند 
و بعـد عـدد و رقم هایپـی اعـالم می کننـد کـه 
میلیـاردی خـرج کرده اند، ولی وقتی به لیسـت 
عریـض خرج کردهـای آنهـا نـگاه می کنیـد، 
هیچ کـدام از خرج کردهـا مربوط به زیرسـاخت 
نیسـت. در آن زمـان جمهـوری اسـالمی زیـر 
بـار ایـن مسـئله کـه بازسـازی تحـت عنـوان 
سـازمان ملـل باشـد نرفـت و گفـت مسـتقیما 
اقـدام می کنیـم؛ چـون چهـل درصـد هزینـه 
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پروژه ها صرف اداره همین سـازمان ها می شد. 
حقوق هـای نجومـی وحشـتناک، تسـهیالت، 
امکانـات، خودروهـای ضّدگلولـه، و... کـه مـا 
زیر بار اینهـا نرفتیم. آمریکایپی هـا می گفتند ما 
چند صد میلیـون  دالر بـرای مین زدایپـی هزینه 
کردیـم و این جـور کارهـا. اّما جمهوری اسـالمی 
چنـد زیرسـاخت را به  دسـت گرفـت و شـروع 
به کار کـرد و محورّیت این کار هم با حاج قاسـم 
 مـا دو پـروژه در هـرات داشـتیم. 

ً
بـود. مثـال

یکـی شـبکه بـرق بـود. نزدیـک بـه صدوسـی 
کیلومتر تا هـرات فاصله اسـت، مـا از ایـران به 
هرات شـبکه برق وصل کردیـم و بـرق را به آنجا 
فرسـتادیم. حاج قاسـم مسـئول ایـن کار بـود. 
 هشـتاد درصـد ترانزیـت کاالهـای 

ً
دّوم، تقریبـا

افغانسـتان از محـور ایـران و از مـرز دوغـارون 
صورت می گرفـت و به هرات می رفـت. حدود 
بیسـت درصد هم از مـرز زابـل یا از مـرز بیرجند 
به سـمت نیمـروز می رفـت. از مـرز دوغـارون 
به سـمت هـرات، جـاّده مخروبـه ای داشـت 
که قابل اسـتفاده نبـود. در فضایپی کـه امنّیت 
نبود، ما پذیرفتیم جاّده جدیدی احداث کنیم. 
جـاّده ای که مـا احـداث کردیم، نزدیـک به صد 
و سـی پـل دارد؛ یعنـی یـک جـاّده معمولـی 
نیسـت، هـم در دل کویـر، هـم منطقـه ناامنی 
اسـت. در جاهایپـی از آن جـاّده، گروه هـای 
شبه نظامی حضور داشـتند. حاج قاسم یکی از 
مجموعه های مهندسی  را که تجربه کار در دفاع 
مقدس هم داشتند مأمور این کار کرد. آنها هم 
با روحیه جهادی و انقالبی شـروع بـه کار کردند. 
شما حسـاب کنید در وسـط مسـیر این منطقه 
ناامـن و در شـصت کیلومتـری هـرات آمدنـد 
کارگاه تجهیز کردند، مجموعـه ژنراتورهای برق 
هم بردند که آنجـا فّعال کنند، چـون نزدیک به 
صد و بیست نفر مهندس و نیرو آنجا بردند، کار 
سختی بود. غیر از مسئله اجرای پروژه، مسائل 
امنّیتی آنها، مسئله معیشـت آنها و زندگی آنها 
هـم بـود. ایـن جـاده در حداقـل زمـان سـاخته 
شـد. احـداث ایـن جـاّده، تحـّول و رونقـی در 
اقتصـاد منطقـه و در حّل آن معضـالت مربوط 
بـه ترانزیـت کاال ایجـاد کـرد و بـه آن سـرعت 

بخشـید.
مـن در آن مقطع از طـرف جمهوری اسـالمی در 
غرب افغانستان و در هرات سرکنسـول بودم. 
بیماری هایپی در آنجا رواج گرفته بـود و خیلی از 
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شمامیفهمی!«شمامیفهمی!«

خانواده ها مسـتضعف بودند، نمی توانستند 
بـرای درمـان بـه کابـل برونـد. رفت وآمـد آنهـا 
به ایـران هم سـخت بود. مـا یک مرکـز درمانی 
آنجـا ایجـاد کردیـم، تعـدادی پزشـک  بردیـم و 
آزمایشـگاه هایپی را تجهیـز و راه انـدازی کردیـم 
که این اقداّمات در آن مقطـع و در نوع خودش 
خیلـی قابل توّجـه بـود. در حـوزه بهداشـت 
عنـوان  تحـت  خوبـی  خدمـات  درمـان،  و 
»پلی کلینیک ایرانیـان« ارائه می شـد. به خاطر 
همین واژه ایرانیان هم ما آنجا جدل داشتیم و 
آنها قبول نمی کردند، چون آمریکایپی ها فشـار 
می آوردنـد کـه اسـمی از ایـران در افغانسـتان 
نباشـد. آمریکایپی هـا فضایپـی درسـت کـرده 
بودند که نگذارنـد ایران چنیـن خدماتی انجام 
بدهد؛ یک جـو روانی هم حاکم کـرده بودند که 
افغانسـتان پنج سـال دیگـر ماننـد آمریکا یک 
کشـور پیشـرفته می شـود. ایـن پلی کلینیـک، 
منشـأ خدمـات زیـادی شـد. ایـن هـم یکـی از 
نمونه کارهایپـی بود که حاج قاسـم آنجـا انجام 
داد. در کمک به بازسـازی، ساخت مساجد هم 
همین طور بـود. حاال ایـن را در کل افغانسـتان 
تعمیم بدهید. شـما هر کارنامـه ای را کـه تّورق 

کنیـد، نقـش حاج قاسـم را می بینیـد.
کـه  مهّمـی  فوق العـاده  کارهـای  از  یکـی 
حاج قاسـم در افغانسـتان انجام داد، سـاخت 
دانشـگاه و حـوزه علمّیـه در کابـل اسـت. ایـن 
موضـوع نیـاز بـه سـرمایه گذاری داشـت. در 
داخل افغانسـتان هم آیت اهّلل محسنی پیگیر 
این مسئله بود و موافقت دولت را گرفت. این 
هـم کار فوق العـاده بزرگـی در عرصـه فرهنـگ 
 
ً
و علـوم دینـی و اسـالمی و قرآنـی بود کـه واقعا
حاج قاسـم با انگیزه زیادی این کار را انجام داد.

آمریکایپی هـا خیلـی تـالش کردنـد رابطـه بیـن 
دو کشـور را قطع کنند، یعنـی نگذارند ایـران در 
افغانستان نقش داشـته باشـد و این همکاری 
در چهارچـوب و مشـترکات صـورت نگیـرد. 
خیلی تالش کردند روابط اقتصادی قطع بشود 
و هنـوز هـم تـالش می کننـد. در نتیجـه نقـش 
حاج قاسم در انسجام و شـکل دهی و کمک به 
دولـت، تقویت گروه هـای جهـادی، مقاومت، 
کمـک بـه بازسـازی و خدمات بـه مـردم خیلی 

ـر بود.
ّ
مؤث

یکـی از کارهـای بـزرگ دیگـری کـه حاج قاسـم 
در افغانسـتان انجـام داد، ایـن بـود کـه جلـوی 

تنش هـای بین قومـی و گروه هـا را گرفـت و 
تهدیداتـی کـه توّسـط تندروهـا علیه شـیعیان 
بـود کاهـش پیـدا کـرد. در همـه موضوعاتـی 
کـه مـن اشـاره کـردم، نقـش ایشـان به عنـوان 
 در مورد بازسـازی 

ً
فرمانـده و راهبر اسـت. مثـال

وقتی صحبت می کنیـم، انتخاب این کـه کدام 
موضوع در بازسـازی اولوّیت دارد یک مسـئله 
اسـت. افغانسـتان در طـول ایـن چنـد دهـه 
تخریب شده و زیرساخت های آن مشکل دارد، 
کدام زیرساخت اولوّیت دارد؟ ایشان می گفت 
جـاّده اولوّیـت دارد و ایـن تدبیر ایشـان بود که 
ایـن کار بشـود. در صحنـه سیاسـی و فرهنگـی 
هـم همیـن بـود. در یـک جاهایپـی اختالفـات 
منجـر بـه درگیـری بیـن مجاهدیـن و گروه هـا 
می شـد و بـا توجـه بـه این کـه برخـی مواقـع 
نفوذی هایپـی بودنـد کـه دخالـت و آتـش فتنه 
درسـت می کردنـد، ایشـان در خامـوش کـردن 

ـر بـود.
ّ
آن فتنـه خیلـی مؤث

یکی از تالش هـای دیگـر ایشـان این بـود که در 
مرزهای شرقی کشـور ما با افغانسـتان امنّیت 
و آرامـش ایجـاد بشـود. از خطـوط قرمز مـا این 
بود که آمریکایپی هـا نباید در ایـن مرزها حضور 
پیدا کنند، اگرچـه آنها خیلی تـالش کردند. این، 
موضوع کمـی نبـود و بـا کار خوبی کـه در حوزه 
غرب افغانستان صورت گرفت، تحّقق یافت. 
در ایـن چنـد سـال، بـا توجـه بـه آن طرحـی کـه 
آمریکایپی ها داشتند، ما توانستیم آرامش را در 
مرزهای شـرقی کشـورمان ایجاد کنیم. این هم 

یکـی از درایت هـای حاج قاسـم بود.
البتـه آمریکایپی هـا همچنـان تـالش می کننـد 
داعش در جـوار مرزهـای ما اسـتقرار پیـدا کند. 
تـالش می کننـد داعـش در چنـد حـوزه فّعـال 
بشـود؛ یـک حـوزه آن در مرزهـای مـا و یـک 
حـوزه آن در مرزهـای چیـن اسـت، چـون آنجـا 
که اشـتراک مـرزی افغانسـتان بـا چین اسـت، 
اسـتان سـین کیانگ چیـن اسـت؛ منطقـه ای 
کـه اویغورهـا در آن سـاکن هسـتند. اگـر نـگاه 
کنیـد متوّجـه می شـوید بخشـی از گروه هـای 
حی که در سوریه می جنگند، 

ّ
تروریست و مسل

از ایـن منطقـه هسـتند و آمریکا مترّصد اسـت 
ایـن منطقـه را ناامـن کنـد. چـرا؟ چـون حـدود 
هفتاد درصـد از انـرژی وارداتـی زمینی چیـن، از 
منطقه آسـیای مرکزی و از اسـتان سـین کیانگ 
می گـذرد و اگـر اینجـا ناامـن شـود، می توانـد 
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جلوی ورود انرژی به چین را بگیـرد. در ارتباط با 
روسیه هم آمریکا مخالف آن سیاست پتر کبیر 
اسـت کـه دنبـال رسـیدن شـوروی بـه آب های 
گـرم بـود. اینهـا نمونـه ای از کارهایپی اسـت که 
در صحنـه افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت. 
یـک بخـش از دالیـل جابه جایپـی این اسـت که 
سـران داعش را حفاظت کند و بخشی هم برای 

اهدافـی اسـت که عـرض کـردم.

پایـانبحـثافغانسـتاندربـاره در
تعامالتمـابامجاهدینافغـانقبلاز
اشـغالافغانسـتانتوسـطآمریـکاو
بـا ایشـان ارتبـاط همچنیـن
احمدشاهمسعود،نکتهوخاطرهایاگر

دارید،بفرمایید.

بـا  حاج قاسـم  دیـدار  اولیـن  از  خاطـره ای 
احمدشـاه مسـعود بگویـم کـه در ارتفاعـات 
پنجشـیر بـود. در منطقـه ای انجـام شـد کـه بـه 
شـهر طالقـان می خـورد و پایـگاه احمدشـاه 
مسـعود بود. در زمانـی که طالبان حاکـم بود و 
کابل را گرفته بودند و داشتند به سمت شمال 
افغانسـتان می آمدنـد. ایـن جلسـه حـدود دو 
سـاعت طـول کشـید کـه منطقـه و جغرافیـا و 
خطـوط نظامـی و طـرح عملّیاتـی را تشـریح 
می کردنـد. حاج قاسـم اّولیـن بـار بـود کـه آنجا 
می رفـت و روی نقشـه تاکتیکـی بـا احمدشـاه 
مسـعود بحـث می کـرد. خـب، احمدشـاه 
چون اهـل آنجـا بـود، زادگاهـش آنجـا بـود و با 
ارتـش شـوروی جنگیـده بـود، وجب  بـه  وجب 
منطقـه را می  شـناخت. جنبه هـای تاکتیکـی، 
اجتماعی و فرهنگـی آنجا را؛ همه چیـز را خوب 
می دانسـت. اّمـا دیـدم وقتـی کـه حاج قاسـم 

مردمعراقوگروههامردمعراقوگروهها
ومجموعهجمهوریومجموعهجمهوری
اسالمیهمهاسالمیهمه
تالشکردند،اّماتالشکردند،اّما
نقشحاجقاسم،نقشحاجقاسم،
محوریاست.یکیمحوریاست.یکی
ازدستاوردهاوازدستاوردهاو
خدماتحاجقاسمخدماتحاجقاسم
اینبودکهباناکاماینبودکهباناکام
گذاشتنطرحآمریکاگذاشتنطرحآمریکا
درعراق،سایهدرعراق،سایه
جنگراازسرایرانجنگراازسرایران
برداشت؛نهسایهوبرداشت؛نهسایهو
تهدیدجنگ،بلکهتهدیدجنگ،بلکه
جنگراازرویسرجنگراازرویسر
ایرانبرداشت.مثلایرانبرداشت.مثل
اینکهشمابگوییداینکهشمابگویید
بعدازداعشبعدازداعش
میتوانیمادعاکنیممیتوانیمادعاکنیم
ترورراازرویسرترورراازرویسر
ایرانبرداشت،نهایرانبرداشت،نه
سایهترورراسایهتروررا

اینهـا را تشـریح کـرد، اّولیـن موضـع احمدشـاه 
فقیـد در برابـر تشـریح حاج قاسـم ایـن بـود: 
»بیخـی شـما می فهمـی!« یعنـی می خواهـد 
بگویـد شـما موضـوع نظامـی را خـوب بلـدی. 
در همان اّولیـن دیدار بـود که رفاقتـی بین این 

دو برقـرار شـد.

 میخواهیـمبـهعـراقبپردازیـمکـه
فراز دچـار حملـهآمریکاتاامـروز پـساز
ونشـیبهایزیـادیشـدهاسـت؛از
حضـور تـا گرفتـه سیاسـی تحـوالت
داعـشومسـئلهاسـتقاللکردسـتان
عراق.تفاوتیکهحملـهآمریکابهعراق
در سـال1991بـاحملـهبـهاینکشـور در
جنگ سـال2003داشـت،اینبودکهدر
اوِلخلیـجفـارس،آمریـکابهدنبـال
عراقنبودیـاحداقلاین رژیـمدر تغییر
سـال2003بـا راانجـامنـداد،اّمـادر کار
رژیمونظامسیاسـیعراق هدفتغییر
شـد.شـمادلیـلایـن واردایـنکشـور

تفاوتراچهمیدانید؟
آمریکا از قبـل به دنبال تغییر رژیم صـّدام بود، 
اّما برنامـه اش این بـود که نظـام بعثی عـراق را 
حفظ کند. اّما در حملـه به عراق در سـال 2۰۰۳، 
چـون به دنبـال شـکل دهی خاورمیانـه جدیـد 
بـود، در این شـکل دهی نمی شـد فقـط رژیم را 
بـردارد، پس باید نظـام را برمی داشـت. دیگر با 
تابلـوی دیکتاتوری نمی شـد جلـو بیایـد، بلکه 
باید بـا تابلـوی دموکراسـی می آمـد. عـراق گام 

اّول شـکل دهی خاورمیانـه جدیـد بود.
حاال این ویژگی های خاورمیانـه جدید چه بود؟ 
اّول، پایدارکـردن امنّیـت رژیـم صهونیسـتی؛ 
یعنـی این کـه هژمونـی فرهنگـی ، سیاسـی، 
امنّیتـی و اقتصـادی رژیم صهیونیسـتی در این 
منطقه حاکم بشـود. قـرار بـود اگر آمریـکا آمد، 
ایـن را تثبیـت و پایـدار کنـد. دّوم، برخـورد بـا 
دولت های مسـتقل انقالبی بود، تحت عنوان 
این که اینها ناقض حقوق بشـرند و از تروریسـم 
حمایـت می کننـد کـه در رأس آنهـا جمهـوری 
اسـالمی ایـران اسـت. ببینیـد، حاج قاسـم 
صحنه گـردان و فرمانـده ایـن معرکـه اسـت، 
هدایـت هـم از رهبـری اسـت. مـردم عـراق و 
گروه هـا و مجموعـه جمهـوری اسـالمی همـه 

تـالش کردنـد، اّمـا نقـش حاج قاسـم، محـوری 
اسـت. مـن عنایـت ائّمه ی اطهـار را در ایـن 
مسـئله دیده ام. یکی از دسـتاوردها و خدمات 
حاج قاسـم این بود کـه با نـاکام گذاشـتن طرح 
آمریـکا در عـراق، سـایه جنـگ را از سـر ایـران 
برداشـت؛ نه سـایه  و تهدید جنگ، بلکه جنگ 
را از روی سـر ایـران برداشـت. مثل این که شـما 
بگوییـد بعـد از داعـش می توانیـم ادعـا کنیـم 
ترور را از روی سـر ایران برداشـت، نه سـایه ترور 
را. البتـه بایـد از ایـن دسـتاورد پاسـداری کنیم.

ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه دسـتاوردهای 
جمهـوری اسـالمی ایران بـه مـدد مجاهدت ها 
رهبری هـای  و   ائّمه ی اطهـار عنایـت  و 
حضرت آیـت هللا خامنـه ای و جانفشـانی های 
امثـال حاج قاسـم تـا االن معجزه آسـا بـوده، 
اّما وضعّیـت منطقـه در تالطـم و ژله ای اسـت 
و مـا بایـد آن را تثبیت کنیـم؛ چـون خاورمیانه 
محّل تقابـل دو جبهه اسـت. جبهه اسـتکبار و 
صهیونیسم تا زمانی که حداقل مأیوس نشود، 
رها نمی کند. شکسـت یک مسـئله اسـت، اّما 
مأیوس شدن مسئله دیگری است. بنابراین تا 

مأیـوس نشـود، ایـن جبهـه حضـور دارد. 
بـه بحـث برگردیم. یکـی دیگـر از اهـداف طرح 
خاورمیانه جدیـد آمریـکا، برخورد بـا گروه های 
مقاومـت مردمـی و اسـالمی بـود. آمریـکا بـه 
 صراحـت می گوید حـزب اهّلل لبنان تروریسـت 
است. یک نیروی مردمی که دارد از سرزمینش 
در برابر اشـغالگر و رژیم جعلی دفاع می کند، از 

نگاه آمریکا تروریسـت اسـت.
هدف دیگر ایـن بود کـه بر منابـع نفتی منطقه 
ط صـورت 

ّ
ط پیـدا کنـد کـه اگـر ایـن تسـل

ّ
تسـل

بگیرد، سیاست دنیا را بر مبنای نفت به عنوان 
فـه اثرگـذار تنظیـم می کند.

ّ
یـک مؤل

پس عـراق بـرای آمریـکا بسـیار مهـم بـود برای 
این کـه آن خاورمیانـه را شـکل بدهـد. بـا ایـن 
اوصاف، جبهه جدیدی برای جمهوری اسالمی 

در حـال شـکل گیری بـود. 
مـا در تصویـر نشـان می دهیـم حاج قاسـم 
دوربین می کشد و دارد روی خّط الّرأس سلسله 
جبـال راه مـی رود و احسـاس غـرور می کنیـم، 
اّمـا پشـت ایـن چـه خوابیـده؟ چـرا رفـت؟ چرا 
مدافعان حـرم شـکل گرفـت؟ اگـر نمی گرفت 
چه می شـد؟ مـا اینهـا را باید بـه مـردم بگوییم 
و چـون نمی گوییـم، تبلیغـات دشـمن هـم 
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اثـر می کنـد. اگـر می خواهیـم حاج قاسـم را 
بشناسانیم باید بگوییم دشـمن چگونه عمل 

. می کنـد

گفتیدباورودآمریـکابهعراق،جبهه
شـد.بفرماییـد جدیـدیبـرایمـابـاز
جمهـوریاسـالمیچـهراهبـردیرادر
عـراق قبـالایـناشـغالگریآمریـکادر

اتخاذکرد؟
بـاز تأکیـد می کنـم بایـد تاریـخ سـال 2۰۰۳ را 
بـا  مبـارزه  بهانـه  بـه  آمریـکا  کنیـم؛  مـرور 
تروریسـم وارد شـده و می خواهـد بـه زعـم 
خـودش دیکتاتـور و خطـر تروریسـم را از بیـن 
ببـرد؛ هیـچ قدرتـی را هـم در دنیـا نمی بینیـد 
کـه موضع گیـری تنـدی علیـه آمریـکا داشـته 
باشـد. آمریـکا بـه معارضـان عراقـی خـارج از 
 در ایـران بودنـد

ً
 ایـن کشـور هـم کـه عمدتـا

-مانند سـپاه بدر و رهبران معـارض اصلی کرد 
و شـیعیان- پیغـام داد اگـر پایتـان را بـه عـراق 
بگذاریـد به عنـوان تروریسـت بـا شـما برخورد 
می کنـم. یکـی از دستگیرشـده ها هـم دکتـر 
عـادل  عبدالمهـدی، نخسـت وزیر پیشـین 
عـراق بـود. بـه ایـران هـم گفـت کشـور عـراق 
 اشـغال شـده و مسـئولّیت دیپلماتیک ندارد.

صد و شـصت هزار نیروی نظامـی آوردند؛ حاال 
جمهوری اسـالمی چـه سیاسـتی را بایـد دنبال 
کنـد؟ اظهـارات بـوش را ببینید. گزینـه نظامی 

علیـه ایـران روی میز از آنجا شـروع شـد.
از طرفی، منافقین داخلی کشـور هم دارند خط 
می دهنـد کـه آقـا! بهتریـن فرصـت اسـت کـه 
آمریـکا بیاید؛ آمریکایپـی که سرمسـت پیروزی 

زودهنـگام نظامـی بود. 
در ایـن فضـا و شـرایط و بـا توجـه بـه مصلحت 
ـی مـا، اسـتقالل مـا، عـّزت 

ّ
ـی مـا، منافـع مل

ّ
مل

اسالمی، اّمت اسـالم و مصالح اسالمی، رهبری 
نظام به این نتیجه رسیدند که طرح آمریکا باید 
خنثـی شـود و آمریـکا نـاکام بمانـد. میـدان دار 
و فرمانـده ایـن جبهـه مقاومـت در برابـر طـرح 
آمریکا هم حاج قاسـم اسـت. تراز و سطح نبرد 
چگونـه اسـت؟ یـک تـراز ابرقدرتـی؛ آن طـرف 
آمریـکا بـا آن مجموعـه و ایـن طـرف جمهوری 
اسـالمی. شـما باید حاج قاسـم را در این سـطح 
ببینید. در آن مقطـع که آمریکا عراق را اشـغال 
کرد، حّتی دوسـتان جمهوری اسـالمی از این که 

تصویر تصویرمادر مادر
نشانمیدهیمنشانمیدهیم

حاجقاسمدوربینحاجقاسمدوربین
میکشدوداردرویمیکشدوداردروی

خّطالّرأسسلسلهخّطالّرأسسلسله
جبالراهمیرودجبالراهمیرود

واحساسغرورواحساسغرور
میکنیم،اّماپشتمیکنیم،اّماپشت

اینچهخوابیده؟اینچهخوابیده؟
چرارفت؟چراچرارفت؟چرا

مدافعانحرممدافعانحرم
شکلگرفت؟شکلگرفت؟

نمیگرفت نمیگرفتاگر اگر
چهمیشد؟ماچهمیشد؟ما

اینهارابایدبهاینهارابایدبه
مردمبگوییمومردمبگوییمو

چوننمیگوییم،چوننمیگوییم،
تبلیغاتدشمنتبلیغاتدشمن

میکند. میکند.هماثر هماثر
میخواهیم میخواهیماگر اگر

حاجقاسمراحاجقاسمرا
بشناسانیمبایدبشناسانیمباید

بگوییمدشمنبگوییمدشمن
چگونهعملچگونهعمل

میکندمیکند

با مـا سـالم وعلیک کننـد خـودداری می کردند. 
آمریـکا چنـان سـلطه ای در عـراق ایجـاد کـرده 
بود کـه کشـورهای دوسـت ایران می ترسـیدند 
از این کـه بگویند بـا ایـران در ارتباطنـد و آمریکا 
با آنهـا برخـورد کند. بـه همیـن دلیـل در ارتباط 

گرفتن بـا ایـران احتیـاط می کردند.
یکـی از خدمـات حاج قاسـم ایـن بـود کـه خطر 
جنـگ و حملـه تروریسـتی را از سـر جمهـوری 
اسـالمی و کشـورهای منطقـه برداشـت یـا کـم 
کـرد. همان طـور کـه توضیـح دادم، پـس از 
اسـقاط رژیـم صـدام، رئیس جمهـور آمریـکا 
اعـالم کـرد بعـد از عـراق نوبـت ایـران خواهـد 
بـود. آمریکایپی هـا حملـه  بـه عـراق را گام اّول 
شـکل دهی خاورمیانه جدیـد قـرار داده بودند 
ـق می شـدند، در آن فضـای 

ّ
و اگـر در عـراق موف

منطقـه ای و بین المللـی هیـچ مانـع و رادعـی 
نداشـتند کـه بخواهنـد بـه جمهـوری اسـالمی 
حملـه کننـد و کسـی بخواهـد در مقابـل آنهـا 
مقاومـت و مخالفـت کنـد، ولـی جمهـوری 
اسـالمی طـرح آمریـکا را در عـراق با شکسـت و 
ناکامـی مواجـه کـرد کـه سـردمدار ایـن حرکت 
از سـوی جمهوری اسـالمی، شـهید حاج قاسـم 
بـود و مجموعـه ای کـه در ایـن مسـیر حرکـت 
می کردنـد. از طرفـی، گام اول شکسـت طـرح 
آمریـکا در خاورمیانـه هـم از عـراق بـود و 
به تدریـج ایـن کشـور نتوانسـت بـه اهدافـی 
کـه اشـاره کـردم دسـت یابـد و آمریـکا از این که 
خاورمیانه جدید شـکل نگرفت، عصبانی شد.

شـماچـهدالیلیموجبشـد بهنظر
مواجهـهباآمریـکاکهدر تاعراقیهـادر
دیکتاتورینجات ظاهر،کشورشانرااز
دادهبـود،بـهجمهـوریاسـالمیایـران

اعتمادکنند؟
این کـه امـروز رهبـران عراقی، نـه فقـط رهبران 
ی آنها که با 

ّ
اسـالمی، بلکه رهبران سـکوالر و مل

آمریکا هم سی سال کار کرده بودند، می گویند 
دیگر به آمریکا نمی شـود اعتماد کـرد، دلیلش 
ایـن بـود کـه دیدنـد آمریـکا نتوانسـت آنچـه را 
می گفـت، محّقـق کنـد. آمریکایپی هـا آدم های 
بدعهـدی هسـتند. آقـای بارزانـی یـا آقـای 
عـالوی، یکـی از ایـن دو، می گفـت ایرانی هـا 
یـک ویژگی دارنـد، اگر به کسـی دسـت بـرادری 
 پای او می ایسـتند، اّما 

ً
و رفاقت بدهند، واقعـا

آمریکایپی ها این جور نیستند؛ این اعتراف یک 
شخصّیت سیاسـی عراقی اسـت که در تعامل 
نزدیک با آمریکا و جمهوری اسالمی است. آنها 
صداقـت ایـران را دیدنـد. صداقـت و حقانیت 
جمهـوری اسـالمی را در رفتـار حاج قاسـم در 

عـراق و منطقـه دیدند.
برای مثـال کردها به دنبـال تجزیه عـراق بودند 
کـه ایـن تجزیـه مقّدمـه ای بـرای یـک تغییـر 
ژئوپلتیـک در منطقـه بـود. یعنـی همـان کاری 
را کـه داعش می خواسـت بکنـد و نشـد، کردها 
می خواسـتند بکننـد کـه جمهـوری اسـالمی 
مخالفت کرد. میدان دار این کار هم حاج قاسم 
بـود. آن طـرف هـم آقـای بارزانـی، محـور بـود. 
ایشـان جلسـه گذاشـت و پیـش آقـای بارزانـی 
رفـت و بـه ایشـان گفـت ایـن کار بـه مصلحت 
وحـدت عـراق نیسـت، بـه مصلحـت حفـظ 
تمامّیـت ارضـی کشـور نیسـت، بـه مصلحت 
اسـتقالل عراق نیسـت، این اقدام شـما باعث 
می شـود مرزهـای سیاسـی منطقـه، بـا ایـن 
التهاباتـی کـه االن وجـود دارد، دچـار مشـکل 
شـود. جمهـوری اسـالمی موافـق نیسـت و 
نبایـد ایـن کار بشـود. آقـای بارزانـی می گویـد 
ما تصمیـم گرفته ایـم ایـن کار را انجـام بدهیم. 
حاج قاسـم می گوید آقـای بارزانی! مـن از اینجا 
به ترکیه و بعد هم به بغداد مـی روم. در موضع 
دوسـت شـما بـروم یـا در برابـر شـما و دشـمن 
شـما؟ کدام طـرف خارجـی این گونـه صادقانه 
حقیقتـی را مطـرح می کنـد و صادقانـه موضـع 
خود را می گویـد؟ در موضـوع آوردن داعش به 
صحنه هـم همین طـور با ایـن آقایـان صحبت 

کـرد. 
جمهـوری اسـالمی قائـل بـه این بـود کـه عراق 
ـی و براسـاس 

ّ
مسـتقل و تحـت حاکمّیـت مل
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خواسـته مـردم باشـد، اّولیـن قـدم هـم بـرای 
تحّقـق ایـن مسـئله ایـن اسـت کـه بایـد نظـام 
سیاسـی عراق شـکل بگیرد؛ جمهوری اسالمی 
در ایـن مسـئله خیلـی تـالش کـرد. جمهـوری 
اسـالمی کوشـید و عراقی هـا را تشـویق کـرد که 
دولت مردم سـاالر شـکل بگیرد. ایـن هم یکی 
از کمک های اساسـی  بود که ما کردیـم. دولت 
شـکل گرفـت و از جملـه کشـورهایپی کـه گفت 
من در بازسـازی عراق کمک می کنم، جمهوری 

اسـالمی بـود و ایـن کار را کـرد.
یکـی از موضوعـات دیگـری کـه مـا در عـراق 
داشـتیم، مسـئله تدوین قانـون اساسـی بود. 
آمریکا قانون اساسـی مورد نظر خود را نوشـته 
بـود و می خواسـت آن را تحمیـل کنـد. مـا 
مشـورت های خیرخواهانـه ای بـه عراقی هـا 
ـر بـود. بـه هـر حـال 

ّ
دادیـم کـه خیلـی هـم مؤث

نمی خواهم مقطع به مقطع بررسـی کنم اّما در 
کلیت کار، جمهوری اسالمی در دولت سازی به 

عراقی هـا کمـک کـرد. 
یکـی دیگـر از اقدامـات حاج قاسـم، 

عـراق  بـه  بـود.  دولت سـازی 
کمک کردیم دولت بسـازد. 

یکیازخدماتیکیازخدمات
حاجقاسماینبودحاجقاسماینبود
کهخطرجنگوکهخطرجنگو
حملهتروریستیحملهتروریستی
راازسرجمهوریراازسرجمهوری
اسالمیوکشورهایاسالمیوکشورهای
منطقهبرداشتیامنطقهبرداشتیا
کمکرد.همانطورکمکرد.همانطور
کهتوضیحدادم،کهتوضیحدادم،
پسازاسقاطرژیمپسازاسقاطرژیم
صدام،رئیسجمهورصدام،رئیسجمهور
آمریکااعالمکردبعدآمریکااعالمکردبعد
ازعراقنوبتایرانازعراقنوبتایران
خواهدبودخواهدبود

آمریکایپی هـا تـا سـال 2۰۰8 نمی خواسـتند در 
عـراق انتخابـات برگـزار بشـود. دولت سـازی 
مخالفـت  مسـئله  فقـط  نبـود؛  راحتـی  کار 
برادرهـای سـّنی  و  نبـود، عرب هـا  آمریـکا 
در  معرکـه،  در  مـا  نمی خواسـتند؛  هـم 
صحنـه ای کـه بغـداد می لرزیـد و در آن فضـا 
بـا رهبـران اهل سـّنت - کـه بعضـی از آنهـا 
 بـه جبهـه حمایـت از تروریسـم پیوسـتند -
 
ً
می نشسـتیم و به آنها می گفتیـم که اگـر واقعا

می خواهیـد اشـغال گر از عـراق بیـرون بـرود، 
راهش ساختن نظام سیاسـی عراق و مشارکت 
 فضـای 

ً
در انتخابـات عـراق اسـت. واقعـا

سـنگینی بـود. آمریـکا مخالـف ایـن بحث هـا 
 نمی خواسـت کـه در آنجـا انتخابات 

ً
بود، اصال

برگـزار بشـود. در داخـل عـراق هـم چنیـن 
مخالفت هایپـی بـود، اّمـا اسـتراتژی جمهـوری 
اسـالمی این بـود کـه اگـر بخواهیـم تهدیـد را از 
عـراق برداریـم، خطـر آمریـکا را برداریـم، بایـد 
عراقی هـا بـر سرنوشـت 

خودشـان حاکـم بشـوند و کار سـختی بـود.
یکـی از کارهـای خـوب مـا در عـراق،  ایجـاد 
همبسـتگی در تمـام سـطوح مردمـی اعـم از 
رد، سـّنی، مسـیحی و ایزدی بود. یکی 

ُ
شیعه، ک

از کارهـای بـزرگ دیگر پیونـدی بود کـه بین دو 
ت در همه سطوح زده شد. ما فقط با بخش 

ّ
مل

حاکمّیت، پیوند برقرار نکردیم. در سـوریه هم 
همین مسـئله اسـت. یکـی از اّتفاقـات خوبی 
کـه در سـوریه افتـاد، این بـود که سـطح ارتباط 
و همـکاری مـا بـه سـطوح مردمـی و سـطوح 
مؤّسسـات رسـید. در ایـن کار خیلـی تـالش 

کردیـم و زحمـت کشـیدیم. 
وقتی آمریکا بعد از لشکرکشی نظامی به عراق 
شکسـت خـورد و مجبـور بـه تـرک ایـن کشـور 
شـد، تالش هـای زیـادی کـرد کـه طـرح امنّیتـی 
خـود را به عـراق بقبوالنـد و حضـور نظامی اش 
را دائمـی کنـد. آمریکایپی هـا در هـر کشـوری 
کـه بخواهنـد حضـور نظامـی پیـدا کننـد، باید 
قانـون کاپیتوالسـیون را آنجـا مصـّوب کننـد، 
وگرنـه نمی توانند  حضور داشـته باشـند. یکی 
از تالش های سـنگینی که جمهوری اسـالمی در 
مشـورت دادن به عراقی ها کرد، آگاه کردن آنها 
از خطـر ایـن قـرارداد امنّیتی بـود که سـیادت و 
ی عـراق را از بیـن می بـرد و تهدید 

ّ
حاکمّیـت مل

بـرای کشـورهای همسـایه بـود. جمهـوری 
اسـالمی بـه عراقی هـا کمـک کـرد و نگذاشـت 
بندهای ایـن قانون به تصویب برسـد و آمریکا 
کـه می ترسـید بـه نیروهایـش حملـه بشـود، 
شبانه از مسیر بصره، به سـمت کویت فرار کرد 
و ایـن اشـغالگری نظامی و لشکرکشـی نظامی 

جـواب نـداد.
اقـدام دیگـر حاج قاسـم کـه کار بزرگـی بـود، 
بازکردن مسیر اربعین حسینی است. این کار از 
عملیات جرف الصخر آغاز شـد و اکنون زیارت 
اربعیـن بـه مـدد همیـن مجاهدت هـا ثبـت 
جهانی شـده اسـت. یکی از مصادیـق خدمت 
بـه اسـالم و شـعائر اسـالمی همیـن اسـت و 
حاج قاسـم در ثـواب ایـن عمل شـریک 
اسـت. این یک اقدام نـاب بود.

جمهوری اسالمی در آن 
وضعّیت به هم 
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ریخته عراق، شـروع کـرد بـه زدن دکل های برق 
و هزار مـگاوات برق را به عـراق برد. نگاه عمیق 
اسـتراتژیک یعنـی ایـن. حاج قاسـم از احـداث 
ایـن دکل بـرق تـا بازشـدن مسـیر راهپیمایپـی 

اربعین حسـینی ذی نقش اسـت.

بهبحـثداعـشمیرسـیم؛گروهی
وبـاکمـک کـهبـاجنایتهـایمکـرر
متحدانـش و آمریـکا حمایتهـای
توانسـتتـانزدیکـیمرزهـایمـاهـم
برسـد.چهشـدکهداعشباایـنحجماز
منطقـه نیـرویانسـانیوتجهیـزاتدر
شـروعبـهپیشـرویکـردواهـدافو

برنامههایاصلیآنهاچهبود؟
آمریکایپی ها بعـد از ناکامـی در عراق، به سـراغ 
لبنـان رفتنـد و معرکـه جنـگ سی وسـه روزه را 
بـه راه انداختند، اّما شکسـتن اسـطوره امنّیت 
از دسـتاوردهای  یکـی  رژیـم صهیونیسـتی 
مهـم حاج قاسـم اسـت. بـا شکسته شـدن این 
ت هـا به وجـود آمـد 

ّ
اّبهـت، بـاوری در بیـن مل

کـه اّبهـت آمریـکا پوشـالی اسـت. در حقیقت 
تـالش حاج قاسـم در منطقـه، ترجمـان ایـن 
کالم امـام خمینـی اسـت کـه آمریکا یـک طبل 
تـو خالی اسـت. ایـن طبل تـو خالـی را که شـما 
عـّده و ُعـّده اش را می بینید، تجهیـزات نظامی 
او را می بینیـد، هیبتـی دارد. ایـن هیبـت بـه 
دسـت مجاهـدت حاج قاسـم شکسـته شـد و 
ت هـا ایجـاد کـرد که می شـود 

ّ
ایـن بـاور را در مل

با آمریکا سـتیز کرد. شـما خاطرات حاج قاسـم 
و سّیدحسـن را در مـورد جنـگ سی وسـه روزه 
شـنیده اید؛ ایشـان در صحنـه حاضـر اسـت. 
رژیـم صهیونیسـتی به گونـه  ای تصویرسـازی 
کـرده بـود کـه گویپـی یـک اسـطوره امنّیتـی 
خدشـه ناپذیر اسـت. اّمـا در جنـگ سی وسـه 
روزه، ایـن اسـطوره امنّیتـی شکسـته شـد. ایـن 
تعاملـی ایـن بـود کـه بیـن جمهـوری اسـالمی 
و حـزب اهّلل مؤمـن صـورت گرفـت و نقـش 
حاج قاسـم محـوری اسـت. بعـد از آن جنگ تا 
امـروز، رژیم صهیونیسـتی دیگـر جـرأت نکرده 
به لبنان حمله کند. رژیم صهیونیستی که طرح 
»نیل تا فرات« را در سـر دارد، امـروز در مرزهای 
شـمالی فلسـطین دیوار بلنـد می کشـد. پس از 
شکسـت در جبهـه لبنـان، سـراغ غـزه رفتند که 

یکیدیگریکیدیگر
اقدامات اقداماتاز از

حاجقاسم،حاجقاسم،
دولتسازیدولتسازی
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نمیخواستند.نمیخواستند.
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مینشستیموبهمینشستیموبه
آنهامیگفتیماگرآنهامیگفتیماگر

میخواهید
ً
میخواهیدواقعا
ً
واقعا

عراق از عراقاشغالگر از اشغالگر
بیرونبرود،راهشبیرونبرود،راهش

ساختننظامساختننظام
سیاسیعراقسیاسیعراق
ومشارکتدرومشارکتدر

انتخاباتعراقانتخاباتعراق
استاست

در آنجـا هـم شکسـت خوردنـد.
اّمـا در سـال 2۰۱۱ بیداری اسـالمی شـروع شـد و 
آمریکایپی هـا یـک انحـراف در آن ایجـاد کردند 
و به بهانـه بیـداری اسـالمی بـه سـوریه آمدند. 
ببینید، در هر کدام از اضالع جبهه مقاومت که 
شکست خوردند، به سمت ضلع دیگری رفتند 
و در همـه اینهـا ایـران موضـوع اّول آنهـا بـوده 
اسـت. در سـوریه این بـار بـه جای لشکرکشـی 
نظامی، جنگ نیابتی شکل دادند که مصادیق 
آن شـکل گیری داعـش و گروه هـای تکفیـری 
هسـتند. عربسـتان سـعودی در ایـن جنایـت 
نقش داشت و کشـورهای همسایه سـوریه نیز 
نقـش داشـتند. فلسـفه وجـودی داعـش برای 
چه بود؟ بـرای این بـود کـه بیاید این پتانسـیل 
مقاومتی را که دارد شـکل می گیرد و به سـمت 
رژیـم اشـغالگر قـدس مـی رود، بـه انحـراف 
بکشـاند. به جای این کـه پتانسـیل دولت های 
منطقه را بـرای آبادانی به کار بگیرند، به سـمت 
جنـگ و درگیـری ببـرد. بنابرایـن نفـاق و جنگ 
داخلی را توّسط داعش راه انداختند تا پتانسیل 
مقاومت به انحـراف برود و این کشـورها درگیر 
مسـائل خودشـان بشـوند. آمریکایپی  هـا و 
اسـرائیلی ها این را طّراحی کردنـد. ما در صحنه 

دیدیـم کـه آمریـکا چگونـه حمایـت می کند.

حمایتنیروهای   ویدئوهایییهماز
آمریکایییبهنیروهایداعشـیمنتشـر

شدهبود.
اگـر بخواهیـم وارد مصادیـق آن بشـویم کـه 
چگونه در صحنه عـراق به اینها کمـک می کرد، 
بایـد بگوییـم بـرای عراقی هـا واضـح بـود کـه 
داعـش نفـت را می بـرد. سـتون نیروهـای 
داعـش می آمـد و آمریکایپی ها عالوه بـر این که 
بـه آنهـا تعّرضـی نمی کردنـد، در جابه جایپـی 
نیروها کمک هـم می کردنـد، جاهایپی هلی برد 
و پشـتیبانی می کردنـد. جاهایپـی کـه عـراق 
می خواست وارد عمل بشود، مانع می شدند. 
در یک قرارگاه عملّیاتـی که آمریکایپی ها بودند 
و افسـر عراقی هم حضور داشـت، روی صفحه 
مانیتور می بینـد و می گوید این سـتون داعش 
اسـت که دارد می آید. به آمریکایپی ها می گوید 
اینهـا را بزنیـد. اّمـا آنهـا می گوینـد نمی توانیـم 
بزنیـم، چـون مـا قانونـی داریـم کـه بایـد یقین 
کنیم در بین این سـتون، فرد بی گناهی نباشد. 

