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دستنوشتهای از حاج قاسم سلیمانی « چرا میجنگم»



شناسنامه | فهرست
 | 4چرا می جنگم؟
روایتی از جلوههای مکتب سلیمانی به قلم حاج قاسم

« | 7دست قـدرت خـدا»

نشریهتبییــتحلیـل

نگاهی به  خطبههای رهبر انقالب در نماز جمعه  ۲۷دی ۹۸

 | 10مکتبی که سلیمانی را ساخت

پاسداشت ایامهللا

تحلیل  استاد رحیمپور ازغدی از شهادت سردار سلیمانی و  رویدادهای پس از آن

ویـــــــژهنـــــامـــــه مـــجـــازی

 | 18استراتژی های جدید خلق می کرد
مروریبر تدابیر هوشمندانهسردار سلیمانیدر گفتوگوبارئیسشورایاجرا�ییحزبهللالبنان

 | 34خطبه فرمانده در نکوداشت سرباز

محمدمهدی شریعتمدار ،دیپلمات و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه
 +تصویر دستنوشته رهبر انقالب برای متن خطبههای عربی نماز جمعه  ۲۷دی ۹۹

 | 38اطالع نگاشت ایام هللا

نشــریــه مسیـــر به مناسبـــت
سـالگرد نمــاز جمعه تاریخـــی

مروری بر مسئله ی ایام هللا در بیانات  حضرت آیت هللا خامنه ای

رهبــــر انقــالب اســالمـــــی در

 | 40تصاویری از نماز جمعه تاریخی  27دی 98

 27دی 1398

گزارش  تصویری از نماز جمعه  27دی  98به امامت رهبر انقالب و حضور  پر شور مردم بصیر و انقالبی

 | 46دلسوز عراق مقتدر
گفتوگو  با نخستوزیر اسبق عراق  درباره شهید سپهبد حاجقاسم سلیمانی

تلفن:

 | 54هم استراتژیست نظامی بود هم دیپلمات حرفه ای

۶۱ ۰۱۴۱ ۰۷

ویژگیهای سیاست ورزانه و دیپلماتیک  شهید سلیمانی در گفتوگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان

شماره پیامک:

 | 70استراتژیک فکر میکرد؛ تاکتیکی عمل میکرد

۱ ۰ ۰ ۰1028

ّ
توگو با دکتر  مسعود اسداللهی
تحلیل روشهای نوین مجاهدت سپهبد سلیمانی  در گف 

تلفن مرکز فروش نسخه چا�پی:

 | 82از دره پنجشیر تا آمرلی ،صفحات کتاب حاج قاسم است

۰۲ ۱ -۶۶۴۱ ۰۶۴ ۹

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

رایانامه:
نشانی:
تهران ،خیابان فلسطین جنوبی
خیابان هاللی ،شماره ۳۱

مکتب حاجقاسم

masir@khamenei.ir

 | 94باید دستاوردهای نظامی حاج قاسم را حفظ کنیم
گفتاری از سرلشکر غالمعلی رشید

 | 96همه را زیر پرچم والیت جمع می کرد
گفتاری از سردار اسدی ،درباره سلوک اخالقی  وسبک مدیریتی سردار سلیمانی

 | 100حاجقاسم سلیمانی شاگرد مکتب امام بود
مروری بر  ویژگیهای شهید سلیمانی در خاطرات حجتاالسالموالمسلمین علی شیرازی

صاحبامتیاز:

 | 108هم در رزم فرمانده بود و هم در تقوا
بررسی ابعاد شخصیتی و سبک مدیریتی شهیدسلیمانی در گفتوگو با سردار حجازی

 | 114روسها از فتوحات بدون تیراندازی ما متعجب بودند
گفتوگو با سردار محمود چهارباغی

 | 124غروب هژمونی آمریکا در غرب آسیا
دکتر سیدجالل دهقانیفیروزآبادی،استاد و نظریهپرداز روابط بینالملل

 | 132هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
ِ

گزیدهای از  تصاویر کتاب عکس انتشارات انقالب اسالمی؛ شهیـد سلیمانی در کنـار  رهبـر انقـالب



ُ
«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« 98/11/29 ».شهید سلیمانی ،هم در زمان زنده
بودنش استکبار را شکســـت داد ،هم با شهادتش شکست داد...
همهیدنیاقبولکردندکهآمریکادر عراقوسوریهبهمقاصدخودش
نرسیده .قهرمان این کار سلیمانی بود .پس از شهادت هم دشمنان
را شکست داد .این تشـــییعی که در ایران و عراق شد ...ژنرالهای
ّ
متحیر کرد ...این چه حرکت عظیمی بود که آنها را
جنگ نرم استکبار را
شکست داد99/9/26».
 ۲۷دی ســـال  ،1398درست دو هفته پس از شـــهادت حاج قاسم
سلیمانی و یومهللا «تشـــییع معجزهگون 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 ،ویژهنامه نشریه مسیر
با عنوان «شهید پیروز» در پایگاه اطالعرسانی KHAMENEI.IRمنتشر
میشود.

روایتیاز جلوههای
مکتبسلیمانی
بهقلمحاجقاسم

چــــــــرا
میجنگم؟
در قبیله جوانمردان رسـم بود اصال .از هزار سـال

پیش سـینه به سینه سـوخته و چشـم به چشـم گریسته

بودنـد؛ در حکایـت مـردی کـه محـض خاطـر عطـش
َ
کودکان ،مشک را همپای علم گرامی داشت...

بـرای او امـا بزرگتریـن اتفـاق عالـم ،اضطـراب کودکـی بـود

کـه بیپنـاه و حیـران صـدای گامهـای ناآشـنا�یی را میشـنید

کـه پـدر ،مـادر ،خانـه و هر آنچـه را کـه بـه آن انـس داشـت از او

میگرفت و البـد کمـی بعدتر جانـش را ،بـه جرمی کـه هیچکس

نمیدانسـت .از ایـن همه تنهـا میمانـد رد خونـی و پـژواک فریاد

وحشـتی کـه بـه گـوش کسـی نمیرسـید .امـا او میشـنید .اصال او

فریادهـای شکسـته در گلـو را ،بغضهـای دو قـدم مانده به اشـک را

میشـنید .

او مسـافر راهها�یـی بـود کـه در انتهـای آن ،مظلومـی زیـر آسـمان خـدا،

پناهـی میجسـت و شـاید در خاطـر آرزو میکـرد ،قصـه سـواران جوانمردی

کـه از راه میرسـند ،ایـن 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 یا اگـر آنطور که خودش دوسـت داشـت صدایش
کنیـم قاسـم بـدون پیشـوند و پسـوند .نامـه شـرح
ماجرا�یـی اسـت کـه او را مسـافر راهها�یـی کرد
که با برگشـت غریبهاند ،ماجـرای آنچه
یـک انسـان را بـه یـک مکتـب
تبدیـل میکنـد.
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بسم اهّلل الرحمن الرحیم

ً
و از خود پرســـیدم اوال طول این راه چقدر

عشق خودش کند .این راه را انتخاب نکردم

است انتهای آنها کجاســـت ،فرصت من
ً
چقدر است .و اساسا مقصد من چیست.

بریدن سر مرغی هم نیستم .من اگر سالح

راضیام .در این سفر برای تو مینویسم تا

دیدم من موقتم و همه موقت هســـتند.

به دست گرفتهام برای ایستادن در مقابل

در دلتنگیهای بدون من یادگاری برایت

چند روزی میمانند و میروند .بعضیها

آدمکشان است نه برای آدم کشتن .خود را

باشد .شاید هم حرف به درد بخوری در آن

چند سال برخیها ده سال اما کمتر کسی

سرباز در خانه هر مسلمانی میبینم که در

یافتی که به کارت آید.

به یکصد سال میرسد .اما همه میروند و

معرض خطر است و دوست دارم خداوند

هر بار که ســـفر را آغاز میکنم احســـاس

همه موقتند.

این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام

میکنم دیگر نمیبینمتان .بارها در طول

دیدم تجارت بکنم عاقبت آن عبارت است

مظلومان عالم دفاع کنم .نه برای اسالم

مســـیر چهرههای پر از محبتتان را یکی

از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند

عزیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد،

یکی جلوی چشـــمانم مجســـم کردهام و

ماشین .اما آنها هیچ تأثیری بر سرنوشت

نه برای شیعهی مظلوم که ناقابلتر از آنم،

بارها قطرات اشکی به یادتان ریختهام.

من در این مســـیر ندارد .فکر کردم برای

نه نه ...بلکه برای آن طفل وحشـــتزده

دلتنگتان شـــدهام ،به خدا سپردمتان.

شما زندگی کنم دیدم برایم خیلی مهماید

بیپناهی که هیچ ملجأ�یی برایش نیست،

اگر چه کمتر فرصت ابراز محبت یافتهام

و ارزشمندید به طوری که اگر به شما درد

برای آن زن بچهبهسینه چسبانده هراسان

و نتوانستم آن عشـــق درونی خودم را به

برســـد همهی وجودم را درد فرا میگیرد.

شما برسانم .اما عزیزم هرگز دیدهای کسی

اگر بر شما مشکلی وارد شـــود من خودم

و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب ،که
ّ
خطی خون پشت سر خود بر جای گذاشته

جلوی آیینه خود را ببیند و به چشمان خود

را در میان شـــعلههای آتش میبینم .اگر

اما چشمانش برایش باارزشترینند .شما

شما روزی ترکم کنید بند بند وجودم فرو
ّ
میریزد .اما دیدم چگونه میتوانم حلل

است میجنگم.
ّ
عزیزم من متعلق به آن سپاهی هستم که

چشـــمان منید .چه بر زبان بیاورم و چه

این خوف و نگرانیهایم باشم .دیدم من

آرامش بخوابند .بگذار آرامش من فدای

نیاورم برایم عزیزید .بیش از بیست سال

باید به کسی متصل شوم که این مهم مرا

آرامش آنان بشود و بخوابند.

است که شـــما را همیشـــه نگران دارم و

عالج کند و او جز خدا نیست .این ارزش و

دختر عزیزم شما در خانه من در امان و با

خداوند تقدیر کرده این جان پایان نپذیرد و

گنجی که شـــما گلهای وجودم هستید با

عزت و افتخار زندگی میکنید .چه کنم برای

شما همیشه خواب خوف ببینید.

ثروت و قدرت قابل حفظ کردن نیست.

آن دختر بی پناهی که هیچ فریادرسی ندارد

دخترم هر چه در این عالـــم فکر میکنم و

وگرنه باید ثروتمندان و قدرتمندان از مردن

و آن طفل گریان که هیچ چیز ...که هیچ چیز

کردهام که بتوانم کار دیگری بکنم تا شما را

خود جلوگیری کنند و یا ثروت و قدرتشان

ندارد و همه چیز خود را از دست داده است.

کمتر نگران کنم ،دیدم نمیتوانم و این به

مانع مرضهای صعب العالجشان شود و از

پس شـــما مرا نذر خود کنید و به او واگذار

دلیل عالقهی من به نظامی گری نبوده و

در بسترافتادگی جلوگیری نماید.

نمایید .بگذارید بروم ،بروم و بروم .چگونه

نیست .به دلیل شغل هم نبوده و نخواهد

من خدا را انتخاب کردهام و راه او را .اولین

میتوانم بمانم در حالی که همه قافله من

آیا این آخرین سفر من است یا تقدیرم چیز
دیگری است که هر چه باشد در رضایش

بگوید دوستتان دارم ،کمتر اتفاق میافتد

که آدم بکشم ،تو میدانی من قادر به دیدن

نمیخوابد و نباید بخوابد .تا دیگران در

بود .به دلیل اجبار یا اصرار کســـی نبوده

بار است که به این جمله اعتراف میکنم؛

رفته است و من جا ماندهام.

است و نیست .نه دخترم من هرگز حاضر

هرگز نمیخواستم نظامی شـــوم ،هرگز از

دخترم خیلی خستهام .سی سال است که

نیستم به خاطر شغل ،مسئولیت ،اصرار یا

مدرج شدن خوشم نمیآمد .من کلمهی

نخوابیدهام اما دیگر نمیخواهم بخوابم.

اجبار حتی یک لحظه شما را نگران کنم ،چه

زیبای قاسم را که از دهان پاک آن بسیجی

من در چشـــمان خود نمـــک میریزم که

برسد به حذف یا گریاندن شما.

پاسدار شهید برمیخاست بر هیچ منصبی

پلکهایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشد

من دیـــدم هر کـــس در این عالـــم راهی

ترجیح نمیدهم .دوســـت داشتم و دارم

تا نکند در غفلت من آن طفل بیپناه را سر

برای خود انتخاب کرده اســـت یکی علم

قاسم بدون پسوند یا پیشوندی باشم.

ببرند .وقتی فکر میکنم آن دختر هراسان

میآموزد و دیگری علم میآموزاند .یکی

لذا وصیت کردم روی قبرم فقط بنویسید

تو�یی ،نرجس اســـت ،زینب است و آن

تجارت میکند کسی دیگر زراعت میکند

سرباز قاسم ،آن هم نه قاسم سلیمانی که

نوجوان و جوان در مسلخ خوابانده که در

و میلیونها راه یا بهتر است بگویم به عدد

گنده گو�یی است و بار خورجین را سنگین

حال سربریدهشدن است حسینم و رضایم

هر انسان یک راه وجود دارد و هر کس راهی

میکند.

اســـت از من چه توقعی دارید؟ نظارهگر

را برای خود برگزیده است .من دیدم چه

عزیزم از خدا خواستم همهی شریانهای

باشم ،بیخیال باشم ،تاجر باشم؟ نه من

راهی را میبایســـت انتخاب کنم .با خود

وجودم را و همـــهی مویرگهایم را مملو

نمیتوانم اینگونه زندگی بکنم.

اندیشـــیدم و چند موضوع را مـــرور کردم

از عشق به خودش کند .وجودم را لبریز از

والسالموعلیکمورحمتاهّلل
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پاسداشتایامهللا
بیسـتوهفتم دیماه  ،۱۳۹۸دو هفته بعد از شـهادت سپهبد شـهید حاجقاسـم سـلیمانی ،رهبر انقالب در نماز جمعه تهران حاضر شدند
و بـا مردمی کـه داغـدار سردارشـان بودند ،سـخن گفتنـد .ایشـان از «مکتـب حاجقاسـم» سـخن گفتند ،روزهـای حضـور کمنظیر مـردم در
تشـییع این شـهید را یومهللا خواندند و نقشـهراه مقاومت در شـرایط جدید را بیان کردند .ویژهنامه مجازی مسـیر ،در پرونده «پاسداشـت
ایامهللا» به تحلیـل خطبههای حضـرت آیتهللا خامنـهای و بازتـاب و نتایـج آن در جغرافیای مقاومـت میپردازد.
سـخنان حجتاالسالموالمسـلمین صفیالدیـن ،رئیـس شـورای اجرا�یـی حـزبهللا لبنان ،اسـتاد حسـن رحیمپـور ازغـدی و محمدمهدی
شـریعتمدار را در ایـن بخـش میخوانید.

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

نگاهیبه خطبههایرهبر انقالب در نماز جمعه ۲۷دی۹۸

دســت  قـدرت خـدا
یکم :ایام هللا

اشـــاره بـــه خصوصیـــت «صبـــار و شـــکور»

در مقابـــل جریـــان کفـــر» پرداختنـــد و بـــر

رهبـــر انقـــاب مجموعـــه مباحـــث خـــود را

ب ــودن مل ــت ای ــران اس ــت .ایش ــان هرچن ــد

ضـــرورت شـــکرگزاری نســـبت بـــه ایـــن

ذیـــل یـــک بحـــث قرآنـــی مطـــرح کردنـــد.

همـــواره ویژگـــی هـــا و اعمـــال صالـــح

ح ــوادث تأکی ــد کردن ــد« :ای ــن آی ــات ،آی ــات

ایشــان بــا اســتناد بــه آیــه  ۵ســوره ابراهیــم،

مـــردم ایـــران را مـــورد توجـــه و تأکیـــد و

س ــوره ابراهی ــم اس ــت ،مک ــی اس ــت؛ یعن ــی

واقعــه حضــور ده هــا میلیونــی مــردم ایــران

تشـــریح قـــرار داده انـــد امـــا تاکنـــون در

در آن وقتــی کــه مســلمانها در اوج مبــارزات

در بدرقـــه پیکـــر حـــاج قاســـم ســـلیمانی

تبیی ــن خصوصی ــات مل ــت ای ــران از تعابی ــر

و ایس ــتادگی و مقاوم ــت در مقاب ــل جری ــان

و نیـــز حملـــه موشـــکی ســـپاه بـــه پایـــگاه

«صب ــار و ش ــکور» اس ــتفاده نک ــرده بودن ــد.