یا عراقی هـا می گفتند تانکرهـای نفتی که نفت 
عـراق را به ترکیـه می برند، بزنیـد. می گفتند نه، 
این راننده ها بی گناه هسـتند! این جـور برخورد 

می کردنـد.
داعـش برنامـه اش ایـن بـود کـه تحـت عنوان 
حکومت اسـالمی و خالفت اسـالمی، مرزهای 
سیاسـی را از بین ببـرد. این که آمـد در موصل و 
ه حکومت تشکیل داد و مرز را برداشت برای 

ّ
رق

این بود کـه ژئوپلتیـک منطقه را دسـت خوش 
تغییـر کنـد و یـک چهـره خشـن، ضّدانسـانی، 
ضّدفرهنـگ و ضّدتمـّدِن بشـرّیت از اسـالم 
نشـان بدهد. این کـه مراقد و اماکـن فرهنگی و 
تاریخـی را منفجر می کنـد، این نوع شـکنجه ها 
و کشـتارهایپی کـه انجـام داد، بـرای این بـود که 
می خواست چشمه ای از خشونت را به جامعه 
نشان بدهد و جهان غرب این را بزرگنمایپی کند 
و بگویـد اسـالم ایـن اسـت. خشـونت داعـش 
بـرای این بـود کـه بگوینـد به اسـالم نمی شـود 
تکیـه کـرد و نبایـد خـأ معنوّیتـی کـه به وجـود 

آمـده را با اسـالم ُپـر کرد.
داعـش در خـرداد 9۴ وارد عـراق شـد و سـه ماه 
هر جنایتـی را خواسـتند کردند. غیـر از این چند 
هدفـی کـه داشـتند، یـک هـدف هـم ایـن بود 
کـه دولت هـای دموکراتیـک را از بین ببرنـد. در 
عراق یـک دولت مردم سـاالر با اکثرّیت شـیعه 
شـکل گرفتـه بـود کـه یکـی از اهـداف داعش، 
نابودی ایـن دولت بود. می خواسـتند سـوریه 
و دولت هـای مسـتقل را نابـود کننـد. داعـش 
با ایـن ویژگـی و اهـداف آمد و شـروع به کشـتار 
کـرد. داعـش مثـل آمریـکا، بـا یـک عملّیـات 
روانی سـنگین آمد. اگر می توانسـت و به عراق 
ط می شـد، مرقـد امام علـی را بـا خاک 

ّ
مسـل

یکسـان می کرد، مرقـد امام حسـین را نابود 
می کـرد؛ مگـر در سـامّرا ایـن کار را نکردنـد؟ اّما 
عبی شـکل گرفت و جمهوری اسـالمی 

ّ
حشـدال

به صحنه آمد و حاج قاسـم فرمانده این حرکت 
شـد. داعشـی ها در سـه مـاه اّول هـر جنایتـی 
خواسـتند، کردنـد و جامعه جهانی در سـکوت 
مطلق بود. آمریکا حمایت می کرد؛ چرا؟ چون 
تصّور آمریـکا این بـود کـه داعش در طول سـه 
ماه بـه آن اهدافی که می گوید می رسـد؛ بغداد 
را می گیـرد و از آنجا عملّیـات را به سـمت ایران 

ادامـه می دهـد.
داعـش پدیـده ای بـود کـه داشـت به جـای 
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لشکرکشـی نظامـی آمریکا عمـل می کـرد و آن 
قیـودات آمریـکا هـم برایـش وجـود نداشـت؛ 
بـرای همیـن آمریـکا سـه مـاه سـکوت کـرد و 
برخـالف تمـام تعّهداتـی کـه بـه عـراق داده 
بـودـ  کـه بایـد در شـرایط بحرانـی بـه کمـک 
دولـت عـراق بیایـدـ  از ایـن کار سـر بـاز زد و بـه 
تعّهداتـش عمـل نکـرد. چـه گفـت؟ گفـت تـا 
مشـکل سیاسـی عـراق حـل نشـود، مـن وارد 
 
ً
نمی شـوم. مشـکل سیاسـی چـه بـود؟ مثـال
ردها. این بهانه 

ُ
اختالفات بین نخست وزیر با ک

ق می شـد و اگر آل سـعود 
ّ

بود. اگر داعـش موف
ق بشـود 

ّ
در حمله به یمـن و تجاوز به یمن موف

که نمی شـود، این بـه یـک روّیه تبدیـل خواهد 
 شـد، روّیـه ای کـه ایـن قدرت هـا بـه خودشـان 
اجـازه می دادنـد بـرای نابـودی هـر کشـور و 

نظامـی، همیـن شـیوه را بـه کار ببرنـد.
اّمـا آمریـکا وقتـی دیـد ورق دارد برمی گـردد 
و جلـوی تهاجـم داعـش گرفتـه می شـود و 
جمهـوری اسـالمی مردانـه آمـد و خطـر را دفـع 
کـرد. آمریـکا دید کـه آن طـرح زمان بندی شـده 
بـه نتیجـه نرسـید، از ایـن طـرف در جامعـه و 
در منطقـه و در عـراق دارد جـا می افتـد کـه 
آمریکا هم دسـت تروریسـم اسـت؛ آمریـکا در 
اینجـا سیاسـت جدیـدی را تحـت ایـن عنـوان 
اعالم کـرد که مـا بایـد ائتالف جهانـی مبـارزه با 
داعـش را ایجـاد کنیـم، بـرای چـه؟ بـرای این که 
حضـور خـودش را توجیـه کنـد و در آن هدفـی 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران و عـراق دارد برای 
نابودی تروریسـم و جریان های تکفیری دنبال 
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شدواکنونزیارتشدواکنونزیارت
اربعینبهمددهمیناربعینبهمددهمین
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می کنـد، مداخلـه کنـد، مانـع بشـود و نگـذارد 
اّتفـاق بیفتـد. آمریـکا دنبـال نابـودی داعـش 
نبـود، دنبـال هدایـت و مدیرّیـت داعـش در 
چهارچوب همـان اهـداف اّولّیه خـودش بود. 
ایـن را بدانیـد! آمریـکا در منطقـه مـا امنّیتـی را 
می خواهـد کـه خـودش بتوانـد آن را مدیرّیـت 
کنـد، آشـوبی را می خواهـد کـه خـودش بتواند 
مدیرّیـت کنـد. یکـی از خیانت هـای آمریـکا 
بـه افغانسـتان و عـراق ایـن بـود که نگذاشـت 
ی شـکل بگیـرد، چـون اگر 

ّ
ارتـش حرفـه ای و مل

شکل بگیرد، دیگر ضرورتی برای حضور آمریکا 
نیسـت و توجیهی برای حضـور او وجـود ندارد. 
مـا  دشـمن  بزرگ تریـن  می گفـت  داعـش 
شـیعیان یـا رافضی هـا هسـتند. ایـران اسـت. 
طبق چهارچوب و هدف گـذاری  خود باید همه 
را می کشـت. تعداد کشـته های سـّنی و اسـرای 
بـرادران سـّنی کمتـر از شـیعه نیسـت، آمریـکا 
می خواسـت ترویـج کنـد که اسـالم این اسـت. 
مسـیحی و ایزدی را به اسـارت بگیرند، به زن ها 

تجـاوز کننـد و برده  فروشـی راه بیندازنـد. 
این که می گوییم حاج قاسـم سـایه تروریسم را 
برداشـت، یعنی داعـش، یک گروه تروریسـتی 
ح معمولـی نبـود کـه بگوییـم ایـن گـروه 

ّ
مسـل

بـرای این کـه حکومـت را بگیـرد می جنگد.نـه! 
یک رسـالت و یک مأمورّیت جهانی داشـت و 
به نیابت از استکبار و صهیونیست می جنگید. 
کاری را که اکنون در نیجریه و فیلیپین و در نقاط 
دیگـر علیـه شـیعیان انجـام می شـود، ببینید؛ 
چـرا بعـد از شکسـتی کـه در عـراق خوردنـد این 

جنـگ نیابتـی را بـه یمـن و افغانسـتان بردند؟ 
این فقط برای حفظ جان کادرهایشـان نیست. 
همان طـور کـه گفتم افغانسـتان محـّل تقاطع 
سه حوزه تمّدنی است، یعنی باید علیه روسیه 
وارد عمـل بشـود. پوتیـن در توجیـه این که چرا 
در سـوریه می جنگـد چـه گفـت؟ گفـت مـا در 
سـوریه بـا داعـش و تکفیـر می جنگیـم کـه در 
مسـکو نجنگیـم. مانند صحبـت رهبـر معظم 
انقـالب کـه می گوینـد: »ایـن شـهدای ]مدافـع 
حرم[ رفتند با دشـمنی مبارزه کردنـد و اگر اینها 
مبـارزه نمی کردند، این دشـمن می آمـد داخل 
کشـور... اگـر جلویـش گرفته نمی شـد، مـا باید 
اینجا در کرمانشـاه و همدان و بقیه استان ها با 

اینهـا می جنگیدیـم.«

  اّمابرخیاینگـزارهراقبـولندارندو
منطقـهایمابرایحفظ اهمیتحضور

امنیتداخلیرامتوجهنمیشوند.
این نکته را هم بگویم کـه امروز برقراری امنّیت 
فقـط بـا کنتـرل مرزهـا امکان پذیـر نیسـت؛ 
پایتخت هـا بـا وجـود ایـن فضاهـای مجـازی 
دیگـر امنیـت ندارند. حـاال شـما داعـش را هم 
چاشـنی  ایـن فضاهـا کنیـد کـه می خواهـد از 
بیرون بیایـد. امـروز امنیـت هر واحد سیاسـی 
یـا هـر جغرافیایپـی بـه امنّیـت کل گـره خـورده 
است. تروریسـم یک پدیده منطقه ای نیست، 
یـک پدیـده فراگیـر اسـت، مثـل آتـش اسـت، 
مثل این اسـت که شـما کبریـت را ابتـدای یک 
خـّط بنزیـن روشـن می کنیـد، تـا آنجـا کـه ایـن 
خّط بنزین ادامه داشـته باشـد، آتش می گیرد؛ 
در عـراق می توانـد شـروع بشـود، در فیلیپین، 
اروپا یا هر کجـای دیگر خودش را نشـان بدهد، 
همان طور که االن می بینیـم، تکنولوژی هم به 
کمک این دو تهدید آمده است. اگر ما در لبنان 
و فلسـطین حضـور داریـم، این حضـور، حضور 
 اگر جمهوری اسالمی در 

ً
راحتی نیسـت اّما مثال

شـی 
ُ

قلب اروپا و در بوسـنی هرزگوین از نسل ک
بوشـنیاک ها جلوگیـری نمی کـرد - کـه یکـی از 
برگ های زّرین و از افتخارات جمهوری اسالمی 

بـود -  امنّیـت مـا دچار مشـکل می شـد.
ـی، امنّیـت 

ّ
ـی، امنّیـت مل

ّ
امتـزاج منافـع مل

داخلـی بـا مصالـح اسـالم و عـّزت اسـالم، یکی 
دیگر از خدمات حاج قاسـم است. شما ببینید 
هنـوز در داخـل ایـران می گوینـد مـا بـرای چـه 
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در سـوریه می جنگیـم؟ سـوریه حـرم دارد، 
اّمـا غـّزه و لبنـان بـه مـا چـه ربطـی دارد. ولـی 
حضـرت آقـا در خطبه هـای نمازجمعـه بـرای 
اّولیـن بـار راجـع بـه نیـروی قـدس فرمودنـد: 
»سـپاه قـدس، نیرویپـی اسـت کـه بـا سـعه 
صـدر بـه همـه جـا و همـه کـس نـگاه می کنـد. 
رزمنـدگان بـدون مرزنـد؛ رزمندگانـی کـه هرجا 
نیاز باشـد، آنهـا در آنجـا حضـور پیـدا می کنند. 
کرامت مسـتضعفان را حفظ وخود را بالگردان 
مقّدسـات و حریم های مقّدس می کنند. سپاه 
قـدس را بـه این چشـم نـگاه بکنیـم. آن  وقت، 
همین ها، همین کسـانی که با جان خودشـان، 
ت هـای 

ّ
بـا همـه تـوان خودشـان بـه کمـک مل

دیگر و ُضَعفـای اطراف منطقه که در دسـترس 
آنهاسـت می رونـد، همین هـا سـایه جنـگ و 
تـرور و تخریـب را از کشـور خودمـان هـم دور 
می کننـد و دفـع می کننـد.« این سـخنان یعنی 
ی بـا مصالح اسـالمی 

ّ
ـی و امنّیـت مل

ّ
منافع مل

گـره خـورده اسـت.
ضمـن این که میـدان، یـک میـدان رزم نظامی 
صرف نبود، میـداِن درگیری بین دو کشـور و دو 
دولت نبود. همان طـور که گفتم عـراق صحنه 
منازعـه ِی بیـن دو جبهـه حـق و باطل بـود؛ آن 
طـرف اسـتکبار و صهیونیسـت و ارتجـاع بـود، 
ایـن طـرف هـم جبهـه ای بـه نـام مقاومـت که 
کم کـم شـکل گرفـت و محورّیـت آن هـم بـا 
جمهـوری اسـالمی بـود. سـطح و تـراز و عرصـه 
بازیگـری، عرصـه ابرقدرتـی بـود. در عرصـه 
سیاسی، امنّیتی، اقتصادی، نظامی و اّطالعاتی 
بـود و سـطح هـم سـطح راهبـردی اسـت. 
حاج قاسـم در این سـطح ایفای نقـش می کرد. 
ایشـان در حالی کـه با داعـش می جنگـد، برای 
این کـه در میـدان جنـگ سـوریه نقشـه راه 
تعریف کنـد، با رئیس جمهور روسـیه و سـوریه 
دیـدار می کنـد، در داخـل کشـور بـا مقاّمـات 
عالـی می نشـیند، بـا رهبـران جبهـه مقاومـت 
دیـدار می کنـد؛ ایـن به خاطـر ایـن اسـت کـه 
سـطح بازی در باالترین سـطح بود. حاج قاسـم 
فرمانـده نیروی قـدس بـود؛ مأمورّیـت نیروی 
قـدس اینهـا بـود و ایشـان خـوب هدایـت و 
فرماندهـی کـرد. امـروز جمهـوری اسـالمی بـا 
وجـود همـه مشـکالت، در آسـتانه ورود بـه 
باشـگاه قدرت هـای جهانـی اسـت و بخـش 
مجاهدت هـای  مرهـون  را  ایـن  از  مهّمـی 

تالشحاجقاسمتالشحاجقاسم
منطقه،ترجمان منطقه،ترجماندر در

اینکالماماماینکالمامام
خمینیاستکهخمینیاستکه

آمریکایکببرآمریکایکببر
توخالیاست.اینتوخالیاست.این
طبلتوخالیراکهطبلتوخالیراکه

شماعّدهوُعّدهاششماعّدهوُعّدهاش
رامیبینید،رامیبینید،

تجهیزاتنظامیاوتجهیزاتنظامیاو
رامیبینید،هیبتیرامیبینید،هیبتی
دارد،اینهیبتبهدارد،اینهیبتبه

دستمجاهدتدستمجاهدت
حاجقاسمشکستهحاجقاسمشکسته

را راشدواینباور شدواینباور
تهاایجاد

ّ
مل تهاایجاددر
ّ

مل در
کردکهمیشودباکردکهمیشودبا

کرد کردآمریکاستیز آمریکاستیز

حاج قاسـم اسـت.
جبهـه  گسـترش  و  توسـعه  در  حاج قاسـم 
مقاومـت نقش آفرینـی کـرد. قبـل از ایشـان، 
را دم  را داشـتیم. حـزب اهّلل  مـا حـزب اهّلل 
مسـیحایپی امـام؟هر؟ درسـت کـرد؛ اّمـا شـاخ و 
برگ آن، گسـترش آن، تقویت کّمی و کیفی آن، 
این که به یک تهدیـد راهبـردی و بازدارنده برای 
رژیم صهیونیسـتی و آمریکا تبدیل بشـود، این 
کار توّسـط حاج قاسـم صورت گرفـت و امنیت 
ی مـا را تأمین کرد. این که شـما 

ّ
ملی و منافع مل

ـی و مصالـح اسـالمی 
ّ
بگوییـد بیـن منافـع مل

تبایـن یـا اختـالف اسـت، اینجـا نشـان داد کـه 
نیسـت. چـرا کـه امـروز امنّیـت مـا بـه امنّیـت 
منطقه گره خورده است، خطر تروریسم فراگیر 
اسـت و جمهـوری اسـالمی آنجـا می جنگـد که 
اینجـا در امـان باشـد. ضمـن این کـه از کیـان 
و مسـلمین هـم حمایـت می کنـد؛  اسـالم 

حاج قاسـم ایـن را در عمـل نشـان داد.
حاج قاسـم در مراسـم یکـی از شـهدا اعـالم کرد 
تـا سـه مـاه دیگـر خبـری از خالفـت داعـش در 
کـره زمیـن نیسـت و در کمتـر از سـه مـاه ایـن 
اّتفاق افتـاد. خالفت و سـلطه ای کـه داعش در 
ـه در سـوریه ایجاد 

ّ
منطقـه ای از موصل و تـا رق

کـرده بـود، قـرار بـود ایـن خالفـت را تـا همـان 
جغرافیـای نیل تـا فـرات توسـعه بدهـد. حتی 
عمارت خراسان را در پاکستان و افغانستان راه 
انداختند. ایـن خالفت یـا این شـیوه حکومتی 
ـق می شـد، یـک روّیـه می شـد، یعنـی 

ّ
اگـر موف

آمریـکا می توانسـت در هـر کجـا از همیـن ابزار 

علیـه مخالفـان اسـتفاده کنـد. آیا ایـن خدمت 
حاج قاسـم بـه جامعـه بشـرّیت نیسـت؟ چـرا 
نباید آل سـعود در یمـن پیروز بشـود؟ چون اگر 
پیـروز بشـود، ایـن روّیـه می شـود. آیـا احتمال 
ـت مـا، علیـه 

ّ
نـدارد بـا همیـن روّیـه علیـه مل

عراق یا علیه هر دولـت دیگر وارد عمل شـود؟ 
پـس خدمـت و مجاهدتـی کـه نیـروی قـدس 
و حاج قاسـم همـراه بـا عراقی هـا و سـوری ها 
کردنـد، ایـن بـود کـه جلـوی ایـن روّیـه گرفتـه 
شـد. ایـن دسـتاورد در خدمـت بـه بشـرّیت 
بی بدیـل اسـت. ایـن خدمـات فقـط بـه نسـل 
امـروز نیسـت، بلکـه مربـوط بـه نسـل های 
به صـورت  مـا  البتـه  می شـود.  هـم  آینـده 
فیزیکـی بـا داعـش جنگیدیـم، اّمـا هنـوز بـه 
لحـاظ فکـری بایـد بجنگیـم و در حوزه اندیشـه 
بایـد کار کـرد. حاج قاسـم کار خـودش را انجـام 
داد، اگرچـه ایشـان همین طـور کـه در حـوزه 
نظامـی می جنگیـد، در حـوزه فرهنگـی هـم 
جبهه گشـایپی کـرده بـود. بنابرایـن جلوگیـری 
از تجزیـه و تغییـر ژئوپلتیـک منطقـه و مقابلـه 
بـا اقداّمـات تجزیه طلبانـه، دمیـدن روحیـه 
ت هـا و تقویت جبهه مقاومت 

ّ
مقاومت در مل

از کارهـای بزرگـی بود کـه انجام شـد؛ ایـن کارها 
را مجموعـه جمهـوری اسـالمی انجـام داد، امـا 

نقـش حاج قاسـم محـوری اسـت.

تشییع مردمیکهدر  شایدبسیاریاز
شـرکتکردندیادر اینشهیدعزیز پیکر
ایرانمراسـم جاز ایرانوخار نقاطدیگر
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کردنـد،تاایـناندازهباخدماتشـهید برگزار
سـلیمانیآشـنانبودنـد.اّمـاواقعیـتایـن
اسـتکهجمعیتیعظیمبرایایشـانشکل
انقالبیومهللاشـد. رهبر گرفتکهبـهتعبیر

تحلیلشماچیست؟
شـهید سـلیمانی امـروز به عنـوان یـک شـخصّیت 
ممتاز در بیـن مسـتضعفان جهـان، آزاداگان جهان، 
عدالت خواهـان جهـان، نخبـگان سیاسـی، رهبران 
سیاسـی - چه دوسـت و چـه دشـمن  - و بیـن جبهه 
ـت 

ّ
مقاومـت به شـمار مـی رود و فقـط در بیـن مل

ت هـای منطقـه شناخته شـده نیسـت. 
ّ
ایـران و مل

ایشـان به عنـوان یـک شـخصّیت فرامرزی شـناخته 
شـد اسـت تا جایپی کـه رئیس  جمهـور سـابق آمریکا 
می گویـد ایشـان دشـمن مـا بـود، اّمـا مـرد بـزرگ 
و قابل احترامـی بـود. ایـن اعتـراف بزرگ تریـن 
 دشـمن مـا اسـت کـه ایشـان بـه دسـت همیـن
رژیـم تروریسـت، تـرور شـد. چنیـن اعترافـی بیانگـر 

بزرگـی ایشـان اسـت.
ایشـان چـرا و چگونـه بـزرگ شـد؟ حاج قاسـم چـه 
شـخصّیتی بود که به این مقام رسـید؟ چـه ویژگی ها 
و خصوصّیاتـی داشـت کـه مالـک اشـتر زمـان لقب 

می گیـرد؟
نکته اّول، خدمات و دستاوردهای ایشان در خدمت 
ـت ایـران، به انقـالب و نظـام جمهوری 

ّ
به ایـران و مل

اسـالمی ایران، به محـور مقاومت و خدماتی اسـت 
که به جهان بشـرّیت کرد و همچنین خدماتـی که در 
کمـک بـه صلـح و امنّیت منطقـه کـرد، خدماتـی که 

برای اسـالم و عالم اسـالم انجـام داد.
حاج قاسـم بـه جمهـوری اسـالمی عـّزت داد؛ ایـن 
یک حقیقت محـض اسـت. در عالم سیاسـت و در 
دنیـای امـروز امـکان نـدارد قدرت نداشـته باشـید 
و بتوانیـد حـّق خودتـان را بگیریـد. این کـه رهبـر 
انقـالب بـر اقتـدار و بـر قـدرت تأکیـد می کننـد، بـه 
ـت اسـت کـه قدرتمنـدان عـالوه بـر این که 

ّ
ایـن عل

حـّق کشـورهای ضعیـف را نمی دهنـد، آنهـا را زیر پا 
لـه می کننـد. اگـر آمریکایپی هـا آمدنـد بـا جمهوری 
اسـالمی ایـران - ولو بـه بهانـه موضوع هسـته ای-

مذاکـره کردنـد، بیانگـر قـدرت جمهـوری اسـالمی 
اسـت. امکان نـدارد آنهـا با شـما مذاکره کننـد. این 
اقتـدار را چـه کسـی به وجـود آورد؟ حاج قاسـم و 

مجموعـه ای کـه در ایـن مسـیر تـالش کردنـد، یکی 
از کسـانی بودند کـه ایـن اقتـدار را به وجـود آوردند. 
این که آمریـکا تـالش می کند جمهـوری اسـالمی در 
ت اقتدار 

ّ
منطقه حضور و نفوذ نداشـته باشـد به عل

جمهـوری اسـالمی اسـت کـه یـک رکـن قـدرت در 
منطقـه اسـت. پـس یکـی از دسـتاوردهای تـالش  
حاج قاسـم و مجموعـه ای کـه کار کردنـد، عـّزت 

جمهـوری اسـالمی اسـت.
ت های مظلوم منطقه اسـت 

ّ
نکتـه دّوم دفـاع از مل

که از سیاسـت های جمهوری اسـالمی و امـام راحل 
بوده اسـت که حاج قاسـم با مجموعه افرادی که با 
او بودند پیاده کرد. بعد از فعال شـدن خط سـازش 
در فلسـطین، ایـن جمهوری اسـالمی بود کـه از خّط 
مقاومـت دفاع کـرد به طـوری که امـروز آقـای هنّیه 
به عنـوان رهبـر حماس بـه رهبـر انقـالب می گوید: 
»ای رهبر! ایـن تحول، یک تحول کوچک نیسـت.« 
یـک غیرایرانـی مجاهـد مقـاوم ضـد رژیم اشـغالگر 
قـدس، از داخـل غـّزه بـا آن همـه حّساسـّیت ها، 
در نامـه ای کـه بـه مقـام معظم رهبـری می نویسـد 
بـه رهبـری معظٌم  لـه اذعـان می کنـد و در غـّزه هـم 
عکـس حاج قاسـم سـلیمانی بـاال مـی رود. ایـن در 
حالی اسـت کـه مالحظـات زیـادی وجود داشـت و 
سـران عرب بـه اّمـت اسـالم از پشـت خنجـر زدند و 
به فلسطینی ها فشار آوردند و تهدید و تطمیع شان 
کردند که به ایران نزدیک نشـوید. حماس دفاترش 
را در معرکه سـوریه جمع کرد و از سـوریه خارج شد، 
اّمـا امـروز می بینید کـه چگونـه در جبهـه مقاومت 
ّم القری 

ُ
حضور دارد و به جمهوری اسالمی به عنوان ا

نـگاه می کنـد. در این کـه حاج قاسـم بـرای به وجود 
ی وجود ندارد.

ّ
آمدن این فضا تالش کرده، هیچ شک

دسـتاورد سـوم، ترویـج عدالت خواهـی در سـطح 
بین المللـی اسـت، که یـک مصـداق آن حمایـت از 
 جمهوری اسالمی پرچم دار 

ً
فلسطین است. حقیقتا

ت مظلوم فلسـطین و آرمان های قدس 
ّ
دفـاع از مل

شـریف اسـت؛ ایـن جـزو مـوارد عدالت خواهـی 
جمهوری اسالمی اسـت که در این عدالت خواهی، 
حاج قاسـم نقش اساسـی دارد. به نظر من خروجی 
ت ها 

ّ
مجاهدت حاج قاسـم ایجاد خودبـاوری در مل

و اعتمادبه نفـس در آنهاسـت.اّما نکتـه دّوم در 
تحلیـل این کـه چگونـه حاج قاسـم بـه ایـن مقـام 
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 پروردگارم با من اسـت، به زودی 
ً
چنین نیست! یقینا

مرا هدایـت خواهد کـرد«. حاج قاسـم مؤمـن به این 
مسـئله بود، چـون ایـن صحنه هـا را دیـده بـود.  یک 
ویژگـی دیگـر او هراس نداشـتن از عظمـت و بزرگـی 
کار بـزرگ بـود. در کار بـزرگ صفا می کرد. حاج قاسـم 
در جنـگ سـاخته شـد. ابراهیـم وار خـودی نداشـت 
کـه خودّیتی داشـته باشـد. یک ویژگـی دیگر ایشـان 
مـردم داری بـود؛ ارادت خـاّص حاج قاسـم به شـهدا 
و خانـواده شـهدا عجیـب بـود، یعنـی بـه مفهـوم 
واقعی عاشـق شـهدا بـود و خـودش را مدیـون خون 
شـهدا می دانسـت. حاج قاسـم می گفـت شـهدا 
حـی هسـتند، اهـل الهـام هسـتند، شـفاعت کننده 
هسـتند و حاج قاسـم ایـن را حقیقـی می دانسـت. 
سرکشـی ایشـان بـه خانـواده شـهدا را دیده ایـد. یک 
خاطـره بگویـم. حاج قاسـم وقتـی تهـران بـود و بـه 
محـلِّ کار می آمـد، در محوطـه سـاختمان تـا اتـاق 
حاج قاسم قاب عکس شـهدا نصب شده است. این 
شـهدا، شـهدای جبهه مقاومـت در طول چهل سـال 
هسـتند؛ از شـهدای افغانسـتان تا عراق و فلسـطین 
و یمـن و لبنـان و جنـگ تحمیلـی. حاجـی همیـن 
کـه وارد سـالن می شـد، می ایسـتاد و از اّولیـن قـاب 
عکـس شـروع می کرد بـا آنهـا زمزمـه و نجـوا می کرد، 
احسـاس می کردی دارد از این شـهدا الهام می گیرد و 
شفاعت می خواهد. گاهی می ایسـتاد و به بعضی از 
عکس هـا خیره می شـد. با دسـت ترکش خـورده اش 
قـاب عکـس شـهید را لمـس می کـرد و بـه صورتـش 
می کشـید و چهـره اش منقلـب می شـد. مقابـل 
بعضی از عکس ها که می ایسـتاد، طاقـت نمی آورد. 
صورتش را به قاب عکس می چسـباند و می بوسید. 
احسـاس می کـردی از او شـفاعت می خواهـد، الهام 
می خواهـد، دارد از اینهـا حاللّیـت می طلبـد، چـون 
 خـودش را مدیون شـهدا می دانسـت؛ این کار 

ً
واقعا

حدود ده دقیقه طول می کشـید. همیشـه می گفت 
اگـر در هـر خانـه عکـس شـهدا نباشـد جفـا در حـق 
آنهاست. اگر برای شهدا روزی صد صلوات نفرستیم، 
در حق شـان جفا کرده ایم. مجموعه ایـن ویژگی های 
حاج قاسـم و دسـتاوردهای ایشـان، شـخصّیتی را به 
جامعـه معّرفـی کـرد کـه در تاریـخ جاودانـه شـد. به 
مدد ویژگی هـا و خلوص و آن برکاتی که عمر شـصت 

سـاله حاج قاسـم داشـت، در تاریـخ ماندگار شـد.

رفیع رسـید، مربوط به خصایص و فضائل و سجایای 
 مصداق عبد صالح 

ً
ایشـان اسـت. حاج قاسـم واقعا

خدا بود. به مفهـوم واقعـی از خدا خوف داشـت و از 
دیگـران خـوف نداشـت؛ ایشـان در همـه معرکه هـا 
خـودش را نشـان داد. حاجـی از گنـاه تـرس داشـت. 
اهـل تزکّیه بـود. دنبـال خودسـازی بود. حاج قاسـم 
نمی خواسـت خـود را بـروز و ظهـور بدهـد؛ اّمـا چـه 
شـد که روزبه روز بیشـتر دیـده شـد؟  داعش کـه آمد، 
مـا مجبـور شـدیم بـه کمـک عـراق برویـم و بـا آن 
بجنگیـم. آن طـرف جبهـه خـودش را بـاز کرده بـود و 
نمی شـد وارد میـدان نشـد. ضمـن این کـه بایـد بـه 
جامعـه هـم گـزارش داده می شـد؛ جامعـه ای کـه 
تحـت القائاتـی مانند »بـه مـا چـه ربطـی دارد«، قرار 
داشـت. نکته خیلی مهم این بود که آمریکا به دنبال 
مصادره دسـتاورها بود، یعنی شـما می جنگید، بعد 
آمریـکا می گویـد من بـا داعـش می جنگـم؛ خودش 
حامـی تروریسـم بـود، بعـد می گفـت من بـا داعش 
می جنگم؛ آمریـکا می گویـد ایـران حامی تروریسـم 
اسـت و مـا داریـم بـا تروریسـم می جنگیـم. مـا باید 
نشـان می دادیـم جمهـوری اسـالمی اسـت کـه بـا 
تروریسـم می جنگـد. یکـی از دالیـل مطرح شـدن 
حاج قاسـم این بود کـه دسـتاوردهای مقاومـت، به 
نفع جبهه دشـمن مصـادره نشـود وگرنه حاج قاسـم 

دنبـال ایـن نبود کـه مطرح بشـود.
ی 

ّ
یکی از ویژگی های حاج قاسـم این بود که انسان زک

و  شـجاعی بود، اهل بصیرت بود و خـدا این بصیرت 
را بـه او داده بود. حاج قاسـم در همـه جبهه هایپی که 
وارد شـد، پیـروز شـد و در جبهه هایپـی وارد شـد که در 
اولوّیت نظام بود، دنبال کار حاشـیه ای نبود. دنبال 
خوش نامـی نبـود، خـدا او را بـزرگ کـرد. ایـن پیمان 
خـدا اسـت. خداونـد می فرمایـد اگـر بـرای مـن کار 
کردی، مـن در همین دنیـا در قلوب مـردم محبوبت 
می کنـم.  حاج قاسـم به صـورت عملیاتـی ذوب در 
ل بـه خـدا 

ّ
والیـت بـود. خلوص نّیـت داشـت. تـوک

و اعتمـادش بـه خالـق واقعـی بـود. انسـان بایـد در 
ل یعنی چـه؟ حاجی 

ّ
صحنه باشـد کـه درک کنـد تـوک

در جایپی تشـبیهی به قوم حضرت موسـی در کنار 
دریـا می کنـد و می گویـد وقتی قـوم حضرت موسـی 
می گویند فرعون ما را نابود می کند، حضرت موسی 
 ِإنَّ َمِعـَی َرّبـی َسـَیهدیِن؛ 

ّ
ال

َ
در جـواب می گویـد: »ک
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بایــد دستـاوردهـای نظامــی
حـاج قـاسـم را حفــظ کنیــم

گفتاری از سرلشکر غالم علی رشید

ـــده  ـــوان فرمان ـــون به عن ـــه هم اکن ـــت ک ـــید اس ـــی رش ـــکر غالم عل ـــخنان سرلش ـــه ای از س ـــش رو خالص ـــن پی مت
ـــام  ـــگاه ام ـــی دانش ـــت علم ـــو هیئ ـــز عض ـــی و نی ـــاع مل ـــی دف ـــگاه عال ـــیار دانش ـــاء، دانش ـــزی خاتم االنبی ـــرارگاه مرک ق
ـــورای عالی  ـــه ش ـــی دبیرخان ـــور دفاع ـــت ام ـــون معاون ـــی،  هم اکن ـــده نظام ـــن فرمان ـــد. ا� ـــت می کن ـــین فعالی حس
ـــت  ـــمار می رف ـــپاه به ش ـــد س ـــان ارش ـــی از فرمانده ـــگ تحمیل ـــول جن ـــده دارد. او در ط ـــر عه ـــز ب ـــی را نی ـــت مل امنی
ودر تمامـــی عملیات هـــای اصلـــی ســـپاه حضـــور فعـــال داشـــت. از ۱3۶5 تـــا ۱3۶8 معـــاون عملیـــات ســـتاد مشـــترک 
ـــردار  ـــرد. س ـــتاد کل را اداره می ک ـــات س ـــات و عملی ـــت اطالع ـــا ۱378 معاون ـــال ۱3۶8 ت ـــود و از س ـــداران ب ـــپاه پاس س
رشـــید در ســـالهای ۱378 تـــا ۱3۹5 بـــرای مـــدت ۱7 ســـال جانشـــین رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح بـــوده  اســـت.  

ا�ن سخنان در ششمین روز اسفند سال ۱3۹8 در جمع فرماندهان نیروهای مسلح بیان شده است.

باقری ایشان را که دیدیم، با هم به این نتیجه 
رســـیدیم که ایشـــان می تواند مسئولیت 
یک تیپ را عهده دار شـــود و همین را هم به 
آقامحســـن پیشـــنهاد دادیم. همچنین در 
عملیات فتح المبین در قامت یک فرمانده 
تیپ ظاهر شد و با موفقیت از شمال دشت 
عباس به ارتفاعات »کمرسرخ« حمله و آنجا 

را تصرف کرد.
در عملیات بیت المقـــدس به عنوان یکی 
از یگان های تابعه قـــرارگاه قـــدس در کنار 
یگان های ارتش، سپاه و لشکر ۱۶ و یگان های 
ســـپاه بود. در این عملیات، این شهید عزیز 
به عنوان فرمانده تیپ ۴۱ ثاراهّلل از کرخه کور 
به لشکر ۶ زرهی دشـــمن و لشکر ۵ مکانیزه 
حمله می کرد. در دیگر عملیات ها هم حضور 
داشت. در عملیات های بدر، خیبر، کربالی۱، 
والفجر 8، فتح فاو و در عملیات کربالی ۵ نقش 
خاصی داشت و به همراه سردار کوثری و سردار 
مرتضی قربانی از کانال ماهی عبور کردند و 
 درگیر کردند و 

ً
یک هفته تا ۱۰ روز دشمن را واقعا

کار بزرگی انجام دادند. ایشان تا پایان جنگ در 

حاج قاسم در آغاز جنگ تحمیلی یک جوان 
بیست ویک ســـاله بودند که بنده ایشان 
را در جبهـــه »کرخه کور« به ســـمت هویزه و 
 به ســـمت سوســـنگرد می دیدم. بعـــد از

 لیاقت یک فرمانده   
ً
دو  سه ماه ایشان، واقعا

گردان را پیدا کرد و فرمانده  گردان شـــد. در 
عملیات بیت المقدس به ســـردار جعفری 
کمک کرد، ولی هم من و هم شـــهید حسن 
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جبهه ها حضور مؤثر داشت که می توان گفت 
با افکار بسیار برجسته به عنوان یک فرمانده 
لشکر شـــاخص و نمونه، یک دهه در سطح 

تاکتیکی ایفای نقش کرد.
در دهه دوم و طی هفت سال، در جنوب شرق 
برای مقابله با اشرار، یک قرارگاه عملیاتی به 
نام قدس ایجاد کـــرد و همین کارهایپی را که 
سردار پاکپور انجام می دهند، شهید سلیمانی 
انجام می داد و اقدامات مؤثری در سرکوب 
اشرار منطقه جنوب شرق کشور کرد و خیلی 

خوش درخشید.
شهید سلیمانی از آغاز سال ۱۳۷۶ با حکم رهبر 
معظم انقالب به فرماندهی نیروی قدس 
منصوب شد و پایه های قدرت منطقه ای ما 
را طراحی کرد. به جرأت می توانیم بگوییم 
نیروی قدس و قدرت جمهوری اسالمی ایران 
را ده ها برابر ارتقاء داد و توانست در سطح 
راهبردی، هم در داخل کشور و هم در سطح 
منطقه، به عنوان یک فرمانده بسیار برجسته 
راهبردی ایفای نقش کند و نقـــش آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان جمهوری 

اسالمی ایران را محدود کرد.
نکته عجیبی که می خواهم درباره ایشـــان 
بگویم این اســـت که این شـــهید عزیز در 
وصیت نامه بیست  صفحه ای خود از همه 
چیز می گویـــد، ولی هیچ چیـــزی از خودش 
نگفته است؛ در حالی که انسان انتظار دارد 
مثل یک فرمانده لشکر، مثل یک فرمانده 
نیرو، در وصیت نامه اش به زحماتی که برای 
لشکر، نیرو و سازمان کشیده است مقداری 
اشـــاره کند؛ اّما در این مورد هیـــچ چیزی در 
وصیت نامه او وجود ندارد. از نعمت های 
خداوند، از شهدا و جاماندن کاروان شهدا، 
خطاب به برادران مجاهد خارج از کشـــور، 
برادران و خواهران ایرانی، خانواده شهدا، 
سیاسیون، لزوم تبعیت از اصل والیت فقیه، 
خطاب به برادران ارتشـــی و سپاهی، علما، 
مراجع، لیکن هیچ مطلبی از دو دهه تالش و 
مجاهدت خودش نگفته است. حتی از شهید 
پورجعفری هم که همیشه در کنار ایشان بود، 
هم مسئول دفتر ایشـــان بوده و هم روابط 
ایشان را برنامه ریزی می کرد غافل نشده و 
توصیه هایپی کرده است و اینها مناعت طبع 
و بلندنظری سردار سلیمانی را اثبات می کند.

ایـن نکتـه را از ایـن نظـر عـرض کـردم کـه 
دوستانی که با شهید سلیمانی خیلی نزدیک 
بودنـد می داننـد ایشـان، شـهید راه مبـارزه 
بـا آمریـکای جنایتـکار، رژیـم صهیونیسـتی 
و عربسـتان شـد، در حالـی کـه کسـی چیـزی 
دربـاره مفاهیـم اصلـی کـه شـهید سـلیمانی 
بـرای آنهـا خـون دل خـورده نگفتـه اسـت. 
بـه فرمـوده حضـرت آقـا، نـگاه مـا بـه شـهید 
سـلیمانی و شـهید ابومهـدی بایـد به عنـوان 
یـک مکتـب و یـک راه باشـد و از خودمـان 
سـؤال کنیـم کـه شـهید سـلیمانی عزیـز بـر 
اسـاس چـه تفکـری و چـه تجربـه ای و بـا چـه 
روش و منابعـی طـی دو دهـه، موقعیـت 
منطقه ای ایران را شـکل داد و ارتقاء بخشید. 
یعنـی بنـده بـه صحبت های خـودم هـم نقد 
دارم کـه چـرا مـا می آییـم دربـاره یک شـهید، 
یک نقـل تاریخـی می کنیم و بعـد می گوییم 
اخالقـش ایـن بـود، روابطـش خـوب بـود، 
رفتارش اسـالمی بـود. خـب، از ایـن زاویه که 
همه شـهدای مـا مثل هـم بودنـد؛ بیاییـم از 
خودمـان بپرسـیم و ایـن مسـئله را بـاز کنیـم 

 پیدایـش این وضعیـت و کارهایپی که 
ً
که اوال

برای مـان کـرد چـه تأثیـری در تأمیـن قـدرت 
تهاجمـی و بازدارندگـی نیروهـای مسـلح 
 چه بایـد کرد تـا دسـتاوردهای 

ً
داشـت؟ ثانیـا

ایشـان حفـظ شـود و راه ایشـان بـا اتـکاء بـه 
بـرکات شهادت شـان ادامـه پیـدا کنـد؟

ناتوانی ما در پاســـخ به این پرســـش ها و 
تمرکز صرف بر اخالق و رفتار ایشان باعث 
مظلومیت این شهید و خدای ناکرده موجب 

ابترماندن راه ایشان می شود.
موضـــوع دیگـــر این که نقـــش تجربیات 
هشت  سال دفاع مقدس و بعد از جنگ در 
شکل گیری شخصیت و توانمندی شخصیت 

شهید سلیمانی چیست؟
سردار ســـلیمانی بر اســـاس تجربه جنگ 
تحمیلی در ایجـــاد و به کارگیری قدرت های 
دفاعی مردم پایه، که پایه گذار آن حضرت امام 
بود، همین تجربه را در عراق، سوریه، لبنان، 
یمن و ... تکرار کرد.  سردار سلیمانی بدون 
تجربه جنگ هشت ساله نمی توانست یک 
ارتش بین المللی -با ۵ ارتش- را در قالب 
یک جنگ امنیتی پ نظامی در کل جغرافیای 
منطقه در ابعاد زمینی، فنی، دریایپی، هوایپی، 
موشـــکی و ... ســـازماندهی، فرماندهی، 
مدیریت و رهبری کند. ایشان همیشه به ما 
می گفت: آقای باقری و آقای رشید، باید آن قدر 
قدرت مان را در منطقه بزرگ کنیم که دشمن 
نتواند ما را ببلعد.به فلسطینی ها آموزش 
موشک داده بود. یک روزی، در بیست سال 
پیش، در دست اینها ســـنگ بود، اّما حاال 
موشک دارند و تل آویو را می زنند. مختصات 
این قدرت منطقه ای ما چیست؟ یک ارتش 
بین المللی با این مشخصات و با این ابعاد، 
چه آثار تهاجمی و بازدارندگی دارد؟ این قدرت 

چگونه حاصل شد؟ 
دشـــمن تاکنـــون هزینه های ترور شـــهید 
سلیمانی را نپرداخته است. این کاری هم که 
کردیم -زدن پایگاه عین االسد- دست گرمی 
 همان گونه که حضرت آقا فرمودند 

ً
بود. واقعا

و سایر فرماندهان از جمله سردار سالمی و 
سردار قاآنی نیز بر آن تأکید کردند، مابه ازای 
ترور شهید سلیمانی، بیرون کردن آمریکایپی ها 
از منطقه با اهرم های سیاســـی، اجتماعی و 

نظامی است.