کفـــر قـــرار داشـــتهاند ،در آن وقـــت ایـــن

آمریکا�ی ــی را «ی ــوم هللا» دانس ــتند« :یومهللا

ایشـــان ایـــن عبـــارات را اینچنیـــن معنـــا

آیـــات نـــازل شـــده اســـت ،بـــه آنهـــا مـــژده

یعنـــی چـــه؟ یعنـــی آن روزی کـــه دســـت

کردنـــد« :صبارنـــد یعنـــی یکپارچـــه اهـــل

میدهـــد ،بـــه مـــردم میگویـــد کـــه بدانیـــد

ق ــدرت خ ــدا را انس ــان در ح ــوادث مش ــاهده

اســـتقامت و صبرنـــد ،بـــه انـــدک چیـــزی

کـــه خـــدای متعـــال ایاماللهـــی دارد ،آن

میکنـــد؛ آن روزی کـــه دههـــا میلیـــون در

از میـــدان خـــارج نمیشـــوند ،ایســـتادگی
ً
میکننـــد .شـــکورند ،یعنـــی اوال نعمـــت را

ای ــامهللا را ب ــه ش ــما نصی ــب خواه ــد ک ــرد؛

ایـــران ،و صدهـــا هـــزار در عـــراق و بعضـــی

بایـــد شـــما شـــکرگزار ایـــامهللا باشـــید.
اگـــر واکنـــش درســـت و شـــاکرانه نشـــان

کش ــورهای دیگ ــر ب ــه پ ــاس خ ــون فرمان ــده

میشناســند ،ابعــاد پنهــان و آشــکار نعمــت
ً
را میبیننـــد؛ ثانیـــا قدرشـــناس نعمتنـــد،

دادیـــد از آنچـــه کـــه خـــدای متعـــال بـــه

بزرگتری ــن بدرق ــه جه ــان را ش ــکل دادن ــد،

یعنـــی ارزش ایـــن نعمـــت را ،وزن ایـــن

ش ــما داده اس ــت ،خ ــدای متع ــال ب ــه ش ــما

ایـــن یکـــی از ایـــامهللا اســـت .آنچـــه اتفـــاق

نعمــت را ،قیمــت ایــن نعمــت را میداننــد؛
ً
ثالثـــا بـــر اســـاس آن احســـاس مســـئولیت

پیروزیهـــای بیشـــتری را در آینـــده خواهـــد

خ ــدا نمیتوانس ــت باش ــد .آن روزی ه ــم ک ــه

میکننـــد ،بـــر اســـاس ایـــن نعمتـــی کـــه

موشـــکهای ســـپاه پاســـداران انقـــاب

خ ــدا داده ،احس ــاس مس ــئولیت میکنن ــد؛

اســامی ،پایــگاه آمریکا�یــی را در هــم کوبید،

ملتـــی ،جمعیتـــی ،قومـــی کـــه بیصبـــر

آن روز ه ــم یک ــی از ای ــامهللا اس ــت ...اینه ــا

نیســـتند ،مسئولیتناشـــناس نیســـتند».

تـــا پیـــش از ایـــن حضـــرت آیـــت هللا

روزهـــای نقطـــه عطـــف تاریخنـــد ،روزهـــای

 ۱۳۹۸/۱۰/۲۷و س ــپس ملت ای ــران را دارای

خامنـــه ای بـــه صـــورت عمومـــی دربـــاره

تاریخســـازند ،روزهـــای عـــادی نیســـتند

ایـــن صفـــات برشـــمردند:

مجموعـــه ســـپاه قـــدس ســـخن نگفتـــه

اینهـــا ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ».تحلیـــل ایـــن قضایـــا

« جامع ــه ایران ــی ب ــه نظ ــر م ــا ی ــک جامع ــه

بودنـــد ،امـــا در یکـــی از فرازهـــای ایـــن

ذی ــل کلی ــدواژه «ای ــام هللا» ،ای ــن ح ــوادث را

صبـــار و شـــکور اســـت؛ ملـــت مـــا ملـــت

ســـخنرانی دربـــاره هویـــت و نقـــش ایـــن

فرات ــر از مع ــادالت و محاس ــبات م ــادی و در

پراســـتقامتی اســـت و ملـــت شـــکرگزاری

بخـــش ســـپاه پاســـداران ســـخن گفتنـــد.

مقیــاس نــگاه کالن معنــوی و ایمانــی معنــا

اســـت .در طـــول ایـــن ســـالهای متمـــادی،

ایشـــان ســـپاه قـــدس را «نهـــاد انســـانی

و تفســـیر مـــی کنـــد.

ملـــت ایـــران همـــواره سپاســـگزار الطـــاف

دارای انگیـــزه هـــای بـــزرگ» و «حافـــظ

اله ــی در ط ــول ای ــن س ــالها ب ــوده اس ــت».

کرامـــت مســـتضعفان و بالگـــردان

ســـپاه قـــدس بـــه خیابانهـــا آمدنـــد و

افت ــاد ،کار هی ــچ عامل ــی ج ــز دس ــت ق ــدرت

دوم :ملت صبار و شکور ایران

داد۱۳۹۸/۱۰/۲۷».

سوم :سپاه قدس ،رزمندگان
بدون مرز

۱۳۹۸/۱۰/۲۷

مقدســات» معرفــی کردنــد« :ســپاه قــدس

یک ــی دیگ ــر از ن ــکات جدی ــد مط ــرح ش ــده

در همیـــن زمینـــه رهبـــر انقـــاب بـــا اشـــاره

در ســـخنان رهبـــر انقـــاب کـــه پیـــش از

بـــه شـــأن نـــزول آیـــات ســـوره ابراهیـــم

را بـــه عنـــوان یـــک مجموعـــه و ســـازمان
ً
اداری صرفـــا نبینیـــم؛ بلکـــه بـــه عنـــوان

ایـــن از ســـوی ایشـــان مطـــرح نشـــده بـــود

بـــه موضـــوع «ایســـتادگی و مقاومـــت

یـــک نهـــاد انســـانی و دارای انگیزههـــای
بهمن  | 1399ویژهنامه شهید پیروز

|7

ب ــزرگ و روش ــن انس ــانی مش ــاهد ه کنی ــم...

 ۲۷دی ،بحـــث طرفـــداری همـــه جانبـــه و

خامنـــه ای مـــورد تصریـــح قاطعانـــه واقـــع

ســـپاه قـــدس یـــک نیرو�یـــی اســـت کـــه بـــا

قاطعان ــه م ــردم ای ــران از «خ ــط مجاه ــدت

شـــد« :ملـــت ایـــران نشـــان داد کـــه از خـــط

ســـعه صـــدر بـــه همـــه جـــا و همـــه کـــس

و مقاومـــت» بـــود .در ســـخنان پیشـــین

مجاه ــدت ش ــجاعانه دف ــاع میکن ــد ،مل ــت

نـــگاه میکنـــد .رزمنـــدگان بـــدون مرزنـــد؛

رهبـــر انقـــاب بارهـــا موضـــوع مقاومـــت و

ایــران نشــان داد کــه بــه نمادهــای مقاومــت

رزمنـــدگان بـــدون مـــرز .رزمندگانـــی کـــه

ابعـــاد و زوایـــای گوناگـــون آن مـــورد بحـــث

عشـــق مـــیورزد ،ملـــت ایـــران نشـــان داد

هرجـــا نیـــاز باشـــد ،آنهـــا در آنجـــا حضـــور

و تبیی ــن ق ــرار گرفت ــه ب ــود .از جمل ــه هزین ــه

کـــه طرفـــدار مقاومـــت اســـت ،طرفـــدار

پیـــدا میکننـــد؛ کرامـــت مســـتضعفان

هــای ســازش و چالــش بــا دشــمنان ،منطــق

تســـلیم نیســـت .آن کســـانی کـــه ســـعی

را حفـــظ میکننـــد ،خـــود را بالگـــردان

مقاومـــت و راهبـــرد مقاومـــت همچنیـــن

میکنن ــد چی ــز دیگ ــری را از مل ــت ب ــزرگ م ــا

مقدس ــات و حریمه ــای مق ــدس میکنن ــد».

جهتگیـــری ملـــت ایـــران کـــه براســـاس

بـــه مـــردم و بـــه افـــکار بیگانـــگان یـــا افـــکار

۱۳۹۸/۱۰/۲۷

چهارچـــوب انقالبیگـــری و مقاومـــت و

عموم ــی داخ ــل نش ــان بدهن ــد ،ب ــا ص ــدق و

ایســـتادگی اســـت ،بارهـــا از ســـوی ایشـــان

صف ــا ب ــا م ــردم رفت ــار نمیکنن ــد؛ مل ــت ای ــن

مـــورد تأکیـــد قـــرار گرفتـــه بـــود ،امـــا ملـــت

اس ــت ،مل ــت ط ــرفدار ایس ــتادگی اس ــت،

ایـــران در دوگانـــه مقاومـــت یـــا ســـازش

ط ــرفدار مقاوم ــت اس ــت ،مل ــت ط ــرفدار

یکـــی دیگـــر از موضوعـــات جدیـــد مهـــم

طرفـــدار خـــط ،تفکـــر و جریـــان مقاومـــت

ایســـتادگی در مقابـــل زورگو�یـــی دشـــمنان

مط ــرحش ــده در خطب ــه ه ــای نم ــاز جمع ــه

اســـت در ایـــن ســـخنان حضـــرت آیـــت هللا

اســـت۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ».چراکـــه حضـــور

چهارم :ملت طرفدار
مقاومت
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میلیونــی و عظیــم و دشــمن شــکن مــردم در

ح ــزب ،از ه ــر مجموع ــه ،از ه ــر ق ــوم ،از ه ــر

نش ــان بده ــد ج ــز دس ــت ق ــدرت اله ــی؟ آن

مراســم تشــییع پیکر شــهید قاســم سلیمانی

خصوصیـــت جغرافیا�یـــی ،در ایـــن جهـــت

کســـانی کـــه دســـت قـــدرت خـــدا را

ب ــه عن ــوان نم ــاد مقاوم ــت خ ــود س ــند ای ــن

مث ــل همن ــد؛ ط ــرفدار انقالبن ــد ،ط ــرفدار

نمیتواننـــد در ایـــن حـــوادث ببیننـــد و

ســخن اســت« :ایــن کســانی کــه بــه خیابــان

حاکمیـــت اســـامند ،طـــرفدار ایســـتادگی

تحلیلهـــای مـــادی در ایـــن مســـائل

آمدن ــد ،میلیونه ــا انس ــانی ک ــه در ته ــران و

در مقابـــل ظلمنـــد ،طـــرفدار «نـــه» گفتـــن

میکننـــد ،عقـــب میماننـــد .بایـــد دســـت

در قـــم و در کرمـــان و در خوزســـتان و [دیگـــر

بـــه همـــه مطامـــع دولتهـــای اســـتکباری و

ق ــدرت خ ــدا را دی ــد .بع ــد معن ــوی و بس ــیار

ش ــهرها] آمدن ــد زی ــر جن ــازه ای ــن عزی ــزان راه

اســـتعماریاند۱۳۹۸/۱۰/۲۷».

مهـــم ایـــن حادثـــه همیـــن اســـت کـــه
خـــدای متعـــال ایـــن کار را میکنـــد .وقتـــی

رفتن ــد ،و کس ــانی ک ــه از دور دیدن ــد و اش ــک
ریختنــد ،و کســانی کــه در شــهرهای مختلــف

و ســـخن آخـــر تصریـــح رهبـــر انقـــاب

خـــدای متعـــال یـــک چنیـــن حرکتـــی را در

توانســتند از دور بــرای اینهــا عــزاداری بکننــد
ً
-ک ــه واقع ــا دهه ــا میلی ــون جمعی ــت مل ــت

اســـامی بـــر «اراده الهـــی» بـــر پیـــروزی

ملـــت بـــه وجـــود مـــیآورد ،انســـان بایـــد

مل ــت ای ــران ق ــرار گرفت ــه اس ــت و «دس ــت

احس ــاس کن ــد ک ــه اراده اله ــی ب ــر پی ــروزی

مـــا در ایـــن آزمـــون بـــزرگ شـــرکت کردنـــد-

ق ــدرت خ ــدا» را بای ــد در ای ــن ح ــوادث دی ــد

ای ــن مل ــت اس ــت .ای ــن نش ــاندهنده ای ــن

میشـــود باطـــن اینهـــا را،

،خ ــود م ــژده ای ب ــه م ــردم ای ــران و اهال ــی

اســـت کـــه اراده الهـــی بـــر ایـــن اســـت کـــه

حقیقـــت اینهـــا را تشـــخیص

جبهـــه حـــق بـــود« :کـــدام عاملـــی

ایـــن ملـــت در ایـــن راه و در ایـــن خـــط

داد .ملـــت از هـــر جنـــاح و

میتوانســـت یـــک چنیـــن معجـــزهای را

حرکت کند و پیروز شود۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ».

بهمن  | 1399ویژهنامه شهید پیروز

|9

بدون توقع مـــادی خدمت کنند؛ بنابراین
ً
خود شخص موضوعیت ندارد .اصال اینجور
اشـــخاص اگر برای خود موضوعیت قائل
بودند و خود را هدف میدانســـتند ،الگو
نمیشدند.بهتعبیر حضرتامامکهمیگفت
بگویید مکتب من ،نگویید من؛ کسانی که
محبوب مردم و جامعه دینی میشـــوند و
تبدیل به الگو و قدیس میشوند و خواسته
یا ناخواسته برایشان اشک میریزند و به
یادشان هســـتند ،وجه ممیز و اصلیشان
این است که گفتند مکتب من ،نگفتند من.
وقتی رهبر انقالب تعبیر به مکتب سلیمانی
ً
میکننـــد ،منظورشـــان صرفـــا دعوت به
شخصپرستی ،حتی قهرمانپرستی نیست.
ارزش چنین اشخاصی به این است که فانی
در مکتباند .درواقع این همان مکتب انبیا
و توحید و همان مکتبی است که امام در این
عصر احیا کرد و امثال سلیمانی محصول و
فارغالتحصیل این مکتباند.
بنابراین ،مکتب سلیمانی مکتبی است که

تحلیل استادرحیمپور ازغدیاز شهادتسردار سلیمانیو رویدادهایپساز آن

مکتبیکهسلیمانیراساخت

ساخته باشد .ایشان چنین ادعا�یی نداشت
و چنین آدمها�یـــی هیچوقت نگفتند من،
بلکه همیشـــه گفتند مکتب من .این نکته
مرز مشخصی بین دیدگاه ما با دیدگاههای
شخصپرستی و شـــخصمحوری است .در
نگاه توحیدی ،هر شخصی در محضر خداوند

توهفتم دیماه ۱۳۹۸در حالیکه دو هفته از شــهادت ســپهبد شــهید حاجقاســم
بیس ـ 

و نســـبتش با حق و توحید و عدالت هیچ
ً
است .آنها که واقعا باور داشتند هیچکساند،

داغــدار سردارشــان بودنــد ،ســخن بگوینــد .حضــرت آی ـتهللا خامن ـهای در خطبههــای ایــن

همهکساند؛ چون به خداوند تکیه میکنند

ســلیمانی میگذشــت ،رهبــر انقــاب در نمــاز جمعــه تهــران حاضــر شــدند تــا بــا مردمــی کــه
مراســم باشــکوه از «مکتــب حاجقاســم» ســخن گفتنــد و روزهــای حضــور کمنظیــر مــردم در
تشــییع ایــن شــهید عزیــز را یــومهللا خواندنــد .از اســتاد حســن رحیمپــور ازغــدی دربــاره
ویژگیهــای مکتــب حاجقاســم پرســیدیم و از او خواســتیم تــا ایــن حضــور مردمــی را از منظــر
مبانیانقالباسالمیتحلیلکند.
چرا رهبر انقالب از شهید سلیمانی
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سلیمانی را ساخت ،نه مکتبی که سلیمانی

و قوی ،زیبا و دوستداشـــتنی میشوند.
آنها آگاه میشـــوند؛ چون به علم ،قدرت
و جمال مطلق وصل میشـــوند و هرکس
هرمقداری وصل بشود ،همان مقدار جمال
و قدرت و علم در او متجلی میشـــود و یک

دیده میشوند و خداوند آنها را پیش چشم

مرتبه همه دوستش دارند .بسیاری از کسانی

بهعنوان مکتب نام بردند؟ درواقع

نسلها قرار میدهد؛ چون غالب توجه به

که برای شـــهید سلیمانی اشـــک ریختند و

نسبت بین فرد ،مکتب ،شاخصها و

ارزشهای انتزاعی و غیرمجســـم برایمان

بزرگترین تشییع جنازه دنیا را راه انداختند،

ستون فقرات با این مکتب چیست؟

سخت است ،ولی وقتی الگو داشته باشیم

خیلیهایشان نمیدانســـتند چرا اینجور

تعبیر مکتب در برابر فـــرد چند نکته دارد.
ً
اوال این بحث گرچه بهطور مصداقی متمرکز

درک آنها برایمان راحتتر میشود .اشخاصی

اشک میریزند .این نقبی است از فطرت به

تبدیل به الگو میشوند که بهلحاظ اخالقی،

فطرتها و این راه دل است.

و معطوف به شخص یا اشـــخاص خاصی

علمی ،عملی ،خدمات اجتماعی ،فداکاری،

بعضیها بیشتر به عظمت شهید سلیمانی

است ،ولی همیشه الگوها�یی برتر از بقیه

خودســـوزی در راه حـــق و خدمت به خلق

�پی بردند ،ولی من این تشییع و اشکها و

| مسیر | ویژهنامه نخستین سالگرد نمازجمعه تاریخی  ۲۷دی | شهیدپیروز

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

عالقه مردم را که دیدم ،بیش از او ،بیشتر به

که الگوی ما باشند ،ولی مشهورند .درواقع

سلیمانی گرفتند .این عادی نیست .یادم

عظمت مردممان �پی بردم .هیچکس چنین

سلبریتیســـازی که در غرب و شـــرق عالم

وضعیتی را تصور نمیکرد .این نشان میدهد

میشود .یک مرزی هم بین آدمهای معمولی

هســـت رهبر انقالب فرمودند این مساله،
ً
اصال طبیعـــی و مادی نیســـت و من این را

مردم ما چقدر جوهرشناس و آدمشناساند و

که فقط تخصص و تکنیک مشهورشـــدن را

معیارهای واقعیشان چیست.

بلدند با کسانی مثل سلیمانی هست .هزاران

اما چرا شهید ســـلیمانی با اینکه یک فرد

نفر از این چهرهها ،هزار بار هم بمیرند ،هرگز

بسیار متشـــخص ،کمنظیر ،انسان بزرگ و

چنین جمعیتی با اخالص و با اشکریختن در

شریفی بود ،ولی نباید بهعنوان یک فرد به

تشییع جنازهشان نمیآیند .این تفاوت امام

او اصالت داد .قرآن کریـــم در مورد پیامبر
َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ
ول قد خلت ِم ْن
میفرماید« :ما محمد ِإل رس
َق ْب ِل ِه ُّ
الر ُسل»؛ محمد هم که انسان کامل و

و الگوبودن و مکتبیبودن با سلبریتیبودن
و قهرمان قالبیبودن است.

مناینتشییعو
اشکهاوعالقه
مردمراکهدیدم،
بیشاز او،بیشتر به
عظمتمردممان
�پیبردم.هیچکس
چنینوضعیتی
راتصور نمیکرد.
ایننشانمیدهد
مردمماچقدر
جوهرشناسو
آدمشناساند
ومعیارهای
واقعیشانچیست

یک عنایت الهی برای ملت ،انقالب ،شهید
سلیمانی و سایر شـــهدا�یی که در گمنامی
شهید میشوند ،میدانم .این را هم دوستان
بدانند ما دهها قاسم سلیمانی در جبههها و
کشورهای مختلف داریم که مشغول مبارزه
و دفاع هســـتند و هر روز شهید میشوند و
فدای ملتها و مستضعفین جهان میشوند
و کسی هم اسمشان را نمیداند .همانطور

بزرگترین واســـطه خدا و خلق است ،هیچ

شما بعد از شهادت حاجقاسم و آن

استقاللی از خدا ندارد و در برابرش هیچکس

تشییع عظیم میلیونی ،در دیداری با

افراد خـــاص ،اغلب مردم نمیشـــناختند.

که تا چند سال پیش شـــهید سلیمانی را جز

است ،اما در برابر ما همهکس است ،چون

رهبر انقالب حضور داشـــتید .ایشان

ایشان فرمودند در نمازی که بر شهدا داشتم

در برابر خدا هیچکس است .قرآن میفرماید

درباره این حادثه و حضور مردمی چه

میخواندم ،صدای گریه مردم را از پشـــت

محمد مرکز نیست و قبل از او هم پیامبرانی

فرمودند؟

سر شـــنیدم که چه جور اشـــک میریزند و
گریه میکنند .این گریهها ،گریههای عادی

آمدند .اســـام محمدیزم نیســـت .تشیع
علویگری ،علیگری و علیپرستی نیست.

مضمون فرمایش ایشان این بود که :این

و برنامهریزیشده نیســـت و غیرطبیعی و

این نکته را در جواب کسانی عرض میکنم

قضیه عادی نبود .تشـــییعها�یی که با آن

که میگویند ما هـــر چندوقت یک قدیس

جمعیت در شـــهرهای مختلف شد ،با این

دست خداست .من عقیده دارم و به ایشان
ً
هم عرض کردم دشمن قطعا گیج شد و ما هم

و قهرمان درســـت میکنیم .نه ما درســـت

وضعیت و مشـــکالت اقتصـــاد برجامی و

نکردیم ،بلکه خدا درست میکند و خودشان

گرفتاریها ،توجیه عادی و مادی نداشت.
ً
ایشان به تعبیری فرمودند این تشییع کامال

گیج شدیم و توقع چنین چیزی را نداشتیم و
ً
مردم هم گیج شدند .اصال یک مغناطیس

تالش کردند و به این مقام میرسند.

غیرعادی بود.

البته ما قهرمان داریم .بعد از انقالب ،در دوره

امر و نمایش الهی بود و علت اصلیاش هم

جنگ ،شهدا ،مجاهدین ،اولیاء و صالحان

اخالص ،توحید و جهاد دائمی شـــهید بود

زیادی دیدیم که با دیـــدن آنها فهمیدیم

و خدا خواســـت .خدا میخواهد اینها الگو

یکی از کلیدواژههـــای خطبه رهبر
انقالبّ ،
صبار بودن مردم ایران است.

مؤمنین صدر اســـام که در قرآن و روایات

بشوند .خداوند کسانی را از بین صالحین

مؤلفههایصبار وظرفیتمقاومتدر
َ
َّ
َ َ ْ ُ ْ
اهَّلل ِ  إن ِفی
یام ِ
آیه کریمه «وذکرهم ِبأ ِ
َ
َ
ِّ َ َّ َ
ار شکور» چیست
ذ ِلک ل ٍ
یات ِلکل صب ٍ

آمدهاند ،چه جور آدمها�یی بودند .بخشی

انتخاب میکند که در عمل صالحیتشـــان

از آنها در ذهنها اسطوره بودند ،ولی ما در

را نشان دادند و تبدیل به الگو میکند .با

چهل سال گذشته از این اسطورهها دیدیم.

اینکه معصوم نیستند و در ظاهر تحصیالت

که ایشـــان در مورد این مـــردم در آن

بنابراین معیار مکتب ســـلیمانی است که

و تخصص فوقالعاده دانشگاهی و حوزوی

شرایط خاص به کار بردند؟

شهید سلیمانی یکی از آثار این مکتب است.
ً
ثانیـــا  ،مـــردم مکتبشـــناس

ندارند و از بقیه برجســـتهتر نیســـتند ،اما

و

در انســـانیت قلهاند .خداوند میخواهد

سلیمانیشـــناساند ،وگرنه ممکن است

بعضیها را اینجوری مطـــرح و در قلبها

است .شاید ایشـــان اولین پیامبری است

اینجور آدمها باشند ،ولی مردمی باشند که
ً
اصال قدر و ارزششان را ندانند؛ اما این مردم

وارد کند .فقط هم مختص ایران نیســـت.

که توانســـت به یـــک معنا تمدنســـازی

همهجا اینطور است .در چند ایالت آمریکا

بکند .هجرت بـــزرگ اجتماعـــی و درگیری

تظاهرات کردند و تصاویر شهید سلیمانی در

با فرعون بهعنوان ابرقـــدرت جهان ،یک

ببینید این آیه در مورد حضرت موســـی 

ارزش این آدمها را میفهمند.
ً
ثالثا کسانی هم هســـتند که قهرمانسازی

دست معترضان آمریکا�یی بود و میگفتند

نوع تمدنســـازی و هجرت بزرگ سیاسی

و قهرمانپرســـتی میکننـــد ،ولـــی ایـــن

رئیسجمهور آمریکا تروریســـت اســـت،

و اجتماعی اســـت .بـــه همیـــن دلیل نام

قهرمانهـــا ارزش قهرمانبـــودن ندارند و

نه فرمانده ســـپاه قدس کـــه رهبر جنبش

حضرت موسی  از همه پیامبران در قرآن

پوک و توخالیاند .انواع و اقسام آدمها�یی

آزادیبخش است.

کـــه بهلحاظ علـــم ،عمل ،اخالق و ســـبک

سال گذشته شنیدم در هند نزدیک به پانصد

زندگیشـــان بههیچوجه صالحیتی ندارند

ششـــصد مجلس عزا و یادبود برای شهید

بیشـــتر آمده و توجه شـــده است .خداوند
َ
در این آیه میفرمایدَ :
«و َل َق ْد أ ْر َس ْل َنا ُم َ
وسی
َ َ
َ
َ ُّ َُ
َ ْ ْ ْ َ ْ َ
ات ِإلی
آیاتنا أن أخ ِر ج قومک ِمـــن الظلم ِ
ِب ِ
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

ُّ
النور»...؛ یعنی ما به ایشان فرمان دادیم که

استناد نهضتهای توحیدی و عدالتخواه

دارد این انقالب را رهبـــری میکند .تا وقتی

بنیاسرائیل را از تاریکیها و ظلمتها رها�یی

انبیاء و پیروان و سربازان خط انبیاء ربطی

مردم خالص در صحنه باشند خدا رهایشان

به خدا ندارد .اینها خودشان ادعا میکنند

نمیکند .امام فرمود تا در صحنه باشـــید

خدا�ییاند یا از طرف خـــدا حرف میزنند.

خداوند این انقالب را جلو میبرد .این همه

ببخش و خالصشـــان کن .بعد میفرماید:
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ
اهَّلل إ َّن فی َذلک لیات ل ِّ
کل
ٍ ِ
ِ
یام ِ ِ ِ
« وذکرهم ِبأ ِ
َ َّ َ
ار شکور»؛ یعنی روزهای خدا را به یادشان
صب ٍ
بیاور که در این قضیه نشانههای زیادی برای

اولین پیام این آیه لقد ارسلنا است؛ یعنی

پیروزی پشت پیروزی و شکست قدرتها

شـــک نکنید و مطمئن باشـــید ما انبیاء را

از ابتدای انقـــاب تا اآلن و شکســـتهای

کسی اســـت که صبار و شکور باشد و قدرت

فرستادیم و آنها از طرف ما مأموریت دارند.

�پیدر�پی آمریکا و غرب در منطقه ،بهخاطر

مقاومت زیادی داشته باشد و بتواند واکنش

پس استناد این نهضت ،این حرکت و این

نهضت اسالمی است که از مردم ایران شروع

متناسب با نعمتها ،پیروزیها و امکانات

مقاومتها به خدای متعال اســـت و یک

شد و عادی نیست .امام میگفت گاهی ما

از خودش نشـــان بدهد .این برای کسانی

واکنش عـــادی غیرالهی ،غریزی ،بشـــری و

برنامهریزی میکنیم که یک کاری بشود ،ولی

است که ظرفیت و قدرت تحمل مشکالت

مادی نیست که همه حیوانات و موجودات

و تهدیدها و فشارهای بیش از اندازه را دارند؛

از خودشان نشان بدهند.

آن برنامهای که ما ریختیم نمیشود و یک
ً
کار دیگری میشود ،بعدا میفهمیم آن کاری

یعنی ظرفیت برخورداری از نعمت پیروزی و

معجزات و اتفاقاتی مثل پیروزی انقالب که

که شد درســـت بود و اگر برنامه ما میشد،

شکست را دارند و در هر دو شرایط محکم و

روی میدهد و عادی نیست ،اینها جزو آیات

خیلی بدتر بود .کسی مثل امام دست خدا

متین و آراماند و مسیر را ادامه میدهند .این

و بینات الهی اســـت .قضایای هشت سال

را میبیند و ما نمیبینیم و شروع میکنیم

برای آنها نشانه است.

مقاومت در جنگ تحمیلـــی در برابر دهها

توجیه مادی برایش پیدا میکنیم.

این آیهای که ایشان در این خطبه انتخاب

کشـــور و بعد آن وضعیت صدام و منطقه

وقتی خداوند میفرماید حق و پرچم توحید

و قرائت کردند بعد از آن بود که برای اولین

عادی نیســـت .این اتفاقات غیرعادی که

و عدالت را یاری کنید من کمکتان میکنم؛

بار در تاریخ بعد از جنگهای جهانی رســـما

در جبهه مقاومت و ســـپاه قدس و تشییع

یک کشـــوری به پایگاه آمریکاییها حمله

شهید ســـلیمانی افتاد و حمله موشکی به

یعنی فراتر از قوانین عادی ،قوانین فرامادی
ً
کمکتان میفرســـتم ،ظاهرا باید شکست

میکند .ایران بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا

پایگاه آمریـــکا و وضعیـــت اآلن ترامپ و

بخورید ،اما ده بار پیروز میشوید .هر کس

را در منطقه با ده پانزده موشک سنگین به

کرونا ،نمیخواهم بگویم تفسیر و توضیح

برای رهاسازی و خارجکردن ملتها از تاریکی

آتش کشید ،آن هم با وجود تهدیدها�یی که

طبیعی ندارد ،اما برای تمـــام آیات الهی و

بهسمت نور تالش بکند ،دارد مأموریت الهی

آن مردک رئیسجمهور آمریـــکا کرد که اگر

اتفاقات ماورای طبیعـــی که میافتد ،یک

را انجام میدهد.

کوچکترین واکنشی به ترور سلیمانی نشان

توضیح طبیعی هم برایش پیدا میشـــود.
ً
اصال طبیعت و ماوراءالطبیعه از هم جدا و

نکته بعدی در آیه این اســـت که ملتها و
جوامع بشـــری در انواع و اقسام تاریکیها

بمباران میکنیم.

متقابل با هم نیستند .وقتی ماوراءالطبیعه

دارند زندگـــی میکننـــد .ملتهـــا دارند

اینجا ایشان با پشـــتوانه خدا و اعتمادش

در عالم دخالت میکند ،اینجوری نیست
ً
که کال مرز صددرصد با طبیعت داشته باشد.

در تاریکی ظلم ،فســـاد اخالقی ،جنایت و
خشونت ،گناه ،جهل و بیمعرفتی نسبت به

اعتمـــاد نداشـــت ،چنین دســـتوری صادر

کافر کسیاستکههمهاتفاقاتغیرطبیعیو

خداوند و آخرت زندگی میکنند .پیام آیه این

نمیکردند .این خیلی معنـــادار بود .چون

معجزات را یا انکار یا تردید و تشکیک میکند

است که هم بنیاسرائیل در آن موقع ،هم

کاری بود که هیچ حکومتـــی در جهان امروز

یا اگر بپذیرد توجیه طبیعی میآورد و میگوید

تمام جوامع بشری اآلن حواسشان نیست

جرأت نمیکند انجام دهد و بعد هم اعالم

اینها هم طبیعی است و معجزه نیست.

که دارند در تاریکی کورمالکورمال زندگی

کند که انتقام انجام نشده و این ادامه دارد.

نکته دیگر این است که اتفاقات غیرعادی

میکنند .در ظلماتبودن ،یعنی هیچ چیز

حاال هم که ترامپ و پمپئو و کسانی که این

که میافتد از دســـت بشر عادی برنمیآید

نمیبینی و داری مـــیروی و نمیدانی چه

ترور را انجـــام دادند دیگـــر از اریکه قدرت

و خودتان میفهمید کار شـــما نیست و کار

کار داری میکنی .ظلمت هم یکی نیست و

بدهید ما دهها منطقـــه در ایران را همزمان

به مردم نترســـید .اگر رهبر انقالب به مردم

12

پایین آمدهاند انشااهّلل رزمندگان بدون مرز

ماست .البته همان کار طبیعی هم که شما

انواع و اقسام ظلمات هست ،اما نور و حق

و انقالبیون جهان حساب اینها را باید برسند.

میکنید کار ماســـت؛ اما بهطـــور خاص ما

یکی است و کل تاریکیها را از بین میبرد.

این اولین باری اســـت که آمریکا دارد رسما

خداوند را در ایـــاماهّلل واضحتر میتوانیم

همه بشریت بدون تعالیم انبیاء و توحید

تهدید میشود .این انتقام ادامه دارد و هدف

ببینیم .خداوند در این آیه میفرماید اگر صبار

و عدالت در تاریکی زندگی میکنند؛ یعنی

اصلی اخراج آمریکا از کل منطقه است.

و شکور نباشید ،مفهوم ایاماهّلل و آیات الهی را

چشمبسته تمام افعال ما ،رفتار خانوادگی

به این نکاتی که در این آیه کریمه وجود دارد،

نمیفهمید و درست درک نمیکنید و توجیه

و سبک زندگیمان ،سیاستورزی ،اقتصاد،

توجه کنید .خداوند در این آیه بهصراحت

عادی میکنید.

مناسبات جنسی ،مناسبات مالی  ،مناسبات

میفرماید ما فرستادیم .بعضیها میگویند

امام فرمود این انقالب کار ما نیست و خداوند

خانوادگی ،تفریحات و روابطمان با دیگران
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در تاریکی است ،ولی نور وجود دارد.
البته ملتها میتوانند از این تاریکی بیرون
بیایند و وارد نور بشوند و این امکان وجود
دارد .نمونـــهاش همان مأموریتی اســـت
که خدا به حضـــرت موســـی  میدهد و
میفرماید بنیاسرائیل را از تاریکی خارجکن.
پس امکان خروج دستهجمعی وجود دارد،
ولی این مأموریت از طرف خداست و کمک
میکند .این آیه از نجات قوم صحبت میکند.
کســـانی که فقط از رها�یی فـــردی صحبت
میکنند و میگویند دین یک امر شـــخصی
و خصوصی است ،همانطور که ظلمات و
نور فردی است ،اجتماعی نیز است .اینکه
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 فرعونها بر جهـــان حاکماند و
فرمان همان اخرج قومک و کل اقوام بشری
از ظلمات بهسوی نور است .این حکم همان
اندازه که شـــرعی و الهی و مقدس اســـت،

مظلومرسیدن است .با پول این کارها انجام

مکتباند .این همان مکتبی است که نباید

همان اندازه عملنکردن به آن معصیت و

نشده ،بلکه با خون ،ایدئولوژی ،اخالص،

نسبت به ملتها بیتفاوت باشی و بگو�یی

گناه است؛ چون ملتها قربانی میشوند

تجربه ،سازماندهی و جهاد انجام شده است.

مهم نیست جوامع دارند در تاریکی ،ظلمت،

نه افراد.

آمریکا هفت هزار میلیارد دالر در این منطقه

بیچارگی،نکبت،جهل،تحقیر وظلمزیر سایه

به نظر میرســـد رهبر انقالب چنین آیهای

خرج کرد ،ولی شکست خورد .پروژه پیروزی

استبداد و استعمار زندگی میکنند و به ما

را به این دلیل مطرح کردند که بگویند نور

در منطقه و صدور انقالب ،پـــروژه پولکی

ربطی ندارد .عدهای در ایران میگفتند به ما

و ظلمات؛ یعنی دیـــدن و ندیدن و جهل و

نیست .عدهای در عراق ،سوریه و کشورهای

چه ربطی دارد که مردم ایران تحت سیطره

آگاهی .یعنی اگر شما بتوانید ملتها را آگاه

منطقه میگویند ایران ما را فدای خودش کرد

باشند .به من چه و به تو چه نداریم و وظیفه

بکنید ،خودشان همراه با شما میآیند .اخرج،

و با جنگ نیابتی دارد حسابهای خودش

این است که قیام کنید .هر ملتی که میتواند

معنیاش این نیست که مردم را با زور زنجیر

را با آمریکا تسویه میکند و ما قربانیاش

به خودش و به بقیه کمک کند باید اقدام کند.

بهســـمت نور ببر .ملت را نمیشود به زور

شدیم .آنجا اینجوری تبلیغ میکنند .در ایران

نجات داد .خود مردم و ملتها هستند که

هم عدهای میگویند همه پولهایتان را به

نباید نسبت به نور و ظلمات بیتفاوت بود.
ً
اصال پیام انقالب این است .اخرج قومک؛

باید قیام کنند .قرآن میفرماید انبیاء را برای

قاسم سلیمانی دادند و او در عراق ،سوریه،

یعنی نسبت به جامعه بیتفاوت نباش و

لیقوم الناس بالقسط فرستادیم تا خودشان

فلســـطین و یمن خرج کرد .خب همه این

مردم را حرکت بده و بیدارکن .نور را نشانشان

قیام به قسط کنند و قســـط و عدالت را اجرا

حرفها دروغ است .اگر مساله با پول حل

بده و خودت هم جلو بیفت تا بیایند .این

کنند .عدالت بخشنامهای نیست .حکومت

میشد ،آمریکا ،عربستان ،قطر و امارات که

اتفاق اآلن در سطح وسیعی در ایران و منطقه

و رهبران آزادیبخش مسئولیتی دارند ،ولی

هزاران میلیارد پول خرج کردند و میکنند،

دارد میافتد.