سلیمانی سلیمانیسردار سردار
اساستجربه اساستجربهبر بر

جنگتحمیلیدرجنگتحمیلیدر
ایجادوبهکارگیریایجادوبهکارگیری

قدرتهایقدرتهای
دفاعیمردمپایه،دفاعیمردمپایه،

آن آنکهپایهگذار کهپایهگذار
حضرتامامبود،حضرتامامبود،

همینتجربهراهمینتجربهرا
عراق،سوریه، عراق،سوریه،در در

لبنان،یمنو...لبنان،یمنو...
کرد. کرد.تکرار تکرار

سلیمانی سلیمانیسردار سردار
بدونتجربهبدونتجربه

جنگهشتسالهجنگهشتساله
نمیتوانستیکنمیتوانستیک
ارتشبینالمللیارتشبینالمللی

بابا55ارتشرادرارتشرادر
قالبیکجنگقالبیکجنگ
نظامی نظامیامنیتیـ امنیتیـ

کلجغرافیای کلجغرافیایدر در
ابعاد ابعادمنطقهدر منطقهدر

زمینی،فنی،زمینی،فنی،
دریاییی،هواییی،دریاییی،هواییی،

موشکیو...موشکیو...
سازماندهی،سازماندهی،

فرماندهی،فرماندهی،
مدیریتورهبریمدیریتورهبری

کندکند
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  آشنا�یی در سال دوم جنگ
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، شــیاطین 
ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــور ب ــای کش در جای ج
درگیــر شــدند؛ از کردســتان و خوزســتان، 
تــا سیستان وبلوچســتان و جنگل هــای 
شــمال و دیگر مناطــق. و بعــد، در شــرایطی 
کــه هنــوز انقــالب اســالمی دوســاله هــم 
نشــده بــود، یــک جنــگ تمام عیــار را بــه 
ــتکبار  ــتوانه اس ــه پش ــدام و ب ــرکردگی ص س
جهانــی علیــه مــا تــدارک دیدنــد. در ایــن 
شــرایط، جوان هــای غیرت منــد و عالقه مند 
به اســالم برای مقابله با دشــمنان وارد کارزار 
جنــگ شــدند. از جملــه ایــن عزیــزان، بــرادر 
ــود. در  ــلیمانی ب ــم س ــای قاس ــان آق عزیزم
ســال دوم دفــاع مقــدس یعنــی ســال ۶۱ بــا 
ــپاه  ــود س ــا ب ــال بن ــدم. در آن س ــنا ش او آش
ــی را تــدارک ببینــد کــه  پاســداران، تیپ هایپ
بتوانــد در کنــار ارتش باشــد و عملیــات کند. 
ــدگان  ــرای رزمن ــد ب ــه بای ــرادی ک ــی از اف یک
اعزامــی از کرمــان، سیستان وبلوچســتان 
و هرمــزگان تیــپ درســت می کــرد، آقــای 
قاســم ســلیمانی بــود کــه خــودش از کرمان 
ــوان  ــن ج ــا ای ــا ب ــا آنج ــود. م ــده ب ــزام ش اع
روســتایپی آشــنا شــدیم و ایــن آشــنایپی 
به تدریــج تقویــت شــد، تــا جایپــی کــه 
رفت وآمــد خانوادگــی و دوســتی بســیار 
ــه  ــا لحظ ــاط ت ــن ارتب ــتیم و ای ــک داش نزدی

ــت. ــه داش ــان ادام ــهادت ایش ش

 خودش را مطرح نمی کرد
حاج قاســم از همــان ابتــدای خدمــت 

همه را زیر پرچم والیت جمع می کرد
گفتاری از سردار اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء درباره سلوک اخالقی  وسبک مدیریتی سردار سلیمانی

ســـردار محمدجعفـــر اســـدی فرمانـــده لشـــکر 33 المهـــدی )اســـتان فـــارس( در دوران  دفـــاع مقـــدس 
اســـت. او در عملیات هـــای فتح المبیـــن، بیت المقـــدس، رمضـــان، محـــرم، والفجـــر مقدماتـــی، والفجـــر ۱، 
۲، والفجـــر 8 و والفجـــر ۱۰، خیبـــر، بـــدر، کربـــالی ۲، ۴، 5 و ۱۰، نصـــر ۴، ظفـــر 7، بیت المقـــدس 7 و مرصـــاد حضـــوری 
ـــوابق  ـــوریه را در س ـــران س ـــان بح ـــی در زم ـــاران ا�ران ـــی مستش ـــابقه فرمانده ـــدی س ـــردار اس ـــت. س ـــال داش فع
ــد. او از  ــت می کنـ ــاء فعالیـ ــزی خاتم االنبیـ ــرارگاه مرکـ ــی قـ ــاون بازرسـ ــوان معـ ــون بعنـ ــود دارد و هم اکنـ خـ

خاطرات خود با شهید قاسم سلیمانی و سلوک اخالقی و شیوه مد�ریتی وی گفته است.

در جبهــه، خیلــی پرهیــز می کــرد از ایــن 
کــه خــودش را مطــرح کنــد. در جلســات، 
ــی داد  ــح م ــش را توضی  کار نیروهای

ً
ــوال معم

 می گفــت بچه هــای 
ً
ــا کار خــودش را؛ مثــال ت

اطالعــات ایــن کار را کردنــد، بچه هــای 
تخریــب ایــن کار را و بچه هــای عملیــات 
ایــن کار را. مــن هیچ وقــت ندیــدم آقــای 
ــه از  ــد، بلک ــرح کن ــودش را مط ــلیمانی خ س
شــجاعت بچه هــا می گفــت، از درایــت 

بچه هــا و از پشتکارشــان.
ــدای کار  ــان ابت ــود. هم ــالص ب ــا اخ ــم ب قاس
ــگ  ــول جن ــد از آن در ط ــنگرد و بع در سوس
بارهــا مجــروح شــد امــا بــا اخالصــی کــه 
داشــت هیچ وقــت حاضــر نشــد بــرای 
ــه کرمــان برگــردد  درمــان جراحت هایــش ب
و بــا همــان بــدن مجــروح در جبهــه خدمت 

می کــرد.

  انس و�ژه با قرآن
ایشــان رابطــه ویــژه  و خاصــی بــا قــرآن 
داشــت. بارهــا می دیــدم بــا ماژیک هــای 
خــط  قــرآن  از  عباراتــی  روی  فســفری 
ــی  ــا آن بخش هایپ ــود ب ــوم ب ــد. معل می کش
کــه عالمت گــذاری می کنــد کار دارد. خــدا 
ــار  رحمــت کنــد آقــای حســین پورجعفری]ی
 
ً
و محافــظ ســردار ســلیمانی[ را کــه واقعــا
یــار بی بدیــل و بی نظیــری بــرای او بــود و 
همــه زندگــی اش را وقــف کــرده بــود. 
 حاجــی در فاصلــه دو جلســه ای 

ً
معمــوال

ــا  ــوار هواپیم ــی س ــا وقت ــد ی ــرآن می خوان ق
ــرود، حســین  ــه ســوریه ب  ب

ً
ــال ــا مث می شــد ت

کــه می دانســت االن حاجــی بایــد قــرآن 
ــفری  ــریع قرآن و ماژیک های فس بخواند، س
ــم  ــل برای ــی داد. اوای ــه او م ــبز را ب ــز و س قرم
ــرآن را  ــی ق ــرا حاج ــد چ ــش می آم ــؤال پی س
عالمت گــذاری می کنــد، بعــد متوجــه شــدم 

ــت. ــگاه ماس ــر از ن ــرآن غی ــا ق ــگاه او ب ن
 شب های زیبا

ــدا  ــا خ ــوی  ب ــیار ق ــی بس ــم ارتباط حاج قاس
داشــت. شــب های خیلــی خــوب و زیبایپــی 
داشــت؛ شــب هایپی کــه شــاید کمتــر کســی 
ــه  ــری - ک ــون و درگی ــش و خ ــه آن آت در میان
ــول  ــح ط ــاز صب ــا نم ــات مان ت  جلس

ً
ــا بعض

می کشــید - می توانســت داشــته باشــد. 
امــا قاســم در بیــن ایــن جلســات، یــک 
گوشــه ای می رفــت و خــودش را بــه خــدا 
وصــل می کــرد. اعتقــادم ایــن اســت او از 
ــون  ــت؛ چ ــرژی می گرف ــب هایش ان ــن ش ای
حتــی یــک نفــر را نمی شناســم که بــه  انــدازه 
قاســم، دور از خانــواده اش زندگــی کــرده 
 قاســم خــودش را صددرصــد 

ً
باشــد. واقعــا

ــا  ــر ب ــود مگ ــن نمی ش ــود و ای ــرده ب ــف ک وق
اخــالص. اگر غیــر از ایــن باشــد، باالخــره یک 
روز، دو روز، یــک مــاه، دو مــاه، یــک ســال 
می توانــد ادامــه بدهــد. دیگــر آدم تمــام 
می شــود. این کــه بیــش از ۴۰ ســال یــک آدم 
از روز اول تــا روز آخــر هیــچ تفاوتــی نکنــد بــه 

ــه دارد. ــت ک ــی اس ــل اخالص دلی
شــب ها  مواقــع،  از  بســیاری  قاســم 
بیشــتر از یکــی دو ســاعت نمی خوابیــد. 
یک وقت هایپــی پیــش می آمــد کــه مــا 
هم ســفر می شــدیم و به قــدری خســته بــود 
کــه دیگــر نمی توانســت در هواپیمــا قــرآن 
ــد،  ــا را می خوابان ــی هواپیم ــد. صندل بخوان
یــک ســاعت می خوابیــد و وقتــی بیــدار 

می شــد، بــه جلســه می رفــت.
 نمی شــود او را وصــف کــرد. چــه چیــز، 

ً
اصــال

این آدمــی را کــه ۷۰ درصــد جانبازی داشــت، 
این گونــه کــرده بــود. همیشــه مقــدار زیادی 
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دارو مصــرف می کــرد و از چســب های 
ُمســکنی کــه موضــع را گــرم می کــرد، روی 
گــردن، کمــر و بازوهایــش می انداخــت کــه 
بتوانــد جلســه را ادامــه بدهــد و کار را پیــش 
ببــرد. همــه اینهــا دلیــل بــر اخــالص زیادش 

ــی آورد. ــم نم ــد و ک ــه نمی بری ــود ک ب
ــد  ــوری کار می کن ــه این ط ــی ک ــت کس آن وق
کالمــش نفــوذ دارد، حتــی روی کســانی 
ــان  ــا ایش ــا ب ــد،  ی ــم نبودن ــلمان ه ــه مس ک
ــه  ــت. از هم ــوذ داش ــتند، نف ــمنی داش دش
مهم تــر، همــه را بــه چشــم انســان و بــه 
ــل  ــرد. مث ــگاه می ک ــدا ن ــوق خ ــم مخل چش
ــته  ــه اش نوش ــردر خان ــر س ــه ب ــی ک آن عارف
ــش  ــد نان ــه آم ــن خان ــس در ای ــر ک ــود: »ه ب
دهید و نپرســید کیســتی؛ کســی کــه در درگاه 
خــدا بــه جانــی ارزد، در خانه حســن بــه نانی 
مــی ارزد.« قاســم این طــور نــگاه می کــرد 
کــه ایــن انســان را خــدا جــان داده و جانــش 

ارزشــمند اســت.

 دائم الذکر بود
ــه دو صــورت اســت؛ یکــی ایــن کــه  ذکــر ب
کســی تســبیح را دســت می گیــرد و ذکــر 
خــدا را می گویــد، امــا ایشــان مرتبــه ای 
باالتــر از ایــن ذکــر را داشــت و مرتــب ملــزم 
بــه ایــن بــود کــه بایــد امــر خــدا را اطاعــت 
کنــد و امــر خــدا را هــم در رضایــت ولّی امــر 
خــودش می دانســت. وقتــی صحبــت 
ــل  ــت و اه ــر اس ــود متذک ــدا ب ــرد، پی می ک
ذکــر اســت و االن هــم دارد ذکــر می گویــد. 
یعنی در جلســاتی کــه بــود، اگر دو ســاعت 
ــر از  ــز ذک ــزی  ج ــرد چی ــت می ک ــم صحب ه
 تســبیح 

ً
ایشــان صــادر نمی شــد. معمــوال

ــم  ــیر ه ــت و در مس ــتش می گرف ــم دس ه
که می رفــت، مقیــد بــود تعداد مشــخصی 
صلــوات بفرســتد یــا دعاهــای روزهــای 
هفتــه را بخوانــد. مقیــد بــه ایــن اذکار بــود 
ولــی بیشــتر از آن، مقیــد بــه آن ذکــری بــود 

ــرد. ــری آن را می ک ــه ذاک ــه همیش ک

 صداقت را تالوت می کرد
یکــی از علمــای بــزرگ می فرمودنــد اثــر 
تالوت خیلــی باالتــر از قرائت اســت. قرائت 
اثــر دارد امــا اثر تــالوت خیلی بیشــتر اســت. 

ــه  ــه را ب ــه آنچ ــت ک ــی اس ــرای کس ــالوت ب ت
زبــان مــی آورد، خــودش هــم صددرصــد 
ــری آن  ــد و مج ــل کن ــه آن عم ــد ب می خواه
چیزهایپــی اســت کــه می گویــد. اعتقــادم 
ایــن اســت قاســم بــه آنچــه می گفــت عمل 
می کــرد، بــه همیــن دلیــل حرف هایــش 
نفــوذ داشــت. ایــن صداقتــی را کــه حضــرت 
آقــا راجــع بــه قاســم می فرماینــد، این گونــه 
 صــادق بــود و چــون 

ً
بــود. قاســم واقعــا

صداقــت داشــت، تــالوت می کــرد و تــالوت 
نفــوذ می کنــد. اگــر دنبــال دلیــل تأثیــر 
کالم قاســم می گردیــد، دلیلــش صداقــت 
اوســت. بــرای ایــن کــه ایشــان اهــل تــالوت 
بــود، نــه اهــل قرائــت. هــر کســی می توانــد 
قرائــت بکنــد ولــی هــر کســی نمی توانــد 

ــد. ــالوت بکن ت

 امین جان و اموال مردم بود
قاســم ســلیمانی وقتــی وارد جنــگ شــد، 
یــک تیــپ درســت کــرد کــه بعدهــا ایــن 
ــتان  ــد و از کردس ــکر ش ــه لش ــل ب ــپ تبدی تی
تــا خوزســتان، از خلیج فــارس تــا آذربایجــان 
جنگیــد. خیلــی جاهــا بــه امــوال مــردم 
برخــورد کــرد؛ در آبــادان، خرمشــهر، جاهــای 

مختلــف برمی خــورد بــه خانــه مــردم، 
بــه بــاغ مــردم و بــه امکانــات مــردم.در 
ســخنرانی بــرای نیروهایــش تأکیــد می کــرد 
کــه اســالم اجــازه نمی دهــد شــما یــک 
شــاخه  از درخــت مــردم بکنیــد. از اینجــا کــه 
رد می شــوید، در ایــن نخلســتان، دشــمن 
ممکــن اســت بــه اینجــا خمپــاره بزنــد، 
ــرد امــا  ــد و نخلســتان را از بیــن بب ــه بزن گلول
شــما حــق نداریــد ایــن کار را بکنیــد. اگــر 
می خواهیــد جــاده بکشــید، به گونــه ای 
بکشــید کــه تلفاتــی از درخــت مردم نباشــد، 
اگــر می خواهیــد ســنگر بزنیــد، جایپــی بزنیــد 
کــه امــوال مــردم را خــراب نکنــد. حتــی یک 
دیــوار خرابــه را هــم اجــازه نمــی داد بیندازند 
و می گفــت شــاید صاحبــش بخواهــد 
آن را مرمــت کنــد. ایــن مــرام او از زمــان 
دفاع مقــدس بــوده، تــا االن کــه در ســوریه و 
عــراق و یمــن و لبنان و فلســطین هــم نمود 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی

  شجاعتش از روی تدبیر بود
ــود؛ خیلــی شــجاع. مــن  انســان شــجاعی ب
بــا بســیاری از فرماندهــان ســروکار داشــتم، 
ــتم و  ــراوده داش ــگ م ــه جن ــا در جبه ــا آنه ب
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ــم   ه
ً
ــا ــدم و انصاف ــان را دی ــش و روش ش من

همه  شــان شــجاع بودنــد و در شــجاعت 
چیــزی کــم نداشــتند امــا اگــر بخواهیــم بــه 
شــجاعت فرماندهان نمــره بدهیم، قاســم 
ســرآمد همــه اینهاســت. کســی کــه بــه جای 
خطرناکــی مــی رود، هــم ممکــن اســت 
جهــل بــه خطــر داشــته باشــد و هــم ممکــن 
اســت خطر را بشناســد. ایــن دو نفر کارشــان 
شــبیه هــم اســت امــا آن کســی کــه خطــر را 
می شناســد، بــرای خطــر تدبیــر هــم می کنــد 
ولــی آن کســی کــه جاهــل بــه خطــر اســت، 

ــد. ــر نمی کن ــرای خط ــری ب ــچ تدبی هی
خــدا رحمــت کنــد حضــرت آیــت هللا حائری 
شــیرازی را که فرمودنــد ترس از عقل اســت. 
ــش  ــر عقل ــت، اگ ــد نیس ــنا بل ــه ش ــی ک کس
ــر  ــد، حاض ــن آب آدم را می کش ــه ای ــد ک برس
نیســت پایــش را بگــذارد داخــل آبــی کــه 
عمقــش معلــوم نیســت چقــدر اســت. 
ولــی جاهلــی کــه عقلــش درســت کار 
نمی کنــد، می پــرد داخــل ایــن آب و خفــه 
هــم می شــود. حــاال یــک کســی داخــل ایــن 
آب مــی رود و می داندایــن آب خطرنــاک 
اســت امــا تدبیــر می کنــد. آن کســی کــه 
مــی رود شــنا یــاد بگیــرد، می خواهــد 
ــود  ــن می ش ــد. بنابرای ــع بکن ــر آب را رف خط
ــک  ــر ی ــه اگ ــن ک ــرای ای ــت ب ــاد گرف ــنا را ی ش
اتفاقــی افتــاد، جــان خــود را نجــات بدهــد و 

ــرای ایــن  ــاد گرفــت ب می شــود هــم شــنا را ی
کــه اگــر اتفاقــی افتــاد، بــرود جــان دیگــران 
ــی را  ــت دوم، اول ــن حال ــد. ای ــات بده را نج
ــوع دوم  ــه ن هــم شــامل می شــود. قاســم ب
ــرای  ــت ب ــاد نمی گرف ــنا ی ــرد؛ ش ــل می ک عم
این که فقــط جــان خــودش را نجــات بدهد، 
ــی  ــان کس ــرود ج ــه ب ــت ک ــاد می گرف ــنا ی ش
کــه دارد غــرق می شــود را نجــات بدهــد. 
ــا خطــرات مواجــه  یعنــی قاســم همیشــه ب
ــد  ــر می کن ــه تدبی ــود ک ــدا ب ــی پی ــد ول می ش
و بــا حســاب وکتاب جلــو مــی رود. ایــن 
شــجاعت منجــر بــه بی احتیاطــی نمی شــد 
و احتیاطــش از روی تــرس نبــود؛ از روی 
ــی را  ــود، آرپپی ج ــم ب ــر الزم ه ــود. اگ ــر ب تدبی
برمی داشــت و بــه تانــک مــی زد. مــن بارهــا 
در صحنه هــای مختلــف دفاع مقــدس و 
در ســوریه ایــن صحنه هــا را از حاج قاســم 

دیــده ام.
اخــوی مــا یــک موتــور برمی داشــت، قاســم 
را می نشــاند تــرک موتــور و بــا هــم می رفتند 
ــاس  ــی التم ــه حاج ــدم. در راه ب ــط مق ــا خ ت
می کــرد همین جــا بــس اســت، دیگــر جلوتر 
از ایــن نرویــم. قاســم می گفــت نمی شــود. 
برونــد  می خواهنــد  مــردم  بچه هــای 
امشــب اینجــا عمــل کننــد. مــن بایــد بــروم 
و خــودم محــل عملیــات را ببینــم. بارهــا 
پیــش می آمــد عملیاتــی را کــه طراحــی کرده 

بودیــم، شــب عملیــات لغــو می کــرد، چون 
خــودش می رفــت و منطقــه را می دیــد. 
می آمــد می گفــت اگــر از اینجــا برویــد، ایــن 

ــد. ــل نکنی ــکالت را دارد،عم مش
 شــجاعتی کــه قاســم داشــت ایــن بــود کــه 
ــی داد.  ــام م ــر انج ــا فک  ب

ً
ــا ــر کاری را دقیق ه

می گفــت: از ایــن محــور عمــل نکنیــد، 
ــم  ــا ه ــد. م ــدا کنی ــن پی ــر از ای ــوری بهت مح
می رفتیــم پیــدا می کردیــم و او می آمــد 
نــگاه می کــرد، می رفــت جلــو شناســایپی 
می کــرد و می گفــت حــاال ایــن محــور 
بهتــر از آن اســت. برویــد عمــل کنیــد. تــا 
نمــی داد  اجــازه  نمی رفــت،  خــودش 
دیگــران برونــد. نــه در ســوریه، بلکــه در 
ــود. ــور ب ــم همین ط ــاله ه ــگ هشت س جن

بــا بچه هــای اطالعات عملیــات از میــدان 
ــنگرهای  ــت س ــرد و می رف ــور می ک ــن عب می
عراقــی را می دیــد و بعــد بــه فرمانده گــردان 
می گفــت از آنجــا بایــد برویــد کــه مــن رفتم.

ــر  ــه ه ــت ک ــوم اس ــا مرس ــای دنی در ارتش ه
کســی جایگاهــی دارد. قاعــده ایــن ارتش ها 
آن اســت کــه اولیــن الیــه ســرباز اســت، 
ــری،  ــد  افس ــه داری، بع ــود درج ــد می ش بع
امرایپــی و ســرداری. یعنــی خــط مقــدم بــرای 
ســرباز اســت و درجــه دار نبایــد قاطــی اینهــا 
باشــد. ایــن یــک قاعــده کلــی در ارتش هــای 
دنیاســت و از جهــت علمــی هــم حــرف 
بی ربطــی نیســت، اما ســپاه قاعــده جدیدی 
آورد کــه فرمانده کل ســپاه در خطــوط مقدم 
جنــگ حضــور می یافــت و ایــن منــش همه 
ــن  ــم در ای ــی حاج قاس ــود ول ــان ب فرمانده

ــود. ــه ب ــر از بقی ــم ویژه ت ــورد ه م

 برای هم رزمانش
سنگ تمام می گذاشت

شــجاعت،  ایــن  بــا  آدمــی  آن وقــت 
رقیق القلــب بــود و یــک احتــرام ویــژه بــرای 
بــرای نیرویــش قائــل بــود. یکــی از پزشــکان 
ــم  ــت قاس ــةهللا می گف ــتان بقی بیمارس
آمد، لبــاس اســتریل پوشــید و در اتاق عمل 
بــاالی ســر یکــی از نیروهایــش ایســتاد، دکتر 
ــکاوری  ــه ری ــا او ب ــم ب ــرد و قاس ــل ک او را عم
قاســم  آمــد،  به هــوش  وقتــی  رفــت. 
صورتش را بوســید، از او دلجویپی کــرد و بعد 
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مســتقیم بــه فــرودگاه رفــت کــه از آنجــا بــه 
ســوریه بــرود. یعنــی برایــش این قــدر مهــم 
بــود کــه خــودش بــاالی ســر نیرویش بــرود و 
بــا چشــم اشــک آلود از او دلجویپــی کنــد و به 
ــودم!«  ــو ب ــای ت ــن ج ــد: »ای کاش م او بگوی
هــر فرمانــده ای ایــن  کار را نمی کنــد. یک نفر 
مجــروح شــده، نیــاز بــه عمــل جراحــی دارد، 
خــب مــی رود بیمارســتان عمــل می کنــد و 
ــا  ــش ام ــد مالقات ــران می رون ــم دیگ ــد ه بع
ــاالی  ــل، ب ــاق عم ــل ات ــروی داخ ــه ب ــن ک ای
ســرش بایســتی تا عمــل بشــود، بعــد بیایپی 
در ریــکاوری باالی ســرش تا به هــوش بیاید. 
بنده فرمانــده ای را ســراغ ندارم کــه این گونه 
ــص  ــط مخت ــات، فق ــن خصوصی ــد. ای باش
ــش  ــود. رفاقت ــلیمانی ب ــم س ــخص قاس ش
ــی  ــی خیل ــه کس ــا ب ــود. ی ــر ب  بی نظی

ً
ــا واقع

نزدیــک نمی شــد بنا بــه دالیلــی کــه خودش 
داشــت، یــا آن قــدر نزدیک می شــد کــه در او 
ذوب می شــد. مــن از نزدیــک شــاهد بــودم 
بــا کســانی کــه نزدیــک بــود مثــل آقــای 
ــرق  ــارش ف  رفت

ً
ــا ــدس، واقع ــدی مهن ابومه

می کــرد.

 چشم انتظار شهادت بود 
وقتــی قاســم بــه حلــب یــا حمــص یــا 
جبهه هــای مختلــف ســوریه می رفــت، 
 ســاعت 

ً
پیــش می آمــد جلســه اش مثــال

یــک یــا دو نیمه شــب تمــام می شــد. 
شــهید حســین پورجعفــری می آمــد ســؤال 
می کــرد کــه آیــا اینجــا حمــام آب گــرم 
دارد؟ چــون قاســم هــر روز صبــح غســل 
شــهادت می کــرد. اگــر شــرایط آب گــرم هــم 
فراهــم نبــود، در یــک کتــری بــزرگ، آب را 
 صبــح غســل 

ً
گــرم می کــرد کــه قاســم حتمــا

شــهادت بکنــد و بعــد بــرود. مواقعــی بــود 
کــه فقــط یــک ســاعت می خوابیــد امــا بعــد 
کــه بلنــد می شــد، می رفــت زیــر دوش 
و غســل شــهادت می کــرد و دوبــاره راه 

می افتــاد و می رفــت تــا فــردا شــب.

 ا�ن مرزها برای آسمان نیست
در یکــی از دیدارهــای شــاعران بــا رهبــر 
معظــم انقــالب، شــعری خوانــده شــد 
کــه حضــرت آقــا خیلــی تحســین کردنــد. 

مــن احســاس کــردم بــرای حاج قاســم 
ــی از  ــه در یک ــرا ک ــود، چ ــوارا ب ــی گ ــم خیل ه
ســخنرانی هایش یــک بیــت از آن شــعر 
ــهم  ــا س ــرد: »مرزه ــم ک ــه ه ــد و گری را خوان
زمین انــد و تــو اهــل آســمان / آســمان شــام 

یــا ایــران، چــه فرقــی می کنــد؟«
اگــر آدم روی زمیــن بــود، مرزبنــدی دارد 
ــر  ــد، دیگ ــمانی ش ــت و آس ــاال رف ــر ب ــا اگ ام
ــود و  ــاال ب ــم ب ــت. قاس ــش نیس ــرزی برای م
ــت.  ــول نداش  قب

ً
ــال ــا را اص ــن مرزبندی ه ای

یــک اصطــالح هســت کــه می گوینــد فالنــی 
خوش خیــم اســت یــا بدخیــم اســت. او 
 بــه ایــن چیزهــا اعتنــا نمی کــرد و ایــن 

ً
اصــال

ــش  ــان من ــت. ایش ــول نداش ــا را قب حرف ه
مخصــوص خــودش را داشــت. کســی را 
کــه در جبهــه دیــده بــود، تــا آخــر جانــش 
را بــرای او می گذاشــت. می گفــت تــا آن 
ــن  ــول دارد، م ــا را قب ــرت آق ــه حض ــی ک وقت
نوکــرش هســتم؛ اگــر رفــت مقابــل حضرت 
آقــا ایســتاد، تــالش می کنــم دســتش را 
ــه  ــداد، دیگــر کاری ب بگیرم.اگــر دســتش را ن

کارش نــدارم. 
شـــبی بـــه منزلـــش رفتـــم. ســـاعت از ۱2 هـــم 
ـــود. دم در  ـــود و از ســـفر برگشـــته ب گذشـــته ب
خانـــه، ایشـــان را دیـــدم و گفتـــم شـــما نامـــه 
ــم  ــه. گفتـ ــت نـ ــد؟ گفـ ــی را خوانده ایـ فالنـ
مـــی آورم، نگاهـــی بکنیـــد. گفـــت باشـــد، 

مـــن مـــی روم داخـــل، شـــما هـــم بیـــا. آن 
نامـــه را آوردم، خوانـــد و گفت: ایـــن، توهین 
ـــی اذان  ـــا نزدیک ـــت. ت ـــا اس ـــرت آق ـــه حض ب
ـــم  ـــه تنظی ـــک نام ـــت ی ـــان نشس ـــح ایش صب
ـــوابق  ـــن س ـــو ای ـــه ت ـــخص ک ـــرای آن ش ـــرد ب ک
ـــرت  ـــل حض ـــد مقاب ـــان را داری و نبای درخش
ـــا ایـــن حـــال از مـــا خواســـت  آقـــا بایســـتی. ب
بـــا او مـــراوده داشـــته باشـــیم، برویـــم 
نامـــه را بدهیـــم و از ایشـــان ســـؤال کنیـــم 
ــرد.  ــالش کـ ــی تـ ــم. خیلـ ــواب بگیریـ و جـ
ـــا  ـــرد ام ـــرح نک ـــودش را مط ـــم خ ـــا ه هیچ ج
ـــد.  ـــان را برگردان ـــه ایش ـــرد ک ـــالش ک ـــی ت خیل
حـــاال آخـــر هـــم آن طـــوری کـــه ایشـــان 
دلـــش می خواســـت نشـــد ولـــی دلـــش 
 آن نامـــه ای کـــه 

ً
می ســـوخت یـــا مثـــال

ـــان  ـــر از فرمانده ـــدود چهل نف ـــا ح ـــه م هم
ســـپاه خطـــاب بـــه آقـــای خاتمـــی امضـــا 
ـــت  ـــود. دوس ـــرده ب ـــه ک ـــان تهی ـــم، ایش کردی
ـــرت  ـــه حض ـــر خیم ـــد زی ـــه بیاین ـــت هم داش
ــکالی  ــه اشـ ــن خیمـ ــت در ایـ ــا. می گفـ آقـ
ـــد.  ـــرق بکن ـــم ف ـــا ه ـــلیقه ها ب ـــه س ـــدارد ک ن
ـــود.  ـــم نب  مه

ً
ـــال ـــلیقه ها اص ـــم، س ـــرای قاس ب

می گفـــت همه مـــان زیـــر یـــک خیمـــه 
ــی  ــر کسـ ــاس هـ ــن اسـ ــر همیـ ــیم. بـ باشـ
ـــم  ـــرای قاس ـــه داشـــت، ب ـــر َمنشـــی ک ـــا ه ب
تفاوتـــی نداشـــت و دعوتـــش می کـــرد 

داخـــل ایـــن خیمـــه بیایـــد.

دوستمیداشتدوستمیداشت
همهبیایندزیرهمهبیایندزیر

خیمهحضرتآقا.خیمهحضرتآقا.
این اینمیگفتدر میگفتدر

خیمهاشکالیخیمهاشکالی
نداردسلیقههابانداردسلیقههابا

همفرقبکند.برایهمفرقبکند.برای
قاسمسلیقههاقاسمسلیقهها
مهمنبود.

ً
مهمنبود.اصال
ً
اصال

میگفتهمهمانمیگفتهمهمان
یکخیمه یکخیمهزیر زیر

همین همینباشیم.بر باشیم.بر
کسی کسیاساسهر اساسهر

َمنشیکه َمنشیکهباهر باهر
داشت،برایقاسمداشت،برایقاسم

تفاوتینداشتوتفاوتینداشتو
دعوتشمیکردکهدعوتشمیکردکه

داخلاینخیمهداخلاینخیمه
بیاییدبیایید
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من در فروردین ســـال ۶۱ و در عملیات فتح المبین 
با سردار سلیمانی آشنا شدم. در این مدت، یعنی از 
دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادت شان، در دو 
مقطع ارتباط کاری با ایشان داشتم؛ یکی در همان 
دوران جنگ، یکی هم از ســـال 9۰ در نیروی قدس 
سپاه ، ایشان فرمانده آن بود. بین این دو مقطع هم 
ارتباط مان را حفظ کردیم. ارتباط خانوادگی داشتیم؛ 

اما در محیط کار بیشتر در تماس بودیم.
نکته اولی که می خواهم درباره ایشان بگویم این 
اســـت که در طول این سی وهشت سال، حتی یک 
بار هم از زبان او نشنیدم »اگر من در فالن عملیات 
نبودم، در فالن جا نبودم، این اتفاق نمی افتاد.« یا 

بگوید »اگر من در ســـوریه نبودم، داعش شکست 
نمی خورد«. او دنبال مطرح کردن خود نبود.

نکته دیگر این که به نیروهای تحت امرش توجه 
داشت؛ از نیروها غفلت نمی کرد و در این مسئله، 
یک بعدی هم نبود. من بارها گفته ام سردار سلیمانی 
فکری طراح داشـــت و در این طراحی همه جوانب 
 این طور نبود که بگوییم همه 

ً
را هم می دید. اصال

هّم و غّمش نقشه نظامی  است، طراحی عملیاتی 
اســـت، آماده کردن نیروها ســـت، تجهیز لشکر از 
نظر مهمات است نه! به لباس نیرویش هم توجه 
می کرد، به کار فرهنگی برای او هم اهمیت می داد، 
به معنویت او هم توجه می کـــرد، به غذای هنگام 

 یادم هســـت 
ً
عملیات او هم اهمیت می داد. مثال

در عملیات کربالی یک، هنگام عملیات، غذای گرم 
با میوه و نوشابه را به خّط مقدم به دست نیروهای 

عملیاتی می رساند.
این توجه به نیروها هم فقط محدود به زمان عملیات 
نبود، بعد از عملیـــات، مقّید بود به سرکشـــی در 
گردان ها، تفّقد از فرماندهان و معاونت ها، سرکشی 

به خانه شهدا. در اینجا به یک مورد اشاره می کنم:
عملیات کربالی ۵ از هجدهم دی ماه ۶۵ آغاز شد و 
تا فروردین ۶۶ ادامه داشت، یعنی حدود دو ماه و 
نیم طول کشید و فرمانده لشکر در عملیات کربالی۵ 
حداقل دو مـــاه و نیم در عملیات بـــود. عملیات 

                             مرورری بر  و�ژگی های 
شهید سلیمانی در خاطرات

حجت االسالم والمسلمین علی شیرازی
نما�نده سابق ولی فقیه در نیروی قدس

حاجقاسمسلیمانی
شاگردمکتبامامبود

ـــات  ـــؤول تبلیغ ـــوان مس ـــه عن ـــی ب ـــس از مدت ـــود و پ ـــنا می ش ـــم آش ـــردار حاج قاس ـــا س ـــی ب ـــگ تحمیل ـــیرازی، از دوران جن ـــی ش ـــلمین عل حجت االسالم والمس
ـــی  ـــده ول ـــوان نما�ن ـــه عن ـــلیمانی ب ـــردار س ـــار س ـــدس، در کن ـــروی ق ـــه در نی ـــک ده ـــدود � ـــز در ح ـــر نی ـــالهای اخی ـــد. در س ـــت می کن ـــان خدم ـــار ا�ش ـــارهللا در کن ـــکر ث لش
ـــگاه  ـــا ن ـــه ت ـــهدا گرفت ـــای ش ـــا خانواده ه ـــاط او ب ـــم؛ از ارتب ـــم پرداختی ـــاج قاس ـــی ح ـــاد غیرنظام ـــه ابع ـــو ب ـــن گفت و گ ـــد.  در ا� ـــت می کن ـــدس فعالی ـــپاه ق ـــه در س فقی

فرهنگی و اخالقی به مسائل و جنبه معنوی و اعتقادی ا�ن شهید عالی مقام.
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که تمام شـــد، ششـــم فروردیـــن ۶۶ من از 
 
ً
منطقه به محل اسکان در اهواز رفتم. تقریبا
ســـاعت دو بعدازظهر بود که رسیدم اهواز. 
حاج قاسم به من تلفن کرد و گفت آماده شو 
با هم برویم شمال. جریان از این قرار بود 
که یک نفر از شهدا شمالی بود و حاج قاسم 
می خواست برای شرکت در مراسم او برویم. 
یعنی می خواهم بگویم او بعد از همه این 
خستگی ها، کار را رها نمی کرد. آن عملیات 
به قدری طوالنی شده بود که حاج قاسم در 
حین مصاحبه با ســـعید عالمیان، خبرنگار 
روزنامه جمهوری اسالمی خوابش برد، چون 
هفتادساعت بود نخوابیده بود! ولی این آدم 
با این همه مشغله، با این همه خستگی توجه 
دارد به نیرویش که شهید شده، نمی گوید االن 
خسته ام، خســـتگی ام را رفع کنم، حاال عید 
است، برویم سری به اقوام و دوستان بزنیم، 
اســـتراحتی بکنیم؛ نه! با هم رفتیم شمال، 
در مراسم شرکت کردیم و چند ساعت بعد 
برگشتیم. دوباره راه افتاد رفت منطقه برای 
ادامه کار. کرمـــان هم که می رفت، به خانه 
تک تک فرماندهان و شهدا سر می زد و به آنها 

رسیدگی می کرد.
این رفتارهای او تـــا کی اســـتمرار دارد؟ تا 
روز دوازدهـــم دی ۱۳98! یعنـــی تماس با 
خانواده های شهدا، با بچه های شهدا، حتی از 
سوریه و با تلفن هم ادامه داشت. خب، این 
فرمانده نگاهش به همه ابعاد قضیه هست. 
حاج قاسم در دل بچه ها نفوذ  داشت. وقتی 
می خواست در مهدیه لشکر ثارهللا سخنرانی 
کند، همه گردان ها می آمدند و آن قدر عشق 
داشتند به حاج قاسم به عنوان فرمانده لشکر 
که از در ورودی مهدیه تا جایگاه سخنرانی، 
او را روی دست بلند می کردند و می بردند. 
او کراهت داشـــت، فرار می کرد، اما دست 

خودش نبود. 
در دوران بعد از جنـــگ هم همین طور بود 
و نیروها و خانواده هایشـــان به او محبت 
داشتند. یک بار در سال 9۷، خانواده های 
شهدای نیروی قدس را جمع کردیم تهران تا 
دیداری با رهبر معظم انقالب داشته باشند. 
بعد از آن هم حاج قاســـم آمد در جلسه ای 
برایشان سخنرانی کرد. خانواده های شهدا 
و بچه هایشان ریختند سر او و نزدیک بود 

حاج قاســـم زیر دست وپا له بشـــود. وقتی 
آمدیم بیرون، حاج قاسم به شوخی می گفت 
شیرازی، خدا بکشـــتت، می خواستی من را 
خفه کنی زیر دســـت و پای بچه های شهدا. 
حاج قاســـم در همه ابعاد برجســـته بود؛ 
اخالص، تعبد، والیت مداری، شب زنده داری.
حاج قاســـم ســـال ۶۱ در این خصلت ها با 
حاج قاسم سال 98 تفاوت نداشت؛ بلکه 
برجسته تر هم شده بود. اگر آن روز بچه های 
لشکر ثارهللا او را روی دست بلند می کردند، 
در این دوره هم من بارها دیده ام رزمندگان 
مدافع حـــرم در ســـوریه و لبنـــان و عراق و 
فرزندان شهدای مدافع حرم هجوم می آوردند 
تا با او عکس بگیرند و ایشان را ببوسند. این 
عشـــق هم طرفینی بود. حتـــی می خواهم 
بگویم عشق او نسبت به والیت هم طرفینی 
بود؛ یعنی عشقی که ســـردار سلیمانی به 
آقا داشـــت و همچنین عالقـــه ای که آقا به 
حاج قاسم داشـــتند. من مکرر این عشق و 

عالقه آقا به حاج قاسم را دیده ام. 
یک بار تعـــدادی از مســـئوالن حزب هللا را 
آورده بودیم خدمـــت رهبر معظم انقالب. 
شب بود، داخل حیاط حســـینیه  ایستاده 
بودیم. بنا شد اینها را منظم کنیم که وقتی 
آقا تشـــریف می آورند، بتوانند راحت همه 
را ببینند. من و حاج قاســـم هم گوشـــه ای 
ایستاده بودیم. آقا که تشریف آوردند، اول 
فرمودند: آقای سلیمانی! اول شما بیا من 
شما را ببوسم. حاج قاسم رفت جلو. آقا او را 
در آغوش گرفتند و پیشانی اش را بوسیدند، 
با ایشان احوالپرسی گرم کردند، بعد آمدند به 
سمت جمعیت. این ماجراها محدود به یک 
بار و دو بار هم نبود. اینها برخاسته از همان 
اخالص او بود چون او دنبال خودش نبود و 
دنبال خدا بود، برای همین در دل رزمندگان 
جا باز کرد، در دل مردم و رهبر معظم انقالب 

اسالمی جا باز کرد.
بارها در فرودگاه، مردم از هر قشری، از جناح 
چپ و راست، اصولگرا و اصالح طلب، خانم 
باحجاب و بدحجاب، همـــه می آمدند به 
ایشان اظهار ارادت بکنند. همه می خواستند 
با حاج قاسم عکس بگیرند و او هم حواسش 

بود که کسی ناراحت نشود.
مادرش کـــه از دنیا رفت، در روستایشـــان 

قنات ملک جلســـه ختم بود. ایشان از نظر 
حفاظتی ردیف اول بود و بایست حفاظت 
می شد. در مراسم، دســـتگاه های حفاظتی 
گذاشته بودند. وقتی متوجه شد، عصبانی 
شد و بساط حفاظت را به هم ریخت.گفت 
مـــردم می خواهند بیایند مـــن را ببینند یا 
به خاطر من بیایند در جلسه ختم مادر من. 

نباید اذیت بشوند.
در جلسات متعدد که با هم می رفتیم برای 
سخنرانی یا گاهی برای تشییع جنازه شهدای 
مدافع حرم، مردم می آمدند و می خواستند 
او را ببینند. او نمی گفت حاال شرایط حفاظت 
اســـت، من هم که سوار ماشـــین شده ام و 
دارم می روم. نه! گاهی ســـوار ماشین بود، 
وقتی می دید مردم هجوم آورده اند، پایین 
می آمد و تحویل شـــان می گرفت و با آنها 
حرف می زد. اما به این ارتباط هم بســـنده 
نمی کرد.در تمام جلسات به فرماندهان و 
مسئوالن تأکید می کرد هر کاری می توانید 
برای حل مشکالت اقتصادی مردم بکنید، 
مردم تحت فشارند و مشکل دارند. این توجه 
به مشکالت مردم، خاص ایرانی ها هم نبود، 
در سوریه هم همین طور بود؛ وقتی می دید 
منطقه ای دارد از دست نیروهای داعش آزاد 
می شود و مردمی که در آن منطقه بوده اند، 
سختی دارند، مشکالت غذایپی دارند و بعضی 
مشکالت دارویپی دارند، به فکر این بود که 

مشکالت شان را کمتر کند.
توجه به چنین جزئیاتی بـــه خاطر اخالص 
ایشـــان بود. ما به خیلی از مسائل توجه 
نداریم. می گوییم حاال سرمان شلوغ است، 
یادمان رفت، اما او بـــه ریزترین موضوع 
هم توجه می کرد، دســـتور می داد. دنبا ل 
می کرد. همیشـــه هم به نیروهایش تذکر 
می داد رفتارتان باید برای مردم الگو باشد. 
می گفت ما بـــا رفتارمان انقـــالب را صادر 
می کنیم. بنابرایـــن وقتی نگاه می کنیم به 
سیره مدافعان حرم، به سیره شهدای مدافع 

حرم، این خصوصیت را پررنگ می بینیم.
به نظر من، ایـــن که رهبـــر معظم انقالب 
فرمودند حاج قاسم شـــاگرد مکتب امام؟هر؟ 
بـــود، در ایـــن مکتب تربیت شـــده بود و 
فرمودند مکتـــب ســـلیمانی، یعنی این 
شاگرد بیش از چهل سال در مکتب امام؟هر؟ 
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درس خوانده اســـت. او در مقطعی با رهبر 
معظم انقالب است، در مقطعی این ارتباط 
نزدیک تر می شود و در نیروی قدس حداقل 
بیست سال این ارتباط مستمر وجود دارد. 
من این طور تعبیر می کنم که حاج قاســـم 
شاگرد مکتب امام؟هر؟ بود و استاد این مکتب، 
رهبر معظم انقالب هستند که ایشان تعلیم 
می دهند و او درس می گیرد و در کنار والیت 

رشد می کند؛ او شاگرد است و آقا استاد.
پس از آن، ســـردار ســـلیمانی طبق مرام و 
اندیشه امام؟هر؟ و مرام و اندیشه آقا شاگرد 
تربیت می کند. شاگردان مکتب سلیمانی 
چه کسانی هستند؟ رزمندگان مدافع حرم: 
فاطمیون، زینبیون، حیدریون، ســـوری ها، 
ایرانی ها، فلسطینی ها، حزب هللا، انصارهللا. 
او همچنین عده ای را هم به عنوان اســـتاد 
مشخص کرده که دائم به این شاگردان تأکید 
می کنند دقت کنید! اخالق شما روی دیگران 
اثر می گذارد، شما الگوی دیگرانید، توجه 
داشته باشید یک بزرگ تر هرگونه رفتار کند، 
زیردستان او یاد می گیرند. پس او به همه 
 این که اگر در 

ً
این نکات توجه می کند؛ مثال

میدان جنگ وارد خانه ا ی شدید، این اجازه را 
داشته اید یا نه؟ حالل بود یا حرام؟

مکتب امام؟هر؟، مکتب اسالم است، مکتب 
سلیمانی هم مکتب اسالم است؛ بنابراین او 

می خواهد نیروهایش بر اساس حکم شرعی 
عمل کنند. این که االن این داعشی را که اسیر 
کرده اند، اسالم درباره روش برخورد با او چه 
می گوید، اسالم درباره جنگ با دشمن چه 
می گوید، آیا حق دارند در میدان جنگ به 
زن آسیب برســـانند یا نه. حاال شما ببینید 
استکبار در این مواضع چگونه رفتار می کند. 
ما این آموزه ها را از مکتب امام حّی مان امام 
خامنه ای می گیریم. او بر این اساس حرکت 
می کند که داعش فریب خورده است، پشت 
صحنه او استکبار است. پشت صحنه او رژیم 
صهیونیستی است. داعش از روی جهل به 
دام افتاده. باید ببینیم او را می توانیم نجات 
بدهیم یا نه. باید او را بکشیم؟ یا اگر او در 
 در نبل و الزهرا، 

ً
محاصره ما قرار گرفت، مثال

ما او را بکشیم یا راهی باز کنیم تا فرار کند که 
شاید در آینده اصالح بشـــود؟ ما که دنبال 
کشتن افراد نیستیم. ما دنبال انتقام گیری 
نیستیم. ما دنبال هدایت جامعه بشری به 

سمت خداییم. 
با این نگاه، ســـردار ســـلیمانی می آید به 
فرماندهانش تعلیم می دهد که دقت کنید! 
این داعشـــی دارد از ما درس می گیرد و فردا 
می خواهد به دنیا بگوید مـــا چگونه با او 
برخورد کردیم. بنابراین همان دشمنی که بر 
اثر جنگ روانی دیگران، علیه ما حرف می زند، 

درعین حال در صحنه نبرد، حقیقت وجودی 
سردار سلیمانی را و فرماندهان تربیت یافته 
در مکتب او را و ســـربازان تربیت شـــده در 
مکتب او را دارد می بیند و قضاوت می کند. 
مردم هم می بینند؛ مردم ســـوریه، لبنان و 

عراق می بینند.
شما ببینید، نگاه مردم عراق به ملت ایران 
نگاه متفاوتی است. ما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، هشت سال با عراق جنگیده ایم. 
این جنگ، جنگ تحمیلی بـــود؛ نه ملت 
مســـلمان عراق از این جنگ راضی بود، نه 
ملت مسلمان ایران؛ اما باالخره جنگیدیم و 
یک عده هم کشته شدند. آن فرد عراقی که در 
جنگ با ایران یتیم شده، باالخره نگاه مثبتی 
به آن کسی که گلوله انداخته و پدرش را کشته 
ندارد، اما سردار سلیمانی حرکت و رفتاری را 
در عراق انجام داده که آنها فدایپی حاج قاسم 

و عاشق ملت ایران شدند.
ساختار جمعیتی عراق، قبیله ای و عشیره ای 
است. مردم حتی در رأی دادن و انتخابات 
هم به ســـران قبیله و عشیره نگاه می کنند. 
شما می بینید در خانه ســـران این عشایر، 
عکس سردار سلیمانی است. در چه زمانی؟ 
زمانی که سردار سلیمانی با داعش در عراق 
جنگید. پس این مردم به سردار سلیمانی 

عشق می ورزند.
مردم عراق در آن زمـــان می دیدند داعش 
به سوریه آمد و شکســـت خورد؛ فرمانده 
نیروهایپی هم که داعش را در سوریه شکست 
دادند سردار سلیمانی اســـت. حاال داعش 
حمله کـــرده به عـــراق، موصـــل را گرفته، 
می خواهد بیاید شهرهای دیگر را هم بگیرد، 
رســـیده نزدیک کربال و نجف، هدفش هم 
تخریب حرم ائّمه؟مهع؟ است. در این شرایط، 
مردم نجف و کربال ساک هایشان را بسته اند 
و دارند می روند. زن و بچه که نمی توانند 
در میـــدان جنگ بماننـــد. صاحب یکی از 
هتل های عراق می گفت همین که شنیدیم 
هواپیمای سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد 
به زمین نشست، ما ساک هایمان را گذاشتیم 
زمین. این را چه کســـی دارد می گوید، یک 
عراقی می گوید با آمدن ســـردار سلیمانی 
باور کردیم عراق سقوط نمی کند. حاال شما 
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حساب کنید از آن ساعتی که حمله به عراق 
آغاز شد و خبر رسید به سردار سلیمانی و او 
نیروها را شـــبانه جمع وجور کرد و خودش 
راه افتاد آمد به بغداد، هفت هشت ساعت 

بیشتر نشد.
پس حاج قاســـم فقط برای مردم ایران دل 
نمی سوزاند، برای عراقی هم دل می سوزاند. 
خدا می خواهد پرده برود کنار و حقایق برای 
مردم دنیا روشـــن بشـــود. ما و عراقی ها با 
هم این گونه هستیم. ما حاضریم جانمان 
را برای یک عراقی بدهیم. این پیام مکتب 
سلیمانی اســـت: ما برای نام نیامده ایم. 
برای نشان نیامده ایم، برای زورگویپی به شما 
نیامده ایم.آمده ایم برای شما عراقی ها جان 
بدهیم.آمده ایم برای شما مردم سوریه جان 
بدهیم. این پیام را آن سوری می فهمد، آن 
عراقی می فهمد، آن لبنانـــی می فهمد، آن 
افغانستانی می فهمد.می فهمد که چرا سردار 
سلیمانی بلند می شود می رود به سوریه و 

عراق و لبنان و افغانستان.
آن زمانی که دشـــمن دارد در افغانســـتان 
مبارزه می کند و تروریست ها وارد این کشور 
شده اند و دارند با مردم افغانستان می جنگند 
و بمب گذاری می کنند و مردم را می کشند، 
سردار سلیمانی می رود به افغانستان. سردار 
سلیمانی بارها در دل حادثه تا پای شهادت 
رفت. این فقط در افغانستان نبود. در جنگ 
تحمیلی هم همین طور بود. در سوریه، لبنان 

و عراق هم همین طور بود.
در جنگ ۳۳روزه، چهل شبانه روز در لبنان 
ماند و ایران نیامد. جنگ هم که تمام شد، 
مدتی ماند تا اوضاع سر و سامان پیدا کند 
و تثبیت بشود. در ضاحیه بیروت که محله 
شیعه نشین لبنان اســـت، بارها در تهدید 
اســـرائیلی ها بود و مدام از این خانه به آن 
خانه می رفت.خدا نمی خواست آنجا شهید 
بشـــود. باید می ماند، چون رســـالت های 

دیگری داشت.
در سوریه، از سال 9۰ تا آخر مورد تهدید بود. 
آن روزی که داعش وارد ســـوریه شد، تمام 
طراحی ســـقوط دمشـــق انجام شده بود و 
نیروها آماده سقوط دمشق بودند. براساس 
معادالت نظامی، ســـقوط دمشـــق قطعی 

شده بود؛ در حدی که پیش بینی کرده بود 
الذقیه بشود پایتخت سوریه و برنامه ریزی 
و مقدمات هم مهیا شده بود که در صورت 
لزوم، نیروهای خودی را که در دمشق داریم 
جا به جا کنیم. فرودگاه دمشق در محاصره 
بود، ریف و روســـتاهای اطراف دمشـــق در 
محاصره بودند و حتی بعضی هایشان سقوط 
کرده و به دست داعش و تروریست ها افتاده 
بودند. تروریست ها تا پشت دیوار فرودگاه 
هم رسیده بودند. بعد از این که این منطقه 
آزاد شـــد، من رفتم دیدم که تروریست ها 
داخل ســـنگر بتون آرمه ای بودند. ســـردار 
ســـلیمانی به  دفعات با هواپیما وارد این 
فضای خطرناک می شـــد. یک روز و دو روز 
هم که نبود. بارها با هواپیما به این فرودگاه 
می آمد و از همین مســـیر برمی گشـــت. در 
فرودگاه دمشـــق وقتی هواپیمـــا به زمین 
می نشست، دشمن گاهی اوقات می فهمید 
سردار ســـلیمانی در این پرواز است و کنار 
هواپیما خمپاره مـــی زد. حتی آمریکایپی ها 
یک بار به او اعالم کردند ما می دانیم تو در 
کدام هواپیمایپی و کجا داری می روی. یا زمانی 
که فرودگاه حلب در محاصره دشمن بود، او 
با بالگرد به آن فرودگاه محاصره شده رفت 
و آنجا به نیروهایش روحیه داد. خب، اینها 

خطرکردن است.

سردار سلیمانی چه در دوران جنگ تحمیلی، 
چـــه در دوران جنـــگ با تروریســـت های 
عـــراق و ســـوریه، وقتـــی می خواســـت 
منطقه را شناســـایپی کند، خـــودش در خط 
مقدم و جلوتر از نیروهـــا در نقطه خطر قرار 
می گرفت. او چهل ســـال این طـــور بود. در 
سیستان وبلوچســـتان این طور بود. آنجا 
هم نگفت من را می زنند و من فرمانده ام. 
پس با بی سیم از عقب فرماندهی کنم. در 
جنگ تحمیلی هم به همین گونه بود. بعد 
از قطعنامه، دشمن به ســـمت جاده اهواز 
-خرمشـــهر حمله کرد. من خودم دیدم که 
یک خاکریز بود که یک سمت آن عراقی ها 
 بودند، یک سمتش ایرانی ها؛ لشکر ثارهللا
و لشکر المهدی -که فرمانده اش سردار 
اسدی بود- یک طرف خاکریز می جنگیدند.

آن طرف خاکریز هم عراقی ها می جنگیدند. 
سردار سلیمانی می گفت در بعضی مواقع ما 
و عراقی ها قاطی بودیم. نمی فهمیدیم چه 
کسی ایرانی است وچه کسی عراقی است. 
او در این شرایط تا آخر ایستاد و این منطقه 

را آزاد کرد.
در دوران جنگ، ایشـــان کنار بازار اهواز در 
خانه ای مستقر شده بود. وقتی رزمنده ها از 
میدان جنگ خالص می شـــدند، می آمدند 
اهواز در یکی از خانه های خالی اســـتراحت 

جنگ3333روزه،روزه، جنگدر در
در درچهلشبانهروز چهلشبانهروز
لبنانماندوایرانلبنانماندوایران

نیامد.جنگهمنیامد.جنگهم
کهتمامشد،مدتیکهتمامشد،مدتی

ماندتااوضاعسرماندتااوضاعسر
وسامانپیداکندوسامانپیداکند

وتثبیتبشود.دروتثبیتبشود.در
ضاحیهبیروتکهضاحیهبیروتکه

محلهشیعهنشینمحلهشیعهنشین
لبناناست،لبناناست،

تهدید تهدیدبارهادر بارهادر
اسرائیلیهابودواسرائیلیهابودو

اینخانهبه اینخانهبهمداماز مداماز
آنخانهمیرفت.آنخانهمیرفت.
اوراخداحفظکرد.اوراخداحفظکرد.
خدانمیخواستخدانمیخواست

آنجاشهیدبشود.آنجاشهیدبشود.
بایدمیماند،بایدمیماند،

چونرسالتهایچونرسالتهای
دیگریداشتدیگریداشت
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می کردند. فکر می کنم عید ســـال ۶۶ بود.
 سردار سلیمانی، فرماندهان لشکر ثارهللا
را که خانواده هایشان در اهواز بودند به همراه 
خانواده دعوت کرد. گردان های ما در سّد ِدز 
بودند؛ نزدیک دوکوهه، هوا هم در خوزستان 
گرم بود ولی نزدیک سّد دز، غاری بود در دل 
 خنک بود. 

ً
کوه. آنجا آب می آمد و هوا نسبتا

دو کوه نزدیک هم بودند و سایه هم داشت. 
سردار ســـلیمانی خانواده ها را به آن محل 
دعوت کرد. خودش هم آستین ها را باال زد، 
یک دیگ بزرگ هم گفته بود آورده بودند.
آتش روشن کرد. گوســـفند کشت. خودش 
قرمه درست کرد. خب، او بچه عشایر بود و 
این چیزها را بلد بود. خودش آشپز شد و قرمه 
درســـت کرد و از زن و بچه همه فرماندهان 

به خوبی پذیرایپی کرد.
خاطره دیگـــری هم دارم. من قبل از ســـال 
۶۵ به عنوان مسئول تبلیغات، در عملیات 
رفت وآمد می کردم. از ســـال ۶۵ دیگر آمدم 
مستقر شدم، اما خانواده را نیاورده بودم. 
خانواده در شهرستان بودند و من اهواز بودم. 
در لشکر، تلفن بود ولی نمی خواستم از آن 
 
ً
استفاده کنم. می گفتم باید بیایم اهواز و مثال

بروم مخابرات و توی صف بایستم و تلفن کنم 
به خانه. برای همین، پانزده بیست روز بود 
که با خانه تماس نگرفته بودم. نمی دانم چه 
کسی به سردار سلیمانی این موضوع را گفته 
بود که ایشان آمد، عصبانی هم بود و گفت 
چرا زنگ نمی زنی به خانواده ات؟ ببینید، 
وقتی او به من این گونه می گوید، خودش 

 به این مسائل توجه و دقت دارد. او 
ً
هم حتما

نس داشت. کلیپی از سردار 
ُ
با خانواده اش ا

سلیمانی پخش شده بود که ایشان داشت 
با  فرزند یکی از بستگان بازی می کرد. همه 
ِکیف کرده بودند که سردار سلیمانی دارد با 
این کودک بازی می کند. سردار سلیمانی با 

بچه های شهدا هم این جور بود.
هر عصر جمعه توی خانه اش جلسه روضه 
داشـــت؛ خودش، خانمش و بچه هایش. 
من هم گاهی به این جلسات می رفتم. یک 
روحانی دعوت می کرد که مســـائل دین و 
احکام شرعی را می گفت. یک مداح هم بود. 
در شب های زمستان اگر جلسه  و برنامه ای 
نداشت، شب ساعت 9 می خوابید. صبح 
اگر ساعت پنج ونیم اذان بود، او ساعت سه 
بیرون از خانه بود، می آمد ورزش، کوهنوردی 
و شنا و قبل از ســـاعت هفت هم در محل 
کارش بود و شـــب هم اگر جلســـه داشت، 
ساعت یک و دو می رســـید خانه. در زمان 
فرماندهی نیروی قـــدس این طور بود که 
 یک بار چهـــل روز در لبنان بود. بارها 

ً
مثال

پانزده بیست روز در سوریه و عراق بود؛ اما 
می دیدی در مجموع ده ساعت هم نخوابیده 
بود. وقتی می آمد ایران دیگر رمق نداشت. 
می خواست با بچه هایش باشد ولی دیگر از 
خستگی و بی خوابی می افتاد. با این حال، 
حتی اگر با سختی و مشقت هم بود، به تفریح 
بچه هایش توجه می کرد. بعضی جمعه ها 

کنار هم بودند یا بچه ها را مشهد می برد.
آخرین جلسه ای که با ایشان داشتم، یکشنبه 

هشتم دی 98 بود؛ در این جلسه از ایشان 
پرسیدم آقای ســـلیمانی، بچه ها خوبند؟ 
گفت اگر من بچه ها را دیدم، احوال شان را 

می گیرم.
خوب اســـت این نکتـــه را بگویم: یک بار 
سفرش شاید پانزده روز طول کشید. بعد از 
پانزده روز آمد ایران. در فرودگاه جلســـاتی 
داشت. بعد از جلسه می بایست برمی گشت. 
از همان فـــرودگاه فقط تلفن کرد به خانه و 
گفت من آمده ام فرودگاه اما دارم برمی گردم.

بچه هایش گفتند چرا نمی آیپی خانه؟ گفت کار 
دارم و برگشت و رفت سوریه. اما به تربیت 
بچه ها توجه داشت. به بچه های شهدا توجه 
داشت. به خانواده شهدا ســـر می زد. حال 
برای این که موضوع خوب جا بیفتد، دو نکته 

را بگویم.
سردار سلیمانی با همه مشغله های کاری  به 
زن و بچه اش توجه می کرد. به پدر و مادرش 
توجه می کرد. نمی شد ماه بگذرد و به پدر و 
مادرش سر نزند. با پرواز می رفت کرمان. از 
کرمان هم تا روستای قنات ملک دو ساعت با 
ماشین می رفت. گاهی اوقات با پرواز ساعت 
یازده و نیم پنجشنبه شب می رفت کرمان.تا 
می رسید قنات ملک دیگر صبح بود. عصر 
جمعه هم با پرواز ســـاعت 9 شب از کرمان 
برمی گشـــت. گاهی اوقات با پرواز ساعت 
پنج صبح شنبه می آمد تهران که به جلسات 
برسد. گاهی که پدر و مادرش را می برد مشهد 
خودش آنها را با ویلچر از هتل می برد حرم. 
 پدر را 

ً
اجازه نمی داد کس دیگری ببرد. مثال

ازایشانپرسیدمازایشانپرسیدم
آقایسلیمانی،آقایسلیمانی،
بچههاخوبند؟گفتبچههاخوبند؟گفت
اگرمنبچههارااگرمنبچههارا
دیدم،احوالشانرادیدم،احوالشانرا
میگیرم.میگیرم.

خوباستاینخوباستاین
نکتهرابگویم.نکتهرابگویم.

یکبارسفرشیکبارسفرش
شایدپانزدهروزشایدپانزدهروز
طولکشید.بعدازطولکشید.بعداز
پانزدهروزآمدایران.پانزدهروزآمدایران.

درفرودگاهجلساتیدرفرودگاهجلساتی
داشت.بعدازداشت.بعداز
جلسهمیبایستجلسهمیبایست
برمیگشت.ازهمانبرمیگشت.ازهمان
فرودگاهفقطتلفنفرودگاهفقطتلفن
کردبهخانهوگفتکردبهخانهوگفت
منآمدهامفرودگاهمنآمدهامفرودگاه
امادارمبرمیگردمامادارمبرمیگردم
بروم.بچههایشبروم.بچههایش
گفتندچرانمیآیییگفتندچرانمیآییی
خانه؟گفتکاردارمخانه؟گفتکاردارم
وبرگشتورفتوبرگشتورفت
سوریهسوریه
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می آورد می گذاشت توی حرم، برمی گشت 
مادرش را می آورد. گاهـــی که در عراق بود، 
می بردشان کربال؛ گاهی که در سوریه بود، 

.می بردشان حرم حضرت زینب
نکته دیگر، توجه او به خانواده شهداست 
که اشـــاراتی به آن کردم. ببینید، شما یک 
سردار سلیمانی می شنوید، یک زندگی هم از 
مردم می بینید؛ اما او استثنا بود. شبانه روز 
می دوید. من در این هشت  سال و خرده ای 
که با ایشان بودم، نشد در جلسه ای راحت 
و خصوصی کنار هم بنشینیم درددل کنیم. 
همیشه مشـــغول رفت وآمد و این ور آن ور 
بود. درعین حال با همه مشغله ها به زوایای 
 اگر قرار بود برویم 

ً
موضوع نگاه می کرد. مثال

قم خدمت علما، صبح سحر راه می افتادیم 
که اول وقت آنجا باشیم. تا شب خانه هفت 
هشت نفر از علما و مراجع را می رفتیم. حاال 
 اگر بنا بود ساعت 9 صبح 

ً
در این سفر، مثال

جلسه شروع بشود، قبلش می رفت خانه یک 
فرزند شهید. جلسه تا ظهر طول می کشید. 
می خواســـتیم ناهار بخوریـــم. می رفتیم 
خانه یک فرزند شهید دیگر. در این برنامه 
فشرده، یک زیارت حضرت معصومه هم 
می رفت. گاهی اوقات سخنرانی هم داشت. 
این برنامه یک سفرش بود. تازه تهران هم 
که می آمد، خالص نمی شد که بگوییم خب 
می  رود به خانه، می گیرد می خوابد تا صبح. 
نه، دیگران شبانه روز با ایشان کار داشتند. 
ســـاعت ها هم در کشـــورهای مختلف فرق 
می کند. ساعت لبنان و سوریه با ساعت ایران 

یک ساعت و نیم فرق می کند. نصف شب 
هم کارش داشتند. یک جا را آرام می کرد، یک 
جای دیگر فتنه می شد. یک جا را آرام می کرد، 
یک جای دیگر جنگ می شـــد. باید همه را 
 دو تا گروه با هم به اختالف 

ً
اداره می کرد؛ مثال

می خوردند، باید اینها را آرام می کرد. 
این ماجرایپی که می خواهم بگویم مربوط به 
سال 9۱ یا 92 است؛ ما جلسه ای داشتیم که 
تا ساعت هشت شب طول کشید ولی تمام 
نشد. دیگر همه خسته بودند و قرار شد بقیه 
جلسه را فردا ساعت شش ونیم، هفت صبح 
 من قبل از جلساتی که 

ً
ادامه بدهیم. معموال

داشتیم، می رفتم داخل اتاق می دیدمش 
و وقتی ساعت جلســـه می رسید، او در را باز 
می کرد و همه می آمدند داخل. آن روز وقتی 
قبل از جلسه به اتاقش رفتم، به من گفت: 
دیشب ســـاعت هشـــت که از جلسه آمدم 
بیرون، رفتم اصفهان جانبازی از دوران جنگ، 
از جانبازان لشکر ثارهللا در اصفهان است. 
دیشب رفتم خانه این جانباز. بهش سر زدم. 
صبح هم با پرواز آمدم که به جلسه برسم. 
 گفتند وقتی 

ً
همراهان ایشان در آن سفر بعدا

سردار سلیمانی به خانه این جانباز قطع نخاع 
ویلچری می رود، به زن و بچه اش می گوید 
شما بروید بخوابید، من هستم، تر و خشکش 

می کنم. این جانباز  سال 9۴ شهید شد.
من کسی را مثل سردار سلیمانی سراغ ندارم 
که ارتباطش را با نیروهای جبهـــه  از دوران 
جنگ تا آخر عمر حفظ کرده باشد. هر سال 
چند جلسه با آنها داشت. گاهی تهران برنامه 

می گذاشت و همه شان را با خانواده دعوت 
می کرد، گاهی می بردشان مشهد، یک بار هم 
همه شان را جمع کرد خوزستان برای بازدید از 
مقّر لشکر ثارهللا و محل های عملیات لشکر. 
چند روز آنجا جمع شان کرد که یاد آن دوران 
زنده بشـــود و آنها خاطرات دوران جنگ را 
بگویند. آن سفر، شد ســـفر خاطره گویپی که 

همه دور هم جمع بشوند.
به ثبت خاطرات توجه می کرد. مرکزی را در 
کرمان راه انداخت به نام حماسه ثارهللا که 
خاطرات پدر و مادرهای شهدای کرمانی را 
جمع آوری کرد. بعد این طرح را کشوری کرد. 
رفت با فرماندهان سپاه صحبت کرد. گفت 
پدر و مادر شهدا سّن شان رفته باال.بعضی ها 
از دنیا می روند. نکند ایـــن خاطرات خاک 
بشود. در کل کشـــور، همه این خاطرات را 
ثبت کردند. سال ۷۵ کنگره شهدای کرمان را 
دایر کرد. شاید بشود گفت بهترین کتاب های 
کنگره های شهدا، مربوط به کنگره شهدای 
کرمان اســـت؛ چون کار را به دست کاردان 
داد. ما می گوییم کار را به دست کسی بده که 
می فهمد؛ لذا ایشان کار را به نویسنده جنگ 
و به بچه های حوزه هنری داد که بنویسند. 
اولین موزه جنگ ایران، در کرمان بود که آن 

را هم او تأسیس کرد.
کارهایش را هـــم مثل بچه هـــای خودش 
می دانست؛ لشـــکر ثارهللا را بچه خودش 
می دانســـت، موزه جنـــگ را بچه خودش 
می دانســـت، مرکز حماســـه ثارهللا را بچه 
خودش می دانست. می گفت باید از اینها 

منکسیرامثلمنکسیرامثل
سلیمانی سلیمانیسردار سردار

سراغندارمکهسراغندارمکه
ارتباطشراباارتباطشرابا

نیروهایجبههنیروهایجبهه
دورانجنگ دورانجنگاز از

حفظ عمر حفظتاآخر عمر تاآخر
کردهباشد.هرکردهباشد.هر

سالچندجلسهباسالچندجلسهبا
آنهاداشت.گاهیآنهاداشت.گاهی

اوقاتتهراناوقاتتهران
برنامهمیگذاشتبرنامهمیگذاشت

وهمهشانراباوهمهشانرابا
خانوادهدعوتخانوادهدعوت

میکرد.گاهیمیکرد.گاهی
میبردشانمیبردشان

هم هممشهد.یکبار مشهد.یکبار
همهشانراجمعهمهشانراجمع

کردخوزستانبرایکردخوزستانبرای
بازدیدازبازدیداز

ثارهللا لشکر ثارهللامقّر لشکر مقّر
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مراقبت کنم. در بحبوحـــه کارهای نیروی 
قدس و جنگ های منطقه و این همه مشغله 
کاری، این گونه بود. توجه داشت باید آن 
بچه شهید لشـــکر ثارهللا را ببرد خدمت آقا.
وظیفه خود می دانست که آن یکی بچه شهید 
را ببرد مشهد. باید به آن یکی تلفن کند ببیند 
مشکلی ندارد. می گفت بابای این بچه زیر 
دست من بوده و شهید شده؛ من به وسیله 
او آمده ام باال. حاال باید به همســـرش و به 

بچه هایش توجه کنم. 
سال گذشته چند نفر از این بچه ها را بردیم 
خدمت رهبر معظم انقالب، بعد هم قرار بود 
بروند حاج قاسم را ببینند. او فردایش به من 
گفت: اینها آمدند خانه من.من هم دیشب 
بدون محافظ و بدون راننده، پیاده با این 
بچه ها راه افتادم رفتیـــم امامزاده پپ  نزدیک 
خانه شان امامزاده پنج تن اســـت پپ زیارت 
کردیم و با هم برگشتیم تا این بچه ها احساس 
یتیمی نکنند. در اتاق کارش هم همین طور 
بود. بچه های شهدا می آمدند تا او را ببینند و 
اگر وقت نداشت، زمان ناهار می گفت بچه 
شهید آمده، بیاید کنار من بنشیند تا با هم 

ناهار بخوریم.
در خانه شان عکس همه فرماندهان شهید 
لشکر ثارهللا را به دیوار زده بود. این اواخر 
در اتاق کارش تابلویپی نصب کرده بود که 
عکس شـــهدای لشـــکر ثارهللا، حزب هللا، 
شهدای سوریه و عراق و شهدای مدافع حرم 
در آن بود. می خواست اینها جلوی چشمش 

باشند. با اینها زندگی می کرد.

ســـیزدهم دی ماه که شهید شـــد، خیلی ها  
آمدند منزل ایشان. من هم آنجا بودم. به 
آنها گفتم نگاه کنید، اینجا موزه نیست، اینجا 
مهمانخانه سردار سلیمانی است؛ دیوارش 
را نگاه کن، عکس شـــهدای لشکر ثارهللا را 
زده، عکس عماد مغنیه را زده، عکس احمد 

کاظمی را زده. 
موضوع بعدی، ارتباط ایشان با علماست.
ایشان با علمای ایران و جهان مرتب جلسه 
داشـــت. علمای مصری، لبنانی، ســـوری، 
عراقی، یمنی، کویتی، بحرینی و هر جایپی که 
شما حساب کنید. حتی با علمای مسیحی. 
خودش در سخنرانی سال 89 قسم می خورد 
می گفـــت وهللا من همه علمای شـــیعه را 
می شناسم، با همه شـــان جلسه داشته ام 
و بعد گفت وهللا مـــن هیچ کـــس را میان 
روحانیت بهتر از آیت هللا العظمی خامنه ای 

نمی دانم. 
 گزارشی از وضعیت 

ً
در دیدار با علما معموال

منطقه می داد تا آنها در جریان باشند که در 
سوریه و عراق چه خبر است و مباحث کاری 
خودمان در منطقه را مطرح می کرد؛ اما یک 
نکته را بدون رودربایستی می گفت که در 
وصیت نامه هم به آن اشاره کرده. این که ما 
باید جمهوری اسالمی را حمایت کنیم. شما 
باید بیایید به میدان، ما هیچ کس را بهتر از 
آقا نداریم. ایشان مالحظه هم نمی کرد حاال 
ما در محضر یک مرجع تقلید هستیم و خوب 
نیست آقا را تبلیغ کنیم و از آقا مایه بگذاریم، 
نه! بنا داشت رک و پوست کنده بگوید اگر 

امروز ولّی فقیه تضعیف بشود، اسالم از بین 
می رود و ما باید پشـــت سر والیت حرکت 
کنیم. بنا داشت آنها را به این مسیر دعوت 
کند و حقایق امروز جهان اســـالم و عظمت 
والیت فقیه را برای آنها تبیین کند. مراجع 
 مطرح می کردند 

ً
هم اگر نکاتی داشتند علنا

 ســـؤال می کردند 
ً
و او جواب می داد. مثال

در ســـوریه چه خبر است و شما آنجا چه کار 
می کنید.

در دو ســـفری که ما به قم رفتیم، شاید به 
خانـــه ده دوازده یا چهارده عالـــم و مرجع 
رفتیم. ایشان در هیچ کدام از این جلسات، از 
خودش نگفت. علما به او عشق می ورزیدند. 
من می دیدم بعضی از مراجع حتی با پای 
برهنه به استقبال او می آمدند و تا دم در او 
را بدرقه می کردند. خب، این مهم است. آنها 
احترام قائل بودند برای سردار سلیمانی. 
ایشـــان هم اهل مماشـــات و تّقیه نبود؛ 
حرفش را مـــی زد که ما باید پـــای انقالب 

بایستیم و از انقالب و آقا حمایت کنیم.
سردار سلیمانی می گفت من از آقا چیزهایپی 
دیده ام که نمی توانم ایشان را رها کنم. ذوب 
در والیت بود. اگر آقا تدبیری داشت، این 
 می گفت 

ً
تدبیر باید اجرایپی می شـــد؛ مثال

حرف آقاست که باید برویم سوریه. چه کسی 
حاضر است این گونه مثل سردار سلیمانی 
برای انقالب کار کند؟ چه کسی حاضر است 
در طول چهل سال بیســـت روز، بیست روز 
سراغ زن و بچه اش را نگیرد؟ من به خانواده 
سردار ســـلیمانی گفتم شـــما هیچ زمانی 

دربحبوحهکارهایدربحبوحهکارهای
نیرویقدسونیرویقدسو
جنگهایمنطقهجنگهایمنطقه
واینهمهمشغلهواینهمهمشغله
کاری،اینگونهبود.کاری،اینگونهبود.
توجهداشتکهتوجهداشتکه
بایدآنبچهشهیدبایدآنبچهشهید
لشکرثارهللاراببردلشکرثارهللاراببرد
خدمتآقا.وظیفهخدمتآقا.وظیفه
خودمیدانستکهخودمیدانستکه
آنیکیبچهشهیدآنیکیبچهشهید
راببردمشهد.بایدراببردمشهد.باید
بهآنیکیتلفنکندبهآنیکیتلفنکند
ببیندمشکلیندارد.ببیندمشکلیندارد.
میگفتبابایاینمیگفتبابایاین
بچهزیردستمنبچهزیردستمن
بودهوشهیدشده.بودهوشهیدشده.
منبهوسیلهاومنبهوسیلهاو
آمدهامباال.حاالبایدآمدهامباال.حاالباید
بههمسرشوبهبههمسرشوبه
بچههایشبچههایش
توجهکنمتوجهکنم
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آرامش نداشتید. از آن روزی که خانم ایشان 
»بله« را به سردار ســـلیمانی گفته، ایشان 
فرمانده جنگ بوده، آن روزی هم که شهید 
شده فرمانده جنگ بوده. دامنه این جنگ 
گسترده تر هم شده. هر بار که ایشان از خانه 
می آمده بیـــرون، معلوم نبوده برمی گردد 
یا برنمی گردد. خودش می آید یا جنازه اش 
را می آورند. نزدیک چهل ســـال این جوری 
زندگی کردن خیلی ســـخت اســـت دیگر. 
ایشان، هم خودش خستگی را نمی شناخت 

و خانواده  ایشان محکم بودند و هستند.
من االن وقتی نگاه می کنم، می بینم ایشان 
در دوره اخیر حتی از دوران جنگ هم بیشتر 
می دوید. ســـحر از خواب بلند می شـــد، 
می رفت ورزش می کرد. جسمش را آموزش 
می داد تا بتواند مثـــل دوران جنگ از کوه 
برود باال و هیچ کس به پای او نمی رســـید. 
خب شوخی نیست. کسی بیست ودو سال 
در نیروی قدس دارد شـــبانه روز می دود و 
خستگی هم ندارد. یک بار به ایشان گفتم 
سردار سلیمانی! تو هنوز از جوان های االن 
جوان تری. گفت بعضی از جوان ها سه روز 
با من می آیند، می برنـــد. از جوان ها بهتر 
می دوید. یک بار هم نبرید، یک بار هم شک 
نکرد در راهش که حاال من بروم ســـوریه یا 

نروم، ادامه بدهم یا ندهم.
سال 9۶ به ایشان فشار آوردند کاندیدای 
ریاست جمهوری بشود. بارها افراد به من 
گفتند برو وســـاطت کن که ایشان بیایند 
رئیس جمهور بشـــوند. من البتـــه موافق 

جوانینامهنوشتهجوانینامهنوشته
بودبهایشانکهبیابودبهایشانکهبیا

کاندیدایکاندیدای
ریاستجمهوریریاستجمهوری
جای جایبشو؛مناگر بشو؛مناگر

ایشانبودموایشانبودمو
نمیخواستمنمیخواستم

کاندیدابشوم،کاندیدابشوم،
نامهرامیانداختمنامهرامیانداختم

تویُخردکنوتویُخردکنو
میگفتماینمیگفتماین

چیستکهنوشته؛چیستکهنوشته؛
امااواینطورامااواینطور

نبود،نمیگفتنبود،نمیگفت
چیزی چیزیحاالیکنفر حاالیکنفر

نوشته،بلکهجوابنوشته،بلکهجواب
نامهاشراداد.ایننامهاشراداد.این
عینعباراتسردارعینعباراتسردار

سلیمانیاست:سلیمانیاست:
مناین مناین»افتخار »افتخار

استکهسربازصفراستکهسربازصفر
پستدفاع سر پستدفاعبر سر بر

ملتیهستمکه ملتیهستمکهاز از
امام)رحمةهللاعلیه(امام)رحمةهللاعلیه(

میفرمودجانممیفرمودجانم
فدایآنهاباد.منفدایآنهاباد.من
صفرم؛روی صفرم؛رویسرباز سرباز

قبرمبنویسیدقبرمبنویسید
سرباز.ننویسیدسرباز.ننویسید

سردار،سپهبد،سردار،سپهبد،
فرماندهنیرویفرماندهنیروی

قدس،نه.بنویسیدقدس،نه.بنویسید
سرباز.هیچچیزسرباز.هیچچیز

دیگریننویسید.«دیگریننویسید.«

نبودم، ولی یک روز به خودش گفتم که آقای 
ســـلیمانی! حاضری رئیس جمهور بشوی؟ 
گفتم مـــن مخالفم، ولـــی می خواهم نظر 
خودت را بدانم. گفت اگر آقا به من تکلیف 
کنند که بیا رئیس جمهور بشو، آن قدر پیش 
آقا گریه می کنم تا دســـت از سرم بردارند. 
همه قدرت را بـــا چنگ و دندان می گیرند.

همه تا احســـاس می کنند کـــه می توانند 
چهار تا رأی جمع کننـــد، می پرند تا قدرت 
را بگیرند اما او دنبال قدرت نبود. جوانی 
نامه نوشته بود به ایشان که بیا کاندیدای 
ریاست جمهوری بشو. من اگر جای ایشان 
بودم و نمی خواستم کاندیدا بشوم، نامه 
را می انداختم توی ُخردکن و می گفتم این 
چیســـت که نوشـــته؛ اما او این طور نبود. 
نمی گفت حاال یک نفر چیزی نوشته، بلکه 
جواب نامـــه اش را داد. ایـــن عین عبارات 
سردار ســـلیمانی اســـت: »افتخار من این 
است که سربازصفر بر سر پست دفاع از ملتی 
هســـتم که امام)رحمة هللا علیه( می فرمود 
جانم فدای آنها باد. من سرباز صفرم. روی 
قبرم بنویسید سرباز؛ ننویسید سردار، سپهبد، 
فرمانده نیروی قدس، نه.بنویسید سرباز. 
هیچ چیز دیگری ننویسید.« این حرف های 

او شعار نبود.
حاال درباره این که چطور ســـردار سلیمانی 
این گونه شـــد، هر کســـی چیزی می گوید. 
بعضی هـــا می گویند او اســـتاد داشـــت و 
اســـتادش که بود و چه بود؛ اما من نگاهم 
این است که استادش ولّی فقیه بود. البته 

استاد های دیگری هم داشت که هیچ وقت 
از آنها جدا نشـــد: فرماندهان شهید لشکر 
ثارهللا. او از سال ۶۵ تا لحظه شهادتش با 
مهدی زندی زندگی می کرد، با جانشـــین 
لشکر ثارهللا حاج قاسم میرحسینی زندگی 
می کرد، با حاج یونس زنگی آبادی، فرمانده 
تیپ امام حسین زندگی می کرد، با مهدی 
مغفـــوری، فرمانده بســـیج کرمان زندگی 

می کرد. 
این یــک نکتــه اســت؛ امــا نکتــه مهم تــر این 
کــه حاج قاســم از اول زندگــی اش می خواهد 
پشــت ســر یــک نفــر مخفــی بشــود تــا 
خــودش را نبینــد. در کرمــان هــم وقتــی 
ــد  ــی ام، می خواه ــن ک ــد م ــد بگوی می خواه
ــف اللهی  ــود، یوس ــرح بش ــف اللهی مط یوس
ــؤال  ــه س ــون هم ــه؟ چ ــود. چگون ــزرگ بش ب
می کننــد ایــن یوســف اللهی کیســت کــه 
حاج قاســم می خواهــد کنــار او دفــن بشــود. 
 هــر آدمــی می گویــد آقــا مــن 

ً
خــب، معمــوال

ــزرگ  ــخصیت ب ــالن ش ــر ف ــار قب ــد کن را ببری
 اگــر مــن بگویــم مــرا ببریــد 

ً
دفــن کنیــد، مثــال

کنــار قبــر امــام؟هر؟ دفــن کنیــد، دلیلــش ایــن 
ــور  ــام؟هر؟ ن ــو ام ــم از پرت ــه می خواه ــت ک اس
بگیــرم. حــاال حاج قاســمی کــه خــودش 
خورشــید اســت، اگــر می خواهــد بــرود کنــار 
ــن  ــس ای ــود، پ ــن بش ــف اللهی دف ــر یوس قب
نشــان می دهــد یوســف اللهی کیســت. و 
حاج قاســم حتــی بعــد از شــهادتش هــم 

می خواســت دیــده نشــود. 
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کـه مسـائلی مهمتریـن  از یکـی
سلیمانی،فارغ دربارهشهادتسردار
نحـوهشـهادتایشـانبایـدبـهآن از
پرداختهشود،چرایییتصمیمآمریکا
بـرایانجـامایـنجنایـتتروریسـتی
دنیـا،  در میدانیـم اسـت.
پروتکلهـایامنیتـیبـرایافـرادو
شـخصیتهایبرجسـتهوجـوددارد
تمامکشـورهاخودراملزم

ً
کهمعموال

بـهرعایـتآنمیداننـد.چـراآمریـکا
دستبهاینجنایتزد؟

آمریکایپی ها در سال های اخیر با شکست های 
بزرگ و متعدد سیاســـی مواجه شـــده  و در 
چند بعد، شکســـت های جدی خورده اند. 
یکی از این شکست ها در حوزه بازدارندگی 
آنهاست. بازدارندگی آمریکا به شکل بسیار 
قابل مالحظه ای خدشه دار شده و دیگر آن 
قدرت گذشته را ندارد. در سال های گذشته، 
اگر آمریکا چشـــم غره ای می رفت و تشری 
می زد یا پیغامی برای یک طرفی می فرستاد، 
همه حساب کار دست شان می آمد و از این 
جهت که ابرقدرت بود از آن تبعیت می کردند؛ 
اما امروزه قـــدرت آمریکا در دنیا به چالش 
کشیده شده و دیگر این توانمندی  در آمریکا 
وجود نـــدارد. مالحظه کردیـــد، در ماجرای 
ساقط  شدن پهپاد پیشرفته آمریکایپی توسط 
ایران، آمریکایپی ها هیچ عکس العملی نشان 

هم در رزم فرمـانده
بودو هــم در تقــوا

بررسی ابعاد شخصیتی و سبک مد�ریتی شهید سلیمانی در گفت وگو با سردار حجازی

ســـردار ســـرتیپ پاســـدار ســـیدمحمد حجـــازی، جانشـــین فرمانـــده نیـــروی قـــدس ســـپاه پاســـداران انقـــالب 
اســـالمی ســـال ها همـــکار ســـردار شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی بـــوده و تـــا آخریـــن ســـاعات زندگـــی ا�ـــن 
ـــل  ـــه دلی ـــد. ب ـــان باش ـــته در کنارش ـــق داش ـــراق، توفی ـــه ع ـــان ب ـــان از لبن ـــت ا�ش ـــش از عزیم ـــد، پی ـــرد مجاه بزرگم
ـــازی  ـــردار حج ـــا س ـــو ب ـــت. گفت وگ ـــنیدنی اس ـــم ش ـــا حاج قاس ـــدار ب ـــن د� ـــرات او از آخری ـــک، خاط ـــی نزد� همراه
ـــلیمانی  ـــهید س ـــی ش ـــخصیتی و مد�ریت ـــای ش ـــه ای از و�ژگی ه ـــم گوش ـــا بتوانی ـــود ت ـــم ب ـــی مغتن ـــا فرصت ـــرای م ب

را منعکس کنیم و تحلیل او را  از چرا�یی اقدام جنا�ت کارانه آمریکا  در ترور حاج قاسم بشنو�م.

ندادند و این پیامی منفی  به همه کشورهای 
در محور آمریکا بود؛ این که آمریکا از خودش 
نمی تواند دفاع کند، چه برســـد به این که 
بخواهد از دوستان و هم پیمان خود دفاع 
کند. بنابراین قدرت بازدارندگی آمریکا ضربه 
خورده و دیگر هیمنه و سلطه و قدرت سابق 

را ندارد.
تکنولوژیکـــی  شکســـت  دوم،  نکتـــه 
آمریکایپی هاست. وقتی پهپاد بسیار پیشرفته 
آنها با پدافند هوایپی و بومی ایرانی ساقط 
می شود، این یک شکســـت تکنولوژیکی 
اســـت؛ وقتی انصارهللا یمن به پاالیشگاه 
آرامکو و تأسیســـات نفتی عربستان حمله 
می کند و سامانه های پدافندی  پیشرفته ای 
که آمریکا در اختیار دولت سعودی گذاشته، 
نمی تواند حمله را کشف و با آن مقابله کند، 
این بیانگر شکست تکنولوژیکی آمریکاست. 
وقتی اســـرائیلی ها دائم از پیشرفت های 
تســـلیحاتی و ســـالح های دقیق حزب هللا 
جزع و فزع می کنند، این یعنی پیشـــرفت 
تکنولوژیکـــی جبهه مقاومت و شکســـت 

تکنولوژیکی آنها.
ناکامی هـای  و  شکسـت ها  دیگـر،  بعـد 
سیاسـی  اسـت که آمریکایپی ها بـا آن مواجه 
شـده اند. در سـال های اخیـر، آمریکایپی هـا 
در قضایای متعـددی در مجامع بین المللی 
تنها ماندنـد و بارها تالش کردنـد یک اجماع 

بین المللـی و نیـروی سراسـری بـرای حضـور 
در خلیـج فـارس بـه وجـود بیاورنـد، ولـی 
نتوانستند. از برجام خارج شدند و خواستند 
کشـورهای اروپایپـی را بـا خودشـان همـراه 
کننـد، ولـی نتوانسـتند؛ در همیـن معاملـه 
کشـورهای  می کننـد  تـالش  خیلـی  قـرن 
مختلـف را بـا خودشـان همـراه کننـد، ولـی 
از  بنابرایـن  نمی تواننـد؛  و  نتوانسـته اند 
نظـر سیاسـی و دیپلماسـی هـم شکسـت 
خورده اند. شـاید تنهـا چیزی که بـرای آمریکا 
باقـی مانده، قـدرت اقتصـادی  اسـت که آن 

هـم بـه چالـش کشـیده خواهـد شـد.
آنهـا چـون ابـزار دیگـری در اختیـار ندارنـد، 
بـه سـالح تحریـم اقتصـادی و مجازات هـای 
اقتصادی رو آورده اند؛ وگرنـه از نظر نظامی، 
دیپلماسی، تکنولوژیکی و از بسیاری جهات، 
ناتوانی های آنها برمال و آشکار شده و در یک 
جملـه، هیمنـه آمریـکا، سـلطه آنهـا و وجهه 
ابرقدرتی شـان فـرو ریخته اسـت. البتـه این 
عرض مـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آمریکا 
پایان یافته و تمام شده و هیچ قدرتی ندارد. 
نـه، نمی خواهـم شـعاری صحبـت کنـم و 
غیرواقعـی حـرف بزنـم، ولـی اگـر بخواهیـم 
ارزیابـی واقعی بکنیـم، باید بگوییـم قدرت 
بازدارندگـی، قـدرت تکنولوژیکـی و قـدرت 
سیاسـی آمریـکا رو بـه افـول و نمـودار آن 
نزولـی اسـت و ایـن تلقـی و جمع بنـدی در 
منطقه بـه وجود آمـده که آمریـکا نمی تواند 
از خـودش و از هم پیمانـان خـودش دفـاع 
کنـد و در نتیجه دیگـر قدرتی نیسـت که باید 

از او ترسـید. 
با درنظرگرفتن این موارد، آمریکایپی ها به این 
نتیجه رسیدند که باید شوکی وارد کنند تا با 
این شوک به زعم خودشان مثبت، بتوانند 
مسیر را عوض کنند ، بنابراین دست به این 

اقدام زدند.