این ملتها هستند که باید اقدام بکنند.

چرا همهشان شکست خوردند؟

در اینجا نکتـــهای کـــه در مســـاله رهبری

اگر ملتها را آگاه بکنید و حق و باطل ،عدل

بنابراین ،همانطور که خداوند به پیغمبر
ُ ْ
َّ
َ َ ُّ ُ َ
ات
«لتخ ِر َج الن
ـــاس ِمن الظلم ِ
اکرم فرمودِ :
َ
ُّ
ِإلی النور»؛ یعنی ما به تو مأموریت دادیم
بشریت را از تاریکی بهسوی نور بیاوری .این

نهضتهـــا ،حرکتهـــا ،جنبشهـــای

را نجات بدهد .کسانی که در بند خود ،دنیا،

پروژه حاج قاسم ســـلیمانی و سپاه قدس

خط و مکتب همه انبیاء ،امام خمینی و حاال

قدرت ،شهرت و شـــهوتاند ،نمیتوانند

برای نجات مستضعفین و به داد ملتهای

مکتب سلیمانی است .همه شاگرد همان

ملتها را از تاریکیها بهسمت نور ببرند و

و ظلم ،جبهه اســـتکبار و جبهـــه مقاومت
برایشان روشن بشـــود ،زمینه خروج قوم را
فراهم کردهاید .بخشـــی از صدور انقالب،

آزادیبخش ،انقالبها و حکومتها وجود
دارد این است که هر کسی نمیتواند ملتها

ایرانبزرگترین
پایگاهنظامی
آمریکارادر منطقه
بادهپانزدهموشک
سنگینبهآتش
کشید،آنهمبا
وجودتهدیدها�یی
کهآنمردک
رئیسجمهور
آمریکاکردکه
کترین
اگر کوچ 
واکنشیبهترور
سلیمانینشان
بدهیدمادهها
منطقهدر ایرانرا
همزمانبمباران
میکنیم.
اینجارهبر انقالب
باپشتوانهخداو
اعتمادشبهمردم
نترسید.اگر رهبر
انقالببهمردم
اعتمادنداشت،
چنیندستوریصادر
نمیکردند.این
خیلیمعنادار بود.
چونکاریبودکه
هیچحکومتیدر
جهانامروز جرأت
نمیکندانجامدهد
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دی
سلیمانی
تاریخــی ۲۷
جمعــهحاجقاسم
شهادت سردار
نماز

انقالبهای درســـتی را رهبری کنند و بعد از
مدتی تبدیل به ضدانقالب و یک استکبار
و استبداد جدید میشوند .انقالب فرانسه
بهعنوان نجاتبخش و آزادیبخش شکل

ایاماهّلل روزها�ییاند
کهآیاتونشانههای
خاصخداپدیدار
میشود،ولیهمه
بهیکمعناواندازه
نمیفهمندکهاین
اتفاقیعادینیست
وکار الهیاست.
همهتشییعشهید
سلیمانیرادیدند،
ولیعدهایهم
توجیهمادیکردند
ونفهمیدنددست
خدابود

مادی قابل تفسیر نیســـت .گرچه توجیه

شکر دائمی باشید .شکر هم همان واکنش

مادی و طبیعت و قوانین طبیعت هم الهی

درست زبانی و عملی نشاندادن نسبت

است ،اما این توضیح خاص دیگری دارد.

به امکاناتی که داری و خداوند داده است.

قضایا�یی کـــه در ایامهللا اتفـــاق میافتد

درست استفادهکردن از هرچه داری و ارتباط

بهطور عادی رایج نیست و همه میفهمند

آنها را با خداوند بفهمی و خودت را سپاسگزار

اینها غیرعادی اســـت ،ولی فقـــط آنها که

و مدیون بدانی .این دو عمل بهاصطالح

صبار و شـــکور هســـتند اهمیت و معنای

تربیتی و اخالقی ،دو سبک وجود انسانی

این اتفاقات را میفهمند و بقیه درســـت

است ،ولی قرآن میفرماید اینها آثار معرفتی

نمیفهمند .این نکته خیلی مهمی است.

دارد و باعث میشود کسانی که اینجوری

ایاماهّلل روزها�ییاند که آیات و نشانههای

هستند چیزها�یی را عالمت خدا ببینند که

خاص خدا پدیدار میشـــود ،ولی همه به

بقیه همان صحنهها و اتفاقات را میبینند،

یک معنا و اندازه نمیفهمند که این اتفاقی

ولی از آن تفسیر الهی نمیکنند.

عادی نیست و کار الهی است .همه تشییع

بعضی از مســـئوالن ما دائم از قدرتهای

خداوند آنها را به خودش مستقیمتر نسبت

شهید سلیمانی را دیدند ،ولی عدهای هم

بزرگ میترســـند و مرتب باج میدهند و

میدهد؟ همه روزها ایاماهّلل هستند ،ولی

توجیه مـــادی کردند و نفهمیدند دســـت

هرچه بیشـــتر تحقیر و تهدید میشـــوند،

چرا معجزات و پیروزیهای حضرت موسی

خدا بود .در واقع این آیه میفرماید آنها که

تحریمها بیشتر میشود؛ چون صبار و شکور

 ایاماهّلل نامیده شدند؟ چرا پیروزیهای

صبار و شکورند ،میفهمند .صبار و شکور؛
ً
یعنی اوال کســـانی که در برابر مشکالت،

نیستند و ایاماللهی که پیش چشم خودشان
اتفاق افتاده را نفهمیدند و نمیفهمند اینها

آمد یا پیروزیهای بزرگ دشمن را به شکست

ســـختیها و خطرات زانو خـــم نمیکنند،

آیات الهی اســـت و نگاه الهی و توحیدی

تبدیل کرد؟ بهخاطـــر اینکه نجاتدادن
مردم ،امکان رها�یی جوامع بشـــری و حل

قویاند و تحمل میکنند و از خودشـــان
ً
ضعف نشـــان نمیدهند .ثانیـــا در مورد

ندارند .امام میفرمود کسانی که از آمریکا
میترسند ،علتش این است که به قدر کافی

مشکالت جامعه و از تاریکیها بیرونآمدن

پیروزیها ،نعمتهـــا و پیشـــرفتها از

تهذیب نفس نکردند .کسی که تهذیب نفس

شـــرطش توجه به ایاماهّلل است .ایاماهّلل

خودشان بیظرفیتی نشـــان نمیدهند،

کند و توحید داشته باشد ،به این کشورها

روزها�ییاند که بهخاطـــر اتفاقات خاصی

خداوند را فراموش نمیکنند ،حق و باطل را

قدرتهای بزرگ نمیگوید و حرف از آشتی

که در آن روزها یا مکانها افتاده ،اهمیت

زیر پا نمیگذارند و عدالت را پس از پیروزی

با جهان نمیزند .جهان چه کسانیاند؟ این

بیشتری دارند و نسبتشان با خداوند برای
ً
ما محسوستر میشود .مثال واقعه کربال،

رعایت میکنند .این یک قاعده عام است

سه کشور جهانخوار را جهان میگویند؟

که خداوند در این آیه میفرماید .این آیه هم

صبار بودن ،یعنی در برابر مشـــکالت خم

نســـبت خاصی با خداوند دارد .کربال یک

انسانشناسی ،هم تعلیم و تربیت است.

به ابرو نیاوردن ،با چندتا مشکل ،تهدید

اتفاق عادی نبود و یک نسبت ویژهای بین

آیات الهی یوماهّلل است .بعضی از مسئوالن،

و ترور نترسیدن ،تردیدنکردن ،واندادن،

خدا ،خلق ،ملک و ملکوت عالم اتفاق افتاد.

روشنفکران ،علما و مردم نمیفهمند و همه

عقبنشـــینینکردن و باجنـــدادن .این

استفاده دیگری که از این آیه میشود کرد

اینها را فقط تفسیر مادی میکنند .میبینند،

آیه میفرماید اگر صبار و شـــکور باشـــید

این است که بفهمیم ایاماهّلل روزها�ییاند

ولی نمیفهمند آیه اســـت و نسبت اینها

به شـــما آگاهیهای جدید و درکی بهتر از

که قبل از ما ،اآلن و در آینده اتفاق خواهد

را با خدا نمیفهمند .این هم بحث خیلی

اتفاقات جهان و سیاست و غیرسیاست و

افتاد ،ولی پیشامدها بهگونهای است که

مهمی اســـت .میفرماید اگر قدرت صبر و

معرفت بیشتر میدهد؛ یعنی این قدرت

طبق محاسبات عادی و مادی قابل توضیح
ً
و توجیه نیست .بهرغم اینکه ظاهرا باید

شکرتان باال باشد و ظرفیت داشته باشید،

روحی باعث میشـــود معرفـــت ذهنی و

این نحو تربیت ملی و فردی بدون استثناء

آگاهیهای خاصی پیش بیایـــد و معلوم

شکست میخوردید ،پیروز شدید و باید

همیشـــه و همه وقت باعث میشود شما

میشود دانستن همه چیز به همه نمیرسد

پیروز میشدند شکســـت خوردند .خالف

مســـائلی را درک کنید و بفهمید و آن وقت

و همه نمیتوانند همه چیز را بفهمند .اگر

همهپیشبینیهاومقدماتمادیاتفاقاتی

آرامش پیدا میکنید ،قوی میشوید ،توکل

ظرفیتها و قدرتهای روحی را در خودمان

میافتد .در مورد انبیاء همه اتفاقات بزرگ

میکنید و مطمئنتر جلو میروید .بقیه هم

به وجود بیاوریم ،حقایـــق متعالیتری را

است .زمان پیامبر فتح مکه یوماهّلل بود.

همین صحنه را میبینند ،ولی برداشتی که

زمان حضرت موســـی  و حضرت عیسی

تو میکنی را نمیکنند و نمیفهمند .اینها آیه

میفهمیم .هزینه درک و معرفتبخشـــی
ً
از آیات الهی خصوصا ایاماهّلل این است که

 تعبیر ایاماهّلل به این معنا به کار رفت که

است  ،اما نه برای همه .اینجا عمل دخالت

اهل مقاومت و سعه صدر باشیم .اگر صبر و

نشاندهنده اتفاق بزرگی بود که با توجیه

میکند در نظـــر؛ یعنی اهل صبر انقالبی و

شکر را در خودمان ایجاد کردیم ،نسبت به

گرفت ،ولی از زمان ناپلئون تا اوایل قرن
بیستم ،قبل از جنگهای جهانی اول و دوم
تبدیل به استعمارگر وحشی جنایتکار شد.
حاال هم دیگر قدرت برتری نیست.
نکته دیگر آیه  ،مفهوم ایاماهّلل است .همه
روزها ،روزهای خدا هســـتند ،ولی روزهای
خاص خدا چگونه شـــمرده میشوند؟ چرا
مکانها ،روزها ،اشخاص و اتفاقات خاص
عنوان اضافه و نســـبت پیـــدا میکنند و

بزرگ جبهه حق به شکل غیرعادی به وجود
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سختیها و راحتیها در شکست و پیروزی

در تاریخ را هم مطر حکردند .ابعاد این

دشـــمن طمع میکنند ،به دشمن امیدوار

چشممان باز میشود و مسائلی را میبینیم

حوادث و این تعبیر در چهارچوب دو

میشـــوند و به او اعتمـــاد میکنند .اینها

که بقیه نمیبینند .در سختترین شرایط

نظام محاســـباتی چگونـــه تحلیل

همه میترسند ،ولی ما دیگر نمیترسیم.

میشود؟

مادونظام
محاسباتیداریم.
یکنظاممحاسباتی
مادیکهمیگوید
جالوتبرنده ًاست
وطالوتحتما
شکستمیخورد.
کسانیکهممکن
استمذهبیً ،
مسلمانواصال
آخوندباشند،
امانگاهنظام
محاسباتیشان
مادیوماتریالیستی
استوالهیو
توحیدینیست،
نمیتوانندصبار
وشکور باشند.
ایاماهّلل در پیش
چشمشاناتفاق
میافتد،ولی
نمیفهمند؛چون
بهدشمنطمع
میکنند،بهدشمن
امیدوار میشوندو
بهاواعتمادمیکنند

از دشمن میترســـند و در برابر تهدیدات
عقبنشـــینی میکنند .صبار و شـــکور در
برابر دشمن نه میترســـد ،نه به دشمن

صبار و شکور دچار اشتباه و خطای معرفتی

یکی از تحوالت مهم بعد از شهادت شهید

نمیشود.

سلیمانی و ابومهدی ،بهرغم همه تهدیدات

نکته دیگری که وجه انتخاب این آیه و بحث

حمله موشکی به عیناالسد بود .خسارات

ایاماهّلل در این خطبه است .فهمیدن باطن

بسیار سنگینی به آمریکا�ییها وارد شد و

قضایا و اتفاقاتی اســـت که دارد میافتد

اعالم نکردند؛ ولی مهمتر از کشتههایشان،

و احتیاج به صبـــر دارد .فهمیدن بعضی از

این حرکت بود که غرور آمریـــکا و غرب را

مسائل با شتابزدگی و نگاههای یک بعدی

در دنیا شکست .اینها دنیا را با ملیتاریزم و

به دست نمیآید .گاهی یک اتفاقی میافتد

نظامیگری خودشان میترسانند ،ولی برای

و ما همان لحظـــه زود قضاوت میکنیم یا

اولینبار با این حمله خودشان ترسیدند.

یک پیروزی موقتی رخ میدهد و خوشحال

برای اولینبار کســـی جلویشان ایستاد که

میشویم .هر دو اشتباه است .در معنا�یی

نترسید و پیش چشم همه دنیا این اتفاق

دیگر پیامی در این آیه هست که میگوید

افتاد.مقاالتیکهدر مجالتمختلفنوشتند

صبر انقالبی و صبر کامل داشته باشید ،کم

و در تلویزیونها تحلیل کردند ،نشـــان از

تحمل نباشید ،واکنشهای سریع از خودتان

تعجب آنها بود .روسیه و چین و هیچکس در

نشان ندهید ،زود اظهار ضعف و شکست

دنیا جرأت نمیکند به آمریکا بگوید انتقام

نکنید .زود ،اظهار برتری و غفلت نکنید و

میگیرم .هیچکـــس جز ایران چنین جرأتی

کمی تحمل بکنید .این مسائل پردههای

ندارد .همه دیدند طالوت چگونه بر جالوت

بعدی دارد؛ یعنی صبر انقالبی داشته باشید.

غلبه کرد .یک جـــوان الغر اندامی که همه

ممکن اســـت همان لحظهای که ایاماهّلل

مسخرهاش میکردند با یک ضربه جالوت،

و در همان رشته شاگرد اول میشوند .این

اتفاق میافتد ،بعضیهایش را نفهمید ،اما

ابرقدرت را از پا انداخت و ابهت و غرورش را

تیپ آدمها اگر در حوزه شـــیمی ،فیزیک،

کمی صبر کنید ببینید چه میشـــود .وقتی

در هم شکست.

سلولهای بنیادین و علوم هستهای بروند،

امام فرمود شوروی سقوط میکند ،هیچکس

ما دو نظام محاســـباتی داریم .یک نظام

در دنیا شـــاگرد اول میشوند .در اقتصاد،

باور نکرد .ما هم به امـــام اعتماد کردیم.

محاسباتی مادی که میگوید جالوت برنده
ً
اســـت و طالوت حتما شکست میخورد.

اردوهای جهـــادی و خدمترســـانی هم
بیایند ،رکورد میزنند .در حوزههای دیگر

معیارهای دیگری عالوه بر معیارهای مادی

طمع میکند ،نـــه امیدوار میشـــود و نه
اعتماد میکند .تفاوت این دو دستگاه در
اینجاست.
در ســـطوح مدیریتی ،کشـــور ما
مسائل و مشـــکالتی در نحوه اداره
کشور و اقتصاد کشور دارد .آیا امتداد
مکتب سلیمانی در حوزه مدیریت
کشور واقتصاددر عرصههایمختلف
ظرفیت حل مشکالت مردم را دارد؟
ً
حتما همینطور است .کسانی مثل شهید
ســـلیمانی محصول انقالب و هشت سال
دفاع مقدسانـــد .اگر مکتب ســـلیمانی
نبود ،شهید سلیمانی و ابومهدی و هزاران
انسان شریف هم نبودند .اینها آدمها�ییاند
که در هر رشـــتهای وارد شوند ،با اخالص،
توکل ،عقل ،تجربه و دقت عمل میکنند

بود و طبق معیارهای مادی نباید اینجوری

موســـی از پس فرعون برنمیآیـــد .امام

هم همینطورند؛ چون هدفشان خدمت به

ســـقوط میکرد .صبر انقالبی ،یعنی زود

نمیتواند از پس شاه و آمریکا و ابرقدرتها

خلق و برای خدا و بدون چشمداشت است.

قضاوت و عجله نکنید ،زود دســـتپاچه و

بربیاید .این نظام محاسباتی مادی میگوید

این جور آدمها اگر با مکتب ســـلیمانی در

ذوقزده و مأیوس نشوید.

حزباهّلل ،جهاد اســـامی و حماس محال

هر رشـــتهای از اقتصاد ،مدیریت ،صنعت

بهنظر منرهبر انقالبنسبتبهمردمچنین

است بتوانند اسرائیل را شکست بدهند،

و ...بیایند ،با اخالص ،عقالنیت ،تجربه،

نگاهی دارند که این مردم صبار و شکورند.