بهنظرتانچراآمریکاحاجقاسمرا
برایترورانتخابکرد؟

می شد هر فرمانده دیگری غیر از حاج قاسم 
ســـلیمانی را هدف قرار دهند و دســـت به 
اقدام دیگری بزنند، به عنوان مثال نقطه ای 
را بمباران کننـــد، اما ایـــن گزینه ها چنین 
بازتاب گسترده ای به همراه نداشت. آنها 

قدرتبازدارندگی،قدرتبازدارندگی،
قدرتتکنولوژیکیقدرتتکنولوژیکی
وقدرتسیاسیوقدرتسیاسی
آمریکاروبهافولآمریکاروبهافول
ونمودارآننزولیونمودارآننزولی
استواینتلقیواستواینتلقیو
جمعبندیدرمنطقهجمعبندیدرمنطقه
بهوجودآمدهکهبهوجودآمدهکه
آمریکانمیتواندآمریکانمیتواند
ازخودشوازازخودشواز
همپیمانانخودشهمپیمانانخودش
دفاعکندودرنتیجهدفاعکندودرنتیجه
دیگرقدرتینیستدیگرقدرتینیست
کهبایدازاوترسیدکهبایدازاوترسید
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می خواستند یک کار بزرگ در ابعاد جهانی 
انجام بدهند؛ کاری که بازتاب های گسترده و 
بین المللی داشته باشد. البته شرایط داخلی 
آمریکا هم روی این تصمیـــم و اقدام مؤثر 
بوده و آنها را هم نمی شود نادیده گرفت؛ 
 همین که آمریکا در آستانه انتخابات 

ً
مثال

بود و زمزمه های اســـتیضاح آقای ترامپ 
 اینها هم در 

ً
هم به گوش می رســـید و قطعا

این تصمیم بی تأثیر نبوده. حتی فشارهایپی 
که رژیم صهیونیستی بر آمریکا وارد کرده و 
مطالباتی که از آمریکا برای حمایت از خودش 
داشته است و این که رژیم صهیونیستی به این 
جمع بندی رسیده بود که حاج قاسم سلیمانی 
جایگزین ندارد، در این تصمیم بی تأثیر نبوده 

است.
خودشـان  تحلیل هـای  در  اسـرائیلی ها   
انجـام  کـه  ترورهایپـی  گاهـی  می گوینـد 
داده انـد بـه ضررشـان تمـام شـده اسـت. 
 می گوینـد دبیـرکل قبلـی حـزب هللا را 

ً
مثـال

تـرور کردیـم، فـردی خطرناک تـر از او روی کار 
آمـد و او سید حسـن نصرهللا اسـت. بنابراین 
می گویند گاهـی این ترورها نه تنهـا به نفع ما 
نیست بلکه به ضرر ماسـت. اما در جاهایپی 
افراد و عناصری هستند که جایگزین ندارند، 
اینهـا منحصربه فردنـد و کسـی نمی توانـد 
جـای آنهـا  را پـر کنـد. در مـورد حاج قاسـم 
سـلیمانی هم به همیـن جمع بندی رسـیده 
بـر  صهیونیسـت ها  فشـار  لـذا  و  بودنـد 
آمریکایپی ها برای چنین اقدامـی را هم نباید 
از نظـر دور داشـت. اگرچـه صهیونیسـت ها 
بعـد از ایـن تـرور، پشـت سـر آقـای ترامـپ 
پنهان شـدند و کمتر اظهارنظـر کردند و حتی 
نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتی بـه وزیران 
خودش ابـالغ کرد که کسـی اظهارنظـر نکند، 
ولـی ایـن دلیـل  نمی شـود کـه مـا دسـت 
جنایتـکار اسـرائیلی ها و نقـش آنهـا را در این 
حادثـه نادیـده بگیریـم. بنابرایـن آنهـا بـه 
دنبـال یـک شـوک تغییردهنـده  بودنـد تـا 
جـو سـنگینی را کـه علیـه آمریکایپی هـا بـه  
وجود آمده بود،بشکنند و معادالت را تغییر 
بدهند. البته به چنین دسـتاوردی نرسـیدند 
و نخواهنـد رسـید. همیـن حضـور میلیونـی 
مـردم در مراسـم تشـییع و اجتماعاتـی کـه 
برای حاج قاسـم سـلیمانی در ایـران و جهان 

برگـزار شـد، بزرگ تریـن پاسـخ بـود؛ یعنـی 
یـک »نـه«  بـزرگ و بی سـابقه سراسـری در 
جهان اسـالم و میان آزادی خواهان جهان به 
 انتظار نداشـتند که با 

ً
آمریکا بود و آنها قطعا

چنین واکنشی مواجه بشوند. پاسخ نظامی 
ایـران و حملـه بـه پایـگاه عین االسـد هـم بار 
دیگـر بـه آنهـا ثابـت کـرد قـدرت بازدارندگی 
آمریکایپی ها و تسـلط و سـلطه تکنولوژیکی 
آنها پایـان یافته اسـت. نشـان داد آنهـا دیگر 
قـدرت بالمنـازع و تعیین کننـده مسـیرها و 

سرنوشـت جهـان نیسـتند.
اینهــا گمــان می کردنــد بــا تــرور ســردار 
ســلیمانی نفس هــا در ســینه ها حبــس 
خواهــد شــد و همــه ســر تعظیــم در برابــر 
آمریــکا فــرود خواهنــد آورد، امــا نتیجــه 
 عکــس ایــن بــود. امــروز آمریکایپی هــا بــرای 
این کــه کســی در عــراق یــا دیگــر مناطــق بــه 
ــد  ــاس افتاده ان ــه التم ــد، ب ــه نکن ــا حمل آنه
و در وحشــت و خــوف سراســری به ســر 
می برنــد و آن شــوک مثبتــی که مدنظرشــان 

ــد. ــل ش ــی تبدی ــوک منف ــک ش ــه ی ــود ب ب

 بهتشییعباشکوهشهیدسلیمانیو
شهدایمقاومتاشارهکردید.عجیب
بودکهدربرخیکشورهامانندهندهم
مردمبهســـوگواریوبزرگداشـــت
شهیدسلیمانیپرداختند.دلیلاین

حضورچهبود؟

حضور مردم در تشییع سردار سلیمانی فقط 
حمایت و دفاع و یـک بزرگداشـت برای یک 
 سردار سلیمانی 

ً
شـخص نبود؛ اگرچه انصافا

یـک فرمانـده بی بدیـل و یـک فـرد بسـیار 
خودسـاخته و متعالـی بـود، امـا بسـیاری از 
کسـانی که در این اجتماعات شـرکت کردند 
او را از نزدیـک نمی شـناختند. به عنـوان 
مثـال، کسـانی کـه در هنـد بـه خیابان هـا 
آمدنـد و تظاهـرات کردنـد، شـاید اولیـن بـار 
بود که اسـم قاسم سـلیمانی را می شنیدند، 
ولـی همیـن کـه فهمیدند او کسـی اسـت که 
با تروریسـم مبـارزه کرده، بـا اسـرائیل مبارزه 
کـرده و به دسـت آمریکایپی هـا بـه شـهادت 
رسـیده، برای شـان کافی بـود بیاینـد و فریاد 
اعتـراض خودشـان را علیـه آمریکایپی هـا 
بلنـد کننـد. ایـن حضـور، دفـاع از یـک خـط 
اسـت، دفاع از یک تفکر اسـت، دفاع از یک 
مکتـب اسـت. همان طور کـه مقـام معظم 
رهبری فرمودند، شهید سلیمانی درحقیقت 
حامـل پیام یـک مکتـب اسـت، رسـاله یک 
مکتـب اسـت و او بـا فکـر و عمـل خـودش 

تجسـم دهنده ایـن تفکـر و اعتقـاد بـود.

 میخواهیمبـــهبررســـیابعاد
شـــخصیتیحاجقاســـمبپردازیم.
و باالخرهشماسالهاباایشانهمکار
همرزمبودهایدوبیانبرخیویژگیها
وخاطراتاززبانشماشنیدنیاست.

مردمدر مردمدرحضور حضور
تشییعسردارتشییعسردار

سلیمانیفقطسلیمانیفقط
حمایتودفاعحمایتودفاع

ویکبزرگداشتویکبزرگداشت
براییکشخصبراییکشخص

نبود،اینحضور،نبود،اینحضور،
یکخط یکخطدفاعاز دفاعاز

یک یکاست،دفاعاز است،دفاعاز
است،دفاعاز است،دفاعازتفکر تفکر

یکمکتباستیکمکتباست

 ویژه نامه نخستین سالگرد 
نماز جمعــه تاریخــی ۲۷ دی
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درباره شـــهید ســـردار ســـلیمانی، شاید 
دقیق ترین، بلندترین، زیباترین و رساترین 
بیان را رهبر معظم انقالب داشتند و همه 
بزرگانی که در ایـــن زمینه صحبت کردند و 
گفتند، اینها همه در جای خودش محفوظ 
اســـت؛ اما آنچه بنده از شهید ســـلیمانی 
می توانم بیان بکنم این است که ایشان 
 یـــک شـــخصیت منحصربه فرد 

ً
انصافـــا

بود؛ یعنی دفاع از انقالب و نظام اسالمی 
و پایبندی به مکتب امام خمینـــی؟هر؟ را از 
نوجوانی و جوانی شروع کرده بود، اقدام 
عملی را به عنوان یک رزمنده و به عنوان یک 
مجاهد در جبهه های نبرد شروع کرده و در 
این جبهه ها بزرگ شده بود. سردار سلیمانی 
چهل سال در جبهه بود؛ فقط این نبود که 
در دوران داعش و این چندســـاله در جبهه 
باشد.  او چهل ســـال در جبهه بود. حتی در 
سال های بین پایان دفاع مقدس و حضور 
ایشـــان در نیروی قدس، ایشان به عنوان 
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شـــرق کشور 
وارد عمل شـــد و مبارزه بزرگی را علیه اشرار 
و قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت مردم را 
در  سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان 
به خطر انداخته بودند، شروع کرد. در آن 
سال ها وضع امنیتی در مناطق جنوب شرق 
خیلی نامناسب بود. ایشـــان امنیت را به 
آنجا برگرداند و به مردم هدیه کرد و بعد هم 
در نیروی قدس حضور یافت. این کارنامه 
درخشـــان و سراسر نوری اســـت که سردار 

سلیمانی از خود بر جای گذاشته است. 
بسیار پرکار بود. همه می دانند کارهایش 
را صبح بســـیار زود آغاز می کرد و می گفت 
عادت ندارم در بین روز بخوابم و تا آخر شب 
هم کار می کرد. بعضی از دوستان می گفتند 
او نیروی خارق العاده ای دارد. عادی نیست 
که یک انسان این همه قدرت کار و تالش 
و فعالیت داشته باشد، از این جلسه به آن 
جلسه، از این جبهه به آن جبهه، از این شهر 
به آن شهر، و بتواند همه اینها را به سرانجام 

برساند.
شاید برای شـــما جالب باشـــد که سردار 
سلیمانی با آن همه تالش و مشغله و حضور 
دائمی در میدان جنگ، بسیار اهل مطالعه 
بود. همیشه کتاب هایپی در کیفش بود و در 

جابه جایپی ها و مسافرت ها مطالعه می کرد. 
 در هواپیما به محض نشســـتن روی 

ً
مثال

صندلی، کتابی درمی آورد و مطالعه می کرد. 
کتاب های مختلف هـــم می خواند؛ رمان، 
کتاب هایپی با موضوع تاریخ اسالم و حتی 
مربوط به فروپاشی سوسیالیسم و نظام های 
کمونیستی در جهان. بخش هایپی از کتاب ها 
 برگردد و بیشتر 

ً
را هم عالمت گذاری که بعدا

روی آنها دقت کند. 
در عبادت هم وقت می گذاشت، بعد از نماز 
مدت زیادی سر سجاده می نشست و ذکر 
می گفت. بعضی از دوستان گفته اند وقتی 
ورزش می کرد و وقت هایپی که در اســـتخر 
راه می رفت یا کوه پیمایپی می کرد ذکر هم 
می گفت. یکی از برادران می گفت یک بار 
رفتم در حین ورزش کردن با ایشان صحبت 
کنم که گفت خواهـــش می کنم کمی اجازه 
بده ذکرهایم تمام بشود، بعد صحبت کنیم؛ 

یعنی اهل ذکر بود، اهل عبادت بود.
در ســـال های مبارزه با داعـــش، بعضی از 
دوستان می گفتند در گرمای باالی ۵۰ درجه   
در بیابان هـــای عراق، امـــکان روزه گرفتن 
نیســـت و بعضـــی از رزمندگان اســـتناد 
می کردند که روزه گرفتن واجب نیســـت، 
ولی ایشان در آن شرایط بسیارسخت روزه 
می گرفت و به اعمال عبادی خودش پایبند 
بود؛ طبق آنچه حضرت آقا فرمودند: متشرع 
بود و مراعات حدود شـــرعی را می کرد. در 
فعالیت هایپی که علیه ضد انقالب داشت، 
مراقب بود خدای ناکرده به کسی به ناحق 

آسیبی نرسد.
ایشـــان ضمن این که در میـــدان و در کار، 
بسیار جدی ، قاطع و ســـختگیر بود - اهل 
تعارف نبود و اگر کســـی خطا می کرد با او 
برخورد می کرد و گاهی خیلی صریح و تند 
اخطار می داد که این کار شما اشتباه بوده - 
درعین حال بسیار مهربان بود. گاهی بوسه 
به دست یک رزمنده می زد و او را در آغوش 
می کشید. بسیاری از خانواده های شهدا او را 
 به عنوان پدر خودشان می دانستند 

ً
واقعا

و یک بار دیگر با شهادت حاج قاسم یتیم 
شدند. او با آنها ارتباط عاطفی بسیار عمیقی 
داشـــت. بعـــد از جلســـات کاری، خیلی 
صمیمی می شـــد و حتی شـــوخی می کرد. 

گرم می گرفت. محبت داشت. به مشکالت 
افراد و فرماندهـــان زیرنظر خودش توجه 
می کرد  که آیا کسی مشـــکلی دارد که به آن 
رسیدگی کند؟ سفارش او را می کرد و خالصه 
این که ایشـــان در اوج قاطعیت، محبت و 

رأفت داشت.

خـــودبا دیدار  حضـــرتآقـــادر
فرماندهـــانگفتنـــدایشـــانیک
عرصه مســـلطبر فرمانـــدهجنگاور
اینبارهتوضیح در

ً
نظامیبود.لطفا

دهید.
حاج قاســـم ســـلیمانی از میدان نبرد باال 
آمد. از رزم انفرادی تا فرماندهی لشکر ۴۱ 
ثارهللا و بعد فرماندهی نیروی قدس، رشد 
بسیار سریع و قابل مالحظه ای داشت و در 
ابعاد مختلف از یـــک فرمانده میدانی به 
یک فرمانده راهبردی و با دیدگاه های بلند 
تبدیل شـــد، اما وقتی به این مرتبه رسید 
_یعنی مدیریت راهبردی در سطح بسیار 
عالی و کالن_ ارتباطش با میدان قطع نبود 
و این یعنی حضور هم زمـــان در میدان و 
مدیریت راهبردی. این طور نبود که بنشیند 
در اتاق خودش و فقط به کلیات بسنده کند. 
نه! می رفت در میـــدان، میدان را می دید، 
در جریان شرایط و اوضاع بود و جمع این 
دو سخت است. اگر کسی بخواهد هم کار 
راهبردی بکند و به موضوعات کالن بپردازد و 
هم ارتباطش را با میدان قطع نکند، با عناصر 
میدانی ارتباط داشته باشد، اطالعات موردی 
از میدان داشته باشـــد، با هم قابل جمع 
نیست ولی حاج قاســـم وقت می گذاشت 
و با صرف انرژی مضاعف، ایـــن دو را کنار 
هم حفظ می کرد. این طور نبود که فقط به 
گزارش سلسله مراتب فرماندهی اکتفا کند. 
به جای این که منتظر بنشـــیند که گزارش 
مشکالت از سلسله مراتب به او برسد و به 
او بگویند در جبهه چـــه می گذرد، خودش 
می رفت و می دیـــد در جبهه چه اتفاقاتی 
افتاده. به خـــط مقدم می رفت و کســـب 
اطالع می کرد. می رفت از زبان فرماندهان 
میدانی می شنید و همان جا دستورات الزم را 
می داد. این کار شاید جمع بین اضداد باشد 
ولی او اضداد را بـــا هم جمع کرده بود؛ هم 

حاجقاسمحاجقاسم
اینطورنبودکهاینطورنبودکه
فقطبهگزارشفقطبهگزارش
سلسلهمراتبسلسلهمراتب
فرماندهیاکتفافرماندهیاکتفا
کند.بهجایاینکهکند.بهجایاینکه
منتظربنشیندکهمنتظربنشیندکه
گزارشمشکالتگزارشمشکالت
ازسلسلهمراتبازسلسلهمراتب
بهاوبرسدوبهاوبهاوبرسدوبهاو
بگوینددرجبههچهبگوینددرجبههچه
میگذرد،خودشمیگذرد،خودش
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قاطعیت و محبت، هم مدیریت راهبردی 
و حضور میدانی، هم مطالعه و رسیدگی به 

امور معنوی و شخصی. 
من خودم از ایشان شنیدمـ _شاید سال دوم 
ظهور داعش و حضور نیروهای آمریکایپی در 
عراق به بهانه مبارزه با داعش بود_ایشان 
گفت آمریکایپی ها می خواهند منطقه شرق 
فرات و مثلث معروف به منطقه جزیره که 
بین فرات و مرز عـــراق و منطقه بوکمال و 
دیرالزور قرار دارد را بگیرند و اینجا بمانند. 
پرسیدم آیا اطالعاتی در این زمینه دارید؟ 
اخباری به شما رسیده است؟ گفت: نه، اما 
آمریکایپی ها اگر بخواهنـــد در این منطقه 
حضور طوالنی مدت داشته باشند، این کار را 
خواهند کرد. یعنی ایشان این نگاه راهبردی  
را داشت و می دانست دشمن چه کار خواهد 
کرد و بعد هم گفت برنامه آنها این است 
که کل مرز بین عراق و ســـوریه را در اختیار 
بگیرند، بنابراین ما باید به سرعت به مرزهای 
عراق و سوریه برسیم و عملیات را به سمت 

منطقه دیرالزور و بوکمال ببریم.
 بعضی از دوســـتان می گفتند آماده سازی 
عملیات زمان می برد، کار دارد، باید جاده 
بکشیم. باید کار کنیم. ایشان نمی پذیرفت. 
می گفت نه. باید این کار به سرعت انجام 
 با حضور شبانه روزی خودش، 

ً
بشود و واقعا

با پیگیری جزءبه جزء کارها، به سرعت به 
مرزهای دو کشور رسید. این یک نمونه از 

عمق نفوذ نگاه ایشان است.
ســاختارهایپی کــه ایجــاد کــرد نمونــه دیگری 
ــاید  ــت. ش ــان اس ــگاه ایش ــوذ ن ــق نف از عم
خیلی هــا ایــن ســاختارها را بــاور نمی کردند، 
باور نداشــتند شــدنی باشــد کــه یگان هایپی 
از نیروهــای رزمنــده کشــورهای مختلــف 
درســت بشــود بــرای مبــارزه بــا داعــش؛ 
ماننــد فاطمیــون و زینبیــون و دیگــر 
گروه هــا؛ ولــی همــت بلنــد و نــگاه راهبردی 
برمی داشــت،  کــه  بلنــدی  گام هــای  و 

ــود. ــق ش ــا محق ــد اینه ــب ش موج

کنند  ممکناستبعضیهاتصور
فرماندهانســـپاه،یاافـــرادیمثل
حاجقاسمســـلیمانیبااینروحیه
شهادتطلبی،توجهچندانیبهجان

نیروهاورزمندگانخودندارند.
این طور نبود. حاج قاسم به جان تک تک 
افراد خودش اهتمام داشت، توجه داشت. 
این خیلی برای او مهم بود. وقتی یک نفر 
از رزمندگان به شـــهادت می رسید، ایشان 
به شدت متأثر می شد و برای بعضی گریه های 

طوالنی و شدید می کرد. 
یک بـار بـه ایشـان عـرض کـردم حاجـی، مـا 
بایـد از اوضـاع میـدان در سـوریه مطلـع 
باشـیم، باید بدانیم اینجا چه می گذرد و این 
برای کسـب تجربه و ارزیابی هـا و اداره کار ما 
مؤثر اسـت. گفت درسـت می گویپـی. گفتم 
پس مـن بیایـم آنجـا گشـتی بزنیـم و میدان 
را بررسـی کنیـم؟ گفت خیلـی خب، بیـا. این 
موضوع نه یک بـار، که چندبـار اتفـاق افتاد. 
مـا می رسـیدیم بـه منطقـه حلـب، ایشـان 
یکـی از برادرهـا را مأمـور می کـرد و می گفت 
فالنـی، بـا ایشـان)یعنی مـن( بـرو گشـتی 
بزنیـد، آخریـن وضعیـت را بـه ایشـان بگو و 
توضیـح بـده. مـا هـم می رفتیـم و یـک روزه 
ایشـان  کـه می شـد  برمی گشـتیم. عصـر 
می گفـت کار تمام شـد، برگرد بـرو! می گفتم 
نـه، مـن آمـده ام اینجـا چنـد روز بمانـم. 
می گفـت نـه. بـرای چـه بمانـی؟ می گفتـم 
خب شـما اینجـا هسـتی، مـن هـم می مانم 
دیگر. می گفت نه. من اینجا هسـتم، وظیفه 
من این است که اینجا باشـم. تو کارت اینجا 
نیسـت. کار دیگری داری. دلیلی نـدارد اینجا 
بمانی. یـک وقـت اتفاقـی برایـت می افتد؛ 
برو! یعنـی این قدر توجـه داشـت. می گفت 
دلیلـی نـدارد تو اینجـا بمانـی، ولی مـن باید 
بمانم؛ آن کسـی که باید بماند و مبـارزه کند، 
اگر خسـارتی هم پیـش بیایـد، شـهادتی هم 
پیـش بیایـد طبیعـی اسـت، مسـیر جنـگ 
اسـت، ولـی افـرادی کـه ضرورتـی بـرای 
ماندن شـان نیسـت چـرا بماننـد؟ خیلی هـا 
می رفتنـد از ایشـان درخواسـت می کردنـد 
مـا می خواهیـم بیاییـم به جبهـه سـر بزنیم، 
می گفت برای چـه می خواهید بیایید؟ اینجا 
خطر اسـت، جـواب خـون شـما را چه کسـی 

می خواهـد بدهـد؟ 
در عملیات به حفظ جان مردم بسیار توجه 
داشت. گاهی وقت ها با یک فشار و با یک 
عملیات می توانستیم به موفقیت های بزرگی 
برسیم ولی این کار مستلزم آن بود که مردم 

در معرض خطر قرار بگیرند و ایشان زیر بار 
نمی رفت و قبول نمی کرد. می گفت نه، ما 
از این منطقه عمل نمی کنیم، از آن منطقه 
وارد می شویم که خسارتی به کسی نرسد و 
 شنیده اید که 

ً
جان مردم به خطر نیفتد. حتما

ایشان مدتی در منطقه بوکمال در خانه ای 
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زندگی می کرد و محل استقرارش بود. روز آخر 
یادداشتی نوشت با این مضمون: صاحبخانه 
محترم، من چند روزی اینجا بودم. سعی کردیم 
خسارتی به خانه شما وارد نکنیم، حالل کنید، 
این هم شماره تلفن، اگر خواستی تماس بگیر، 
ما حاضریم هزینه شما را بپردازیم. خب، این 
 
ً
التزام به مسائل شرعی، اخالقی و دینی واقعا

بسیار درس آموز است. 

  بـــاتوجـــهبـــهمأموریتهـــای
حاجقاسمدرصحنهنبرد،عموممردم،
جنگی ایشانرابهشـــجاعتوتدبیر
شخصیت میشناســـند،اماوجهیاز
مغفـــولماندهکهقدرتایشـــاندر
مذاکرهاست.حضرتآقاهمفرمودند
وقانعکنندهبود. سخنایشاناثرگذار

اینبارهتوضیحدهید. در
ً
لطفا

کسـی که می خواهـد دیگـران را قانع کنـد، اول 
بایـد خـودش صـورت واضحـی از مسـئله در 
اختیـار داشـته باشـد، یعنـی تـا یـک برداشـت 
روشـن و واضـح از مسـئله در ذهـن شـخص 
نباشـد، نمی تواند دیگران را هـم قانع و مجاب 
کند. دوم این که مبانی اش باید درسـت باشـد؛ 
مبانـی قـوی و متعیـن. وقتـی تعـارض در فکـر 
و در عمـل نباشـد می شـود دیگـران را قانـع 
کـرد. این کـه گاهـی نمی توانیـم طـرف مقابـل 
 مبانی 

ً
را قانـع کنیم به خاطـر این اسـت کـه اوال

 این که صورت 
ً
خودمان در تعارض اسـت؛ ثانیا

مسـئله بـرای خودمان هم مشـخص نیسـت و 
اطالعـات دقیـق و گسـترده و میدانـی نداریـم. 
ویژگـی ایشـان ایـن بـود کـه اطالعـات قـوی 
و گسـترده داشـت. خیلی هـا تحلیلـی ارائـه 
کـه  می کننـد  پیشـنهاد  راه حلـی  می دهنـد، 
مبتنی بـر واقعیـات و حقایق نیسـت؛ حدس و 
گمان اسـت، ولی ایشـان هـر کجا بـرای مذاکره 
و تصمیم گیـری می رفـت، آخریـن وضعیـت  و 
دقیق ترین حوادث را تبیین و تشـریح می کرد و 
می گفت بـه این دالیل و بر اسـاس ایـن مبانی، 
باید این کار را کرد. مالحظه شـخصی و سیاسـی 
و ماننـد اینهـا را هـم نداشـت. این طـور نبـود 
که بـه چیـزی فکر کنـد امـا چیز دیگـری بـه زبان 
بیـاورد. صداقـت و عـدم سیاسـی کاری باعـث 
می شـد قـدرت قانع سـازی در او ایجـاد بشـود. 
گاهـی کـه ایشـان بـا فرماندهـان و مسـئوالن 
سوریه جلسـه می گذاشـت، اطالعات او بیشتر 
و دقیق تـر از آنها بود. خـب، در چنین شـرایطی 
می توانی بهتریـن راه حل را ارائـه بدهی و طرف 

را قانـع کنـی.

ویژگیهایشخصیتی از  یکیدیگر
انقالباسالمیبه حاجقاسمکهرهبر
آناشارهکردند،انقالبیگریایشان
بـــود.دربارهاینویژگیشـــهیدهم

توضیحدهید.

چیزی که ما از حاج قاسم ســـراغ داریم این 
است که وقتی آمریکایپی ها برای ایشان پیام 
فرســـتادند و حداقل دو بارش را من اطالع 
دارم که با واسطه نامه فرستادند اما ایشان 
نامه را نگرفت. گفت من نامه آمریکایپی ها را 
نمی گیرم و حاضر نیستم نامه آنها را بخوانم. 
نگاهش به آمریکایپی ها این بـــود که اینها 

دشمن سرسخت ما هستند.
ایشان اعتقاد داشت باید جذب حداکثری 
داشته باشیم، باید با همه ارتباط بگیریم، 
باید از همه امکانات اســـتفاده بکنیم. در 
طول این بیست  و چند ســـالی که ایشان 
فرمانده نیروی قدس بـــود، با دولت های 
مختلـــف کار کرده، با همه ایـــن دولت ها 
هم ارتباط داشته، از اینها کمک گرفته، در 
کشورهایپی که کار می کرده، ارتباط سیاسی 
داشته و پشتیبانی هم دریافت کرده. یعنی 
این طور نبوده که با یک طرف باشد، با یک 
طرف نباشد؛ کارش ایجاب می کرده با همه 
این دولت ها کار بکند و با همه ارتباط داشته 
باشد؛ با دولت هایپی که می گویند اصولگرا 
بودند، اصالح طلـــب بودند یا نمی دانم 
اعتدالی بودند، حاج قاســـم با همه اینها 
کار کرده، ولی روحیه ایشـــان عبارت بود از 
ضدآمریکایپی بودن، اطاعـــت از رهبری و 
والیت و پایبندی به فرمایش حضرت آقا. من 
بارها از زبان ایشان شنیدم که می گفت: من 
تجربه کرده ام، در بعضی از مواقع که ما نظری 
داشتیم و حضرت آقا نظر دیگری داشتند. ما 
به نظر حضرت آقا عمل کردیم و فهمیدیم 
این درست است. خب، این والیت پذیری 
است، این اطاعت از رهبری است. اگر ایشان 
را تکه تکه می کردند، حاضر نبود یک کلمه 
غیرواقعی گزارش بدهد و بـــه حضرت آقا 
کم و زیاد بگوید. این والیت پذیری است. 
اطاعت از رهبری در این اســـت که گزارش 
واقعی بدهی، نظر خودت را هم ارائه کنی 
و هر فرمایشی هم رهبری داشتند اجرا کنی. 
ایشـــان به گفته حضرت آقا پرورش یافته 
مکتب امام خمینی بود؛ فرزند امام خمینی 
بود، فرزند حضرت آقا بود. روحیه ضدظلم 
و ضداســـتکباری داشـــت. برخوردش با 
آمریکایپی ها و اســـرائیلی ها معلوم است. 
بارها و بارها او را تهدید کردند، اما به خاطر 
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تهدید و تشر آنها کوتاه نیامد، عقب ننشست 
و کم نگذاشت. 

تهدیـــد پیـــام ایشـــان بـــرای  
میفرستادند؟

بله، پیداکردن حاج قاسم برای آمریکایپی ها 
در جبهه عراق و ســـوریه کار بسیار ساده ای 
 یک نفوذی 

ً
بود. بعضی فکر می کنند که مثال

صورت گرفته و اتفاق خاصی افتاده؛ نه! این 
هنر نبوده که آمریکایپی ها ایشان را پیدا کردند 
 علنی به آنجا رفته بود و 

ً
چون ایشان تقریبا

این دفعه اولی هم نبوده که ایشـــان را پیدا 
کردند. در گذشته و ســـال های قبل، بارها و 
بارها پهپادهای آمریکایپی باالی سر ایشان 
حاضر شدند. ایشـــان بارها آمریکایپی ها را 
باالی سر خودش دیده و به کارش ادامه داده؛ 
نترسیده، جا نزده، کوتاه نیامده، کم نگذاشته. 

روحیه انقالبی این است دیگر.

آخریـــنســـفر  ســـردار،شـــمادر
لبنانباایشانبودید.از حاجقاسمدر
آخرینساعاتزندگیشـــانبرایما

بگویید.
من یک روز قبل از شـــهادت حاج قاســـم، 
 معنویت 

ً
ایشـــان را مالقات کردم. واقعـــا

خـــاص و آرامـــش عجیبی در ایشـــان بود. 
البته ایـــن حالت را بارها در این ســـال های 
اخیر  دیده بودم. در ضمـــن هر بار جوری با 
هم خداحافظی می کردیم که شـــاید آخرین 
دیدار باشـــد، اما هیچ وقت فکر نمی کردم 
بمانیم و شهادت ایشـــان را ببینیم. حالت 
عجیبی اســـت. نمی دانم چه حالتی است 
که هم منتظر شـــهادت ایشان بودیم، هم 
شهادت شـــان غیرمنتظره بود. آن روز آخری 
هم که ایشـــان را زیارت کردم، حال وهوای 
دیگری داشـــت. این را نه این کـــه فقط من 
بگویم، همه عزیزانی که در آن سفر با ایشان 
مالقات داشـــتند،  می گفتند. ضمن این که 
خیلی عجله داشـــت برگردد. می خواســـت 
کارها را زود انجام بدهد. می گفت من در این 
سفر زیاد نمی توانم بمانم، باید زود برگردم. 
درعین حال اضطراب و دستپاچگی نداشت. 
خیلی آرام بود و طمأنینه عجیبی داشت. ما 
 نوری در چهره 

ً
که کورباطن هستیم ولی واقعا

ایشان می دیدم و احســـاس می کردم خیلی 
نورانی شده.

در آن ســـفر و در یکی از جلســـات صحبتی 
 آمریکایپی ها و 

ً
شد و به ایشـــان گفتیم اخیرا

اســـرائیلی ها خیلی تهدید می کنند، مراقب 
باشید. گفتیم شما این برنامه را حاال انجام 
ندهید، این کار را نکنید. ایشـــان گفت من 
آماده ام. مشکلی نیست. گفتیم نه حاجی، 
باالخره نقش شما در این جبهه منحصربه فرد 
اســـت، اگر شـــما به شهادت برســـید این 
جبهه ضربه می خـــورد و کار زمین می ماند. 
ایشـــان گفت همه این کارهایپی که شده و 
موفقیت هایپی که در منطقه به دست آمده، 
کار خداست، کارگردان اوست، ما بازیگریم، 
ما مهم نیستیم، اینها از ما نیست و با آمدن و 

رفتن ما هم چیزی عوض نمی شود.
 انسان دوست داشتنی و بزرگی بود. 

ً
انصافا

اگر هم گاهی اوقات تلخـــی می کرد، آن هم 
برای مان شـــیرین بود. خیلی از دوســـتانی 
که به هر دلیل حاجی به آنها تشـــری زده و 
برخوردی  کـــرده بود چون ایشـــان را خیلی 
دوست می داشتند، به دل نمی گرفتند و من 
خیلی وقت ها می دیـــدم با خنده می گویند 

حاجی به ما تشر زد. 

 ایشانعشقوعالقهخاصیهمبه
آخرین سیدحسننصرهللاداشتند.از
دیدارشهیدسلیمانیباجنابنصرهللا

بگویید.
بله، ایشان به آقای سید حسن نصرهللا بسیار 
عالقه داشت و گاهی می رفت لبنان. می گفت 
 سید را 

ً
کار خاصی در لبنان نداشـــتم، صرفا

ببینم و دوســـت داشتم با ایشان بنشینم. 
ارتباط مستمری با ایشان داشت و به نظرات 
 مثل دو 

ً
ایشان هم خیلی توجه می کرد. واقعا

برادر خیلی صمیمی و نزدیک بودند. البته 
این دو، عقد اخوت هم بسته بودند. در یک 
روز عید غدیر با هم عقد اخوت بستند و برادر 
شرعی بودند. پیشنهاد عقد اخوت هم از سوی 
آقای سیدحسن بود که گفتند امروز عید غدیر 

است، می خواهیم عقد اخوت بخوانیم.
 
ً
در این مالقات آخـــر هم به شـــکل تقریبا
 
ً
بی سابقه ای عکس یادگاری گرفتند. ظاهرا

متداول نبود در جلسات دونفره یا سه نفره 

 در جلسات بزرگ تری 
ً
عکسی بگیرند، معموال

کـــه مهمان های دیگـــری بودنـــد عکس 
می گرفتند. ولی این دفعه، هم در حال نماز، 
هم بعد از جلسه با هم عکس گرفتند. همه 
این اتفاقات یک جورهایپی غیرعادی بود، 
خیلی خاص بود. یک وقت از حاج قاســـم 
سؤال کردند اگر بخواهی به سیدحسن هدیه 
بدهی، چه چیزی می دهـــی؟ گفت حاضرم 
 عالقه شدیدی 

ً
قلبم را برای سید بدهم و واقعا

 
ً
بین آنها بود. متقابل هم بود، سید هم انصافا

عالقه خاصی به حاجی داشت. قبل از خروج از 
لبنان، هم به دختر حاج عماد گفته بود می روم 

به مقتلم. 

معظمانقالبوهمسایر  همرهبر
مسئوالنبارهاتأکیدکردهاندانتقام
خونحاجقاســـم،خـــروجآمریکااز
منطقهاست.باتوجهبهتجربهخروج
،2011 ســـال  در عـــراق  از آمریـــکا
ایـــنبـــارهچه شهیدســـلیمانیدر

برنامهایداشت؟
شـاید ایشـان خیلی دنبال مصوبه ای بود که 
مجلـس عـراق بعـد از ایـن حادثـه داد؛ ولـی 
چیـزی کـه بـا حیـات ایشـان محقـق نشـد، با 
شهادت شـان محقـق شـد. ایشـان دنبـال 
ایـن بـود کـه نفـوذ و حضـور آمریکایپی هـا در 
منطقـه پایـان یابـد. البتـه ایـن مسـتلزم یک 
 اگر 

ً
مبـارزه طوالنی مـدت اسـت، ولـی قطعـا

اقدامـات حاج قاسـم و نیـروی قـدس نبود، 
امروز بخش هـای بزرگی از سـوریه در تصرف 
آمریکایپی هـا بـود. این کـه آنهـا در بخـش 
کوچکی حضـور دارنـد و نیروی  محـدودی در 
آنجـا دارند، بـه این علت اسـت. آنهـا نیامده 
بودنـد کـه بـه ایـن مقـدار اکتفـا کننـد؛ خیلی 
بیشـتر از ایـن می خواسـتند. در عـراق هـم 
نتوانسـتند چنیـن توسـعه ای پیـدا کننـد. 
اگرچـه سـردار سـلیمانی نتوانسـت آنهـا را 
به طـور کامـل از منطقـه اخـراج کنـد، ولـی 
به شـدت محدودشـان کـرد و در حقیقـت 
جلـوی نفـوذ و گسـترش آنهـا را گرفـت. البته 
اخـراج آمریکایپی هـا از منطقـه در گـرو یـک 
مبـارزه طوالنـی اسـت کـه ان شـاءهللا بـه 
دسـت آزادگان و احرار جهـان محقق خواهد 

شـد.

بهایشانگفتیمبهایشانگفتیم
آمریکایییهاو

ً
آمریکایییهاواخیرا
ً
اخیرا
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فتوحاتبدون روسهااز
تیراندازیمامتعّجببودند

گفت وگو با سردار محمود چهارباغی

ـــه  ـــل اول توپخان ـــان نس ـــی از فرمانده ـــود چهارباغ ـــدار محم ـــرتیپ پاس ـــردار س س
ســـپاه و از همرزمـــان ســـرداران شـــهید حســـن طهرانـــی مقـــدم و حســـن شـــفیع زاده اســـت 
ـــت.  ـــته اس ـــده داش ـــپاه را برعه ـــی س ـــروی زمین ـــه نی ـــی توپخان ـــگ فرمانده ـــس از جن ـــه پ ک
ـــپهبد  ـــردار  س ـــار س ـــور و در کن ـــن کش ـــت در ا� ـــای نخس ـــوریه از روزه ـــران س ـــول بح او در ط
حـــاج قاســـم ســـلیمانی حضـــور پیـــدا کـــرد و در بخـــش توپخانـــه بـــه انجـــام عملیـــات 
مستشـــاری پرداخـــت. از ســـردار چهارباغـــی دربـــاره شـــیوه فرماندهـــی شـــهید ســـلیمانی، 

از دفاع مقدس هشت ساله تا نبرد با داعش پرسید�م. 

آنکـــهواردموضـــوع  پیـــشاز
شـــویم گفتوگـــو ایـــن اصلـــی
ـــا ـــنایییتانب ـــوهآش نح ـــریاز مختص

حاجقاسمبگویید.
مـــن در عملیـــات والفجـــر۳ در مهـــران 
بـــا حاج قاســـم آشـــنا شـــدم. آن زمـــان 
ـــور  ـــودم و مأم ـــه ب ـــردان توپخان ـــده  گ فرمان
شـــدم بـــرای پشـــتیبانی آتـــش بـــه لشـــگر 
۴۱ ثـــاراهّلل بـــه فرماندهـــی حاج قاســـم 
ابتـــدای  آنجـــا  بـــروم.  ســـلیمانی 
ــا پایـــان  آشـــنایپی مان بـــود و بعـــد از آن تـ
ــان  ــا ایشـ ــدس بـ ــاع مقـ ــال دفـ هشت سـ
مـــراوده کاری داشـــتم. بعـــد از دفـــاع 
مقـــدس، مـــن فرمانـــده  توپخانـــه نیـــروی 
ــی  ــدم. وقتـ ــداران شـ ــپاه پاسـ ــی سـ زمینـ
حاج قاســـم فرمانـــده  نیـــروی قـــدس شـــد 
مـــن بـــه واســـطه شـــغلی کـــه داشـــتم بارهـــا 
بـــرای ســـازماندهی واحدهـــای توپخانـــه و 
ــد  ــان رفت وآمـ ــه لبنـ ــزب اهّلل بـ ــی حـ راکتـ
ـــای  ـــتم. بچه ه ـــکاری داش ـــان هم ـــا ایش و ب
حـــزب اهّلل را بـــرای آمـــوزش بـــه ایـــران 
می آوردیـــم و آنهـــا را آمـــوزش عملـــی 
ــی  ــی خوبـ ــای خیلـ ــم. آموزش هـ می دادیـ
ـــان و  ـــم در لبن ـــزب اهّلل - ه ـــای ح ـــه بچه ه ب
ـــای  ـــا هدایت ه ـــم و ب ـــران - دادی ـــم در ای ه
حاج قاســـم روز بـــه روز بـــه قـــدرت آنهـــا 

ــد.  ــه شـ اضافـ

چهشدبهسوریهرفتید؟
ــن  ــه مـ ــم بـ ــب حاج قاسـ ــال 92 از جانـ سـ
خبـــر دادنـــد بایـــد بـــه ســـوریه و نـــزد ایشـــان 
بـــروم. مـــن بـــه ســـوریه رفتـــم تـــا بفهمـــم بـــا 
ـــین  ـــهید حس ـــه کاری دارد. آن روز ش ـــن چ م
همدانـــی فرمانـــده  جبهـــه ســـوریه بـــود. 
ـــیدیم .آن  ـــق رس ـــرودگاه دمش ـــه ف ـــروب ب غ
زمـــان دشـــمن فـــرودگاه دمشـــق را محاصره 
کـــرده بـــود و قصـــد تصـــرف آن را داشـــت. 
ـــق  ـــم دمش ـــد حاج قاس ـــه بودن ـــن گفت ـــه م ب
اســـت و مـــا بایـــد بـــه دمشـــق می رفتیـــم. 
فاصلـــه فـــرودگاه تـــا دمشـــق 2۵ کیلومتـــر 
ـــن  ـــدیم. در همی ـــک ون ش ـــوار ی ـــت. س اس
ــرار  ــه قـ ــورد حملـ ــار مـ ــن بـ ــه چندیـ فاصلـ
گرفتیـــم. ماشـــین مـــا ســـوراخ ســـوراخ 
ـــا  ـــود م ـــه خ ـــتیک ها و ب ـــه الس ـــی ب ـــد، ول ش
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گلولـــه ای نخـــورد. 
بـــا هـــر مصیبتـــی بـــود از ایـــن مهلکـــه رد 
شـــدیم و بـــه دمشـــق رســـیدیم. بـــه مـــن 
ـــح  ـــه صب ـــت ک ـــه اس ـــم گفت ـــد حاج قاس گفتن
ـــم  ـــن ه ـــا و م ـــه بی ـــرت رقی ـــرم حض ـــه ح ب
ــان  ــرای دیـــدن ایشـ ــان روز بـ ــردای همـ فـ
ــت  ــم در نهایـ ــم. حاج قاسـ ــرم رفتـ ــه حـ بـ
آرامـــش در حـــرم حضـــرت رقیـــه نشســـته 
ـــا آقـــای همدانـــی و چنـــد نفـــر دیگـــر  بـــود و ب
ـــه مـــن  ـــود. ب جلســـه فرماندهـــی گذاشـــته ب
گفـــت شـــما را بـــرای بررســـی وضعیـــت 
توپخانـــه بـــه اینجـــا آورده ام کـــه گزارشـــی 

بـــه مـــا بدهیـــد و بـــه ایـــران برگردیـــد. 
ــدت  ــرای مـ ــن بـ ــه مـ ــود کـ ــار بـ ــن بـ اولیـ
محـــدودی بـــه ســـوریه می رفتـــم؛ آن 
هـــم موقعـــی کـــه هشـــتاددرصد ســـوریه 
در دســـت دشـــمن بـــود و تـــا پشـــت 
کاخ ریاســـت جمهوری و صـــد متـــری حـــرم 
حضـــرت زینـــب رســـیده بـــود و خیلـــی 
راحـــت می توانســـت بـــا کالشـــینکف 
ــم  ــا حاج قاسـ ــد. امـ ــد را بزنـ ــن و گنبـ صحـ
آرامـــش عجیبـــی داشـــت و در آن شـــرایط 
دختـــرش را هـــم آورده بـــود و زیـــارت 
ـــه  ـــودم ک ـــرده ب ـــب ک ـــن تعج ـــد. م می کردن
ـــت  ـــر نیس ـــس حاض ـــرایط هیچ ک ـــن ش در ای
بـــه دمشـــق بیایـــد، ولـــی ایشـــان در نهایـــت 

ــود. ــم آورده بـ ــواده  را هـ ــش، خانـ آرامـ

ابتـــدای از
ً
 پـــسشـــماتقریبـــا

ـــور ـــهحض ـــنجبه ای ـــوریهدر س کارزار
مقابلـــهبـــا داشـــتهاید؛هـــمدر
نیروهـــایمســـلحضـــددولـــتوهـــم
ـــانرا ـــش.ارزیابیت ـــاداع ـــگب جن در
ــی ــوریهوچراییـ سـ ــرایطآنروز شـ از
مستشـــاری وهـــای نیر  حضـــور
ـــرای ـــوریهب س ـــالمیدر ـــوریاس جمه
حـــلایـــنبحـــرانهمهجانبـــهو
بینالمللـــیبفرماییـــدواقداماتـــی

شد. منجر کهبهدفعتجاوز
در آن شـــرایطی کـــه همـــه از جملـــه 
آمریکایپی هـــا، اروپایپی هـــا، عرب هـــای 
مرتجـــع منطقـــه و ترکیـــه می خواســـتند 
بشـــار اســـد بـــرود، حضـــرت آقـــا بـــه 
حاج قاســـم امـــر فرمودنـــد بـــه ســـوریه 

بـــرود تـــا امنیـــت را حفـــظ کنـــد. در 
ایـــران هـــم برخـــی می گفتنـــد بشـــار 
ــرایط  ــن شـ ــت. در ایـ ــی نیسـ ــد ماندنـ اسـ
حاج قاســـم در نقـــش مستشـــاری بـــا 
قطـــره ای از دریـــای بیکـــران نیروهـــای 
ــوریه رفـــت و آن را حفـــظ  ــه سـ ــپاهی بـ سـ

کـــرد. 
از  حاج قاســـم  دســـتور  طبـــق  مـــن 
منطقـــه  در  ســـوریه  توپخانه هـــای 
ـــی  ـــگام بررس ـــا هن ـــردم، ام ـــه ک ـــی تهی گزارش
ــه  ــوردم. از جملـ ــی برخـ ــوارد عجیبـ ــه مـ بـ
مـــواردی مثـــل تـــوپ، کاتیوشـــا، تجهیـــزات 
ـــمن  ـــه دش ـــه ب ـــوریه ک ـــش س ـــرات از ارت و نف
ـــی  ـــوارد خیل ـــن م ـــه ای ـــود ک ـــده ب ـــق ش ملح
عجیـــب بـــود. حاج قاســـم بـــه مـــن 
ــا را  ــن توپ هـ ــم ایـ ــا می خواهیـ ــت مـ گفـ

ســـازماندهی کنیـــم.
 مـــن بـــه ایـــران برگشـــتم و تعـــدادی نیـــرو 
بـــرای ایشـــان فرســـتادم. و بعـــد از آن 
 فرمانـــده  دانشـــگاه امیرالمؤمنیـــن
شـــدم. زمانـــی کـــه شـــهید همدانـــی از 
ــدی  ــای اسـ ــد، آقـ ــران آمـ ــه ایـ ــوریه بـ سـ
معـــروف بـــه ابواحمـــد فرمانـــده  ســـوریه 
ـــگ زد و  ـــن زن ـــه م ـــوریه ب ـــان از س ـــد. ایش ش
درخواســـت کـــرد بـــرای راه انـــدازی توپخانـــه 
بـــه ســـوریه بـــروم. مـــن هـــم به خاطـــر 
این کـــه هـــم حاج قاســـم و هـــم ابواحمـــد 
را خیلـــی دوســـت داشـــتم، نتوانســـتم 
جـــواب منفـــی بدهـــم و در نهایـــت بـــه 

ــم. ــوریه رفتـ سـ
اوضـــاع آنجـــا خیلـــی خـــراب بـــود. ارتـــش 
ســـوریه هـــم هیـــچ امیـــدی بـــه آینـــده 
ـــال  ـــه احتم ـــر لحظ ـــت و ه ـــت نداش حکوم
ســـقوط دولـــت بـــود. حاج قاســـم در 
ــم  ــد کاری کنیـ ــت بایـ ــا گفـ ــه مـ ــه بـ جلسـ
تـــا ارتـــش ســـوریه روحیـــه بگیـــرد، چـــون 
اولیـــن چیـــزی کـــه ارتـــش ســـوریه از 
ـــم  ـــت ه ـــت. درس ـــه اس ـــت داده  روحی دس
ـــت و  ـــه گذاش ـــب جلس ـــد ش ـــت. چن می گف
ـــق  ـــوب دمش ـــد در جن ـــا بای ـــت م  گف

ً
ـــا نهایت

ــم.  ــام بدهیـ ــات انجـ ــک عملیـ یـ
رژیـــم  نظـــر  زیـــر  دمشـــق  جنـــوب 
صهیونیســـتی  بـــود و بایـــد عملیاتـــی را در 
منطقـــه قنیطـــره و َدرعـــا انجـــام می دادیـــم. 

حاج قاســـم کارهـــای توپخانـــه ای  را بـــه 
مـــن ســـپرد و گفـــت حاج محمـــود، خـــودت 
بـــرو از ارتـــش ســـوریه تـــوپ بگیـــر و 
تعـــدادی نیـــروی ایرانـــی هـــم بیـــاور. بـــه 
نیروهـــای بســـیجی ســـوریه هـــم آمـــوزش 
ــتانی  ــای افغانسـ ــدادی نیروهـ ــده و تعـ بـ
ــو  ــه تـ ــم بـ ــون هـ ــوان فاطمیـ ــت عنـ تحـ
می دهیـــم. راهبـــرد خـــودش را بـــرای 
ــا  ــت مـ ــه دسـ ــرد و کار را بـ ــوم کـ ــا معلـ مـ
ســـپرد. مـــن هـــم ابتـــدای کار تعـــدادی 
 ۱۴ لشـــکر  توپخانـــه  بچه هـــای  از 
امام حســـین اصفهـــان و لشـــکر ۱۷ 
گـــروه  و  قـــم   علی بن ابی طالـــب
توپخانـــه ۱۵ خـــرداد را بـــه ســـوریه آوردم. 
بعـــد از آن تعـــدادی تـــوپ از ارتـــش ســـوریه 
گرفتیـــم و آنهـــا را ســـازماندهی کردیـــم و 
ــم. ــام دادیـ ــی مان را انجـ ــای آموزشـ کارهـ

مـــا قـــرار بـــود مناطـــق دیرالعـــدس، 
کنیـــم.  آزاد  را  تل قریـــن  و  حباریـــه 
فرمانـــده  عملیـــات میدانـــی حاج قاســـم، 
آقـــای رحیـــم نوعی اقـــدم معـــروف بـــه 
ابوحســـین بـــود. و فرمانـــده توپخانـــه 
میـــدان هـــم مـــن بـــودم. کل کارهـــا 
را هـــم حاج قاســـم هدایـــت می کـــرد. 
وقتـــی شـــب شـــد بـــه منطقـــه ای بـــه 
اســـم تل قرابـــه رفتیـــم و حاج قاســـم 
دســـتور شـــروع عملیـــات را داد. زمانـــی 
ــش  ــن آتـ ــد، مـ ــروع شـ ــات شـ ــه عملیـ کـ
ســـنگینی بـــر ســـر مواضـــع تروریســـت ها 
ریختـــم و حاج قاســـم هـــم در دیـــدگاه بـــه 
کنـــار مـــن آمـــد و آتش  هـــا را می دیـــد و 
ــی  ــی خوبـ ــش خیلـ ــرد. آتـ ــت می  کـ هدایـ
ریختیـــم و حاج قاســـم هـــم خیلـــی راضـــی 
ــتند  ــاده نتوانسـ ــای پیـ ــا نیروهـ ــود، امـ بـ
بـــه شـــهر دیرالعـــدس برونـــد و ایشـــان 
خیلـــی ناراحـــت شـــد. امـــا از ســـمت 
ـــو  شـــمال منطقـــه، بچه هـــای حـــزب اهّلل جل
ــته  ــدگاه نشسـ ــن در دیـ ــد. مـ ــده بودنـ آمـ
بـــودم کـــه حاج قاســـم بـــا آقـــای اســـدی از 
ـــد  ـــات در دی ـــن عملی ـــد. ای ـــاال آمدن ـــا ب پله ه
اســـرائیلی ها و پهپادهـــا و هواپیماهـــای 
رژیـــم صهیونیســـتی بـــود. بـــه آقـــای 
اســـدی گفتـــم کجـــا می رویـــد؟ ایشـــان 
ــرار  ــدس فـ ــمن از دیرالعـ ــت دشـ ــم گفـ هـ
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ـــرار  ـــرف ف ـــن  ط ـــم از ای ـــم داری ـــا ه ـــرده و م ک
ــب  ــم بی صاحـ ــهر هـ ــن شـ ــم و ایـ می کنیـ
ــای  ــت آقـ ــم گفـ ــت. حاج قاسـ ــده اسـ مانـ
ـــم  ـــا داری ـــا کج ـــن! م ـــازی نک ـــد جوس ابواحم
فـــرار می کنیـــم؟! فقـــط نتوانســـتید اینجـــا 

را بگیریـــد.
ــیم  ــا بی سـ ــه بـ ــم کـ ــال بحـــث  بودیـ در حـ
تمـــاس گرفتنـــد و ابواحمـــد جـــواب آنهـــا 
را داد. تمـــاس کـــه تمـــام شـــد، ابواحمـــد 
ـــلح از  ـــای مس ـــت نیروه ـــم گف ـــه حاج قاس ب
ــم  ــد. حاج قاسـ ــرار کرده انـ ــدس فـ دیرالعـ
بـــه مـــن گفـــت ســـوار موتـــور شـــویم 
ــای  ــا؟ نیروهـ ــی کجـ ــم حاجـ ــم. گفتـ برویـ
مســـلح هنـــوز در شـــهر هســـتند، کجـــا 
می خواهیـــد برویـــد؟ بـــه ابواحمـــد گفـــت 
بیـــا برویـــم، و ســـوار ماشـــین شـــد. گفتـــم 
آنهـــا در ایـــن ارتفـــاع هســـتند و ماشـــین را 
بـــا موشـــک کورنـــت می زننـــد . گفـــت مـــا 
ـــا  ـــا. ب ـــم بی ـــو ه ـــم، ت ـــدگاه می روی ـــه آن دی ب
ـــم  ـــن ه ـــت و م ـــدگاه رف ـــه آن دی ـــین ب ماش
بـــا موتـــور به دنبالـــش رفتـــم. شـــهر هنـــوز 
ـــلح  ـــای مس ـــود. نیروه ـــده ب ـــازی نش پاک  س
حضـــور داشـــتند و بچه هـــا در حـــال 
ورود بـــه شـــهر بودنـــد. حاج قاســـم بـــه 
همـــراه آقـــای پورجعفـــری و محافظانـــش 
ـــای  ـــد. آق ـــو رفتن ـــدند و جل ـــور ش ـــوار موت س
پورجعفـــری پیوســـت حاج قاســـم بـــود. 
ـــرود  ـــی ب ـــم جایپ ـــت حاج قاس ـــکان نداش ام
و آقـــای پورجعفـــری همـــراه ایشـــان نباشـــد.

بـــه حاج قاســـم گفتیـــم بـــه شـــهر نـــرو، 
چـــون پاک ســـازی کامـــل نشـــده بـــود، 
امـــا خـــودش می دانســـت اگـــر بچه هـــای 
منطقـــه اســـم حاج قاســـم را بشـــنوند، 
می شـــود.  برابـــر  چنـــد  انرژی شـــان  
رفـــت  دیرالعـــدس  بـــه  حاج قاســـم 
و مـــن هـــم رفتـــم و جـــای گلوله هـــای 
ــم  ــه حاج قاسـ ــم بـ ــه زده بودیـ ــی را کـ توپپـ
نشـــان دادم. چنـــد شـــب بعـــد هـــم در 
حباریـــه عملیـــات کردنـــد و تل قریـــن را 
گرفتنـــد و منطقـــه وســـیعی در جنـــوب 
دمشـــق بـــا همـــکاری  نیروهـــای ایرانـــی و 
ـــتان  ـــون افغانس ـــان و فاطمی ـــزب هللا لبن ح
ــار  ــد بـ ــوریه  چنـ ــانه های سـ ــد. رسـ آزاد شـ
ـــت  ـــد و غنیم ـــش دادن ـــه را نمای ـــن منطق ای

و اســـیر و کشـــته زیـــادی گرفتـــه شـــد. تدبیـــر 
حاج قاســـم ایـــن بـــود کـــه بگوینـــد ارتـــش 
 ایـــن کار را کـــرده اســـت 

ً
ســـوریه کامـــال

و ایرانی هـــا ایـــن کار را نکرده انـــد. بـــا 
ــوریه در ایـــن  ــر هـــم ارتـــش سـ ایـــن تدبیـ
ــن  ــم اولیـ ــت و هـ ــه گرفـ ــات روحیـ عملیـ
ــن  ــا ایـ ــه بـ ــود کـ ــا بـ ــق مـ ــات موفـ عملیـ
گســـتردگی انجـــام می شـــد و باعـــث 
ـــیعی  ـــه وس ـــع و آزادی منطق ـــت مواض تثبی
شـــد. بعـــد از آن عملیـــات مختلفـــی در 
ــورت گرفـــت  ــام صـ ــق انجـ ــراف دمشـ اطـ
و بـــه منطقـــه درعـــا و ســـویدا گســـترش 

ــرد.  ــدا کـ پیـ
بـــا توجـــه بـــه گســـترش جنـــگ بـــه دیگـــر 
ـــدی  ـــای جدی ـــه نیروه ـــود ک ـــاز ب ـــق، نی مناط
همیـــن  بـــرای  شـــوند.  ســـاماندهی 
حاج قاســـم بـــه ایـــران برگشـــت و از 
حضـــرت آقـــا بـــرای اعـــزام نیـــروی بیشـــتر 
اجـــازه گرفـــت. حتـــی بعضـــی مواقـــع بـــه 
حاج قاســـم می گفتـــم حاجـــی، اجـــازه 
بدهیـــد مـــن تعـــداد بیش تـــری نیـــرو 
از توپخانـــه بـــه ســـوریه بیـــاورم. ولـــی 
بـــه می گفـــت حاج محمـــود، حضـــرت 
ــازه  ــرو را اجـ ــداد نیـ ــه مـــن ایـــن تعـ ــا بـ آقـ
داده انـــد و بیشـــتر از ایـــن نمی توانـــم 
بـــه ســـوریه بیـــاورم و ســـهم تـــو هـــم ایـــن 
تعـــداد نیروســـت. چـــون زمانـــی کـــه مـــا 
 بچه هـــا 

ً
بـــه ایـــران می آمدیـــم واقعـــا

بـــه مـــا التمـــاس می کردنـــد کـــه مـــا هـــم 
می خواهیـــم در جهـــاد ســـوریه شـــرکت 
کنیـــم. التمـــاس و گریـــه می کردنـــد. 
بـــه خانـــه مـــن می آمدنـــد و التمـــاس 
می کردنـــد کـــه مـــا می خواهیـــم بـــه 

ســـوریه بیاییـــم.
 بعضی هـــا شـــایعه درســـت کـــرده بودنـــد 
ـــد!  ـــد! ببینی ـــول می رون ـــرای پ ـــا ب ـــه این ه ک
بـــه مـــِن مســـئول در آنجـــا ماهـــی دو 
ــی  ــر کسـ ــد. اگـ ــان می دادنـ ــون تومـ میلیـ
ـــت  ـــه اس ـــن گرفت ـــر از ای ـــال بیش ت ـــک  ریـ ی
بیایـــد بـــه مـــن بگویـــد. بـــه خیلـــی از نیروهـــا 
موقـــع برگشـــت یـــک هدیـــه محـــدود 
ــه  ــم کـ ــوغاتی می دادیـ ــدن سـ ــرای خریـ بـ
ایـــن پـــول را هـــم بـــه مـــا برمی گرداندنـــد. 
می  گفتنـــد مـــا بـــه زیـــارت حضـــرت 

ــده  و در  ــب آمـ ــرت زینـ ــه و حضـ رقیـ
جهـــاد هـــم شـــرکت کرده ایـــم و هدیـــه 
نمی خواهیـــم. بـــه انـــدازه ای هـــم کـــه 
هدیـــه بـــرای خانواده مـــان بخریـــم پـــول 
ــن عـــرض  ــرای ایـ ــه را بـ ــن نکتـ ــم. ایـ داریـ
کـــردم کـــه خیلـــی از ایـــن حرف هایپـــی کـــه 
می زدنـــد شـــایعه بـــود و این هـــا بـــرای 

ــد. ــول نرفتنـ پـ
بـــرای  حاج قاســـم  علی ای حـــال 
نفـــرات بیش تـــر در ســـوریه از حضـــرت 
آقـــا اجـــازه گرفـــت و هماهنگی هایپـــی 
کـــرد. در ایـــن شـــرایط، برخـــی از مـــردم 
ُنبل الزهـــرا، فوعـــه و کفریـــا و چهـــار شـــهر 
شیعه نشـــین کـــه خـــارج از محاصـــره 
بودنـــد هـــم بـــه حضـــرت آقـــا پیغـــام دادنـــد 
و  محاصره انـــد  در  سال هاســـت  کـــه 
درخواســـت کمـــک کـــرده بودنـــد. حضـــرت 
ــوع  ــن موضـ ــم ایـ ــا حاج قاسـ ــم بـ ــا هـ آقـ
ــن  ــی ایـ ــه اهالـ ــد کـ ــرده بودنـ ــرح کـ را مطـ
ــد.  ــتی دارنـ ــن درخواسـ ــهر چنیـ ــار شـ چهـ
حلـــب  جنـــوب  در  هـــم  حاج قاســـم 
عملیاتـــی را تحـــت عنـــوان عملیـــات محـــرم 
بـــرای آزادســـازی مناطـــق فوعـــه و کفریـــا 
ــوریه  ــش سـ ــار ارتـ ــن بـ ــرد. ایـ ــی کـ طراحـ
ـــده  ـــازمان دهی ش ـــرده و س ـــدا ک ـــه  پی روحی
بـــود، امـــا خیلـــی ســـخت اســـت در کشـــوری 
بجنگیـــد کـــه هـــم بایـــد حکومتـــش را حفـــظ 
ـــی از خـــودش نداشـــته  ـــد و هـــم امکانات کنی
باشـــد. خیلـــی هزینه بـــر اســـت. وقتـــی 
حاج قاســـم متوجـــه شـــد هزینه هـــای 
ایـــن کار زیـــاد اســـت و امکانـــات دیگـــری 
ـــی  ـــا هماهنگ ـــود ب ـــرف بش ـــا مص ـــد آنج بای
حضـــرت آقـــا بـــه روســـیه رفـــت. در 
ــه او  ــت بـ ــن داشـ ــا پوتیـ ــه بـ ــه ای کـ جلسـ
ــوریه  ــی در سـ ــا منافعـ ــه مـ ــود کـ ــه بـ گفتـ
داریـــم امـــا منافـــع شـــما بیشـــتر از ماســـت. 
منافـــع شـــما، ابرقدرتـــی شماســـت. اگـــر 
ســـوریه از دســـت بـــرود و یـــک حکومـــت 
آمریکایپـــی آنجـــا مســـتقر بشـــود بـــرای 
ــد از  ــم بعـ ــود. پوتیـــن هـ ــد می شـ ــما بـ شـ
ـــدا  ـــاورانش، ابت ـــا مش ـــرا ب ـــن ماج ـــی ای بررس
نیروهـــای شناســـایپی  خـــود را بـــه ســـوریه 
فرســـتاد و بعـــد هـــم در زمینه هـــای 
ـــر  ـــزات، هلی کوپت ـــات، تجهی ـــف مهم مختل
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ـــات  ـــم از عملی  ه
ً
ـــا ـــا آورد و انصاف و هواپیم

حمایـــت می کـــرد.

ـــی،از ـــایخارج ـــاینیروه کمکه
ــهآن ــهبـ ــیهکـ ــنروسـ ــههمیـ جملـ
مقایســـهبـــا اشـــارهکردیـــد،در
آنجـــا اقداماتـــیکـــهایـــراندر
زیابـــی ار چگونـــه داشـــت

میکنید؟
 زمانـــی مـــا ارتـــش روســـیه را بـــه یـــک 
ارتـــش تهاجمـــی، دلیـــر و حمله کننـــده 
می شـــناختیم امـــا در آنجـــا می دیدیـــم 
انتحـــاری  مســـلحین،  وقتـــی   

ً
مثـــال

ســـی کیلومتر  روس هـــا  می زدنـــد، 
مـــا  بـــه  می کردنـــد.  عقب نشـــینی 
ــتاها  ــن روسـ ــه ایـ ــما چگونـ ــد شـ می گفتنـ
را می گیریـــد. شـــیوه آنهـــا بـــه ایـــن 
صـــورت بـــود کـــه ابتـــدا بـــا هواپیمـــا، 
ــاران  ــدر بمبـ ــه آن قـ ــر و توپخانـ هلی کوپتـ
 زیـــر و رو 

ً
می کردنـــد کـــه آن منطقـــه کامـــال

می شـــد و وقتـــی اطمینـــان می یافتنـــد 
کـــه هیچ کـــس دیگـــری آنجـــا نیســـت 
ــا  ــای مـ ــی نیروهـ ــدند. ولـ ــتقر می شـ مسـ
بـــا همـــان ســـبک و ســـیاق هشـــت ســـال 
دفـــاع مقـــدس  و تجربیاتـــی کـــه از آن دوران 
داشـــتند، روســـتا را محاصـــره می کردنـــد، 
راه را می بســـتند و روســـتا را تصـــرف 
می  کردنـــد. روس هـــا از کار مـــا تعجـــب 
می کردنـــد کـــه بـــدون این کـــه تیرانـــدازی 
زیـــادی بکنیـــم روســـتاها را می گیریـــم. 
ــه جنـــوب حلـــب  ــا بـ ــه روس هـ زمانـــی کـ
آمدنـــد، مـــا عملیـــات بزرگـــی را بـــرای 
تصـــرف روســـتاها و شـــهرهای جنـــوب 
حلـــب طراحـــی کردیـــم. حاج قاســـم 
هـــم بـــه دفعـــات زیـــاد تـــا نیمه هـــای 
ـــکاری  ـــا راه ـــرد ت ـــزار می ک ـــه برگ ـــب جلس ش
مناســـب بـــرای آزادســـازی فوعـــه و کفریـــا به  
ســـمت اتوبـــان حمـــا و حلـــب پیـــدا کنـــد کـــه 
ـــم  ـــود. حاج قاس ـــده ب ـــل آزاد ش ـــد روز قب چن
بـــه مـــن می گفـــت حاج محمـــود، تـــو 
بایـــد اکثـــر مناطـــق را بـــا آتـــش توپخانـــه 

بگیـــری.

روحیـــاتشـــهیدســـلیمانی از

برایمانبگویید.
در مـــدت زمانـــی کـــه مـــن بـــا حاج قاســـم 
ـــی  ـــی زیبایپ ـــرات خیل ـــودم، خاط ـــب  ب در حل
بـــا ایشـــان دارم. اکثـــر مواقـــع مـــن ناهـــار 
و شـــام را بـــا ایشـــان می خـــوردم و هـــر 
جایپـــی هـــم کـــه می رفـــت همـــراه ایشـــان 
بـــودم. یـــادم هســـت یـــک روز روســـتایپی 
بـــه اســـم خلصـــه در حـــال آزادشـــدن 
ــت  ــن گفـ ــه مـ ــری بـ ــای پورجعفـ ــود. آقـ بـ
حاج قاســـم بـــا شـــما کار دارد. تـــازه 
نمـــاز صبـــح را خوانـــده بـــودم کـــه گفـــت 
حاج محمـــود، بایـــد بـــا هـــم برویـــم. 
ــا هـــم  ــم بـ ــا؟ گفـــت می خواهـ گفتـــم کجـ
بـــه خلصـــه برویـــم. گفتـــم حاج آقـــا، 
خلصـــه هنـــوز دســـت دشـــمن اســـت. 
گفـــت الکـــی نگـــو، آزاد شـــده! گفتـــم آزاد 
شـــده ولـــی هنـــوز پاک ســـازی نشـــده 
اســـت. گفـــت مـــن می خواهـــم بـــروم. 
ــتم  ــان را می دانسـ ــالق ایشـ ــم اخـ ــن هـ مـ
ــماجت  ــن سـ ــتم بیـــش از ایـ و نمی توانسـ
ــت،  ــام رفـ ــه حمـ ــریع بـ ــی سـ ــم. خیلـ کنـ
غســـل شـــهادت کـــرد و آمـــد ســـوار ماشـــین 
شـــد کـــه بـــه  ســـمت روســـتای خلصـــه 
ـــه ایشـــان گفتـــم خلصـــه نصفـــش  ـــم. ب بروی
دســـت دشـــمن و نصفـــش دســـت ماســـت 
و خطـــر دارد. گفـــت می ترســـی؟ گفتـــم 
نمی خواهـــم  ولـــی  نمی ترســـم  واهّلل 
آســـیبی بـــه شـــما برســـد. خالصـــه بـــه 
خلصـــه رفتیـــم و در پشـــت بـــام یـــک 
ســـاختمان بلنـــد، یکـــی از فرماندهـــان 
آمـــد و توضیحاتـــی بـــه حاج قاســـم داد. در 
زمانـــی کـــه ایشـــان داشـــت نـــکات الزم را 
ــن  ــرد، در ایـ ــی می کـ ــت و راهنمایپـ می گفـ
ـــا  ـــاک، عراقی ه ـــت خطرن ـــری و وضعی درگی
تـــا حاج قاســـم را دیدنـــد بـــرای گرفتـــن 
عکـــس به ســـمت ایشـــان آمدنـــد. هرچقـــدر 
بـــه محافظـــان ایشـــان می گفتـــم خطرنـــاک 
اســـت و دارنـــد تیرانـــدازی می کننـــد ولـــی 
فایـــده ای نداشـــت. از ایـــن نمونه هـــا 

زیـــاد اتفـــاق می افتـــاد.
عملیـــات  حلـــب  جنـــوب  در  امـــا 
خیلـــی خوبـــی صـــورت گرفـــت و آتـــش 
 
ً
توپخانـــه ای خوبـــی ریختـــه شـــد. انصافـــا

ــتیم  ــات توانسـ ــل تلفـ ــا حداقـ ــا بـ ــم مـ هـ

مناطـــق وســـیعی را آزاد کنیـــم. امـــا 
در جنـــوب حلـــب  این کـــه  در حیـــن 
عملیـــات می کردیـــم، بـــه مـــا پیغـــام 
رســـید کـــه داعـــش جـــاده خناصـــر بـــه 
ــا  ــب بـ ــا در حلـ ــت. مـ ــه اسـ ــا را گرفتـ ثریـ

َ
ا

گروه هـــای جبهه النصـــره و مخالفـــان 
بشـــار اســـد درگیـــر بودیـــم. ایـــن گروه هـــا 
ـــتند،  ـــم نداش ـــی ه ـــه خوب ـــش میان ـــا داع ب
ـــا داعـــش هماهنـــگ کـــرده  ولـــی در اینجـــا ب
ـــه  ـــا را ک ـــه اثری ـــر ب ـــاده خناص ـــه ج ـــد ک بودن
ـــن  ـــی ای ـــد. معن ـــود ببندن ـــا ب ـــر م ـــت س پش
کار محاصـــره کل حلـــب بـــود و فقـــط 
ـــردد و  ـــد و برگ ـــت بیای ـــر می توانس هلیکوپت
ــای  ــه بهانه هـ ــم می توانســـت بـ حاج قاسـ
مختلـــف از محاصـــره بـــه دمشـــق بـــرود، 
ولـــی هیچ وقـــت ایـــن کار را نکـــرد. در 
ـــم  ـــره بودی ـــا در محاص ـــه م ـــی ک ـــام مدت تم
ـــره  ـــود، از محاص ـــا ب ـــار م ـــم در کن ـــان ه ایش
بیـــرون نرفـــت و نقشـــه ای را طراحـــی کـــرد و 
ـــد  ـــای ابواحم ـــرد. آق ـــاز ک ـــده را ب راه بسته ش
را بـــه حمـــا فرســـتاد و خـــودش هـــم از 
ــرد  ــی کـ ــی را طراحـ ــل حلـــب عملیاتـ داخـ
کـــه بعـــد از ۱8 روز توانســـت جـــاده  را بـــاز 
کنـــد. وقتـــی جـــاده بـــاز شـــد، بـــه تهـــران 
برگشـــت و بـــه حضـــرت آقـــا گـــزارش داد. 
شـــد.  آزاد  هـــم  وســـیعی  منطقـــه 
حاج قاســـم بخـــش عمـــده ای را از اتوبـــان 
تـــا شـــمال حلـــب آزاد کـــرد و نیروهـــا را 
به ســـمت شـــمال حلـــب و ُنبل الزهـــرا 
کشـــانید. دوبـــاره عملیاتـــی را طراحـــی 
ـــر2  ـــرارگاه نص ـــم ق ـــه اس ـــی ب ـــرد و قرارگاه ک
ایجـــاد کـــرد. یگان هـــا را بـــرای شناســـایپی 
آورد و عملیـــات شـــمال حلـــب شـــروع 

شـــد.
بـــود  نفراتـــی  اولیـــن  از   حاج قاســـم 
کـــه وارد مناطـــق آزاد  شـــده می شـــد. 
خطـــر  بـــه  را  بچه هـــا  نمی خواســـت 
ــه ای  ــی از امنیـــت منطقـ ــدازد و تاوقتـ بینـ
بچه هـــارا  نمی شـــد،  مطمئـــن 
بایـــد  مـــن  می گفـــت  نمی فرســـتاد. 
ـــرم  ـــات بب ـــرای عملی ـــی ب ـــه جایپ ـــا را ب بچه ه
 بـــه آنجـــا رفتـــه باشـــم. 

ً
کـــه خـــودم قبـــال

ایـــن ســـبک و ســـیاق شـــهید باکـــری، 
شـــهید کاظمـــی و شـــهید خـــرازی بـــود. 

حاجقاسمازحاجقاسماز
اولیننفراتیبوداولیننفراتیبود

کهواردمناطقکهواردمناطق
آزادشدهمیشد.آزادشدهمیشد.

نمیخواستنمیخواست
بچههارابهخطربچههارابهخطر

بیندازدوتازمانیبیندازدوتازمانی
امنیت امنیتکهاز کهاز

منطقهایمطمئنمنطقهایمطمئن
نمیشد،بچههارانمیشد،بچههارا

نمیفرستادنمیفرستاد
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اینهـــا همیشـــه نـــوک پیـــکان بودنـــد و 
بـــه بچه هـــا می گفتنـــد به ســـمت مـــا 
ــو  ــما جلـ ــد شـ ــه بگوینـ ــه این کـ ــد، نـ بیاییـ
برویـــد و خودشـــان عقـــب بایســـتند.

ــان  ــر برایتـ ــات نصـ ــره از عملیـ ــک خاطـ یـ
بگویـــم. در منطقـــه نصـــر2 قـــرار شـــد 
عملیاتـــی بـــرای آزادســـازی ُنبل الزهـــرا 
ـــه  ـــن آتش تهی ـــود م ـــرار ب ـــم. ق ـــام بدهی انج
ــم  ــزم. نیـ ــا بریـ ــن بچه هـ ــو رفتـ ــرای جلـ بـ
عملیـــات،  شـــروع  از  قبـــل  ســـاعت 
ــد  ــی آمـ ــنگر فرماندهـ ــه سـ ــم بـ حاج قاسـ
ــی  ــم هایش از بی خوابـ ــه چشـ ــی کـ در حالـ
قرمـــز شـــده بـــود، چـــون تمـــام مناطـــق را 
ــر  ــی، اگـ ــم حاجـ ــود. گفتـ ــرده بـ ــی کـ بررسـ
امـــکان دارد نیـــم ســـاعت بخوابیـــد. گفـــت 
ــه  ــروع آتش تهیـ ــل از شـ ــی قبـ ــد، ولـ باشـ
بیـــا رمـــز عملیـــات را بـــه مـــن بگـــو تـــا 
خـــودم اعـــالم کنـــم. و رفـــت خوابیـــد. مـــا 
ـــه  ـــع آتش تهی ـــم. موق ـــاده کردی ـــا را آم کاره
ــاالی ســـرش رفتـــم ولـــی وقتـــی دیـــدم  بـ
ــد  ــم نیامـ ــده، دلـ ــنگ خوابیـ ــی قشـ خیلـ
ـــما  ـــم ش ـــد گفت ـــه ابواحم ـــم. ب ـــش کن صدای
رمـــز عملیـــات را بگوییـــد؛ امـــا ایشـــان 
ــد.  ــو بیایـ ــم بگـ ــه حاج قاسـ ــرو بـ ــت بـ گفـ
ـــم  ـــت و دل ـــواب اس ـــم خ ـــد گفت ـــه ابواحم ب
نیامـــد صدایـــش کنـــم. شـــما بگوییـــد، نیـــم 
ــودش  ــد خـ ــدار شـ ــه بیـ ــر کـ ــاعت دیگـ سـ
عملیـــات را هدایـــت می کنـــد. مـــا االن 

می خواهیـــم آتش تهیـــه بریزیـــم.
 ابواحمـــد هـــم بـــا رمـــز یـــا زینـــب
عملیـــات را شـــروع کـــرد. حاج قاســـم 
موشـــک ها  و  توپ هـــا  غـــرش  بـــا 
بیـــدار شـــد. مـــن را پیـــدا کـــرد و گفـــت 
ـــن را  ـــم م ـــو نگفت ـــه ت ـــر ب ـــود، مگ حاج محم
ـــم  ـــودی، دل ـــده ب ـــم خوابی ـــن. گفت ـــدار ک بی
ــز را  ــد رمـ ــم. ابواحمـ ــت کنـ ــد صدایـ نیامـ
گفـــت و آتش تهیـــه هـــم شـــروع شـــده 

و خـــوب هـــم دارد ریختـــه می شـــود. 
ــن  ــدای مـ ــد صـ ــود، بایـ ــت حاج محمـ گفـ
ــد.  ــه بگیرنـ ــه روحیـ ــنوند کـ ــا بشـ را بچه هـ
  هـــم همین طـــور بـــود. چـــون 

ً
واقعـــا

صـــدای حاج قاســـم را دشـــمن اســـتراق 
ســـمع می کـــرد. بچه هـــای خودمـــان 
و  می گرفتنـــد  روحیـــه  و  می شـــنیدند 
تضعیـــف  روحیـــه اش  هـــم  دشـــمن 
می شـــد. بـــه هرجهـــت تشـــری بـــه مـــا 
زد و عملیـــات را هدایـــت کـــرد؛ عملیـــات 
ــد و  ــام شـ ــب انجـ ــه شـ ــی کـ ــیار بزرگـ بسـ
بـــود.  نبل الزهـــرا  آزادی  نتیجـــه اش 
مثـــل همیشـــه حاج قاســـم از اولیـــن 
نفراتـــی بـــود کـــه وارد منطقـــه آزاده شـــده 
عملیاتـــی شـــد. از راه هایپـــی کـــه هنـــوز 
ــت  ــا رفـ ــه آنجـ ــود بـ ــده بـ ــازی نشـ پاک سـ
و جلســـه گذاشـــت کـــه نیروهـــا چـــه کاری 
ـــک  ـــای کوچ ـــر بچه ه ـــر س ـــد. ب ـــام دهن انج
ــیرینی  ــید و شـ ــرا دســـت می کشـ ُنبل الزهـ
و شـــکالت بـــه آنهـــا مـــی داد. حاج قاســـم 
ــه،  ــی اســـت و همـ ــره بین المللـ یـــک چهـ

حتـــی مـــردم روســـتای ُنبل الزهـــرا 
می شـــناختند.  را  ایشـــان 

روســـتا  مـــردم  وقتـــی 
ـــم  ـــه حاج قاس ـــد ک فهمیدن
ـــد  ـــه زدن ـــده دورش حلق آم
ـــد  ـــادگاری  گرفتن ـــس ی و عک

و مـــردم شـــیعه آنجـــا 
فهمیدنـــد   

ً
واقعـــا

کـــه  پیغام هایپـــی 
حضـــرت   بـــه 

آقـــا داده انـــد 
ر  ا گـــذ ثر ا

بـــوده اســـت. 

آزادســـازیحلـــببودیـــد.  شـــمادر
اهمیـــت، نظـــر میگفتنـــدحلـــباز
ـــد ـــنراتأیی ـــت.ای اس ـــهر ـــلخرمش مث

میکنید؟
ــی  ــب را طراحـ ــازی حلـ ــم آزادسـ حاج قاسـ
 آزادکـــردن حلـــب خیلـــی 

ً
کـــرد. واقعـــا

ســـخت بـــود. چـــون حلـــب شـــهر بســـیار 
بزرگـــی اســـت. از نظـــر اهمیـــت هـــم، 
اهمیـــت حلـــب بیشـــتر اســـت. البتـــه 
ــن  ــت ها در ایـ ــه تروریسـ ــی کـ ویرانی هایپـ
ـــهر  ـــا خرمش ـــد ب ـــود آورده بودن ـــهر به وج ش
شـــباهت هایپی داشـــت، امـــا حلـــب را 
بایـــد بـــا مشـــهد یـــا اصفهـــان مقایســـه کـــرد؛ 
ـــوریه  ـــی س ـــهر صنعت ـــن ش ـــون بزرگ تری چ
ــن  ــادی ایـ ــت اقتصـ ــی پایتخـ ــا به عبارتـ یـ
کشـــور اســـت و آن موقـــع مـــردم و نیروهـــای 
ـــی  ـــان در آن زندگ ـــا خانواده هایش ـــلح ب مس
ـــود  ـــرایط ب ـــن ش ـــر همی ـــد. به خاط می کردن
ـــب  ـــهری را در حل ـــگ ش ـــم جن ـــه حاج قاس ک
پیـــاده کـــرد. حاج قاســـم کـــه می آمـــد، 
ــی  ــی داد. حتـ ــرژی مـ ــه انـ ــه همـ بـ
وقتـــی روس هـــا حاج قاســـم 
افتخـــار  می دیدنـــد  را 
می کردنـــد بـــا او عکـــس 
ــم  ــه را هـ ــد. کار همـ بگیرنـ
هـــر  می انداخـــت.  راه 
بـــود،  حاج قاســـم  کجـــا 
آنجـــا مرکـــز فرماندهـــی بـــود. 
همـــه هـــم خواهـــان ایـــن 
ــس  ــا او عکـ ــه بـ ــد کـ بودنـ
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ــه  ــت رد بـ ــم دسـ ــم هـ ــد. حاج قاسـ بگیرنـ
ســـینه هیچ کـــدام نمـــی زد.

ــن  ــه مـ ــاد کـ ــاق افتـ ــب اتفـ ــا در حلـ بارهـ
ــم  ــات کـ ــم مهمـ ــم می گفتـ ــه حاج قاسـ بـ
ـــه کاری  ـــان لحظ ـــم هم ـــان ه ـــم و ایش داری
بـــه وقـــت و ســـاعت نداشـــت؛ دو روز 
ـــن  ـــود. م ـــا ب ـــت م ـــات دس ـــن مهم ـــد ای بع
در مدتـــی کـــه افتخـــار داشـــتم بـــا ایشـــان 
ــاز شـــبش  ــم یـــک شـــب ندیـــدم نمـ باشـ
تـــرک شـــود. مـــا در زمـــان دفـــاع مقـــدس 
بـــه چنیـــن افـــرادی شـــیران روز و زاهـــدان 
شـــب می گفتیـــم و مصـــداق واقعـــی 
آن هـــم حاج قاســـم بـــود. در روز مثـــل 
شـــیر در خـــط مقـــدم بـــا مدیریـــت قـــوی 
حضـــور پیـــدا می کـــرد. امـــا بعضی هـــا 
ـــت.  ـــتباه اس ـــم اش ـــد کار حاج قاس می گفتن
در صورتـــی کـــه این طـــور نبـــود. اگـــر 
این گونـــه حـــرکات حاج قاســـم نبـــود 
ــا را در  ــن پیروزی هـ ــتیم ایـ ــا نمی توانسـ مـ

منطقـــه مقاومـــت بـــه دســـت بیاوریـــم.
 هـــم گفتـــه ام، دمشـــق در 

ً
 ایـــن را قبـــال

محاصـــره بـــود و دولتی هـــا احســـاس 
خطـــر می کردنـــد، امـــا همان طـــور کـــه 
گفتـــم، حاج قاســـم بـــا خانـــواده اش 
ــت  ــود و کار را هدایـ ــده بـ ــق آمـ ــه دمشـ بـ
می کـــرد. زمانـــی کـــه مـــا ۱8 روز در حلـــب 
محاصـــره  بودیـــم حاج قاســـم نـــه تنهـــا 
پایـــش را از منطقـــه محاصـــره بیـــرون 
نگذاشـــت، بلکـــه بـــا آرامـــش، قـــرآن و نمـــاز 
ـــم  ـــه اش را ه ـــد و مطالع ـــبش را می خوان ش
ــه  ــرد کـ ــی کـ ــی را طراحـ ــت و عملیاتـ داشـ
باعـــث شکســـت محاصـــره و بازشـــدن راه 
ـــه  ـــت ک ـــن ویژگی هاس ـــل همی ـــه دلی ـــد. ب ش
بایـــد حاج قاســـم را به عنـــوان الگـــو بـــه 
فرماندهـــان و جوانـــان معرفـــی کـــرد. اینهـــا 
از حاج قاســـم، حاج قاســـم می ســـازد، 
وگرنـــه حاج قاســـم هـــم یـــک انســـان 
معمولـــی مثـــل بقیـــه انســـان ها بـــود. 