ولی در چهار جنگ شکست میدهند .نظام

سادهزیســـتی ،خستگیناپذیری و رعایت

این همان خروج از ظلمات بهســـوی نور

محاسباتی مادی میگوید بچههای مجاهد

است و هزینهاش را هم داریم میپردازیم و

یمن نمیتوانند جلوی آلسعود و امارات

حقوق دیگران بهخصـــوص محرومان که
ً
دارند قطعا پیروز میشوند.

گامبهگام جلو میرویم .این نکات مهمی که

و قدرتهای غربی و جهانی بایستند ،ولی

در این آیه کریمه و در خطبه رهبر انقالب به

میایستند.

آن اشاره شد ،فوقالعاده مهماند.

کسانی که ممکن است مذهبی ،مسلمان
ً
و اصال آخونـــد باشـــند ،اما نـــگاه نظام

رژیمصهیونیستی و ارتجاع منطقه و

محاسباتیشان مادی و ماتریالیستی است

اخراجآمریکا�ییهااز منطقهچیست؟

رهبر انقالب در بیاناتشان به دو

ارزیابی شما از آینده غرب آسیا در
مصاف جبهه مقاومت بـــا آمریکا،

نظام محاسباتی توحیدی و لیبرال

و الهی و توحیدی نیست ،نمیتوانند صبار

اشاره کردهاند .ایشان در همین آیه در

و شکور باشند .ایاماهّلل در پیش چشمشان

ما اگر در همین مســـیر توحیدی انقالبی

خطبهشانفعالشدندستخداوند

اتفاق میافتد ،ولی نمیفهمند؛ چون به

حرکت کنیم ،بدون هیچ شـــک و تردیدی
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که در سطح جهان بینظیر بود ،دیده
در پایان گام دوم این منطقـــه آزاد خواهد

شـــد .این مســـاله عادی نبود و یک

شـــد و ارکان اصلی تمدن اســـامی شکل

حماســـه بزرگ بود .آیا این اتفاق را

خواهد گرفت .آمریـــکا در چند دهه آینده

میشـــود با توجیهات عـــادی مثل

مثل آمریکای چند دهه گذشته نخواهد بود

ملیگرا�یی یا احساساتیشدن تفسیر

و اگر مثل شوروی دچار فروپاشی و تجزیه

کرد؟
اگر میشود چنین تفسیری کرد ،نمونههای

هم نشود که این احتمال خیلی زیاد است،
ً
قطعا تبدیـــل به یک قدرت درجـــه دو در

دیگر را نشان بدهند .رهبر انقالب فرمودند

جهان خواهد شد و ایران و

تشییع شهید سلیمانی یوماهّلل بود ،زدن

جهان اسالم تبدیل به یک

پایگاه آمریکا هم یوماهّلل بود .کسانی که

پتانسیل عظیم میشوند

میگویند یوماهّلل نیست ،برای فهم اینها

و قوهها�یی که بهسرعت

احتیاج نیست ما اهل صبر انقالبی و اهل

فعلیت پیدا خواهد کرد

مقاوت ،قدرت و ظرفیت تحمل پیروزی و

و من شکی در این قضیه

مواجهه درست با شکست و پیروزی داشته

ندارم .ما بـــا همین کم و

باشیم .اینها نقشـــی در آگاهی و معرفت

کیفی که در این چهل سال

ما ندارند .اگر عقیده دارند این دو اتفاق

گذشته آمدیم ،نسل آینده

یوماهّلل نبود ،نمونههای دیگرش را بگویند.

کارهای بسیار عظیم و

اینها اسمشان روشنفکر است ،ولی فقط

عظیمتری خواهند کرد.

مادیات و منافع خودشـــان را میبینند.
ً
اصال نمیتوانند همه ابعاد مادی و معنوی

در ســـالهای گذشـــته

قضایا را ببینند.

عـــدهای از خـــواص و

این تیپ روشنفکریشـــان توجیه ظلم و

روشنفکران میگفتند دوره

وضع موجود جهان است .همیشه این تیپ

انقالبیگری و مقاومت تمام

روشنفکرها میگویند واقعگرا و واقعبین

شده است و مردم دیگر در
صحنهنیستند؛ ّامادر تشییع

باشید .میگویند وضعیت همین است.
این علمی و عملی است و تغییر این وضع

شـــهید ســـلیمانی یـــک

امکان ندارد .وقتی شـــوروی بود ،بخشی

رستاخیز عظیم مردمی

از همینها کمونیســـت بودنـــد .بعد که
کمونیسم سقوط کرد ،خیلیهایشان لیبرال
و طرفدار سرمایهداری و لیبرال دموکراسی
شدند .همین کارها�یی که پیش چشم خود
ما انجام شده را میگویند نمیشود ،ولی
شد .حاال هم میگویند نمیشود ،ولی در
واقع میشـــود .وقتی خداوند در این آیه
میفرماید اگر توان و روح مقاومت در تو
نیســـت و صبار و شکور نیستی؛ یعنی
به پیشرفتها و پیروزیها و
امکاناتی که داده شده
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نگاه نمیکنی و واکنش درست نشان نمیدهی.
ً
این روح خراب ،مریض و معیوب است .تو اصال

بگیریم.

اینجوری انقالب و نهضت میماند .تعبیر ایشان

غربیها در حوزه سیاست بینالملل و بحثهای

این بود که مثل پروانه خودتان را به شمع بزنید تا

نمیتوانی بفهمی این یوماهّلل بود .تشییع جنازه

دیپلماسیشـــان یک ایـــده دارنـــد و میگویند

روشن بشود .خیلی حمایت کرد و گفت من عقیده

سلیمانی را میبینی ،ولی نمیبینی و نمیفهمی.

موقعیت زیستشـــناختی ،اهمیت ایدئولوژی،

دارم ادبیات انقالبی و صراحت و صداقت انقالبی

این روشنفکری به این معنا نابینا�یی است .اینها

اشراق ،روانشناســـی و دادن معنا و معنویت به

توأم با عقالنیت باید حفظ شود و نباید دچار خوف

قدرت بینش معنوی و باطنی ندارند .تعابیری در

یک فعالیت سیاســـی و نظامی به اندازه هزاران

و رجاهای مادی و حیوانی بشویم.

کتابهای رسمی تجربهشده در حوزه دیپلماسی

میلیارد دالر پول و اسلحه و تانک و بمب اتم کار

نکتـه دیگـری نیـز ایشـان بـه مـن گفـت .آمریـکا،

غربی اســـت ،دیپلماتهـــای ما و همـــه دنیا را

میکند .میگویند نقطه قوت انقالب اسالمی این

انگلیس و فرانسـه بهشدت پوشـالیاند .یک وجه

آموزش میدهند که سیاســـت خارجی این است

است که ایدئولوژی ،هدف و برنامه دارد .وقتی

آن جلسـاتی کـه ما بـا ایشـان داشـتیم این بـود که

و چه کسانی ابرقدرت و توســـعهیافتهاند ،شما

ایدئولوژی و هدف نداشته باشی ،نمیدانی چه

میگفت راجـع به مباحـث فرهنگی در کشـورهای

بدبختیـــد و آنها میتوانند و شـــما نمیتوانید.

باید و نباید انجام داد .البته ایدئولوژی به مفهومی

منطقه چـه کار باید کرد .ایشـان در بحـث فرهنگی

واقعبین هم نیســـتند .معلوم میشـــود همین

که مورد نظر ماســـت؛ یعنی یک مکتب منسجم

و گفتوگـوی فرهنگـی بـا نخبـگان و روشـنفکران

واقعیت مادی را هم درست نمیبینند ،چه برسد

بهلحاظ نظری و عملی که ذهن و عین با هم مرتبط

و افـکار عمومـی در منطقـه میگفـت مـا بایـد بـا

به آن ملکوت و باطن واقعیات .تمام محاسبات و

است و برای انسان در ساحت فردی و اجتماعی

ملتهـا حـرف بزنیـم .مـن نـکات ایشـان را بـه

پیشبینیهایشان هم غلط است .آنها واقعیات را
ً
نمیبینند .اتفاقا ما باید به آنها بگوییم واقعبین

حقوق و مســـئولیت و اولویت مطابـــق با واقع

بعضـی مسـئوالن و غربزدههـا و روشـنفکرنماها

تعریف میکند ،نه ایدئولوژی بـــه مفهوم علم و

یـادآوری کـردم و گفتـم شـهید قاسـم سـلیمانی

باشید.

آگاهی کاذب که محصول ایدئولوژیهای سکوالر

روشـــنفکرنماها و غربزدهها بیشـــخصیتاند

و مادی چپ و راست خود غرب است.

میگفـت افسـران و سـربازان آمریکا�یـی ترسـو
ً
هسـتند و مطلقـا ارتـش آمریـکا ،ارتـش جنـگ
ً
نیسـت و ابـدا نمیتواننـد بجنگنـد .اینهـا فقـط

و میخواهند همه را بیشـــخصیت بکنند .اینها

در پایان عرایضم یکـــی دو خاطره هم از شـــهید

خودشـــان میترســـند و همه را میترســـانند.

سلیمانی برایتان بگویم .من چند جلسه خدمت

خودشان پوسیده و فاسد شـــدند و میخواهند

ایشـــان بودم .در یکی از جلسات که فرماندهان

یـک تصویـر هالیـوودی از خودشـان سـاختند.
ً
ایشـان میگفـت رسـما افسـران و سربازهایشـان

بقیه را هم فاسد کنند .خودشان ضعیف شدهاند،

سپاه هم بودند ،شهید سلیمانی با آن همه لطف

پوشـک میبندنـد .ایشـان میگفـت مـا در داخل

فکر میکننـــد ملت هم ضعیف شـــده اســـت.

و محبت و ســـعه صـــدری که داشـــت میگفت

بعضیهایشـــان ،قیاس به نفـــس میکنند و در

معیار اسالم ،امام ،والیت فقیه ،رهبری ،شعارها،

پایگاههای آمریکا نیروهای نفـوذی داریم و وقتی
ً
مثلا 50کیلومتـر آن طر فتـر درگیـری میشـود،

این چهل سال به مسائل دنیوی آلوده شدند و از

ارزشهای انقالبـــی ،مبارزه بـــا آمریـــکا و ظلم

اینهـا در پادگا نهایشـان از صـدای گلولـهای کـه

گذشته خودشـــان فاصله گرفتهاند .اینها بهجای

اســـت .خط مبارزه و سازش و فســـاد اقتصادی و

نزدیکشـان میآیـد خیلـی میترسـند .شـهید

خداپرســـتی ،دالرپرست و طالپرســـت شدند و

سادهزیستی جداست .ایشـــان جاذبه حداکثری

سـلیمانی میگفـت مـن فیلمهـای متعـددی

دیگر قبلهشـــان کعبه نیســـت .قبله جسمشان

و دافعه حداقلی داشـــت .بهعنـــوان یک مؤمن

از داخـل پایگا ههـای آمریکا�یـی ،اسـرائیلی و

کعبه اســـت ،ولی قبله روحشان واشنگتن ،لندن

مسلمان همه باید همینطور باشند .امثال بنده

انگلیسـی دارم کـه اینهـا چقـدر ترسـویند و از مرگ

و پاریس اســـت .این تعبیر شبه روشـــنفکری که

دافعه حداکثری و جاذبه حداقلی داریم .ایشان

و درگیـری و مجروحشـدن میترسـند .اینهـا فقـط

دوگانهسازی و دوگانهبینی سنتی که خیر مطلق

در آن جلسه خیلی به من محبت کرد و شاید هفت

بـا ترسـاندن مسـئووالن ،تأثیرگـذاری روی فکـر

و شر مطلق بود ،گذشته اســـت .دشمن فهمیده

هشت دقیقه آخر صحبتشان به من اظهار محبت

روشـنفکرنماها ،تبلیغـات هالیـوودی ،بمب اتم،

مقدورات عینی و موقعیت زیســـتبومی مهم و

کرد که بنده الیقش نبودم و این را حمل بر اخالق

کار روی ذهن مخاطب و رسـانه و خریدن آدمهای

مؤثر است و به همان اندازه روی ذهن آدمها کار

اسالمی ایشان میدانم .بعد از اینکه سخنرانی

فاسـد در حکومتهـا و ملتهـا کارشـان را جلـو

میکند .میگویند اگر بتوانید ذهن تصمیمگیران،

شهید سلیمانی تمام شد ،نوبت من بود که صحبت

میبر نـد .

نخبگان ،رهبران و مسئوالن یک کشور را مهندسی

کنم .ایشان به من گفت دلم میخواست بمانم،

شهید ســـلیمانی میگفت فیلمها�یی از درگیری

کنید ،بهجای احتیاج به توپ ،تانک و هزار میلیارد

ولی کار فوری دارم و باید بروم و نمیتوانم بمانم.

هست که افسران آمریکا�یی فرار میکنند و در اتاق

پول خر جکـــردن ،کاری که میخواهـــی را آنها به

من همان اول بسماهّلل گفتم و او رفت.

مثل بچههای کوچک دورهم نشستهاند و از ترس

دست خودشان انجام میدهند .کسانی این کارها

در آخریـــن نماز جمعه تهـــران و فیضیـــه قم که

بعضیهایشان گریه میکنند یا مافوقشان دستور

را میکنند که صبار و شکور نیستند .آنها ایاماهّلل را

ســـخنرانیم با واکنش عدهای مواجه شـــد ،بعد

میدهد فـــان کار را بکنید و نمیروند .ایشـــان

نمیتوانند ببینند و بفهمند .آنها به دشمن طمع

که ایشـــان را دیدم بـــا لبخند من را بغـــل کرد و

میگفت اینها بهشدت پوشـــالی و ضعیفاند.

و امید میبندند و از دشـــمن میترسند .صبار و

صحبتهایم را تأیید و تشـــویق کرد و گفت این

میگفت اگر عدهای محکـــم و مؤمن جلوی اینها

شکور به دشمن امید کاذب نمیبندد و از دشمن

صحبتی که در فیضیه و نماز جمعه کردی ،انقالب

بایستند و صبار و شکور باشند ،بهسرعت شکست

نمیترسد .این دیدگاه را بشناسیم و از آنها فاصله

با این حرفها میماند ،ولو آخرین صحبتت باشد.

میخورند و عقبنشینی میکنند.
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ابتـدا  میخواهیـم دربـاره نمـاز
ی  98که رهبر انقالب
جمعه روز  27د 
دو هفتـه پـس از شـهادت «سـردار
سـلیمانی» اقامـه کردنـد ،صحبـت
کنیم .ایشـان یـک موضـوع قرآنـی را
بهعنـوان محـور اصلـی بیانـات خود
قـرار دادنـد .آیـهای کـه در آن بـه
حضـرت موسـی  دسـتور داده
میشـود کـه ایـامهللا را بـه قـوم خود
یادآوری کنـد .حضرتعالی بهعنوان
مسـئول ارشـد یکـی از ارکان جریـان
مقاومـت در منطقـه و جهـان اسلام
ایـن سـخنان را چگونـه تبییـن
میکنید؟
این آیهای که در ارتباط با حضرت موسـی
نـازل شـد ،بهطـور کامـل ،شـفاف و روشـن
یهللاعلیهوآله
رسـالتی را که پیامبر خدا صل 
بایـد نـزد مـردم بهجـای آورد ،تشـریح کـرده
ْ ْ
اسـت .خالصـه ایـن رسـالت در «أخـرج
ْ
قومك من الظلمات إلـى النور» ؛ یعنی قوم
خـود را از تاریکـی بهسـمت نـور خار جکـن،
نهفته اسـت .بهعبارت دقیقتـر ،یعنی قوم
خـود را از تاریکیهـای جهـل ،تاریکیهـای
ترس و وحشت از مسـتکبران ،تاریکیهای
گمراهی و  ...خارج و بهسـمت نور علم ،نور

مروریبر تدابیر هوشمندانهسردار سلیمانی
در گفتوگوباحجتاالسالم والمسلمینصفیالدین

استراتژ یهای جدید
خلق میکرد

از اولیـــن آشـــنا�یی رئیـــس شـــورای اجرا�یـــی حـــزبهللا لبنـــان بـــا شهیدســـلیمانی بیســـتودو ســـال

ایمان ،نور تقوا ،نور قدرتمندترشـدن در راه
خدا ،نـور عدالـت اسلامی و  ...هدایتکن.
چنین چیـزی بـه این معناسـت کـه خداوند
عزوجـل زمانـی کـه پیامبـری را برمیگزیند،
او بایـد بـه ایـن راه و روش و خطمشـی
پایبنـد باشـد .از جملـه امـور مهـم بـرای
پایبندسـاختن مـردم بـه اطاعـت و پیـروزی
از خداونـد و خار جکـردن آنهـا از ظلمـات و
تاریکیها و رهنمون ساختنشـان بهسمت
نـور ،یـادآوری ایامهللا اسـت.
درواقع ،هـدف اصلی و اساسـی از یـادآوری
ایـامهللا ،روشنشـدن راه برای کسـی اسـت
کـه در ایـن مسـیر قـرار میگیـرد .مقصـود،
راه عبـور از تاریکیهـا بهسـمت نور اسـت.

میگـــذرد .اشـــراف کامـــل حجتاالســـام و المســـلمین سیدهاشـــمصفیالدیـــن بـــر زوایـــای شـــخصیتی

افـرادی کـه در ایـن مسـیر قـدم میگذارنـد،

ســـردار ســـلیمانی و شـــیوه مدیریـــت و فرماندهـــی او در جنـــگ بـــا تکفیریهـــا و گروههـــای معانـــد ،بســـیار

بـه کسـی نیـاز دارنـد کـه آنهـا را هدایـت و

د ده ــه اخی ــر ،موش ــکافانه اس ــت .همچنی ــن
دقی ــق و تحلیلهای ــش از ش ــرایط منطق ــه و جه ــان اس ــام در چنــ 

بهسـمت نـور رهنمون کنـد .درسـت مانند

تحلی ــل ایش ــان درب ــاره نمازجمع ــه تاریخ ــی رهب ــر انق ــاب -ک ــه پ ــس از ش ــهادت س ــردار مقاوم ــت ای ــراد ش ــد-

فـردی کـه میخواهـد از پلـی عبـور کنـد یـا

وجنبههای محتوا�یی بخش عربی خطبه شنیدنی است.

فـردی کـه میخواهـد از شـهری بـه شـهر
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دیگـری بـرود و نیـاز بـه یـک هدایتگـر دارد.

وسـیله ،فرصت و مناسـبتی برای ایفای این

ْ
لفسـدت ال ْرض» ؛ یعنـی اگر خداوند فسـاد

ایـا مهللا نقـش هدایتگـری را ایفـا میکنـد

نقش مهـم و راهبـردی اسـتفاده میکنند .از

بعضـی از مـردم را بهوسـیله بعضـی دیگـر

کـه راه و مسـیر را بـرای مـا روشـن میکنـد.

همیـنروی ،مـا در سلسـله بیانـات ایشـان

یعنـی اگر شـما توانسـتید بهخوبـی ایامهللا

بهویـژه در طـول سـنوات گذشـته بهخوبـی

را بشناسـید و آن را درک کنیـد ،میتوانید به

دید هایـم ایشـان بـر آیـات قـرآن کریـم

آنچـه میخواهید ،دسـت یابید .ایـن چیزی

تأکیـد ،مفاهیـم را تشـریح و مسـیر را تبیین

اسـت کـه آیـه شـریفه در رابطـه بـا حضـرت

میکنند .بهعنـوان مثـال ،در جریـان دیدار

موسـی  از آن سـخن میگویـد.

بـا خانوادههـای شـهدا ،مقامـات نظامـی،

حضرت امـام خامنـهای به فضـل علم خود

شـخصیتهای اقتصـادی ،مسـئوالن

و نیـز بـه فضـل قدرتـی کـه خداونـد متعال

سیاسـی و دیدارهایشـان در مناسـبتهای

برای رهبری ایران و امت اسلامی به ایشـان

مختلـف ،از ارزشهای قرآنی و دینی سـخن

عنایـت کـرده اسـت ،در حـال عملکـردن

میگوینـد .لذا ایشـان بهدنبـال عملکردن

بـه چنیـن رسـالتی هسـتند .هرچنـد

بـه وظیفـه و رسـالت شـرعی خـود هسـتند

رسـالت یـک رهبر اسـت کـه تبیینکننـده و

السـیدالقائد بهدلیـل جایگاهـی کـه دارنـد،

تـا بهایـنترتیـب ،حجـت را بـر مـردم تمـام

هدایتگـر بـوده و مـردم را در مسـیر هدایت

مسئولیتها�یی نظیر رسـیدگی به جزئیات

کـرده باشـند .یکـی از مهمتریـن وظایـف و

قـرار دهـد .گاهـی یـک رهبـر اگـر ضعفـی را

مسـائل سیاسـی ،نظامی ،معیشـتی و  ...را

مسـئولیتهای یـک رهبـر ایـن اسـت کـه

در مـردم مشـاهده کنـد یـا اگـر هدایتـش

عهـدهدار هسـتند ،امـا رسـالت خار جکردن

مـردم را در عرصههـای مختلـف عقیدتـی،

در نـزد مـردم مـورد پذیـرش قـرار نگیـرد،

مردم از ظلمـات و تاریکیها بهسـمت نور،

سیاسـی و عملـی بهسـمت مسـیر هدایـت

رسـالت اول و اساسـی ایشـان محسـوب

و معرفـت رهنمـون کنـد .مـا چنیـن چیـزی

غمگین میشود .این مسئله در آیه شریفه:
ْ
ْ ْ
علی ْ
نفسـك ْ
هـم حسـرات» ؛
«فلا تذ هـب

میشـود .چرا؟ چـون ایشـان پیـش از آنکه

را بهخوبی و با قـدرت در کالم حضـرت امام

یعنی جان خـود را در حسـرت و انـدوه عدم

یک رهبر سیاسی باشـند ،رهبر الهی و دینی

خامنـهای مشـاهده میکنیـم .ایـن نشـان

هدایـت مـردم هلاک مکـن کـه خطـاب به

هسـتند .این مفهوم والیت و مفهوم رهبری

میدهـد ایشـان یـک رهبـر دینـی ،الهـی و

رسـو لهللا صلیهللاعلیهوآلـه بیـان شـد،

برای ماسـت .برای مـا رهبری بـدون والیت

قرآنـی هسـتند .ایـن خطمشـی همچنیـن

دید ه میشـود .یـک پیامبر ،یک ولـی و یک

معنـا و مفهـوم نـدارد .بـرای مـا رهبـری و

نشـان از آن دارد کـه خداونـد عزوجـل،

رهبر از شـدت محبتی کـه دارد ،قلبش برای

والیت بـدون هدایت معنا و مفهـوم ندارد.

حکمـت را از زبـان ایشـان جاری میسـازد و

مـردم میسـوزد و از همیـنروی ،همـواره

وظیفـه و رسـالت یک ولـی و رهبـر ،هدایت

این حکمـت در واقع نشـأتگرفته از تقوای

نقـش تبیینکننـده و هدایتگـر را در عرصـه

مـردم از تاریکیهـا بهسـمت نـور اسـت.

ایشـان اسـت .بهطـور کلـی ،تمامـی آنچـه

عمـل نسـبت بـه آنهـا ایفـاء میکنـد .در

رسـالت یـک ولـی و رهبـر ،تبییـن ایـامهللا

السـیدالقائد در این زمینهها بیان میکنند،
ً
جملگـی کاملا درسـت و صـواب اسـت.

و خـود را تسـلیم پیشـگاه خداونـد ببینند.

رهبـر انقلاب فرمودنـد ایـامهللا را

امیـر المؤمنیـن  ایـن رسـالت را کـه

بـرای امت خـود تشـریح و ذکـر کنید،

همین راسـتا ،امیـر المؤمنیـن حضرت علی
ْ
امر ْ
؟ع؟ میفرماینـد« :ما ْ
تكم بشـیء اال و قد
ْ ْ ْ
نهی ْ
تكم ْ
بالعمل به ،و ال ْ
عن ْ
شـی ٍء
سـبقتكم
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اال و قـد سـبقتكم بالنهـی عنه»؛ یعنـی هرگز
ً
شـما را به چیزی امر نکردم ،مگـر قبال خودم

امـروز السـیدالقائد بـه آن عمـل میکننـد،

مـردم اگـر صبـار و شـکور باشـند،

بـه آن عمـل کـردم و هرگـز شـما را از چیـزی

تبییـن کرد هانـد .امیـر المؤمنیـن  در

خداوند متعال پیروزی نها�یی را برای

نهـی نکـردم ،مگـر خـودم پیـش از شـما آن

عزوجل بـرای مردم اسـت تـا بهاین وسـیله
آنها در هـر حال و هـر روز بـه یاد خدا باشـند

امروز جبهه مقاومت
قدرتمند شده است
و مسیر را در برابر
خود باز میبیند.
مردم منطقه و جهان
اسالم نیز روزبهروز
بیشتر اینمسائل
را میفهمند و درک
میکنند.تجربهما
هم در لبنان نشان
میدهد که این
آگاهی و معرفت در
نزد مردم روزبهروز در
حال افزایش است

دفع نمیکرد ،زمین را فسـاد فـرا میگرفت.
ایـن آیـه شـریفه از وجـود یـک قاعـده دینی
سـخن میگویـد کـه اگـر باطـل بیایـد و حـق
بـه مواجهـه و رویارو�یـی بـا آن نـرود ،باطـل
مسـتحکمتر میشـود .ایـن آیـه شـریفه
همچنیـن میگویـد اگـر باطـل بیایـد و
مستکبران و مستبدان رهبری آن را به عهده
داشـته باشـند ،حق نیز باید رهبرانی داشته
باشـد کـه نقـش هدایتگـر و تبیینکننـده
را ایفـاء کننـد .ایـن وظیفـه ،مسـئولیت و

ایـن خصـوص میفرماینـد« :أال و إن لـكل
ْ
ً ْ
یقتـدی بـه و ْ
یسـتضیء بنـور
مـوم إمامـا
مأ ٍ
ْ
علمـه» ؛ یعنـی آگاه بـاش کـه هـر مأمومـی

آنهـا رقـم میزنـد .جـدای از مـردم

را تـرک کـردم.

ایـران ،مـردم منطقـه و بهطـور کلـی

در ایـن میـان ،مـردم وظیفـه و مسـئولیت

امـت اسلامی کـه شـما بـا آنهـا در

متفاوتـی دارنـد .مـردم یـا هدایـت از سـوی

را امامـی اسـت كـه بـه او اقتـدا میكنـد و

تعامل هستید ،در شـرایط فعلی و در

پیامبـر ،ولـی و رهبـر را میپذیرنـد یـا آن را

از نـور علمـش بهـره میگیـرد .وظیفـه و

سایه جغرافیای سیاسـی و التهابات

رد میکننـد .خداونـد متعـال درخصـوص

رسـالت یـک امـام و رهبـر ایـن اسـت کـه از

موجود چگونه میتوانند نسـبت به

پذیـرش دعـوت و هدایـت میفرمایـد« :یـا

علـم خـود بـرای اعطـای معرفـت و آگاهـی

حوادث کنونـی ،در عرصه عمل صبار

أیهـا الذیـن آمنـوا اسـتجیبوا هلل وللرسـول

بـه مـردم اسـتفاده کنـد؛ حـال چـه معرفت

و شکور باشند؟  

إذا دعاكـم لما یحییكـم» ؛ یعنی ای کسـانی

و آ گاهـی در بعـد نظـری و چـه معرفـت و
آگاهـی در بعـد عملی.امـام خامنـهای از هر

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم میفرماید:
ْ
ْ
ْ
ْ
ـض
«ولـو ال دفـع هللا النـاس بعضهـم ببع ٍ

که ایمـان آوردهایـد ،دعوت خـدا و پیامبر را
اجابـت کنیـد وقتـی شـما را بهسـوی چیـزی
بهمن  | 1399ویژهنامه شهید پیروز
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میخواند کـه شـما را حیات میبخشـد .لذا
واضـح اسـت کـه دعـوت یـک رهبـر دینی و
زمانیکهحضرت
امامخامنهایدر روز
جمعهآنخطبههارا
ایرادکردند،پاسخی
صریحوسریعبه
پیامآمریکا�ییها
دادند.پیامایشان
اینبودکه«ما
متوقفنمیشویم
وهمچنانبه
مسیر خودادامه
میدهیم».از
همینروی،ماشاهد
شکلگیریوآغاز
یکمرحلهجدید
بودیم

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 میپذیرنـد
و بـه دسـتورات و رهنمو دهـای رهبـر و
ولی خـود گـوش فـرا میدهنـد ،اینجاسـت
کـه خداونـد متعـال ایـن مـردم را هدایـت
میکنـد .
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم میفرماید:
ذکر ْ
«و ْ
آلیـات
هـم بأیـام هللا إن فـی ذلـک
ٍ
صبار شـکور» ؛ یعنی ایامهللا و روزهای
لکل
ٍ
خـدا را بـه قـوم خـود یـادآوری کـن ،چراکـه
در ایـن یـادآوری ،بـرای کسـانی کـه صبـور و
شـکرگزار باشند ،نشـانههای روشـنی نهفته
اسـت .یـادآوری ایـامهللا بـرای کسـانی کـه
صبـور و شـکرگزار باشـند ،نتیجهبخـش

باالتـر از این وجود دارد؟ ما مشـاهده کردیم

عمومـی امـت اسلامی چـه تأثیـری

خواهد بـود .این صبـر و شـکرگزاری موجب

ایاالت متحده آمریکا افرادی که تروریسم را

داشتند؟

میشـود مـردم بـه سـاحل امـن برسـند.
ً
طبیعتـا مفاهیم «صبـر» و «شـکر» مفاهیم

شکسـت و جهان را از شـر تروریسم تکفیری

دشـمن آمریکا�یی زمانی که فرمانده بزرگ،

نجـات دادند ،بـه قتـل میرسـاند .این یک

حـاج قاسـم سـلیمانی را هـدف قـرار داد،

بسـیار بزرگـی هسـتند کـه تمامـی ابعـاد

ظلم بـزرگ اسـت .در سـایه چنین شـرایطی

میخواسـت پیامـی مخابـره کنـد .مقصود

زندگـی انسـان را شـامل میشـوند .تمامی

بدیهـی اسـت پذیـرش دعـوت و هدایـت از

چه پیامی؟ دشـمن آمریکا�یی میخواست

مفاهیـم ،ارزشهـای حـق و نیـز ایمـان بـه

سـوی مـردم ،نیازمنـد زمان اسـت تـا مردم

خطاب به جمهـوری اسلامی ایـران و محور

خداونـد عزوجـل در مفاهیـم «صبـر» و

بتواننـد از تمامـی موانعـی کـه دشـمن

مقاومـت در منطقـه بگویـد« :متوقـف

«شـکر» خالصـه میشـوند.

آمریکا�یـی در مسـیر آنهـا قـرار داده اسـت،

شـوید»؛ طـرف آمریکا�یـی میخواهـد بـه

مـردم بـرای پذیـرش دعـوت و هدایـت،

عبـور کننـد.

السیدالقائد ،جمهوی اسالمی ایران ،نیروی

بـه زمـان نیـاز دارنـد و نمیتـوان از آنهـا

مـن بـا اطمینـان کامـل بـه شـما میگویـم

قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی،

توقـع و انتظـار داشـت کـه ایـن دعـوت و

بـه ایـن مسـئله اعتقـاد دارم .مـردم منطقه

حـز بهللا لبنـان ،گرو ههـای مقاومـت در

هدایـت را خیلی سـریع بپذیرنـد .بهویژه آن

و جهان اسلام روزبهروز بیشـتر این مسـائل

فلسـطین ،مقاومـت در یمـن ،نیروهـای

هـم در شـرایطی کـه اقدامـات مسـتکبران

را میفهمنـد و درک میکننـد .تجربـه مـا

مقاومت الحشدالشـعبی و نیز بـه نیروهای

و مسـتبدان بسـیار سـخت بـوده و

هـم در لبنـان نشـان میدهـد ایـن آگاهـی

مقاومـت سـوریه ایـن پیـام را برسـاند کـه

جراحتهـای عمیقـی ایجـاد کـرده اسـت.

و معرفـت در نـزد مـردم روزبـهروز در حـال

«متوقف شوید! من سـمبل مقاومت شما

شـما نـگاه کنیـد ،امـروز کسـانی هسـتند

افزایـش اسـت.

را بـه قتـل رسـاندم».

کـه میخواهنـد مـردم در خـواب باشـند
تـا بـا دشـمن اسـرائیلی ارتبـاط برقـرار کننـد
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زمانـی کـه حضـرت امـام خامنـهای در روز
شـما از داخـل لبنـان خطبههـای

جمعـه آن خطبههـا را ایـراد کردند ،پاسـخی

و جنایتهـای آمریکا�ییهـا را بـه دسـت

نمـاز جمعه رهبـر معظـم انقلاب در

صریـح و سـریع بـه پیـام آمریکا�ییهـا

فراموشـی بسـپارند .از جملـه جنایتها�یی

روز  27د یمـاه  98بهویـژه بخـش

دادنـد .پیـام ایشـان ایـن بـود کـه «مـا

کـه ایـاالت متحـده آمریـکا مرتکـب شـده

عربی آن را دنبال کردید و از زاویه دید

متوقـف نمیشـویم و همچنـان بـه مسـیر

اسـت ،قتـل حـاج قاسـم سـلیمانی ،ابـو

خـود و نـه زاویـه دیـد ایرانیها بـه آن

خـود ادامـه میدهیـم ».از همیـنروی ،مـا

مهدی المهنـدس و دیگـر همراهانشـان در

توجـه کردیـد .بـه نظـر شـما ایـن

شـاهد شـکلگیری و آغاز یک مرحلـه جدید

مقابـل دیـدگان جهانیان اسـت .آیـا ظلمی

خطبههـا در آن شـرایط ،روی افـکار

بودیـم .در حقیقـت ،ایاالت متحـده آمریکا
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منافقیـن و مـزدوران که بـرای تحقـق منافع
و مصالـح برخـی حـکام و شـخصیتهای
مرتبـط بـا سـران اسـتعمار و اسـتکبار
غربـی ،مسـائل دیگـری را مطـرح میکننـد
ً
کـه ملتهـای عربـی اساسـا بـا آن مخالـف
هسـتند .ملتهـای عربـی و ملتهـای
جهـان ماننـد ایـن مـزدوران ،معانـدان
و منافقیـن نیسـتند .ملتهـای جهـان
میخواهنـد بشـنوند ،بداننـد و بشناسـند.
سـؤال مهـم و اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا
ایـن قـدر هجمههـای غربی-عربـی علیـه
السـیدالقائد ترتیـب داده میشـود؟ اگـر
شـما امـروز دههـا و صدهـا رسـانه عربـی در
حمایت آمریکا و اسـرائیل را ـ ازجمله شبکه
ارتبـاط جمعی ،شـبکههای تلویزیونـی و ...

اگر خطبههای
امام خامنهای
قدرت تأثیرگذاری
بر جهان اسالم
و جهان عرب
ندارند ،پس چه
نیازی به این
هجمههای وسیع
ه
هجم 
از سوی صدها
رسانه عربی تحت
حمایت آمریکا و
اسرائیل است؟
این هجمهها
نتیجه ترس و
وحشت آنها از
میزان تأثیرگذاری
السیدالقائد است

ـ رصـد کنیـد ،میبینید آنهـا از هر وسـیلهای
بـرای خدشـه واردنکـردن بـه چهره ایشـان
اسـتفاده میکننـد.
علت این هجمههای گسـترده چیست؟ اگر
از همینرو السیدالقائد در خطبههای عربی

حضرت امـام خامنـهای قـدرت تأثیرگذاری

کـرد مـا را گمـراه کنـد .آمریکا�ییهـا تلاش

خود این پیـام را به ملتهـای عربی مخابره

بر جهـان اسلام و جهان عـرب ندارنـد ،پس

کردنـد تـا تـرس و وحشـت از تروریسـم را

کردنـد کـه «مـا نـه ترسـیدهایم و نـه متزلزل

ههـای وسـیع وجود
چه نیـازی به ایـن هجم 

در صفـوف مـا حاکـم کننـد و مـا را نسـبت

شـدهایم و شـما نیز پایدار و اسـتوار باشـید،

دارد؟ بنابرایـن ،پـر واضـح اسـت کـه ایـن

بـه آینـده هراسـان کننـد .ایـن هـدف

زیـرا در جبهـه حـق قـرار داریـد».