ولـــی پایـــش را روی نفســـش گذاشـــت. 
ــم  ــر اسـ ــگ از نظـ ــان جنـ ــا در زمـ خیلی هـ
و قـــدرت و بزرگـــی از حاج قاســـم باالتـــر 
بودنـــد، ولـــی بعضـــی مواقـــع لغزیدنـــد. 
ـــا  ـــد و ب ـــع نلغزی ـــچ موق ـــم هی ـــا حاج قاس ام
تدبیـــر، بـــا درایـــت و بـــا هوشـــمندی خـــاص 

خـــودش کارهـــا را انجـــام مـــی داد.
ــه اســـم العیـــس در  ــاع مهـــم بـ یـــک ارتفـ
دســـت دشـــمن بـــود. آزادی ایـــن ارتفـــاع 
ـــر  ـــم اگ ـــم گفت ـــه حاج قاس ـــود. ب ـــا ب آرزوی م
اجـــازه می دهیـــد مـــن بـــا آتـــش توپخانـــه 
ـــری؟  ـــو بگی ـــت ت ـــرم. گف ـــاع را بگی ـــن ارتف ای
گفتـــم نـــه، آتشـــی می ریزیـــم کـــه هـــر 
جنبـــده ای کـــه آنجـــا باشـــد فـــرار کنـــد. 
ــد.  ــو برونـ ــو جلـ ــه نیروهایـــت بگـ ــد بـ بعـ
حاج قاســـم هـــم جلســـه ای گذاشـــت و  
ــرد. یـــک آتـــش  ــه کـ ــان را  توجیـ فرماندهـ
بی نظیـــر و بســـیار پرقـــدرت روی العیـــس 
ریختـــم و بعـــد از آن  نیروهـــا به ســـمت 
ـــاع  ـــن ارتف ـــا دو شـــهید ای ـــد و ب العیـــس رفتن
بـــزرگ را گرفتیـــم. حاج قاســـم هـــم در 
ارتفاعـــات اذان داشـــت عملیـــات را 
ــن  ــود. مـ ــحال بـ ــی خوشـ ــد و خیلـ می دیـ
وقتـــی برگشـــتم حاج قاســـم گفـــت بیـــا 
باهـــم یـــک عکـــس خوشـــگل بگیریـــم و 
دســـتش را بـــه گـــردن مـــن انداخـــت و چنـــد 
عکـــس خـــوب باهـــم گرفتیـــم. بعـــد بـــه 
ایشـــان گفتـــم حاج قاســـم بچه هـــا 
بـــرای راه انـــدازی توپخانـــه و 
خیلـــی  آتـــش  اجـــرای 
زحمـــت کشـــیدند، یـــک 
تشـــویقی بـــرای آنهـــا در 
نظـــر بگیریـــد. گفـــت چـــه 
تشـــویقی باشـــد؟ گفتـــم 
هـــر جـــور خودتـــان صـــالح 
می دانیـــد. گفـــت خـــودت 
بگـــو. گفتـــم پنـــج نفـــر از 
آنهـــا را بـــا خانم هایشـــان 
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ــت  ــت. گفـ ــال بفرسـ ــه کربـ ــا بـ ــا هواپیمـ بـ
به جـــای پنـــج نفـــر، اســـم ده نفـــر را بـــه 
حســـین بـــده. بعـــد گفـــت بچه هـــای 
توپخانـــه را جمـــع کـــن. می خواهـــم 
برایشـــان در الحاضـــر ســـخنرانی کنـــم. 
ــری  ــار کیلومتـ ــر در چهـ ــت الحاضـ موقعیـ
ــای  ــود. بچه هـ ــدم بـ ــط مقـ العیـــس در خـ
توپخانـــه را جمـــع کـــردم و حاج قاســـم 
آمـــد و ســـخنرانی بســـیار خوبـــی بـــرای 
آنهـــا کـــرد. گفـــت مـــن به عنـــوان عبـــادت 
دســـت وپای بچه هـــای توپخانـــه را کـــه 
ـــزرگ به خوبـــی  ـــیار ب ـــات بس ـــن فتوح در ای
ـــما  ـــه ش ـــت ب ـــم. گف ـــد می بوس ـــل کردن عم
مدافعـــان حـــرم می گوینـــد. می دانیـــد 
حـــرم یعنـــی چـــه؟ کل نظـــام جمهـــوری 
اســـالمی حـــرم اســـت و شـــما مدافـــع 
ـــام  ـــت نظ ـــتید. کلی ـــالمی هس ـــوری اس جمه
جمهـــوری اســـالمی حـــرم اســـت. تفکـــر را 
ببینیـــد. مـــا مدافـــع حـــرم را مدافـــع حـــرم 
 و حضـــرت رقیـــه حضـــرت زینـــب
و اماکـــن متبرکـــه معنـــا می کردیـــم. 
ولـــی حاج قاســـم می گفـــت کل نظـــام 

جمهـــوری اســـالمی حـــرم اســـت. 

وقتــی منطقــه العیــس آزاد شــد، عملیــات 
آزادســازی حلــب را بــا ســخت ترین شــرایط 
ــه  ــم خانه به خان ــودش ه ــرد. خ ــی ک طراح
بــا نیروهــا جلــو می رفــت. مــا دیگــر بــه جلو 
رفتن هــای حاج قاســم عــادت کــرده بودیم 
و دیگــر مانــع ایشــان نمی شــدیم چــون 
 خــود را بــرای 

ً
فایــده ای نداشــت و واقعــا

ــم.  ــرده بودی ــده ک ــم آم ــهادت حاج قاس ش
بارهــا تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت. بــرای 
ــتاهای  ــی از روس ــم در یک ــرض کن ــه ع نمون
اســتقرار دیده بان هــا  بــرای  آزادشــده 
مســتقر  را  آنهــا  و  می رفــت  خــودش 
ــی داد  ــن کار را نم ــازه ای ــا اج ــه م ــرد. ب می ک
و نمی گذاشــت جلــو برویــم. بــه مــن گفــت 
حاج محمــود، شــما حــق جلوآمــدن را 
نداریــد و خــودش تــا جایپــی کــه تیرانــدازی 
می شــد جلــو می  رفــت و دیده بان هــا و  
آرپپی جی زن هــا و کورنت  زن هــا را مســتقر 

می کــرد و بــه عقــب برمی گشــت. 

ســالحهایســنگینراچگونــه
ســوریه بــه و میکردیــد تأمیــن

میرساندید؟

حاج قاســم از ایــران بــرای نیروهــا مهمــات 
و امکانــات تهیــه می کــرد و از راه هــای 
ســخت بــه دمشــق مــی آورد. کار بســیار 
ســختی بــود. بــرای مثــال یــک روز در حلب 
ــای ۱۰۵  ــن توپ ه ــم ای ــم  گفت ــه حاج قاس ب
خیلــی خــوب شــلیک می کننــد، شــما هــم 
امتحــان کنیــد. بــه دیــدگاه رفتیم و ایشــان  
ــم  ــدف ه ــه ه ــرد و ب ــلیک ک ــه ش ــک گلول ی
خــورد. بــه مــن گفــت چــه تعــدادی از ایــن 
توپ هــا داریــم؟ گفتــم ایــن تعــداد. گفــت 
پس فــردا بــه ایــران مــی روم و شــما هــم بــا 
ــه کاری  ــران چ ــت در ای ــی نگف ــا، ول ــن بی م
دارد. پس فــردا بــه فــرودگاه دمشــق رفتیــم 

ــه تهــران رســیدیم. و نصــف شــب ب
صبــح در دفتــر کارش بــه مــن گفت همســر 
آقــای صالحــی، فرمانــده کل ارتــش فــوت 
کــرده اســت، بیــا بــا هــم بــرای عــرض 
تســلیت برویــم و شــما هــم ماجــرای 
عملکــرد خــوب توپ هــا در ســوریه را 
ــری  ــداد دیگ ــا تع ــو ت ــی بگ ــای صالح ــه آق ب
تــوپ از ایشــان بگیریــم. بعــد از عــرض 
تســلیت، حاج قاســم بــه آقــای صالحــی 
ــوپ ۱۰۵ الزم  ــدادی ت ــوریه تع ــت در س گف
اســت. آقــای صالحــی هــم بــه حاج قاســم 
ــما  ــه ش ــد ب ــه بخواهی ــر چ ــم، ه ــت چش گف
می دهیــم امــا مــن هــم خواهشــی از شــما 
دارم. بــه همــان تعــداد توپپــی کــه بــه شــما 
می دهــم بچه هــای توپخانــه ارتــش را 
هــم بــه ســوریه ببریــد. حاج قاســم هــم 
بالفاصلــه گفــت چشــم. آقــای صالحــی 
بــه مــا تجهیــزات را داد و نماینــده خــودش 
ــده  ــه آن روز فرمان ــی را ک ــر نعمت ــای امی آق

ــرد. ــی ک ــا معرف ــه م ــود ب ــپ ۶۵ ب تی
 هــر ســری تعــدادی از نیروهــای ارتــش بــه 
ــا  ــان را ب ــای خودش ــد و ج ــوریه می آمدن س
نفــرات قبلــی عــوض می کردنــد. یعنــی 
ــد کــه بــه ســوریه  این قــدر عالقه منــد بودن
بیاینــد و آنجــا کار بکننــد. ایــن خیلــی 
ارزشــمند اســت و بارهــا هــم حاج قاســم 
بــه مــن می گفــت بچه هــای ارتــش از شــما 
راضی انــد. نیروهــای توپخانــه ارتــش هیــچ 
تبلیغاتــی هــم نکردنــد و بی ســروصدا 
آمدنــد، کار کردند و کار یــاد دادنــد و کار یاد 

ــدند. ــده ش ــد و ورزی گرفتن
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برایمانبگویید. حلببیشتر از
یــک روز مســلحین اعــالم کردنــد مــا 
می خواهیــم حلــب را  بگیریــم. شــیوه 
جدیــدی بــه کار بردنــد و بــه همــه دنیــا 
ــب را  ــر حل ــد روز دیگ ــا چن ــد م ــالم کردن اع
می گیریــم. حــاال نصــف بیشــتر حلــب 
دســت مــا و بخشــی هــم دســت آنهــا 
بــود کــه در محاصــره  بودنــد و اینهــا 
می خواســتند از خــارج از حلــب راه را بــاز 
کننــد و بــه نیروهــای خودشــان برســند 
و کل حلــب را بگیرنــد. همــه رســانه ها 
را هــم بــرای پخــش مســتقیم پــای کار 
آورده بودنــد تــا بــه همــه دنیــا نشــان 
بدهنــد می خواهنــد حلــب را بگیرنــد. 
بــا کامیــون، وانــت و موتــور انتحــاری 
می زدنــد و هرچــه تــوان داشــتند بــه کار 
بردنــد، امــا نتوانســتند. حاج قاســم هــم 
در منطقــه نصــر فرماندهــی می کــرد و 
مــا پدافنــد را انجــام می دادیــم. شــرایط 
خیلــی ســختی بــود و مــا در ســخت ترین 
شــرایط روحــی بودیــم و پشــت ســر هــم 
عملیــات داشــتیم. نیروهــای مخالــف 
بــه همــه دنیــا فراخــوان داده بودنــد و 
ــب  ــا حل ــد ت ــع کردن ــود را جم ــداران خ طرف
را بگیرنــد، چــون بــه همــه دنیــا قــول داده 
ــد.  ــان می کردن ــم کمک ش ــا ه ــد و آنه بودن
ــب را  ــتند حل ــد، نتوانس ــر کاری کردن ــا ه ام
 هــم عقب نشــینی کردنــد و 

ً
بگیرنــد. نهایتــا

 گفتنــد 
ً
در موضــع پدافنــدی رفتنــد و رســما

مــا از ایرانی هــا شکســت خوردیــم.
شــد  راحــت  خیالــش  کــه  حاج قاســم 
کــه  برگــردد  ایــران  بــه  می خواســت 
بــه ایشــان گفتــم االن اوضــاع چگونــه 
چنــد  حاج محمــود،  گفــت  می شــود؟ 
روز دیگــر گروه هــای مختلــف مســلحین 
ــه  ــتی را ک ــد و شکس ــم می افتن ــان ه ــه ج ب
خورده انــد بــه گــردن هــم می اندازنــد. 
ــا هــم خیلــی متحدنــد و  مــن گفتــم اینهــا ب
ــد. دو  ــی بیفت ــن اتفاق ــت چنی ــن نیس ممک
روز بعــد از رفتــن حاج قاســم، مســلحین 
ســوریه بــه جــان هــم افتادنــد و بــه 
همدیگــر حملــه کردنــد. پیش بینی هــای 
خیلــی  بــود.  این طــوری  حاج قاســم 
ط داشــت 

ّ
قشــنگ بر اوضــاع و منطقه تســل

و همــه مســائل را از قبــل پیش بینــی 
. د می کــر

 روزی کــه آمریکایپی هــا در خلیج فــارس 
ــدند،  ــتگیر ش ــا دس ــای م ــت نیروه ــه دس ب
مــن و حاج قاســم در نصــر بودیــم و خبــر 
را از تلویزیــون دیدیــم. بــه حاج قاســم 
گفتــم خیلــی خــوب شــد کــه آمریکایپی هــا 
ــه  ــا چ ــا آنه ــما ب ــر ش ــه نظ ــی ب ــد ول را گرفتن
می کننــد؟ گفــت چنــد روز دیگــر آنهــا را 
ــم  ــردم و گفت ــول نک ــن قب ــد. م آزاد می کنن
چــرا آزادشــان کننــد، اینهــا را بــا زحمــت 
گرفته انــد. دو روز بعــد تلویزیــون اعــالم 
کــرد اینهــا آزاد شــدند. یعنــی مســائلی را که 
ــی  ــد به خوب ــا نمی آم ــه ذهن م ــا ب ــی م حت
ــد  ــم می ش ــان ه ــرد و هم ــی می  ک پیش بین
کــه ایشــان می گفــت. در مناطــق عملیاتــی 
ــی عملیــات انجــام مــی داد کــه  هــم از جایپ

ــود.  ــمن ب ــف دش ــه ضع نقط

از ناشــی پیشبینیهــا ایــن
شناســایییقــویایشــانبــودیــااز

حّدشان؟ نبوغبیشاز

ببینیــد، حاج قاســم تجربیــات خوبــی 
از هشــت ســال دفــاع مقــدس و فهــم 
خــوب عملیاتــی داشــت و می فهمیــد 
چــه اتفاقــی می افتــد. احاطــه کامــل 
بــه کردهــا داشــت و فرماندهان شــان را 
می شــناخت و می دانســت واکنــش  آنهــا 
ــه  ــالن منطق ــا در ف ــر م ــت و اگ ــه اس چگون
ــه کار  ــمن چ ــم، دش ــی بکنی ــن عملیات چنی
می کنــد. به نظــر مــن اینهــا خــدادادی و 
ط بســیار کاملــی کــه در 

ّ
از نبــوغ بــود و تســل

همــه حوزه هــا داشــت. دربــاره مســائل 
سیاســی ســوریه از ایشــان پرســیدم کــه 
ــتگی  ــز بس ــه چی ــت هم ــود؟ گف ــه می ش چ
بــه میــدان دارد. مــا اگــر در میــدان موفــق 
باشــیم، در مســائل سیاســی هــم موفقیم. 
عملکــرد حاج قاســم باعــث شــد مــا االن 
کنــار دریــای مدیترانــه مســتقر باشــیم. 

در هشــت ســال دفــاع مقــدس، مــا هرچــه 
و جلــو  کنیــم  پیشــروی  می خواســتیم 
چقــدر  می شــد.  مانــع  عــراق  برویــم، 
نیروهــای مــا کربــال و نجــف و ســامرا را 
ندیدنــد و شــهید شــدند. امــا االن مرزهــای 
ــه  ــان ب ــوریه و لبن ــراق، س ــت؟ ع ــا کجاس م

هشتسال هشتسالدر در
دفاعمقدس،دفاعمقدس،

ماهرچهماهرچه
میخواستیممیخواستیم

پیشرویکنیموپیشرویکنیمو
جلوبرویم،عراقجلوبرویم،عراق

مانعمیشد.مانعمیشد.
نیروهای نیروهایچقدر چقدر

ماکربالونجفوماکربالونجفو
سامراراندیدندوسامراراندیدندو

شهیدشدند.اماشهیدشدند.اما
االنمرزهایمااالنمرزهایما

کجاست؟عراق،کجاست؟عراق،
سوریهولبنانبهسوریهولبنانبه
جمهوریاسالمیجمهوریاسالمی

وصلاستووصلاستو
ماتادریای ماتادریایمرز مرز
مدیترانهاستمدیترانهاست

شهید پیروز   |  ویژه نامه نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی  |  مسیر   |  121 



جمهــوری اســالمی وصــل اســت و مــرز مــا 
ــت  ــن عظم ــت. ای ــه اس ــای مدیتران ــا دری ت
جمهــوری اســالمی و عظمــت حضــرت 
آقاســت. اگــر حاج قاســم و رزمنده هــا و 
ــا  ــه بس ــد چ ــرم نبودن ــع ح ــای مداف بچه ه
االن بایــد در همــدان و کرمانشــاه با داعش 
می جنگیدیــم. ولــی االن حکومتــی بــه نــام 
داعــش دیگــر وجــود نــدارد. ممکــن اســت 
هســته های کوچکــی از آنهــا وجــود داشــته 
ــر  ــا دیگ ــد، ام ــم بکنن ــه ای ه ــد و حمل باش

ــدارد.  ــود ن ــا وج ــکیالتی از آنه تش
حاج قاســم فرماندهــی جبهــه مقاومــت 
ــوریه  ــه س ــه ب ــا روزی ک ــود آورد. م را به وج
رفتیــم، از جوانان ســوری درســت اســتفاده 
نمی شــد. حاج قاســم بســیج را بــه اســم 
دفــاع وطنــی به وجــود آورد، نیــرو آورد و 
بــه جوانــان ســوری آمــوزش داد و آنهــا را 
ــون  ــرد. زینبی ــق ک ــوریه ملح ــش س ــه ارت ب
و فاطمیــون و حشدالشــعبی عــراق را 
به وجــود آورد. عظمــت و اقتــداری کــه 
جمهوری اســالمی و جبهــه مقاومــت دارد، 

مدیــون حاج قاســم اســت.

ــازی ــیآزادس ــهنهایی ــارهمرحل  درب
تأثیــر بگوییــد؛ برایمــان حلــب
ــگو ــدجن رون ــر ــبب ــازیحل آزادس

پیامدهاونتایجآن.
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 آزاد شــد، زمســتان 
ً
وقتــی کــه حلــب کامــال

بــود و شــرایط خیلــی ســختی داشــتیم. 
مــردم حلــب هــم بــا این کــه آب و بــرق 
و امکانــات نداشــتند در ســخت ترین 
شــرایط آنجــا زندگــی می کردنــد. زمانــی کــه 
بــه حلــب حملــه کردیــم نیروهــای مخالــف 
ســوریه بــه مــردم اجــازه نمی دادنــد بــه 
طــرف مــا بیاینــد و آنهــا را مــورد هــدف 
قــرار می دادنــد. بــرای این کــه مــردم 
حائــل بودنــد و می دانســتند مــا مــردم 
را مــورد هــدف قــرار نمی دهیــم. ولــی 
ــردم  ــد، م ــه ش ــا همه جانب ــه م ــی حمل وقت
ــد.  ــا  آمدن ــمت م ــف به س ــای مختل از راه ه
ــوار  ــردم را س ــت م ــن گف ــه م ــم ب حاج قاس
بــه  و  کــن  کامیون هــا  و  توپ کش هــا 
ــکیل  ــر. اردوگاه های مختلف تش اردوگاه بب
ــه در  ــیله ای ک ــر وس ــا ه ــم ب ــا ه ــد و م دادن
اختیــار داشــتیم مــردم را ســوار کردیــم و به 
ــا  ــم اینه ــوریه ه ــش س ــم. ارت اردوگاه  بردی
ــام  داد.  ــش را انج ــرد و کارهای ــام ک را ثبت ن
ــف  ــای مختل ــه محله ه ــه لحظ ــه ب ــا لحظ م
حلــب را می گرفتیــم و جلــو می  رفتیــم. 
حاج قاســم هــم دنبال مــان می آمــد، تــا 
ــای  ــه نیروه ــیدیم ک ــی رس ــه جایپ ــه ب این ک
مخالــف تــاب مقاومــت نداشــتند و حلــب 
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــده می دیدن ــام ش را تم
بــود کــه بــه مــا پیشــنهاد دادنــد اجــازه 

ــود را  ــده خ ــای باقی مان ــا نیروه ــد م بدهی
ســوار اتوبــوس کنیــم و برویــم. آنها را ســوار 
چندتــا اتوبــوس کردنــد و از جــاده راموســه 
ــازی و  ــب پاک س  حل

ً
ــد و کال ــب رفتن ــه ادل ب

ــم  ــد، حاج قاس ــه آزاد ش ــب ک ــد. حل آزاد ش
ــی  ــوریه یعن ــرق س ــمت ش ــه به س بالفاصل

تدمــر، بوکمــال و میادیــن رفــت.
تدمــر کــه آزاد شــد مــا بــه منطقــه تنــف 
ــی  ــد و عملیات ــم آم ــم ه ــم و حاج قاس رفتی
ــرودگاه  ــروع آن از ف ــه ش ــم ک ــی کردی طراح
ســین بــود کــه بــه آن وادیــات شــامات 
بیابان هــای  بــه  عرب هــا  می گوینــد. 
لم یــزرع کــه ســنگ های تیــز و برنــده 
دارد وادیــات شــامات می گوینــد. مــا 
آمدیــم،  تنــف  منطقــه  به ســمت  کــه 
آمریکایپی هــا هــم در ایــن منطقــه نیــرو 
پیــاده کردنــد. چــون ایــن منطقــه بزرگراهی 
از دمشــق بــه بغــداد دارد و آمریکایپی هــا 
به خوبــی تشــخیص دادنــد تنــف را بایــد 
نگــه دارنــد. آمریکایپی هــا توســط روس هــا 
بــه مــا پیغــام دادنــد کــه اگــر به ســمت 
تنــف بیاییــد، مــورد هــدف قــرار می گیرید. 
کیلومتــر   ۵۵ شــعاع  بــه  دایــره  یــک 
ــد.  ــازه ورود نمی دادن ــد و اج ــیده بودن کش
ــتقیم  ــری مس ــد درگی ــم قص ــم ه حاج قاس
بــا آمریکایپی هــا را نداشــت و بــه مــا 
گفــت  از مســیر دیگــری برویــد. ببینیــد، 
ــق  ــی از دمش ــود؛ یک ــتر نب ــاده بیش ــا ج دوت
ــه  ــذرد و ب ــف می گ ــود و از تن ــروع می ش ش
بغــداد مــی رود و دیگــری از دیرالزور شــروع 
ــذرد  ــن می گ ــال و میادی ــود، از بوکم می ش
و به ســمت عــراق مــی رود. از شــمال تنــف 
ــات  ــزرع عملی ــای لم ی ــل بیابان ه و در داخ
را هدایــت کــرد و جــاده بوکمــال را آزاد 
کــرد و در حقیقــت جــاده تهــران تــا مــرز 

ســرزمین های اشــغالی را بــاز کــرد.
اســرائیلی ها خیلــی سخت شــان بــود و 
ــانه ها  ــه در رس ــودم ک ــف ب ــم مخال ــن ه م
اعــالم بکننــد. چــون راه بــاز شــده بــود 
و مــا از تهــران امکانــات بــه بغــداد و از 
بغــداد بــه بوکمــال و از بوکمال به دمشــق 
می بردیــم. بازشــدن ایــن راه را در رســانه ها 
اعــالم کردنــد و گفتنــد مــرز بوکمــال آزاد 
ــد خــوب اســت،  ــا را مــردم بدانن شــد. اینه
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ــد  ــا گفتن ــه آمریکایپی ه ــرائیلی ها ب ــا اس ام
شــما قــرار بــود حکومــت بشــار اســد را 
ســرنگون و حکومــت آمریکایپــی جایگزین 
آن بکنیــد ولــی نــه تنهــا ایــن کار را نکردیــد، 
ــار راه  ــرای اولیــن ب ــران توانســت ب بلکــه ای
زمینــی خــود را از عــراق به دمشــق بــاز کند. 
ــی  ــن راه خیل ــدن ای ــاز ش ــم روی ب حاج قاس
زحمــت کشــید و االن هم ایــن راه باز اســت 
و آمریکایپی هــا به شــدت دنبــال ایــن 
هســتند کــه راه قائــن بــه بوکمــال را ببندند 
ــرای مــا  ــاران می کننــد، امــا ایــن راه ب و بمب
مهــم و اســتراتژیک اســت و حاج قاســم 
تمــام هّم وغمــش ایــن بــود کــه ایــن راه 

ــود. ــاز ش ب
این کــه عملیــات تمــام شــد،  از  بعــد 
ایرانی هــا  می گفتنــد  اســرائیلی ها 
توانســتند حکومــت بشــار اســد را نگــه 
ــتیم.  ــا هس ــان م ــدف بعدی ش ــد و ه دارن
االن جبهــه مقاومــت خیلــی قــوی شــده 
باطنــی  میــل  علی رغــم  مــا  اســت. 
اســرائیلی  ها در ســوریه هســتیم. روزی 
همــه می گفتنــد کــه بشــار اســد بایــد 
ــا،  ــرف آمریکایپی ه ــا ح ــه تنه ــا ن ــرود. ام ب
ــدا  ــق پی ــه تحق ــراب و ترکی ــا، اع اروپایپی ه
نکــرد، بلکــه حــرف حضــرت آقــا بــه کرســی 
نشســت و حکومت بشــار اســد حفظ شــد. 
ــمن  ــه دش ــل اراده ب ــدام، تحمی ــن اق ــه ای ب
می گوینــد. یعنــی اراده جمهــوری اســالمی 
بــر آمریکایپی هــا غلبــه کــرد و فرمانــده ایــن 
نبــرد هــم حاج قاســم بــود. ایــن اواخــر 
حاج قاســم بــا این کــه از نظــر جســمی 
خیلــی خســته شــده بــود، ولــی مأموریتش 
را بــه نحــو احســن انجــام مــی داد و بــه هــر 

آنچــه می خواســت، رســید. 

ُحســنیینکه همــانتعبیــر
ً
دقیقــا

انقــالببرایشــهیدســلیمانی رهبــر
بردنــدوفرمودنــد:»خــدای بــهکار
زبانمســلمانها قــرآناز متعــالدر
ِاحــَدیالُحســَنَیین،

ّ
میگویــد:ِبنــاِاال

دوُحســنیراداریــم؛ مــایکــیاز
دو ــیاز ــن؛یک ــیبهتری ــنییعن ُحس

بهترینراماداریم.«
. ببینیــد، کاری کــه شــهادت 

ً
بلــه؛ دقیقــا

حاج قاســم  خــود  کــرد  حاج قاســم 
نمی توانســت بکنــد. وقتــی حاج قاســم 
بــود انســجام از حشدالشــعبی گرفتــه 
شــده بــود. در عــراق بــه حشدالشــعبی 
ــکالتی  ــران مش ــد. در ای ــده بودن ــن ش بدبی
به وجــود آمــده بــود. امــا ببینیــد شــهادت 
حاج قاســم چــه عظمتــی را در منطقــه 
به وجــود آورد. در کجــای تاریــخ چنیــن 
چیــزی بــوده اســت؟ در اهــواز مــردم بــا 
آن همــه مشــکل اقتصــادی چــه تشــییع 
باشــکوهی کردنــد و در قــم، تهــران، مشــهد 
و کرمــان هــم تشــییع بی نظیــری رقــم 
زدنــد. ایــن یعنــی اثــر خــون حاج قاســم 
و یارانــش بیشــتر از وجودشــان اســت و 
حضــرت آقــا هــم تشــییع و موشــکباران 
را  آمریکایپی هــا در عین االســد  پایــگاه  

»یــوم اهّلل« نامیدنــد.

منظــر  از اســت ممکــن  اگــر  
نظامــیوتخصصــیخودتــاندرباره
عیناالســد پایــگاه بــه حملــه

توضیحبدهید.
 اولیــن چیــزی کــه در زدن عین االســد بــه 
ذهــن آدمــی خطــور می کنــد، قــدرت 
فرمــان ایــن کار اســت. کســی بایــد فرمــان 
ــته  ــی از آن نداش ــه ترس ــد ک ــن کار را بده ای
باشــد. حضــرت آقــا دل شــیر دارنــد کــه 
ایــن دســتور را دادنــد. البتــه ایــران هــم 
پیش بینی هــای زیــادی کــرده بــود کــه 
ــش  ــکا واکن ــم و آمری ــد را  زدی ــر عین االس اگ
نشــان داد، مــا دوبــاره اقــدام می کنیــم. 
ــرت  ــدام حض ــن اق ــن بزرگ تری ــر م ــه نظ ب
آقــا ایــن بــود کــه در حداقــِل زمــان 
جنــگ  ایــن  در  و  کــرد  تصمیم گیــری 
پیروزمندانــه وارد شــد و پیروزمندانــه 
خارج شــدن  ایــن  شــد.  خــارج  آن  از 
پیروزمندانــه از جنگ،مهم تــر از شــروع 
جنــگ بــا آمریکایپی هــا و زدن عین االســد 
بــود. مــا هشــت ســال بــا رژیــم بعــث 
پیروزمندانــه جنگیدیــم و پیروزمندانــه از 
آن خــارج شــدیم، امــا در عین االســد در 
حداقــل زمــان جنگیدیــم و پیروزمندانــه 
خــارج شــدیم. ایــن خیلــی مهــم اســت. 
تحلیــل مــن ایــن اســت. ایــن قــدرت 

حضــرت آقــا بــود. مــا هیمنــه آمریــکا را 
ــچ  ــم هی ــهادت حاج قاس ــم. ش ــرو ریختی ف
ــت.  ــا نداش ــرای آمریکایپی ه ــتاوردی ب دس
ط اطالعاتــی داشــتند 

ّ
اگــر اشــراف و تســل

ایــن کار را نمی کردنــد. آمریکایپی هــا اگــر 
می دانســتند چنیــن عظمتــی بــرای تشــییع 
حاج قاســم و یارانــش به وجــود می آیــد 
 ایــن کار را نمی کردنــد. پــس معلــوم 

ً
حتمــا

 ایــن 
ً
می شــود اشــراف نداشــتند. اصــال

تشــییع باعــث شکســت آمریــکا در منطقه 
شــد و عظمــت تشــییع  و زدن عین االســد 
در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد و اینهــا هــم 

ــود.  ــا ب ــرت آق ــر حض ــا تدبی ــر دو ب ه

کــه یــک  نصــر نشــان دربــاره
حضــرتآقــابــهشــمادادنــدهــم

قدریبرایمابفرمایید.
 حضـــرت آقـــا بـــه پـــاس زحماتـــی کـــه 
ــیده  ــه مقاومـــت کشـ ــم در جبهـ حاج قاسـ
ـــار  ـــدال ذوالفق ـــال 9۷ م ـــفند س ـــود در اس ب
را کـــه باالتریـــن مـــدال کشـــور بـــود بـــه 
ایشـــان دادنـــد. یـــک هماهنگـــی هـــم 
ــهید  ــپهبد شـ ــری و سـ ــکر باقـ ــن سرلشـ بیـ
شـــده  انجـــام  ســـلیمانی  حاج قاســـم 
بـــود کـــه تعـــدادی از نیروهـــای جبهـــه 
مقاومـــت هـــم کـــه همـــراه حاج قاســـم 
بودنـــد مـــدال بگیرنـــد. مدال هـــا دو نـــوع 
ــان  ــرای فرماندهـ ــح بـ ــدال فتـ ــت. مـ اسـ
یگان هـــای پیـــاده و مانـــوری اســـت و 
ـــای  ـــان یگان ه ـــال فرمانده ـــر م ـــدال نص م
 در 

ً
پشـــتیبانی رزم اســـت. مـــن طبیعتـــا

ــدال  ــن مـ ــودم و باالتریـ ــتیبانی رزم بـ پشـ
پشـــتیبانی رزم هـــم نصـــر یـــک اســـت. 
یـــک روز مـــن در قـــرارگاه خاتـــم بـــودم 
کـــه حاج قاســـم مـــن را دیـــد. گفـــت 
حاج محمـــود، چـــه کار می کنـــی؟ چنـــد 
ـــه  ـــن متوج ـــودم. م ـــرت ب ـــه فک ـــش ب روز پی
منظـــورش نشـــدم تـــا این کـــه چنـــد روز 
ـــم  ـــم اس ـــه حاج قاس ـــد ک ـــام دادن ـــد پیغ بع
مـــرا بـــرای اهـــدای مـــدال نصـــر یـــک بـــه 
آقـــا داده  و آقـــا هـــم موافقـــت کرده انـــد و 
 آقـــای ســـلیمانی و آقـــای باقـــری از طـــرف
ـــدا  ـــده اه ـــه بن ـــدال را ب ـــن م ـــا ای ـــرت آق حض

کردنـــد.
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نظم نو�ن جهانی ۱
 اگرچه سابقه حضور آمریکا در منطقه 
غرب آسیا به بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برمی گردد، اما 
این تحول استراتژیک را می توان نقطه عطفی 
برای حضور پررنگ آمریکا در منطقه دانست. 
به همین دلیل از ســـال 9۱ میالدی، طرح ها و 
برنامه های راهبردی مختلفی در غرب آســـیا 
از سوی آمریکا اجرا شده است.  با فروپاشی 

     ارزیابــی وضعیــت و جا�ــگاه کنونــی آمریــکا در منطقــه غــرب آســیا مســتلزم شــناخت برنامه هــا و طرح هــای منطقــه ای ا�ن کشــور 
در طــول حداقــل ســه دهــه گذشــته اســت. ابتــدا با�ــد ا�ده هــا، طرح هــا و برنامه هــای راهبــردی آمریــکا بــرای حضــور در منطقــه را در ا�ن 

سه دهه مورد بررسی قرار داد. دکتر دهقانی فیروزآبادی در ا�ن �ادداشت به بررسی اوضاع منطقه پرداخته است.

شوروی و پیروزی آمریکا در جنگ سرد، این 
باور برای سردمداران این کشور به وجود آمد 
که قدرت بالمنازع نظام بین الملل شده اند، از 
این رو درصدد برآمدند سلطه خود را به عنوان 
یک هژمون و رهبر بین المللی بر جهان اعمال 
کنند. اعتقاد آمریکایپی ها بر این بود که یک 
فرصت تاریخی برای تثبیت و تأیید هژمونی 
این کشور به وجود آمده است. در آن زمان، 
کلیدواژه این هژمونی »نظم نوین جهانی« 

به رهبری آمریکا بود؛ یعنی نظم بین المللی 
که بر پایه ارزش ها، اهداف و رهبری آمریکا 
شکل بگیرد و سازمان ملل نیز به عنوان نهاد 
مشـــروعیت بخش به آن عمل کند. در این 
بین اما غرب آسیا، نقطه آغازین این تغییر 
 »Paradigm Shift« الگو نظم بین المللی یا
بود. به این ترتیب طرح و ایده نظم نوین 
جهانی جورج بوش پدر در این منطقه کلید 
خورد. بهانه اشغال نظامی کویت از سوی 

غروب هژمونی آمریکا در غرب آسیا
دکتر سیدجالل دهقانی فیروزآبادی،استاد و نظریه پرداز روابط بین الملل
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رژیم صدام حسین، حضور نظامی مستقیم 
آمریکا در منطقه را فراهم کرد؛ به طوری که آنها 
توانستند پایگاه های نظامی خود را در منطقه 

افزایش دهند و تثبیت کنند.

۲ موازنه ضعف
 در زمان بیـــل کلینتون امـــا راهبرد 
و دکترین جدیدی برای منطقه غرب آســـیا 
 Dual( تعریف و تعقیب شد: مهار دوجانبه
Containment(. هدف از اعالم و اعمال این 
راهبرد، مهـــار هم زمان و توأمـــان جمهوری 
اسالمی ایران و عراق صدام حسین بود. البته 
با توجه به حمله آمریکا به عـــراق در جنگ 
اول خلیج فارس در ســـال 9۱ میالدی، رژیم 
 تضعیف شده بود و ظرفیت 

ً
صدام حسین کامال

و امکان بازیگری در منطقه را نداشت، بنابراین 
هدف اصلی این راهبرد، جمهوری اسالمی ایران 
بود. مهار دوجانبه به معنای ایجاد وضعیت 
موازنه ضعف بود که جمهوری اسالمی ایران را 
هم وزن و هم پای رژیم عراق تضعیف کنند. در 
زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، راهبرد 
آمریکا در منطقه،  موازنه قوا بود؛ یعنی تالش 
می کردند با تقویت همه جانبه صدام حسین، 
موازنه بین ایران و عراق حفظ بشود. اما پس 
از این که آمریکایپی ها به عراق حمله کردند و 
ماشین نظامی صدام حسین ضعیف شد، بر 
آن شدند تا جمهوری اسالمی ایران را به همان 
میزان ضعیف کنند. مهار دوجانبه به دلیل 
عدم استقبال بسیاری از کشورها - حتی اروپا - 
و نیز تالش های دیپلماتیک جمهوری اسالمی 

به نتیجه نرسید.

3 طرح خاورمیانه بزرگ
 طراحی ســـوم آمریکا پس از حادثه 
یازدهم سپتامبر 2۰۰۱ و در پپی حمله به برج های 
دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک شـــکل 
گرفت. اعتقـــاد نومحافظه کاران بر این بود 
که آمریکا می تواند و باید نظام بین الملل را 
یک جانبه مدیریت کند. از مهم ترین انتقادات 
نومحافظه کاران آمریکایپی و جورج بوش پسر 
به سیاست های خاورمیانه ای بیل کلینتون و 
دموکرات ها این بود که آنها از این به اصطالح 
لحظه و فرصت تاریخی که پس از فروپاشی 

شوروی برای آمریکا به وجود آمده، نتوانستند 
به خوبی استفاده کنند؛ به گونه ای که با اتخاذ 
یک سیاست خارجی لیبرال منشانه، از قدرت 
فائقه آمریکا به نفع این کشور استفاده نکردند. 
بنابراین حادثه یازدهم سپتامبر، شرایطی 
به وجود آورد تا نومحافظه کاران آمریکایپی 
متوسل به قدرت نظامی و زور بشوند و حمله 
مستقیم به افغانســـتان و عراق را طراحی و 
اجرا کردند. به این ترتیـــب در صحنه عمل، 
نومحافظه کاران دچار لجام گسیختگی نظامی 
در منطقه شدند. از طرف دیگر، به دلیل شرایط 
بین المللی پـــس از واقعه یازده ســـپتامبر، 
کشورهایپی مثل روســـیه و چین در وضعیتی 
نبودند که بتوانند در مقابل آمریکا موازنه ایجاد 
کنند و این باور که خاورمیانه می تواند قلب 
هژمونی آمریکا باشد، در کاخ سفید بیش از 

پیش تقویت شد.
در همین زمان است که طرح خاورمیانه بزرگ 
آمریکا کلید می خورد؛ طرحی که بنا بود برای 
سازگاری بیشتر منطقه با سیاست ها و منافع 
آمریکا، آمایش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 
دینی جوامع غرب آسیا را دستخوش تغییرات 
عمده بکند. بنا بر ادعـــای آنها، ایدئولوژی 
اسالمی یا اســـالم گرایپی و ظهور جنبش های 
اسالمی مانعی جدی بر ســـر راه امنیت رژیم 
صهیونیســـتی و حفـــظ منافـــع اقتصادی و 

ژئوپلیتیکی آمریکا بود.
 اولویت های آمریکا برای اجـــرای این طرح 
عبارت بودند از: توسعه سیاســـی از طریق 
تشـــویق و هدایـــت کشـــورها به ســـوی 
لیبرال دموکراسی آمریکایپی و حکومت های 
شایسته و مشروع، توسعه علمی و آموزشی 
با ایجاد جامعه فرهیخته و پیشرفته لیبرال، 
توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فرصت های 
اقتصادی، آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد 
در جهت اقتصاد نولیبرال. اما اهداف اصلی 
که ایاالت متحده آمریکا به دنبال تحقق آن 
بود عبارت بودند از: برقـــراری نظم امنیتی 
آمریکامحـــور در منطقه، اعمـــال هژمونی 
منطقه ای، تضمیـــن امنیـــت و صیانت از 
بقای رژیم صهیونیســـتی، انتقال آزاد انرژی 
از خاورمیانه به غـــرب و کنترل منابع انرژی، 
جلوگیری از ظهور هژمون منطقه ای چالشگر با 
آمریکا، مهار جمهوری اسالمی ایران و مقابله با 

گفتمان انقالب اسالمی.
 ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ در تأمین اهداف 
آمریکا باعث شد تا نومحافظه کاران از طرح 
خاورمیانه جدید در منطقه رونمایپی کنند که 

آن  هم با شکست مواجه شد.
جالب اینجا بود که در آمریکا برنامه هایپی با 
  از سوی 

ً
هدف توسعه دموکراســـی معموال

دموکرات ها تهیه و اجرا می شـــد اما این بار 
نومحافظه کاران تصمیم گرفتنـــد از قدرت 
نظامی برای رسیدن به اهداف لیبرالی استفاده 
کنند، چون جمهوری خواهـــان رویکردهای 
نظامی گری دارنـــد و این گونه شـــعارهای 
دموکراتیـــک و لیبرالـــی، بیشـــتر از ســـوی 
دموکرات ها ارائه و اجرا شده است. به همین 
دلیل این مسئله موجب طرح مباحث نظری 
جدیدی شد که به واقع گرایپی لیبرال مشهور 

است.

موازنه آشوب ۴
ناکامی هـــای متعـــدد آمریـــکا در 
رویارویپی های نظامی در منطقه و به بن بست 
رسیدن طرح خاورمیانه بزرگ و جدید، نه تنها 
به تثبیت و افزایش هژمونـــی آمریکا کمک 
نکرد، بلکه به تعبیر دموکرات ها، سیاست های 
بوش و نومحافظه کاران باعث افول هژمونی 
آمریکا و خدشه دارشـــدن اعتبار این کشـــور 
در نظام بین الملل شـــد. از ایـــن رو، هدف 
اوباما و دموکرات هایپی که با شعار تغییر به 
جای بوش در کاخ سفید نشستند، بازسازی، 
تقویت و تثبیت چهره، اعتبار و هژمونی یا به 
تعبیر خودشان رهبری آمریکا در جهان بود. 
دموکرات ها در دولت اوبامـــا راهبرد قدرت 
نرم جوزف نای را در پیش گرفتند. به این معنا 
 نیاز 

ً
که رســـیدن به اهداف موردنظر، لزوما

به استفاده از قدرت ســـخت ندارد و آمریکا 
از طریق قـــدرت نرم می توانـــد اهدافش را 
تأمین کند. بنابراین دموکرات ها نیز مانند 
جمهوری خواهان نه تنها مخالف ســـلطه و 
هژمونی آمریکا نبودند بلکـــه به زعم خود 
می خواستند با کم هزینه ترین وسایل و ابزار 

به این هدف برسند.
اگرچه در دوره اوباما خروج نیروهای آمریکایپی 
از عراق آغاز شد اما آنها مجدد به بهانه مبارزه با 
داعش که به گفته ترامپ در سال 2۰۱۶ ساخته 

ناکامیهایناکامیهای
متعددآمریکادرمتعددآمریکادر

رویارویییهایرویارویییهای
منطقه منطقهنظامیدر نظامیدر

وبهبنبستوبهبنبست
ح حرسیدنطر رسیدنطر

خاورمیانهبزرگوخاورمیانهبزرگو
خاورمیانهجدید،خاورمیانهجدید،

نهتنهابهتثبیتونهتنهابهتثبیتو
افزایشهژمونیافزایشهژمونی

آمریکاکمکنکرد،آمریکاکمکنکرد،
بلکهبهتعبیربلکهبهتعبیر
دموکراتها،دموکراتها،

سیاستهایبوشسیاستهایبوش
ونومحافظهکارانونومحافظهکاران

باعثافولباعثافول
هژمونیآمریکاهژمونیآمریکا

وخدشهدارشدنوخدشهدارشدن
در اینکشور دراعتبار اینکشور اعتبار

نظامبینالمللنظامبینالملل
شدشد
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خود آمریکا بود، مجدد وارد عراق شدند. مبارزه 
با داعش توجیهی برای حضور مجدد آمریکا در 
عراق و منطقه و همچنین مشروعیت بخشی به 
آن بود. هدف اصلی آمریکا درواقع تضعیف و 
ازهم پاشیدن جبهه مقاومت به رهبری ایران 
بود. در این شرایط بود که سیاست آمریکا در 
قبال منطقه، به سمت موازنه آشوب سوق 
پیدا کرد. آمریکایپی ها که نتوانسته بودند نظم 
منطقه ای مطلوب و تأمین کننده منافع خود 
را ایجاد کنند، منطقه غرب آسیا را درگیر یک 
آشوب مدیریت شده کردند. واقعیت راهبردی 
حائز اهمیت آن است که تمام طرح وبرنامه ها 
و راهبردهای منطقه ای آمریکا در غرب آسیا در 
طول سه دهه گذشته در دستیابی به اهداف 
خود ناموفق و ناکام مانـــده، به گونه ای که 
قدرت و هژمونی آمریکا در منطقه رو به افول 

بوده است.
 این ارزیابـــی نیازمنـــد وجـــود مؤلفه ها و 
شاخص هایپی است تا طبق آن، میزان کامیابی 
یا افول قدرت و هژمونـــی آمریکا در منطقه 
را مشـــخص کند. مهم ترین این شاخص ها 

عبارتند از:
حضور نظامی مستقیم و  ۱

انحصاری 
ایاالت متحده آمریـــکا بعد از خروج بریتانیا 
از شرق ســـوئز و منطقه خلیج فارس، از قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی درصدد بود تا یک 
حضور نظامی مستقیم و انحصاری در منطقه 
داشته باشد. اکنون می توان بررسی کرد این 
وضعیت نسبت به گذشـــته در چه شرایطی 
اســـت. آمریکایپی ها به رغم این که هنوز در 
منطقه حضور دارند، ولـــی در جهت کاهش 
حضور نظامی مســـتقیم و انحصاری شان در 
منطقه برنامه ریزی می کنند. ممکن اســـت 
گفته شود خود آمریکایپی ها دیگر نمی خواهند 
حضور نظامی و مســـتقیم در منطقه داشته 
باشند. بر فرض صحت این گزاره، دلیل اتخاذ 
این تصمیم چیست؟ افزایش هزینه های مالی، 
سیاسی و اعتباری آمریکا در منطقه این امکان 
را از آنها گرفته است؛ بنابراین آمریکایپی ها 
علی رغم مشکالت و مســـائل فراوانی که در 
منطقه دارند، به خصوص پـــس از تحوالت 
اخیر، نمی توانند مانند گذشته حضور مستقیم 
نظامی در منطقه داشته باشند و باید به تدریج 

حضور فیزیکی نظامی خود را کاهش دهند، 
کمااین که هم اوباما و هم ترامپ به ضرورت 
کاهش تعهدات نظامی آمریکا اذعان کرده اند، 
مگر در اهداف اقتصادی. آنها دیگر نمی توانند 
به همه متحدان خود در دنیا و از جمله منطقه 
غرب آســـیا تعهدات نظامـــی بدهند؛ این 

شاخص رو به افول است.