هجمههـا در نتیجـه تـرس و وحشـت آنهـا

از رهگـذر جنایتـی کـه مرتکـب شـد ،تلاش

از میـزان تأثیرگـذاری السـیدالقائد صـورت

اصلـی و اساسـی ایـاالت متحـده آمریـکا
بـود .بـا تمامـی اینهـا ،السـیدالقائد بـا ایراد

از زمـان پیـروزی انقلاب اسلامی

میپذیـرد .آنهـا بهخوبـی میداننـد ایـن

خطبههـای روز جمعـه پاسـخ دادنـد« :نـه،

تاکنـون ،رهبـر انقلاب جـزو اولیـن

تأثیرگذاری از سـوی ایشـان روزبهروز بیشـتر

مـا آنچـه را کـه اتفـاق افتـاد در زمـره ایامهللا

شـخصیتها�یی هسـتند کـه در

و بیشـتر میشـود و دایـره گسـتردگیاش

عزوجـل قـرار میدهیـم ».ایشـان ایـن پیام

خطبههـای رسـمی خـود ،بخـش

امتـداد پیـدا میکنـد .آنهـا همـواره

را بـه آمریـکا مخابـره کردنـد کـه نوع نـگاه و

مجزا�یـی را بهمنظـور  ایـراد خطبـه به

سـنگاندازی و مانعتراشـی میکنند .گاهی

نگرش ما به آن رویداد با نـوع نگاه و نگرش
ً
آمریکا�ییهـا کامال متفاوت اسـت .ایشـان

زبان عربی خطاب به مـردم منطقه  و

میگوینـد ایشـان رهبـر «ایـران فارسـی» و

امـت اسلامی اختصـاص دادهانـد.

«امپراطوری فارسی» هستند .هدف اصلی

بهطـرف آمریکا�یی این پیـام را رسـاندند که

شـما تاثیـر خطبههـای عربـی

آنها از مطر حکردن چنین القائاتی این است

«شـما دچـار توهـم و خیـاالت شـدید؛ مـا با

حضرتآیـتهللا خامنـهای را بر مردم

که بـه ملتها بگوینـد به سـخنان و بیانات

نگاهـی واقعبینانه بـه رویدادهـا مینگریم

منطقه چگونه میبینید؟      

و ایـن درحالـی اسـت کـه شـما بـا توهـم و

حضرت امام خامنهای گوش ندهند .گاهی

من این مسـئله را به شـکلی دیگر برای شما

نیز میگویند مسـائل خاصی وجود دارد که

خیالپـردازی بـه آنهـا نـگاه میکنیـد .لـذا

بازگو میکنـم .من بسـیاری از رهبران جهان

با روابط ایـران ،آمریکا و اروپا مرتبط اسـت.

اقداماتی که شـما انجـام میدهیـد ،تأثیری

عـرب را میشناسـم کـه منتظـر شـنیدن

این هجمهها ،تبلیغـات و شـایعات همه از

روی مـا نمیگـذارد ».واقعیـت آن اسـت

بیانـات السـیدالقائد هسـتند تـا همزمـان

آن حکایـت دارنـد کـه بیانـات السـیدالقائد

پیام امام خامنـهای بهویـژه در خطبه عربی

ترجمه عربـی آن را گـوش دهند .این نشـان

مؤثـر و مهـم هسـتند .مـن بر ایـن بـاورم که

کـه ایشـان ایـراد کردنـد ،در جهـان اسلام و

از اهتمام آنها بـه بیانات ایشـان دارد .امروز

بیانات و سـخنان ایشـان حتـی فراتـر از یک

جهان عـرب انعکاس پیـدا کـرد .همانطور

امام خامنـهای درواقع رهبـر تمامی منطقه

تأثیرگذاری اسـت .من همواره دوست دارم

کـهمیدانیـد ،بخـش عمـد های از محـور

و رهبـر تمامـی امـت اسلامی هسـتند .در

ایشـان بیشـتر به زبان عربی سـخن بگویند؛

مقاومـت را جهان عـرب تشـکیل میدهد،

ایـن میـان ،برخـی از دشـمنان ،معانـدان،

زیـرا ایـراد سخنانشـان بـه زبـان عربـی تأثیر
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حاجقاسـم در  30سال با رهبر انقالب
در ارتبـاط بـوده اسـت .بـه نظـر شـما
رهبـر انقلاب چـه تأثیـری در
شـکلگیری

شـخصیتی

نظیـر

حاجقاسم داشـتهاند؟ درواقع نقش
ایشـان در تربیـت حا جقاسـم را
چگونه ارزیابی و تبیین میکنید؟
میخواهـم ابتدایـک سـؤال مطـرح کنـم.
اگر حضـرت امـام خامنهای در همان مسـیر
امـام خمینـی ؟هر؟گام برنمیداشـتند ،آیـا راه
و مسـیر ایشـان در ایـران اسلامی تثبیـت
میشـد؟ اگـر راه و مسـیر امـام خمینـی؟هر؟ از
بیـن میرفـت ،آیـا حاجقاسـم سـلیمانی از
رهگـذر توانمندیهای خود میتوانسـت از
چنین قدرت و اسـتقامتی در پیروی از مسیر
و خطمشی امام خمینی؟هر؟برخوردار باشد؟
قطعا نمیتوانسـت .اهالی فلسفه و منطق

منبسیاریاز رهبران
در جهانعربرا
میشناسمکهمنتظر
شنیدنبیانات
السیدالقائدهستند
تاهمزمانترجمه
عربیآنراگوش
دهند.ایننشان
از اهتمامآنهابه
بیاناتایشاندارد.
امروز امامخامنهای
درواقعرهبر تمامی
منطقهورهبر تمامی
امتاسالمیهستند

زیادی بـر شـهروندان جهـان عـرب دارد.

هسـتند کـه گاهـی از «امپراطوریفارسـی»

میگوینـد هر پدیـدهای بـرای علنیشـدن و

کالم السـیدالقائد در خصـوص مسـئله

سـخن میگوینـد .ایـن در حالـی اسـت کـه

به نمایش درآمدن ،نیازمنـد وجود عواملی

فلسطین و مسـائل مربوط به جهان اسالم،

ایشـان سـیدی اسـت کـه بـه زبـان عربـی

از جمله «مقتضی»« ،شرط» و «عدم مانع»

مواجهه با اسـتکبار آمریکا�یـی و نیز مطامع

فصیـح و قابـل فهـم سـخن میگوینـد و

اسـت« .مقتضـی» در اینجـا همـان افـکار

ایـاالت متحـده در منطقـه مـا ،امـروز کالم

همواره در بیاناتشـان به آیات قـرآن کریم و

اساسـی نزد حاجقاسم اسـت؛ یعنی همان

اول در جهـان عـرب محسـوب میشـود.

نیـز احادیث رسـولهللا ؟ص؟ و اهل بیت

افـکار ایمانـی کـه او از دوران جوانـی بـا آن

کالم ایشـان دارای یـک تأثیرگـذاری بسـزا

اسـتناد میکننـد .ایـن چیـزی اسـت کـه

پـرورش یافته اسـت؛ امـا شـرایط پیرامونی

و مسـتقیم بـر جهـان عـرب و جهـان اسلام

فرهیختـگان و نخبـگان آن را میفهمنـد

و تجربهکاملی کـه امام خامنـهای در امتداد

اسـت .مـا بهخوبـی میدانیـم کـه زبـان در

و مـردم نیـز آن را تشـخیص میدهنـد.

مسـیر و خطمشـی امـام خمینی؟هر؟بهوجود

نهایـت یک وسـیله اسـت .وقتی ایشـان به

حکامـی کـه نمیتواننـد بهدرسـتی بـه زبان

آوردنـد ،موجـب شـد تـا شـخصی ماننـد

زبان عربی سـخن میگویند ،افـکار عمومی

عربـی صحبـت کننـد از اعـراب هسـتند در

حا جقاسـم بتوانـد قـدرت و توانمنـدی

جهـان عـرب میتوانند سـخنان یـک مرجع

حالـی کـه السـیدالقائد کـه سـید رسـولهللا
ّ
صلیهللاعلیهوآلـه هسـتند ،ملیـت عربـی

خود را بـه نمایش بگـذارد و علنی کنـد .این
یعنی اگـر السـیدالقائد به خط و مسـیر امام

مشـخص میکنـد ،بهصـورت مسـتقیم و

ندارنـد .در مقابل ایشـان ،کسـانی هسـتند

اهتمـام نمیورزیدنـد ،حاجقاسـم پنهـان

بـدون نیـاز بـه ترجمـه گـوشدهنـد.

که اندک کرامت و شـرافت باقیماندهخود

باقـی میماند و هیچکـس از او یـاد نمیکرد

افزون بر تمامی آنچه گفته شـد ،من معتقد

را بـه اسـرائیل و آمریـکا میفروشـند .مردم

و کسـی او را نمیشـناخت .کسـی کـه چنین

هستم بسـیاری از فرهیختگان و نخبگان در

تفاوت را تشخیص میدهند .این تشخیص

فرصتـی را در اختیـار حاجقاسـم قـرار داد،

جهان عرب بیانات حضرت امـام خامنهای

از سـوی مردم مسـتلزم وجود برخـی مظاهر

السـیدالقائد بـود .بایـد ایـن نکتـه را نیـز در

بـه زبـان عربـی را بـا نـوع بیـان برخـی حکام

اسـت .مهمتریـن این مظاهـر ،زبانی اسـت

نظـر گرفـت کـه ایـن یـک فرصـت شـخصی

عرب مقایسـه میکننـد .بهرغـم اینکـه آنها

کـه ایشـان بهوسـیلهآن بـا جهـان عـرب و

نبـود؛ یعنـی اینطـور نبـود کـه وجـود یـک

نـام حـکام عـرب را یـدک میکشـند ،امـا به

جهـان اسلام سـخن میگوینـد.

رابطهخـاص موجـب شـده باشـد فرصتـی

و عالـم بـزرگ کـه نقشـه راه را بهدرسـتی

از سـوی حضـرت امـام خامنـهای در اختیـار

زبـان عربـی سـخن نمیگوینـد .برخـی از

22

نهـا حتـی قـادر بـه تلفـظ بعضـی حـروف
آ 

رهبـر معظـم انقلاب میفرمایند

عربـی هـم نیسـتند تـا جا�یـی کـه سـخن
ً
گفتنشـان بـه زبـان عربـی کاملا مضحـک

کـه «مکتـب حا جقاسـم» امتـداد

ایشـان در اختیار همگان قرار میدهند و به

«مکتب امـام خمینـی» اسـت .خود

من ،شـما و همگان این فرصـت را دادهاند.

اسـت .حکامـی کـه حتـی نمیتواننـد بـه

شهیدسلیمانی از یک نبوغ شخصی

مـن بهخوبـی بـه یـاد دارم السـیدالقائد هـر

زبـان عربـی صحبـت کننـد ،هما نها�یـی

برخـوردار بـود امـا از سـوی دیگـر،

سـاله در سـالروز رحلـت امـام خمینـی ؟هر؟
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حاجقاسـم قرار گیرد .این فرصتی اسـت که

آگاهانـه از برخـی خصائـص و ویژگیهـای

دههـا و بلکـه صدهـا مسـئله را بـا او مـورد

بهخوبـی بداننـد السـیدالقائد یـک رهبـر

مسـیر و خطمشـی امام؟هر؟سـخن میگویند

بررسـی و ارزیابـی قـرار دادیـم .او در جریان

کامال هوشـیار و تیزبین هسـتند .بسـیاری از

تـا ایـن نکتـه را یـادآور شـوند کـه ایـن

بررسی تمامی این مسـائل و قضایا دائم به

خطمشـی چگونـه تثبیـت و مسـتحکم

بیانـات و دیدگاههای السـیدالقائد اسـتناد

میشـود .مـا در حـز بهللا لبنـان بهطـور

میکـرد .وقتـی بـا حاجقاسـم در خصـوص

عـام و مـن بهطـور خـاص ،بیانـات ایشـان

برخی امور گفتوگـو میکردیم ،او با اشـاره

و نیـز سـخنان امـام خمینـی ؟هر؟ را پیگیـری

بـه مکتـب حضـرت امـام خامنـهای و یـا از

کردهایـم و در نهایـت هیـچ تفاوتـی میـان

طـرق دیگـر ،بحـث را بـه ایشـان میرسـاند.

سـخنان آنهـا نیافتیـم .اساسـا راه ،روش و

در برخـی مواقـع کـه مـا مسـائلی را مطـرح

خطمشـی السـیدالقائد همـان راه ،روش و

میکردیـم ،حاجقاسـم بـه برخـی بیانـات و

خطمشـی امام خمینی؟هر؟اسـت .ایشـان به

دیدگاههـای السـیدالقائد اشـاره میکرد که

اینکـه تربیتشـده و پرورشیافتهمکتـب

شـاید بـا دیدگاههـای مـا دربـارهآن مسـائل

امـام خمینی؟هر؟هسـتند ،افتخـار میکننـد.

متفـاوت بـود .مـا دیدگا ههـای ایشـان را

بنابرایـن ما از یک مسـیر و از یک خطمشـی

مـورد توجـه قـرار میدادیـم.

سـخن میگوییـم و نـه دو یـا چنـد مسـیر و

بنابرایـن ،روشـی کـه حاجقاسـم در پیـش

خطمشی .بر اسـاس تمامی آنچه گفته شد،

گرفت ،درواقع خالصهافـکار و رهنمودهای

فردی که از قدرت ،هـوش ،ایمان و اخالص

السـیدالقائد و نیـز وامگرفتـه از خطمشـی،

برخـوردار اسـت ،میتوانـد از فرصتهـای

راه و روش امـام خمینـی؟هر؟ بـود .همانطور

پیشآمـده اسـتفاده کنـد؛ درسـت همـان

که پیشـتر نیـز اشـاره کـردم ،خطمشـی امام

کاری کـه حاجقاسـم سـلیمانی انجـام داد.

خامنهای و امام خمینی یکی است و جدای

زمانـی کـه از راه ،روش و مسـیر حاجقاسـم

از یکدیگـر نیسـت .حا جقاسـم از همـان

سـخن میگوییـم ،درواقـع از تبلـور و تجلی

دوران جوانـی بـا افـکار و اندیشـههای امام

بسیاری از
فرهیختگان و
نخبگان در جهان
عرب بیانات
حضرت امام
خامنهای به زبان
عربی را با نوع بیان
برخی حکام عرب
مقایسه میکنند.
بهرغم اینکه آنها
نام حکام عرب را به
یدک میکشند ،اما
به زبان عربی سخن
نمیگویند .برخی
آنها حتی قادر
ن
از آ 
به تلفظ بعضی
حروف عربی هم
نیستند تا جا�یی که
سخن گفتنشان به
زبان عربی کامال
مضحک است.
حکامی که حتی
نمیتوانند به
زبان عربی صحبت
کنند ،همانها�یی
هستند که گاهی
از «امپراطوری
فارسی» سخن
میگویند

حقایقـی کـه ایشـان در برههها�یـی از زمـان
بهآن اشـاره میکردند ،در آن ظرف و شرایط
زمانـی ،واضـح و قابـل تشـخیص نبودنـد.
حاجقاسـم در جریان پروندههای مربوط به
مواجهه با دشمن اسـرائیلی همراه ما بود و
در برخـی از ایـن پروندهها یکبـاره از طریق
او ،سـخن جدیـدی را از سـوی السـیدالقائد
میشـنیدیم .در آن زمـان ،ایـن سـؤال
پیـش میآمـد کـه امـام خامنـهای چگونـه
به چنیـن تحلیـل و نتیجـهای رسـیدند؟ این
مسئله از جمله مواردی است که از پیگیری
دقیـق و لحظهبهلحظهرویدادهـا توسـط
السـیدالقائد حکایـت دارد .ایـن مسـئله
نشـان میدهـد کـه ایشـان اشـراف خاصـی
بر حوادث و رویدادها دارنـد .همانطور که
گفتم ،پـس از مدتی نیـز درمییافتیـم آنچه
ایشـان گفتهانـد کامال درسـت بوده اسـت.
از لحاظ شـرعی نیز در مسائلی که در جریان
ت در سـوریه بـرای ما پیش
نبردهـا و عملیا 
میآمـد ،حا جقاسـم بـه السـیدالقائد
مراجعـه میکـرد .گاهـی از لحـاظ نظامـی

راه ،روش و مسـیر امـام و نیـز السـیدالقائد

پـرورش یافـت و تربیـت شـد و پـس از آن

صحبـت میکنیـم .لـذا مسـیر و خطمشـی

در طـول سـالیان طوالنـی ،بـا اسـتفاده از

امـوری وجـود داشـتند کـه مـا و حاجقاسـم

حاجقاسـم نـه بـا مسـیر و خطمشـی امـام

رهنمودهـای السـیدالقائد تجربهبسـیاری

بایـد آنهـا را انجـام میدادیـم ،امـا موانـع

و نـه بـا مسـیر و خطمشـی ایشـان تفاوتـی

کسـب کـرد .او همچنیـن بهدلیـل

شـرعی را در مقابـل خـود میدیدیـم.

نـدارد.

نقشآفرینـی در پسـت فرمانـده نیـروی

ماهیـت کار و فعالیـت جهـادی مـا اقتضـاء

بهعبارتـی دیگـر ،حا جقاسـم راه ،روش

قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی،

ت نظامـی
میکـرد بـه ابعـاد شـرعی عملیـا 

و خطمشـی امـام و السـیدالقائد را در

تجارب زیادی به دست آورد .او در خصوص

نیز توجـه داشـته باشـیم؛ زیرا مـا تنهـا برای

عرصهعمـل پیاد هسـازی کـرد .هیـچ کجـا

بسـیاری از حـوادث و رویدادها�یـی کـه بـا

محققکـردن پیـروزی نظامـی وارد نبـرد

بهصـورت مکتـوب نگاشـته نشـده اسـت

یکدیگـر بـه بررسـی آ نهـا میپرداختیـم،

نمیشـدیم ،بلکـه میخواسـتیم رضایـت

کـه فرمانـده نیـروی قدس سـپاه پاسـداران

نظـرات و دیدگا ههـای حضـرت امـام

خداونـد عزوجـل را نیـز جلـب کنیـم.