سلطه بالمنازع منطقه ای ۲
در طول دهه های مختلف و از زمانی 
که آمریکایپی ها وارد منطقه شدند، همه تالش 
آنها معطوف به این مسئله بود که به بیان 
علم روابط بین الملل، هژمون منطقه باشند 
و سلطه و تسلط بالمنازع خود را حفظ کنند. 
در این که ســـلطه بالمنازع آمریکا در منطقه 
کاهش پیدا کرده، هیچ کس تردیدی ندارد. 
یکی از مهم ترین شاخص هایپی که در تعریف 
قدرت بازیگـــران بین المللی بـــه کار برده 
می شود، میزان تعیین کنندگی دستورکارهای 
منطقه ای است. آمریکا در گذشته خود را تنها 
قدرت تعیین کننده دستورکارهای منطقه ای 
می دانست و در عمل هم سال ها این گونه 
بود که آمریکا تعیین می کرد چه اتفاقی باید 
در منطقه بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. 
همان طور که مشاهده می کنیم، اکنون بسیاری 
از مسائل مهم منطقه ای بدون حضور و حتی 
مشـــورت با آمریکا اتفاق می افتد. تحوالت 
سوریه و عراق نمونه هایپی هستند که آمریکا 
 به آنها شکل 

ً
یا نمی تواند یا دیگر انحصارا

 این امکان برای آمریکا 
ً
نمی دهد؛ چرا که اساسا

وجود ندارد تا دستورکار منطقه ای تعیین کند.
شاخص دیگر برای ســـنجش میزان قدرت 
آمریکا در غرب آســـیا، مدیریت بحران های 
منطقه ای اســـت. این که آمریکا تا چه میزان 
توانسته یا می تواند بحران های منطقه ای را 
مدیریت کند. با مرور وقایع دهه های قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران یا حتی تا دهه 
هشتاد میالدی، اگر نگوییم آمریکا به تنهایپی 
مســـائل منطقه ای را مدیریت می کرد، اما 
این طور وانمود می کـــرد که هیچ بحرانی در 
منطقه، بـــدون حضور مســـتقیم آنها قابل 
مدیریت نیســـت و آمریکایپی ها تنها حافظ 
امنیت منطقه هســـتند. برای نمونه، بوش 
پسر تصور می کرد به تنهایپی می تواند اوضاع 

خاورمیانه را تغییر بدهد و مدیریت کند؛ اما 
بعد از هشت سال، نه تنها نتوانست پروژه 
مدیریت تهران تا دمشق خود را پیش ببرد، 
بلکه حتی در عراق هم موفق نشد به اهداف 
خود برسد. به این ترتیب حتی نظریه پردازان 
و صاحب نظران آمریکایپی اذعان می کردند 
آمریکا ممکن است بتواند جنگ را به تنهایپی 
آغاز کند اما نخواهد توانست به تنهایپی صلح 

را برقرار کند.
اکنون اما بیش از گذشته این واقعیت عیان 
شـــده اســـت که آمریکا در شرایطی نیست 
که بتواند به تنهایپی بحران های منطقه ای را 
مدیریت کند. حتی در مدیریت های چندجانبه 
برخی پرونده های منطقه ای هم نمی تواند 
حضور داشته باشـــد و با این که منطقه را به 
سمت یک آشوب مدیریت شـــده برده اما 

توانایپی مدیریت آن را نداشته است.
 اگر بخواهیم وضعیت منطقه را بر اســـاس 
تحوالت اخیر پیش بینـــی کنیم، باید گفت 
برآیند این تحوالت، تغییر و تحول نظم امنیتی 
منطقه ای به معنای الگوی مدیریت منازعه 
در منطقه خواهد بـــود؛ به گونه ای که نظم 
امنیتی هژمونیک برون زاد منطقه ای مبتنی 
بر برتری نظامی آمریکا در منطقه تضعیف 
شده و نظم امنیتی درون زاد منطقه ای شکل 

خواهد گرفت.
شـــاخص دیگر برای ســـنجش افول قدرت 
منطقه ای آمریکا، توان این کشور در جلوگیری 
از نقش آفرینی رقبای بین المللی اش در غرب 
آسیاســـت. از جنگ جهانی دوم به این سو، 
یکی از اهداف همیشـــگی آمریکا برای حفظ 
هژمونی خود، کنترل و تحدید حضور و نفوذ 
سایر قدرت های بین المللی در منطقه بوده 
است. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری 
می یابد که اعمال هژمونی جهانی نیز مستلزم 
اعمال هژمونی منطقه ای در خاورمیانه است. 
امروز شاهد حضور پررنگ منطقه ای روسیه، 
چین و حتی کشـــورهای اروپایپی در منطقه 
هستیم که تا سال ها پس از فروپاشی شوروی، 

چنین امکانی متصور نبود.
شاخص دیگر برای ســـنجش میزان قدرت 
آمریکا در منطقه، مهندسی روابط منطقه ای 
است که سال ها توسط آمریکا انجام می شد. 
یکی از اهداف منطقه ای آمریکا، دنباله روی 
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بالمنازع کشـــورهای منطقه از سیاست های 
کاخ سفید بوده است. آمریکایپی ها همیشه 
درصـــدد بوده اند کـــه کشـــورهای منطقه 

دنباله روی اهداف و منافع آنها باشـــند و 
حتی برای نیل به این هدف، تقسیم کار 

منطقه ای هم بین کشورهای منطقه 
انجام دادند. برای مثال، ترکیه عضو 

کشورهای ناتو و متحد سنتی آمریکا 
در منطقه است اما این کشور نیز 
اکنون به دنبال روابط مستقل با 
روسیه و چین است. از این رو، 
سیاســـت دنباله روی محض 
از آمریکا دیگـــر الگوی غالب 
روابط منطقه ای در غرب آسیا 

نیست.

3 تأمین و حفظ 
امنیت  رژیم 

صهیونیستی
طراحی هـــای  همـــه  در 
منطقه ای آمریکا اعم از مهار 
دوجانبه، طـــرح خاورمیانه 
بزرگ، طرح خاورمیانه جدید 
و موازنه آشوب، اگر نگوییم 

 یکی از 
ً
هدف اصلی، اما یقینا

اهداف مهم و حیاتی آنها حفظ و 
تأمین امنیت رژیم صهیونیستی 

بوده است. با بررسی وضعیت 
امنیتی و سیاســـی منطقه، تنزل 

جایگاه راهبردی اسرائیل در منطقه 
و افول هژمونی نظامی این رژیم نیز 

در خاورمیانه مشـــهود است - جنگ 
۳۳روزه لبنان و جنگ 22روزه غزه؛ مؤید 

این واقعیت است - از این رو، یکی از اهداف 
به اصطالح معامله قـــرن، تأمین و تضمین 

امنیت دائمی این رژیم است.
خاورمیانـه از گذشـته تـا قبـل از شـکل گیری 
محـور مقاومـت بـر اسـاس محـور اسـرائیل 
دوقطبـی بـوده اسـت؛ یعنـی یـک جریـان 
اسـالم گرا و یکجریان محافظه کار سـکوالر در 
آن وجـود داشـت. امـا در چنـد سـال اخیـر، به 
دو اردوگاه محـور مقاومـت و محـور سـازش و 
سلطه تقسیم شده اسـت. در محور مقاومْت 
ایـران، سـوریه، عـراق، حـزب هللا، حمـاس و 



انصـارهللا قـرار می گیرنـد و در محـور سـازش 
برخـی کشـورهای عربـی از  جملـه عربسـتان  و 
آمریـکا و اسـرائیل به عنـوان کشـورهای حلقه 
مرکزی ایـن اردوگاه قـرار دارند و نوعـی موازنه 
قـوای جدیـد منطقـه ای در حـال شـکل گیری 
به تازگـی  کـه  تحرکاتـی  از  بسـیاری  اسـت. 
علیـه جمهـوری اسـالمی شـکل گرفتـه، بـرای 
بازگردانـدن موازنـه قبلـی یـا شـکل دادن بـه 
موازنـه جدیـدی اسـت کـه از تقویـت جایـگاه 
ایـران و تضعیـف جایـگاه اسـرائیل جلوگیـری 

کنـد.

مهار و تحد�د جمهوری  ۴
اسالمی ا�ران

تضعیـف، مهـار و محدودسـازی قـدرت 
ایـران یکـی دیگـر از اهـداف راهبـردی 
در طراحی های منطقه ای آمریکا بوده 

اسـت. هـدف آمریـکا از مهـار و تحدیـد 
ایـران، حفـظ موازنـه منطقـه ای بـه نفـع خـود 
و متحدانـش و نیـز جلوگیـری از شـکل گیری و 
تکثیـر الگویپی اسـت که بـا فرهنـگ، راهبردها 

و اهـداف آمریـکا همخوانـی نـدارد.
اما علی رغم همه فشـارهای امنیتی، سیاسـی 
و اقتصادی، جمهوری اسـالمی ایران به عنوان 
یـک قـدرت منطقـه ای، در اوج نقش آفرینـی 
قـرار دارد. قـدرت منطقـه ای مختص کشـوری 
اسـت کـه اقتـدار و قـدرت الزم بـرای نفـوذ و 
تأثیرگـذاری بـر یـک منطقـه داشـته باشـد یـا 
این کـه قـدرت و منافـع آن در سراسـر منطقـه 
غالب  شـود. بر اسـاس این تعریف، جمهوری 
اسـالمی ایـران یـک قـدرت منطقـه ای اسـت. 
جایـگاه  ایـن  بـه  نیـز  دشـمن  و  دوسـت 
منطقـه ای جمهـوری اسـالمی ایـران اذعـان 
دارنـد. دسـت یابی بـه ایـن قـدرت نیـز نتیجـه 
مطلـوب دکتریـن دفاعی امنیتی ایران اسـت 
که توانست امنیت جمهوری اسـالمی ایران را 
تأمین و به تبع آن به سـمت ایجاد یک شـرایط 
منطقـه ای مطلـوب حرکت کنـد. تمـام تالش 
دشـمنان و رقیبـان بین المللـی و منطقـه ای 
ایران به ویژه ایـاالت متحده آمریکا این اسـت 
این جایگاه که بر اسـاس این تفکر استراتژیک 
به وجـود آمـده، از جمهـوری اسـالمی ایـران 

گرفتـه شـود.
در طـول تاریـخ معاصـر، هیچ وقـت آرایـش 

سیاسـی در 
جهـان و منطقـه 

این گونـه نبـوده 
اکنــــــون  اسـت. 

جمهوری اسالمی ایران 
نقش بسـیار مهمی در تعیین دسـتورکارهای 
منطقـه ای دارد. ایـران بـه هر میـزان که نقش 
ایفـا  منطقـه  در  بیشـتری  تعیین کنندگـی 
کنـد، نفـوذ و قـدرت آمریـکا در منطقـه افول 
کـرده اسـت. آنهـا در اوایـل بحـران سـوریه 
اسـالمی  جمهـوری  نقـش  نمی خواسـتند 
ایـران را بپذیرنـد و تالش هـای فراوانـی هـم 
در ایـن زمینـه صـورت گرفـت، امـا درنهایـت 
مجبـور شـدند نقـش ایـران را بپذیرنـد. در 
عراق هـم همین اتفـاق افتـاده اسـت. برخی 
اسـتدالل می کننـد کـه جایـگاه منطقـه ای 
ایـران بر اثـر راهبردهـای اشـتباه آمریـکا ارتقا 
یافتـه، در پاسـخ باید گفت درسـت اسـت که 
اشـتباه های راهبـردی و محاسـباتی آمریـکا 
در ایـن زمینـه اثرگـذار بـوده اسـت، امـا اگـر 
یـک بازیگـر عرصـه سیاسـت، تـوان و قدرت 
الزم بـرای ایفـای نقـش مؤثـر در ایـن بـازی 
پیچیـده نداشـته باشـد، آیـا می توانـد از ایـن 
وضعیت بـه نفـع منافع خـود اسـتفاده کند؟ 
این امکان را سـایر کشورها هم داشـته اند اما 
چـرا نتوانسـتند از آن در راسـتای منافـع خود 

بهـره ببرنـد؟ بنابرایـن اثرگـذاری و قدرتمندی 
بازیگـران منطقـه ای و بین المللـی بیانگـر 
افـول قـدرت آمریـکا در ایـن منطقـه اسـت. 
امـروز حتـی کشـورهای متحـد آمریـکا هـم 
دیگـر دنبالـه روی بالمنـازع آن نیسـتند و 
به نوعـی روابط سیاسـی، نظامـی و اقتصادی 
خـود را بـا کشـورهایپی نظیـر روسـیه و چیـن 
افزایـش داده انـد. ممکـن اسـت گفتـه شـود 
ایـن کشـورها از دیپلماسـی پلی آف اسـتفاده 
تعامـل  قدرتـی  یـک  بـا  یعنـی  می کننـد؛ 
می کنند تا بر قـدرت دیگر برای کسـب منافع 
بیشـتر فشـار وارد کنند. بـر فرض درسـتی این 
گـزاره، همین کـه این امـکان برای کشـورهای 
منطقه ایجاد شـده، عیـان می کنـد آن قدرت 
بالمنـازع افـول کـرده اسـت. به گونـه ای کـه 
ایـن کشـور دیگـر توانایپـی نـدارد مانـع روابط 
کشـورهای منطقـه بـا رقبـای فرامنطقـه ای 

خـود باشـد.

هدفآمریکاازهدفآمریکااز
مهاروتحدیدمهاروتحدید
ایران،حفظموازنهایران،حفظموازنه
منطقهایبهنفعمنطقهایبهنفع
خودومتحدانشخودومتحدانش
ونیزجلوگیریازونیزجلوگیریاز
شکلگیریوتکثیرشکلگیریوتکثیر
الگویییاستکهباالگویییاستکهبا
فرهنگ،راهبردهافرهنگ،راهبردها
واهدافآمریکاواهدافآمریکا
همخوانینداردهمخوانیندارد
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کنترل منابع انرژی و مبادالت  5
تجاری منطقه

یکـی از مهم تریـن دالیـل حضـور آمریـکا در 
منطقـه، منافـع اقتصـادی ایـن کشـور بـوده؛ 
به طـوری کـه کنتـرل و سـلطه بـر جریـان نفت 
و انـرژی منطقـه، بسـیاری از اولویت هـای 
اسـتراتژیک آمریـکا را تعییـن کـرده اسـت. 
آمریـکا همیشـه درصـدد بـوده بـر اسـتخراج، 
خریدوفـروش و حمل ونقـل انـرژی در منطقه 
سلطه داشـته باشـد، اما به تدریج و با افزایش 
نقش دیگر بازیگران منطقـه ای و بین المللی، 
نقـش و نفـوذ آمریکا هـم کمتر شـده اسـت.از 
طـرف دیگـر، آمریـکا درصـدد بـوده بیشـترین 
حجم مبـادالت تجـاری را با کشـورهای منطقه 
داشـته باشـد. بخشـی از این مبادالت تجاری، 
بـه فـروش تسـلیحات نظامـی برمی گـردد کـه 
درآمـد و سـود هنگفتـی بـرای کارخانه هـای 
تسـلیحاتی آمریـکا در پپی داشـته اسـت. یکی 

آمریـکا  اهـداف  از 
در ایجـاد آشـوب ها 
و بحــــــران هــــای 
منطقـــــه ای نیـــــز 
فروش تسـلیحات به کشـورهای منطقـه بوده 
است. ترامپ برخالف رؤسای قبلی کاخ سفید 
کـه در لفافـه سـخن می گفتنـد، به صراحـت 
خطاب به برخی از کشورهای منطقه اعالم کرد 
بـرای حفـظ امنیت تـان بایـد هزینه هـای آن را 
بپردازیـد. امـروز اما جدول فروش تسـلیحاتی 
در منطقـه بیانگر این حقیقت اسـت که رقبای 
جـدی آمریـکا درصددنـد تـا از انحصـار آمریکا 

بکاهنـد.

  پیامدهای نظری افول هژمونی 
آمریکا

بی تردیـد واقعیت هـای بین المللـی منجـر 
بـه شـکل گیری نظریه هـای جدیـد یـا تعدیـل 
نظریه هـای موجـود می شـود. بـرای مثـال 
نظریـه رئالیسـتی مبتنـی بـر قـدرت سـخت 
نظامـی به گونـه ای تغییـر می کنـد کـه قـدرت 
اقتصادی اهمیـت می یابد یا قـدرت گفتمانی 
و ایدئولوژیـک برجسـته می شـود کـه در پپـی 
آن، نظریـه قـدرت نـرم متولـد خواهـد  شـد. 
از ایـن رو تغییـر و تحـوالت نظـری بیانگـر ایـن 

واقعیت اسـت کـه تغییراتی عمـده در صحنه 
و عرصـه عمـل رخ داده اسـت. بـرای نمونـه، 
ارائه نظریه قدرت نرم نشـان می هـد با قدرت 
نظامی نمی تـوان همه اهـداف را تأمیـن کرد. 
زمانـی عنـوان می شـد قـدرت نظامـی ماننـد 
پول اسـت کـه هرچـه می خواهیـد، می توانید 
با پول بخریـد و هر نیازی را بـا آن برطرف کنید. 
امـا امـروز می گویند قـدرت نظامی و سـخت، 
تبدیل پذیـری اش را از دسـت داده و بـرای 
تأمین منافع ملی، به انواع دیگر قدرت مانند 

قـدرت نـرم نیـاز اسـت.
بحـث افـول هژمونـی آمریکا اولیـن بـار اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی مطرح 
شـد؛ به گونـه ای کـه رابـرت کوهیـن، 
آمریکایپـی  نولیبـرال  نظریه پـرداز 
»پـس  عنـوان  بـا  خـود  کتـاب  در 
از هژمونـی« بـه ایـن مسـئله پرداخـت. 
ایـن کتـاب سـال 8۴ میـالدی انتشـار یافـت. 
کوهیـن در ایـن کتـاب، بیشـتر، از زاویـه نظـم 
اقتصـادی و رژیم هـای بین المللـی بـه مقولـه 
افـول آمریـکا می پـردازد. او می گویـد پـس از 
جنـگ جهانـی دوم تـا دهـه هشـتاد میـالدی، 
آمریـکا یـک قـدرت اقتصـادی بالمنـازع بوده 
که توانسـته رژیم هـا و نهادهـای بین المللی را 
طبـق چارچوب هـای نظـم لیبـرال ایجـاد کند؛ 
اما ایـن قـدرت هژمـون در حـال افول اسـت. 
همان طـور کـه اشـاره شـد، ایـن مباحـث در 
دهـه هفتـاد و هشـتاد میـالدی مطـرح شـده 
اسـت. اگرچـه در ایـن سـال ها بودجـه نظامی 
و تولیـد ناخالـص ملی آمریـکا افزایـش یافته، 
اما از آنجـا که قدرت رقیبانش چند برابر شـده، 
مشـخص می شـود قـدرت هژمونیـک آمریکا 

افول کـرده اسـت.
زمانی در نظام بین الملل، آمریکا سیاست های 
خود را تحمیل می کرد، چون  چنین جایگاهی 
برای خود قائل بود و دیگران نیز می پذیرفتند، 
نشان  عملی  و  نظری  قرائن  و  شواهد  اما 
می دهد وضعیت نظام بین الملل تغییر کرده 
و رقبای بین المللی و منطقه ای آمریکا اجازه 
چنین رفتارهای انحصارطلبانه ای را به آمریکا 
نمی دهند. ترامپ و تیم او نیز به این نتیجه 
رسیدند که آمریکا نمی تواند کل دنیا را کنترل 
و رهبری کند؛ چرا که بازیگران دیگری هم برای 
خود منافع مستقلی تعریف کردند؛ ولو این که 
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متحد آمریکا باشندو این یعنی افول هژمونی.
 بسـیاری از اندیشـمندان و سیاسـتمداران 
آمریکایپـی، کتاب هـا و مقـاالت زیـادی بـا 
رویکـرد جهـان پسـاآمریکا نوشـتند و یـا برخی 
دیگـر، نظـرات خـود را تعدیـل کرده انـد. بـرای 
مثـال، پس از فروپاشـی شـوروی، بحـث نظام 
تک قطبی مطرح شد یا فرانسـیس فوکویاما از 
اصطـالح »پایـان تاریـخ« اسـتفاده کـرد، امـا 
تحـوالت نظـام بین الملـل بـه سـمتی پیـش 
رفت کـه فوکویامـا مجبور شـد از حـرف و ایده 

خـود برگـردد.
عـالوه بـر فوکویامـا، اندیشـمندان دیگـری در 
آمریـکا دریافتنـد نظریـه نظـام تک قطبـی بـا 
واقعیـات بین المللـی منطبـق نیسـت. یکـی 
از مهم تریـن نمونه هـای آن، حملـه آمریـکا 
به عـراق بـود. ایـن تجربیـات در عرصـه عمل، 
بـه نظریـه »نظـام یک چندقطبـی« تبدیـل 
شـد که آن را سـاموئل هانتینگتـون ارائـه کرد. 
بـر اسـاس ایـن نظریـه، آمریـکا دیگـر قـدرت 
 نیـاز دارد برای 

ً
بالمنـازع جهان نیسـت و حتمـا

مدیریت بین المللی با سـایر قدرت های بزرگ 
مشـورت و همکاری کند. نظام یک چندقطبی 
مانند یـک سیسـتم هیئت مدیره ای اسـت که 
آمریـکا ممکن اسـت رئیس آن باشـد، امـا نیاز 
دارد بـا هماهنگـی دیگر اعضـای هیئت مدیره 

عمـل کند.
جالــب اســت کــه در همــان نظریــه نظــام 
معتقــد  هانتینگتــون  یک چندقطبــی، 
اســت آمریــکا قــدرت درجه یــک اســت و 
ــف  ــق مختل ــه دوم در مناط ــدرت درج ــد ق چن
حضور دارند. بــرای مثال روســیه را در اوراســیا، 
درجــه اول و اوکرایــن را درجــه دوم می دانــد. 
در خاورمیانــه، ایــران را قــدرت درجــه اول 
و عربســتان را درجــه دوم معرفــی می کنــد. 
ایــن خــود نشــان می دهــد آمریــکا از ســر 
تفنــن بــا مــا مقابلــه نمی کنــد. وقتــی یــک 
ابرقــدرت بــا جمهــوری اســالمی ایــران مقابلــه 
ــه ایــن معناســت کــه او می خواهــد  ــد ب می کن
ــه ای  ــا منطق ــی ی ــطح بین الملل ــی را در س قدرت
مهــار کنــد. هانتینگتــون در نظریــه برخــورد 
تمدن هــا معتقــد بــود نــزاع بین المللــی در 
ــوان  ــران به عن ــن و ای ــکا، چی ــن آمری ــده بی آین
ــران ســه تمــدن مســیحی، کنفسیوســی و  رهب
ــر  ــث بیانگ ــن مباح ــود. ای ــد ب ــالمی خواه اس

وجــود واقعیت هــای جدیــدی اســت کــه در 
صحنــه بین المللــی به وجــود آمــده، بنابرایــن 
ناکامی هایپــی کــه آمریکایپی هــا در عرصــه 
عمــل کســب کردنــد، موجب شــد این ایــده که 
»نظام سیاســی، اقتصــادی، امنیتی که بــر پایه 
رهبــری و هژمونــی آمریــکا ایجــاد شــده اســت، 
تضعیــف خواهــد شــد یــا افــول خواهــد کــرد«، 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی بی
ــی  ــات میدان ــا واقعی ــا ب ــه آمریکایپی ه مواجه
در روی زمیــن، موجــب تعدیــل نظریه هــای 
هژمونــی شــد تــا توجیهــی بــرای عقب نشــینی 
آمریــکا باشــد. بــرای مثــال، هژمونی مســتقیم 
بــه نظریــه هژمونــی نیابتــی تبدیل شــد؛ یعنی 
خواســت آمریــکا اعمــال ســلطه از طریــق 
هژمونــی مســتقیم بــوده، امــا وقتــی در صحنه 
ــک  ــا ی ــی رود، ب ــاال م ــن کار ب ــه ای ــل هزین عم
توجیــه نظــری به ســمت اعمــال یــک هژمونی 
نیابتــی مــی رود. وقتــی در عمــل، هژمونــی 
نیابتــی هــم امکان پذیــر نیســت، به ســمت 
موازنه ســازی ســاحلی یــا »موازنه ســازی از 
ــروی  ــه نی ــا ک ــن معن ــه ای ــی رود؛ ب ــاحل« م س
دریایپــی آمریــکا از دور و بــا اســتفاده از ناوهــای 
هواپیمابــر در کنــار ســواحل منطقــه ای و 
آب هــای بین المللــی، موازنــه منطقــه ای را 

کنتــرل می کنــد.
وقتــی موازنه ســازی از طریــق ســاحل هــم 
کارایپــی الزم را نداشــته باشــد، هزینــه بــاال 
مــی رود و طــرح احالــه مســئولیت مطــرح 
می شــود. بــه ایــن معنــا کــه آمریــکا بــرای 
مثــال، مســئولیت موازنه ســازی در برابــر ایران 
ــه  ــتی احال ــم صهیونیس ــا رژی ــتان ی ــه عربس را ب
ــکا  ــای آمری ــی از دغدغه ه ــروز یک ــد. ام می ده
همیــن نکتــه اســت کــه نــه خــود می توانــد در 
منطقــه موازنه ســازی کنــد و نــه بــا احالــه ایــن 
مســئولیت بــه برخــی کشــورهای منطقــه، آنها 

توانایپــی چنیــن کاری را خواهنــد داشــت.
ــی  ــم از توجیهات ــرق ه ــه ش ــش ب ــرد چرخ راهب
اســت کــه آمریــکا بــرای خــروج از منطقــه 
ــن  ــه ای ــرف ب ــن ح ــه ای ــد. البت ــتفاده می کن اس
معنــا نیســت کــه چیــن در مرکــز توجــه آمریــکا 
قــرار نــدارد، بلکــه آمریــکا همیــن مســئله را 
هــم توجیهــی بــرای پوشــاندن ناتوانی خــود در 
ــود در  ــش خ ــردن نق ــه و کم ک ــت منطق مدیری

خاورمیانــه قــرار داده اســت.

وضعیتآمریکاوضعیتآمریکا
درمنطقهنسبتدرمنطقهنسبت
بهسهدههگذشتهبهسهدههگذشته
بسیارمتفاوتبسیارمتفاوت
است.تردیدیاست.تردیدی
نیستکهبخشنیستکهبخش
بزرگیازناکامیهایبزرگیازناکامیهای
منطقهایآمریکامنطقهایآمریکا
براثربازیگریبراثربازیگری
هوشمندانههوشمندانه
وشجاعانهوشجاعانه
جمهوریاسالمیجمهوریاسالمی
ایرانوزحماتایرانوزحمات
شهیدسلیمانیشهیدسلیمانی
بودهاستبودهاست

 چرا ترور؟
همان طــور کــه توضیــح داده شــد، وضعیــت 
آمریــکا در منطقــه نســبت بــه ســه دهــه 
گذشــته بســیار متفــاوت اســت. تردیــدی 
نیســت کــه بخــش بزرگــی از ناکامی هــای 
بازیگــری  اثــر  بــر  آمریــکا  منطقــه ای 
هوشــمندانه و شــجاعانه جمهــوری اســالمی 
ایــران و زحمــات شهید ســلیمانی بــوده 
اســت. تــرور ســردار ســلیمانی بــه محاســبات 
اســتراتژیک آمریــکا در منطقــه برمی گــردد. 
مبنــای محاســبات اســتراتژیک، هزینــه - 
ــا کــه یــک  ــه ایــن معن ــده کــردن اســت؛ ب فای
بازیگــر عاقــل، هزینــه و فایــده تصمیــم خــود 
را می ســنجد و بعــد دســت بــه اقــدام می زند. 
گاهــی هــم برخــی تصمیم هــا در شــرایط 
نامطلــوب و غیرعقالنــی اتخــاذ می شــود. 
به نظــر می رســد ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــرای ایــن کار تروریســتی  چنــد دلیــل عمــده ب

داشــته اســت.

منطق بازدارندگی ۱
 اعتبارزدایپـــی از قـــدرت بازدارنگـــی 
آمریـــکا پـــس از ســـاقط شـــدن پهپـــاد 
آمریکایپـــی توســـط ایـــران شـــروع شـــد. 
آمریکایپی هـــا علی رغـــم تهدیـــدات مختلـــف 
امـــا، واکنـــش عملـــی نشـــان ندادنـــد. پـــس 
از آن، حملـــه انصـــارهللا یمـــن بـــه آرامکـــوی 
عربســـتان بـــود کـــه ایـــن اتفـــاق، هـــم بـــرای 
آمریـــکا و هـــم بـــرای متحـــد منطقـــه ای 
درجه اولـــش یعنـــی عربســـتان ســـعودی 
ـــس  ـــت. پ ـــراه داش ـــه هم ـــنگینی ب ـــات س تبع
از ایـــن دو اتفـــاق، ایـــن پرســـش در میـــان 
متحـــدان آمریـــکا شـــکل گرفـــت کـــه آمریکایپی 
ـــور  ـــد، چط ـــود برنمی آی ـــت خ ـــس امنی ـــه از پ ک
می تـــوان بـــه آن اعتمـــاد کـــرد؟ از طرفـــی، 
ـــی  ـــرای بازدارندگ ـــکا ب ـــه آمری ـــامانه هایپی ک س
بـــه متحـــدان خـــود فروختـــه بـــود، کارایپـــی 
الزم را از خـــود نشـــان نـــداد، بنابرایـــن اعتبـــار 
قـــدرت بازدارندگـــی آمریـــکا در منطقـــه 
ــا  ــب آنهـ ــن ترتیـ ــه ایـ ــت، بـ ــؤال رفـ ــر سـ زیـ
ــلیمانی،  ــردار سـ ــرور سـ ــا تـ ــود بـ ــم خـ به زعـ
درصـــدد بازســـازی اعتبـــار خـــود و آرام کـــردن 

متحدان شـــان برآمدنـــد.
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 تکرار اشتباه محاسباتی آمریکا

تغییر  توازن استراتژیک به  ۱
نفع ا�ران

ــران از پاســخ  ــرای انصــراف ای  اگرچــه آمریــکا ب
بــه تــرور ســردار ســلیمانی، تهدیدهای رســمی 
ــکی  ــه موش ــا حمل ــود، ام ــرده ب ــمی ک و غیررس
ــگاه  ــه پای ــالمی ب ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
عین االســد آمریــکا در عــراق، محاســبات ایــن 
ــی  ــدرت بازدارندگ ــف ق ــاره تضعی ــور را درب کش
جمهــوری اســالمی برهــم زد؛ به طــوری کــه 
ــع  ــه نف ــه را ب ــتراتژیک منطق ــوازن اس ــدد ت مج
ــت  ــه مقاوم ــران و جبه ــالمی ای ــوری اس جمه
تغییــر داد؛ به خصــوص این کــه ایــن اقــدام 
توســط ایــران و نــه بازوهــای منطقه ایــش 

ــد. ــام ش انج

۲ تقو�ت گفتمان  سردار 
سلیمانی

 ســردار ســلیمانی یک گفتمان و مکتب اســت 
کــه بــه آرزوی دیرینه اش رســید. شــکی نیســت 
ــا  ــود ام ــرد ب ــلیمانی منحصربه ف ــردار س ــه س ک
مکتــب و گفتمــان شهید ســلیمانی، قــدرت 
بازتولیــد دارد و توســط افــراد و گروه هــای 
ــم  ــیار مه ــه بس ــد. نکت ــه می یاب ــیاری ادام بس
ــده از  ــان برآم ــن گفتم ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
مکتــب امام خمینی؟هر؟ فقــط در ایــران بازتولید 
ــوریه و  ــان، س ــن، لبن ــراق، یم ــود؛ در ع نمی ش
کشــورهای دیگــر بازتولیــد می شــود، بنابرایــن 
درســت اســت که ایران کانون  محــور مقاومت 
اســت، امــا محــور مقاومــت دیگــر مســاوی بــا 
ایــران نیســت. نســبت »این همانــی« بیــن 
ایــن دو وجــود نــدارد و محــور مقاومــت بســیار 

گســترده تر از آن اســت.

3 تقو�ت پا�گاه مردمی 
جمهوری اسالمی

شــرکت گســترده مــردم داخــل و خــارج کشــور 
در تشــییع پیکــر شهید ســلیمانی و مراســم 
عــزاداری او موجــب تقویــت ایــران شــد. 
مهم ترین مؤلفــه قــدرت دفاعــی و بازدارندگی 
اســت.  آن  بــودن  »مردم پایــه«  ایــران، 
آمریکایپی هــا به هیچ وجــه در محاســبات خود 
تصور چنیــن جمعیــت عظیمــی را نمی کردند. 

بــه نظــر بنــده، حتــی اگــر ایــران بــه ایــن تــرور، 
پاســخ نظامــی هــم نمــی داد، خــود ایــن حضور 

مــردم مهم تریــن دســتاورد بــود.

تقو�ت نفوذ و حضور  ۴
منطقه ای جمهوری اسالمی

 از جمله اهداف آمریکا از ترور سردار سلیمانی، 
تضعیـف نفـوذ منطقـه ای ایـران بـود، امـا ایـن 
اقـدام بـه ضـد خـود تبدیـل شـد و شـهادت 
شهید سلیمانی، تجلی نفوذ منطقه ای ایران بود 
و سیاسـت خارجی منطقه ای مـا را فعال تر کرد. 
برخـالف انتظـار آمریـکا، عملیـات تـرور سـردار 
سـلیمانی و بـه تبـع آن عملیـات تالفی جویانـه 
ایران، نه تنها قدرت منطقـه ای ایران را تضعیف 
نکـرد، بلکه باعـث تقویـت و تثبیت آن شـد. بر 
اثر ایـن تحـول، محـور مقاومـت نیـز در منطقه 
تقویـت شـده و محـور ضدمقاومـت در موضع 

انفعـال و ضعـف قـرار گرفته اسـت.

تقو�ت و تثبیت قدرت  5
بازدارندگی  جمهوری اسالمی

بازدارندگی عبارت است از مأیوس کردن دشمن 
از اقـدام خصمانـه از طریـق ایجـاد شـک وتردید 
یـا تـرس از عواقـب آن اقـدام و مقاومـت فعـال 
و همه جانبـه در برابـر فشـارهای او. مهم تریـن 
هـدف بازدارندگـی، سـلب امکان بسـیج نیـرو و 
اسـتفاده دشـمن از زور و منابـع قـدرت نظامـی 
است. جلوگیری از ورود دشمن به محیط امنیتی 
و سلب آزادی عمل تهاجمی دشمن، دو سازوکار 
بازدارندگی است. بر این اساس، هدف راهبردی 
بازدارندگـی، تقویت قدرت و توان دفاعی کشـور 
به منظور فرسـودن یا فرسـایش قدرت دشمن و 
تحمیل هزینه حداکثری به نیروی مهاجم است. 
امـکان عملی شـدن تهدیـد و معتبر بـودن آن 
برای بازداشـتن اقدامات خصومت آمیز نظامی 
دشـمن در کانون بازدارندگـی قـرار دارد. افزایش 
شـرایط ناامنـی بـرای آمریـکا در منطقـه، او را از 
ابتکار عمل می اندازد. یکی از آثار اقـدام ایران در 
پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا، تقویت قدرت 
بازدارندگـی ایـران اسـت. روی دیگـر ایـن سـکه، 
افزایـش هزینـه اقـدام و حضـور نظامـی آمریـکا 
در منطقـه اسـت، بـه همیـن دلیـل پیش بینـی 
می شود حضور نظامی آمریکا در منطقه کاهش 

پیـدا کند.

۲ آزمودن قدرت بازدارندگی 
ا�ران

 آمریکایپی هــا بــر اســاس تحلیلــی کــه از 
شــرایط ایــران پــس از اعمــال فشــار حداکثــری 
و همچنیــن حــوادث آبــان 98 داشــتند، بــه 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــف ق ــع ضع ــران در موض ای
تــرور  آمریکایپی هــا،  محاســبات  طبــق 
ســردار ســلیمانی چنــد منفعــت بــرای آنهــا 
می توانســت در پپــی داشــته باشــد. اول 
این کــه بــا باالبــردن هزینــه، ایــران دســت و 
پــای منطقــه ای خــود را جمــع می کنــد و در این 
موضــع ضعــف، نمی توانــد عکس العمــل 

نشــان بدهــد.
راهبـرد فشـار حداکثـری آمریـکا علیـه ملت 
ایران شـامل دو بخش داخلی و خارجی بود. 
در سطح داخلی، آنها به دنبال شورش مردم 
علیه نظام بودند. مهم ترین ابـزار هم در این 
راستا، ناامیدشـدن مردم از سـاختار نظام )و 
نه دولت یا افراد( اسـت. این مسئله را هم از 
فروپاشی شوروی درس گرفتند که باید مردم 
را از کل سیستم حکمرانی ناامید کنند. وقتی 
فشار داخلی جواب نداد، شروع به تضعیف 
یا حـذف بازوهـا و اهرم های امنیتی ایـران در 
لبنان، سـوریه و عراق کردنـد. در این مقطع، 
بـرآورد آمریکایپی ها ایـن بود که اگـر فرمانده 
میدانـی ایران تـرور شـود، شـرایط منطقه ای 
ایران به نفـع آمریکا و متحـدان منطقه ایش 
تغییـر خواهـد کـرد. اتخـاذ ایـن تصمیـم بـا 
توجـه بـه این کـه آنهـا اعتقـاد داشـتند ایران 
در شرایطی نیسـت که پاسـخ بدهد، تقویت 

. شد

افزا�ش هزینه منطقه ای  3
ا�ران

 همان طور کـــه ترامپ پیـــش از این گفته 
بود، ایران بایـــد برای حضـــور منطقه ای 
خـــود هزینه بپـــردازد. بـــه  زعـــم آمریکا، 
باالتریـــن هزینـــه ای که می توانســـت بر 
ایـــران تحمیـــل شـــود، تـــرور ســـردار 
ســـلیمانی بـــود؛ بنابرایـــن آمریـــکا بـــا 
محاســـبات فوق، در پپـــی آن بـــود که با 
یک اقـــدام، به چند هـــدف راهبردی مهم 
 در منطقـــه و در قبال ایران دســـت یابد.
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»بنده شب و روز به �اد شهید سلیمانی عزیز هستم« ۲۹/۲/۹۹ و  »یاد او را هرگز فراموش نمیکنم« ۲۶/۹/۹۹ این جمالتی از میان دهها عبارتی 
است که رهبر انقالب در �ک سال اخیر درباره شهید سلیمانی به کار برده است. تعابیر کم سابقه و کم نظیری که  به چهل سال مجاهدت و فعالیت ا�ن 
شهید و مراوده و همنشینی او با رهبر انقالب برمی گردد. در ادامه گزیده ها�یی از تصاو�ر ا�ن مراودات را مرور می کنیم که به زودی در کتاب عکسی 

توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر خواهد شد:

هرگزمنقشتو
لوحدلوجاننرود از

گزیده ای از  تصاویر کتاب عکس انتشارات انقالب اسالمی؛ 
شهیـد سلیمانی در کنـار  رهبـر انقـالب

اینبیسـت جالبیداشـت:در مـوردآقاتعبیر در
آقابودم،نتیجهتقـواوثمره محضر سـالیکهدر
زبـانودلوعقل آنراکهحکمتمیشـودوبـر

کامـلدیدم. آقابهطـور جـاریمیشـود،در
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دلاوخرسنداست«یک »مالکافتادزمینقیمتحسـرتچنداسـت؛خوشبهحالشکهعلیاز
سـروده شـهادتسـردار شـاعرانخوشذوقکـهبالفاصلهبعداز سـرودهبلندبـاالییکـیاز بیتاز

آنبیترابرایاینقابسـرودهاسـت. کهشـاعر اسـت.انگار

همـــراهخانـــوادهرفتـــه
دیـــدار بـــرای بـــود
ـــتیاق ـــااش ـــی.ب خصوص
معرفـــی مشـــغول
کـــه اســـت کســـانی
جهـــاددر ســـالهادر
راهخـــداهمراهـــیاش

. نـــد ها د کر
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رهبـــری.احتمـــاالبـــرای مهرمـــاه93بـــودکـــهجهـــاداســـالمیفلســـطینرابـــردهبـــوددیـــدار
وفرمانـــدهجالـــببـــوده.از رمضـــانعبـــدهللاوهیـــاتهمراهـــشهـــمدیـــدنرابطـــهســـرباز
ـــت ـــالمتیمیگف سرس ـــر ـــضخاط ـــدهمح ـــدفرمان ـــد،الب ـــیآم ـــهم ـــالمتک س ـــر ـــایخط ـــهه معرک
ـــب، ـــبغری ـــر«آننیمهش ـــه»س ـــاآنک ـــودت ـــهب ـــنقص همی ـــار ب ـــر ـــید.ه رامیبوس ـــر ـــدهَّللوس الحم

ـــدا. ـــیج ـــدحکایت ش

جنابحافظ: اونکردهباشند.بهتعبیر مراسمینبودهکهآقایادیاز شهادتسردار بعداز
طریقهمرهماست هر خیالرویتودر

کتابتاریخایرانوعراقهرچهبودوهستقاسمسلیمانیازنقاطعطفآناست.صفحههابعدازاوبیشتربویبرادری
گرفتندآنقدرکه...برادرانمادرعراقهممثلمادلتنگحاجقاسمهستند.درکوچههایبغضکردهآنهاهمانقدرپرچم
بغضهایما. کوچههایماودر خانتقامهستکهدر سر
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جنابحافظ: اونکردهباشند.بهتعبیر مراسمینبودهکهآقایادیاز شهادتسردار بعداز
طریقهمرهماست هر خیالرویتودر

منطقه.همهآندالرهااما جکردندبرایتغییر خر آمریکایییهامیلیاردهادالر
حریفاینجلساتخالصانهدرقلبتهراننشد.

میگفـتبایدبهایـنبلوغبرسـیمکـهنبایـددیدهشـویم.خداهـمبرکت
اخالصـشراداد.شـهادتشبـهدسـتشـقیترینانسـانهایزمـانرقـم

خـوردوبدرقـهپیکرشهـممیلیونیشـد.

کتابتاریخایرانوعراقهرچهبودوهستقاسمسلیمانیازنقاطعطفآناست.صفحههابعدازاوبیشتربویبرادری
گرفتندآنقدرکه...برادرانمادرعراقهممثلمادلتنگحاجقاسمهستند.درکوچههایبغضکردهآنهاهمانقدرپرچم
بغضهایما. کوچههایماودر خانتقامهستکهدر سر
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»شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید؛ هم پیروز 
شد -چند سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید 
سلیمانی است- هم به شهادت رســـید.« 98/۱۱/29   
»شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار را 
شکست داد، هم با شهادتش شکست داد... همه ی 
دنیا قبول کردند که آمریکا در عراق و سوریه به مقاصد 
خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. پس 
از شهادت هم دشمنان را شکست داد. این تشییعی 
که در ایران و عراق شد... ژنرال های جنگ نرم استکبار 
را متحّیر کرد... این چه حرکت عظیمی بود که آنها را 

شکست داد.« 99/9/2۶