بـر اسـاس خطمشـی امـام و السـیدالقائد

خامنـهای را جویـا میشـد .گاهـی مـا در

بسـیاری از کارهـا و فعالیتهـای نظامـی

چـه کاری بایـد در سـوریه یـا فلسـطین

خصـوص برخـی مسـائل بـه یـک دیـدگاه

مهم وجود داشـتند کـه خود حاجقاسـم نیز

انجـام دهـد .چنیـن چیـزی وجـود نـدارد،

مشـترک و معیـن میرسـیدیم و زمانـی کـه

بـر لـزوم انجـام هرچـه سـریعتر آنهـا تأکید

امـا قواعـدی وجـود دارد کـه حا جقاسـم

حا جقاسـم دیـدگاه السـیدالقائد را جویـا

ن حـال بهدلیل موانع شـرعی
داشـت .با ایـ 

بـه آ نهـا ملتـزم و پایبنـد بـود .او قـدرت

میشـد ،ایشـان نظـر دیگـری داشـتند و مـا

این کارهـا و فعالیتها را متوقـف میکرد و

اجرا�یـی و عملیاتیکـردن ایـن قواعـد را آن

نیـز از نظـر ایشـان تبعیـت میکردیـم .پس

به تهران باز میگشـت تـا با السـیدالقائد در

هـم بهصـورت دقیـق داشـت و ایـن کار را

از گذشـت مدتـی نیـز درمییافتیـم آنچـه

خصـوص مسـائل و موانـع شـرعی صحبت

مخلصانـه انجـام داد .مـن اکنـون از بعـد

امام خامنـهای گفتـه بودنـد ،کامال درسـت

کنـد .زمانـی کـه از ایشـان کسـب اجـازه

نظـری ایـن موضـوع را نمیگویـم .از روی

بـوده اسـت.

میکـرد ،بـاز میگشـت و فعالیتهـای

آگاهـی چنیـن حرفـی میزنـم .مـا سـالها

طبیعتـا ایـن از مسـائل بـزرگ و مهمـی

نظامـی را از سـر میگرفـت .اگـر هم ایشـان

حاجقاسـم را میشـناختیم و بـا او رایزنـی و

اسـت کـه بـه یـک تبییـن مفصـل نیـاز دارد

ت را صـادر نمیکردنـد،
مجـوز ادامهفعالیـ 

گپوگفـت داشـتیم .در طـول ایـن مـدت،

تـا بهاینوسـیله مـردم و افـکار عمومـی

حا جقاسـم آن کار را متوقـف میکـرد .در
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بسـیاری از امـور مهـم و حسـاس ایـن اتفاق

حاجقاسـم ایـن بـود کـه خـودش بـه لبنـان

افتاد که شـاید در آینده بتوانیم در خصوص

بیایـد .دیـدار اول ،دیـدار آشـنا�یی بـود امـا

ایـن مسـائل بـا یکدیگـر گفتوگـو کنیـم.

کاملا صمیمانـه .گو�یـی سـالهای زیـادی

بهعنـوان نمونـه ،حاجقاسـم بـرای انجـام

اسـت که ما او را میشناسـیم .علت آن هم

یک کار و فعالیت نظامی ،سرشـار از شـور و

چنـد مسـئله بـود :اول اینکه ما بهسـرعت

اشـتیاق بـود و آن کار نیـز از دیـدگاه ما مهم

دریافتیـم ایشـان مـرد عملیات اسـت .مرد

و حسـاس بـود ،امـا السـیدالقائد بـا انجـام

عملیـات در منطق مـا یعنی فـردی که خود

آن موافقـت نمیکردنـد .علـت موافقـت

مستقیما وارد اقدامات و جزئیات عملیات

نکـردن حضـرت امـام خامنـهای نیـز بـه

میشـود .او بـه نیازهـای مجاهـدان کاملا

نگـرش شـگرف ،عمیـق و فراگیـر ایشـان

نهـا را درک
نزدیـک و واقف بـود و شـرایط آ 

از تحـوالت میدانـی بـاز میگشـت .ایـن

میکـرد.

مسـئله به ایـن معنـا نیسـت کـه نقصـی در

مسـئلهدومی کـه در دیـدار اول بـه شـکل

کار حا جقاسـم یـا حـز بهللا لبنـان وجـود

واضـح بـروز پیـدا کـرد ،ایـن بـود کـه او بـه

داشـت ،اصلا اینگونـه نیسـت .مـا در

قلـوب نزدیـک بـود .او بهصورت مسـتقیم

خصـوص مسـائل شـرعی ،کلیـات و اصول

و صادقانه سـخن میگفت و آنگونـه که به

به وظیفهخـود عمـل میکردیم ،امـا از آنجا

یـاد دارم ،این مسـئله هنگام سـخنگفتنش

که السیدالقائد از جایگاه و مسئولیت دینی

از احمـد شـاه مسـعود و تجربـهاش بـا او در

برخـوردار هسـتند ،الزم اسـت در خصـوص

افغانسـتان ،ظهـور و بـروز پیـدا میکـرد .او

مسـائل مختلـف از جملـه موانـع شـرعی

دربارهشـاه مسـعود بـا محبـت ،عطوفـت

دیـدگاه ایشـان را جویـا شـویم.

و مهربانـی سـخن میگفـت ومخاطـب

مـا و حاجقاسـم در سـوریه کنـار هـم بودیم

احسـاس میکـرد فقـط فرماندهای نیسـت

و اگـر وی میخواسـت برخـی اقدامـات را با

که به فکـر تحقـق منافع باشـد .ثالثـا بهنظر

عبـور از موانـع شـرعی خیلـی سـریع انجـام

میرسـید حاجقاسـم مشـتاقانه بهسوی ما

دهد ،ایـن کار بـرای او بسـیار آسـان و راحت

آمـده اسـت.

بـود .من این مسـئله را بـا اطمینان به شـما

جلسـهاول ،جلسهآشـنا�یی بود اما سـخنان

میگویـم؛ حتـی در سـایهبرخی از شـرایط

بسـیاری در خصـوص مسـائل کشـورهای

مهم و حساس ،شـاید ما شـهدا�یی را تقدیم

مختلـف از جملـه لبنـان ،فلسـطین و

کردیـم تـا اصـول و ضوابـط شـرعی و دینـی

افغانسـتان در آن مطـرح شـد .هـرگاه

زیر پا گذاشـته نشـوند .ما چنین چیـزی را در

بـا حا جقاسـم جلسـهای داشـتیم ،او از

حا جقاسـم موجـب تقویـت ایـن رابطـه

مکتـب اهـل بیـت آموختیـم.

افغانسـتان و تجربهاش در این کشور سخن

مثبـت و تنگاتنـگ و مفاهیـم مشـترک

میگفـت .

شـد؛ مفاهیمـی کـه براسـاس آنهـا پـرورش

شهیدسـلیمانی اواخر سال 1376
(اوایـل سـال  )1998بـه فرماندهـی

از زمـان انتصـاب حا جقاسـم

دیدیـم بـرای کسـانی کـه مفاهیـم انقالبـی،

نیروی قدس سپاه پاسـداران انقالب

سـلیمانی بهعنـوان فرمانـده نیروی

وال�یـی و اصیـل را دنبـال میکننـد .ایـن

اسلامی منصوب شـد .ظاهرا ایشان

قـدس چـه تحوالتـی در وضعیـت

مسـئله موجب شـد به این الگو ،ارزشها و

در فاصلهکمـی پس از ایـن انتصاب،

حزبهللا لبنان به وجود آمد؟

مفاهیـم بیشـتر متصـل شـویم.

ً
دربـاره حـز بهللا بایـد گفـت اساسـا ایـن

تغییـر و تحولـی کـه اتفـاق افتـاد ،درواقـع

اولین دیدار با ایشان چه گذشت؟

گـروه در آغـوش سـپاه پاسـداران انقلاب

نتیجه همیـن فهم مشـترک و رابطه عاطفی

بلـه ،اولیـن دیـدار بـا جنـاب فرمانـده

اسلامی و در چهارچـوب فرهنـگ انقالبـی

و معنوی بود؛ رابطهای که مبتنی بر دیدگاه

حاجقاسـم سـلیمانی پـس از آن انجام شـد

و مفاهیـم وال�یی سـپاه شـکل گرفـت .همه

واحد بـود .نکتـه حائزاهمیت این اسـت که

کـه بـه مـا اطلاع دادنـد وی بـه فرماندهـی

مـا میدانیـم سـپاه ،ویژگیهـای خاصـی

در سـطح دیدگاههـای کلـی هـم ما همـواره

نیـروی قـدس منصـوب شـده اسـت .مـا

در ایـن جوانـب دارد .مـا از همـان روز اول

خـود را در تمامـی میدا نهـای فعالیـت

معمـوال در تهران با بـرادران خـود در نیروی

تأسـیس مقاومـت اسلامی در لبنـان ،ایـن

مشـترک ،با دیـدگاه حاجقاسـم سـلیمانی،

قدس دیدار میکردیم .بـا اینحال تصمیم

ویژگیها و خصوصیات را شـناختیم .آمدن

مطابـق و هماهنـگ میدیدیم .این نشـان

بـه لبنـان آمـد؛ بـه یـاد میآوریـد در
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هـم از محـور مقاومـت شکسـت خـورد .در
از اولیـن دیدار تـا آخرین دیـدار که

عـراق هـم آمریـکا نتوانسـت اشـغالگری

شـاید چنـد روز پیـش از شـهادت

خـود را بـه سـاختار سیاسـی ،فرهنـگ

حا جقاسـم انجـام شـد ـ یـک مسـیر

سیاسـی و موجودیت سیاسـی تحمیل کند

بیستودو سـاله دید ه میشود .این

و یکـی از مهمتریـن دالیـل ایـن ناتوانـی،

مسـیر را چگونـه دیدیـد و چـه

مقاومـت بـود کـه بـا اشـغالگری آمریـکا

تغییراتـی را در ایشـان مشـاهده

مبـارزه کـرد و در ابعـاد سیاسـی ،مردمـی

کردید؟

و دیگـر ابعـاد ،بـه مقابلـه و مواجهـه بـا آن
پرداخـت .در یمـن نیـز مقاومـت قدرتمنـد

ایـن دو دهـه سرشـار از دسـتاوردها و
ً
پیروز یهـای بـزرگ بـوده اسـت .طبعـا

و قهرمانانـه از دل کـو ه ،تاریـخ ،فرهنـگ

زمانی که ما از شـخصی در سطح حاجقاسم

و اصالـت ایـن کشـور سرچشـمه گرفـت و

سـخن میگوییـم ،فقـط سـطوح معرفتـی،

پـروژه آمریکا�یـی ـ سـعودی را بـه شکسـت

نظامـی و تجربـه فرماندهـی او را مدنظـر

کشـاند .نبـرد بـزرگ سـوریه نیـز از جملـه

نداریم؛ بلکـه همـواره از جنبههـای ایمانی

نبردهـای علنی محسـوب میشـد کـه هنوز

و معنـوی او نیـز سـخن میگوییـم .مـا در

هـم در بعضـی نقـاط ،نبردهـای پایانـی در

دو سـطح دربـاره چنیـن شـخصیتها�یی

جریـان اسـت .حا جقاسـم و گروهـش در

سخن میگوییم .سـطح اول ،پیروزیها�یی

تحقـق دسـتاوردهای بـزرگ در سـوریه،

اسـت که در میـدان و بهطـور ویـژه در محور

حضـوری قدرتمندانـه داشـتند .بنابراین در

مقاومـت ـ از فلسـطین تـا یمـن ـ محقـق

طول ایـن بیستودوسـالها ،دسـتاوردها

کردهانـد .ولی جنبهای که نیاز اسـت بیشـتر

و پیروز یهـای بزرگـی حاصـل شـد.

بـر آن تمرکـز کنیـم ،جنبـه معنـوی اسـت و

فداکاریهـا ،صبـر و تحمـل ،برنامهریـزی،

به مفهـوم کرامـت و رحمـت ویژهای اسـت

معرفـت و حضـور میدانـی در تحقـق ایـن

کـه بـر ایـن فرمانـده نـازل شـده و عامـل

پیروز یهـا نقـش داشـته اسـت.

رسـیدن مقاومت در لبنان و منطقـه به این

هریزی
این دسـتاوردها الگوی جدیدی را پای 

دسـتاوردهای بـزرگ بـوده اسـت.

کردنـد .امـروز ایـن الگـو متعلـق بـه محـور

حضـور حاجقاسـم ،مملـو از بـرکات بـود.

مقاومـت و تمـام امـت اسلامی اسـت .اگر

بیستودوسـال کافـی بـود بـرای اینکـه

بخواهیـم دربـاره کسـانی سـخن بگوییم که

منطقه را متحـول و دگرگـون کند .اسـرائیل

ایـن الگـو را سـاختند و تأثیـر ویـژهای بـر آن

میدهـد منبـع ،اندیشـه و فرهنـگ واحدی

از لبنان عقبنشـینی کرد و تغییـرات بزرگی

گذاشـتند ،بدو نشـک یکـی از مهمتریـن

وجـود داشـت و نقشهـا و مسـئولیتها
ً
تقریبـا بـا یکدیگـر در تطابـق بـود .وجـود

در قـدرت نظامـی مقاومـت اسلامی در

آنهـا ،فرمانده شـهید حاجقاسـم سـلیمانی

لبنان اتفاق افتاد .در همینحال ،مقاومت

است .او نقشی اساسی در ساخت این الگو

ایـن عامـل بـه مـا کمـک میکرد.وقتـی بـا

اسالمی و مقاومت ملی در فلسطین شاهد

داشـت و هرگونـه فرصـت را از آمریکا�ییها

طرفـی تعامـل میکنید کـه از شـما حمایت

تحـول بزرگـی بـود .ایـن تغییـر و تحـوالت

بـرای بازیابـی هیمنـه گذشـته خـود بـا ایـن

و شـما را تأییـد و پشـتیبانی میکنـد و

کمـی و کیفـی ،در جنـگ تمـوز سـال 2006

الگـو سـلب کرد.

درعینحـال شـما را میفهمـد و از لحـاظ

در جبهـه نبـرد نمـود پیـدا کـرد و در نتیجـه

معنـوی ،عاطفـی ،عملی و سیاسـی با شـما

اسـرائیل متحمـل شکسـت سـنگینی شـد.

دیدگاه مشـترکی دارد ،احساس میکنید که

شـاید اسـرائیل هیـچگاه تصـور نمیکـرد از

شـهید وجـود دارد کـه پیروز یهـا و

پشـتوانه بزرگـی دارید .برخـی از من سـؤال

لحاظ نظامی به این شـکل شکسـت بخورد

دسـتاوردهای مذکـور چـه تأثیـری بـر

کردند پس از شـهادت حاجقاسـم شـما چه

و تانکی که مایـه افتخار صنعت نظامیاش

نـوع رفتـار و سـلوک حا جقاسـم

احساسـی داشـتید؟ پاسـخ مـن این بـود که

بـود ،منهـدم شـود.

سلیمانی داشت؟

وقتی حاجقاسم
تصمیم ورود
به عملیات
را میگرفت،
اینگونه نبود که
تمامی ملزومات
برای انجام این کار
فراهم و تأمین
شده باشد .او
بهخوبی معنای
جسارت و خطر
کردن را میدانست
و از ارزش خطر
کردن در زمان
مناسب اطالع
داشت و آن را به
تأخیر نمیانداخت
و همه را به جان
میخرید تا زمان
دست نرود.
از
ً
طبیعتاتحقق
چنین چیزی
مستلزم اتخاذ
تصمیمات
قدرتمندانه
توسط افراد قوی و
قدرتمند است

سـؤالی درخصوص رفتار شخصی

احسـاس کـردم کوهی کـه بـه آن تکیـه کرده

بعـد از ایـن ،فتنههـای دیگـری نیـز توسـط

با تحقق این دسـتاوردها ،ترس او از خداوند

بودیـم ،یکبـاره از پشـت ما برداشـته شـد.

آمریـکا یعنی جـورج بـوش پسـر و کاندولیزا

در چنیـن شـرایطی چه احساسـی به انسـان

رایـس بـه راه افتـاد و مسـئله «خاورمیانـه

متعـال بیشـتر میشـد و تواضـع بیشـتری
ً
نیـز بـه خـرج مـیداد؛ ایـن مسـئله کاملا

دسـت میدهـد؟

جدیـد» مطـرح شـد .آمریـکا در ایـن زمینـه

مشـهود و ملموس بود .او دوست نداشت
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و ایـن مسـیر طبیعـی را بـه وجـود آورد .او
مسـائل زیـادی را بـه مـا منتقـل میکـرد.
برخـی از ایـن مسـائل ،مطالبـه خـود ما هم
بـود .بهعنـوان مثـال ،میتـوان بـه برخـی
مسـائل فقهـی مرتبـط بـا عمـل مقاومـت
اشـاره کـرد .مـا میتوانسـتیم از راه دیگـری
نیـز بـه ایـن مسـائل فقهـی دسترسـی پیـدا
کنیـم امـا کسـی کـه در کار جبهـه مقاومـت
تخصـص داشـت ،حا جقاسـم 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 گفتوگوها�یـی دربـاره سـوریه در
داخـل حـزبهللا و جمهوری اسلامی وجود
داشـت کـه حا جقاسـم در ایـن خـط هـم

آمریکاباروشیکه
برایترور در نظر
گرفتوسپسبا
رونما�ییاز معامله
قرن،بهبصیرت
وآگاهیملتها
کمککرد.کسی
کهمعاملهقرن ًرا
ردمیکند،قطعا
خودرادر کنار خون
حاجقاسمسلیمانی
میبیندوکسیکه
حاجقاسمسلیمانی
ومقاومترا ًدوست
میدارد،قطعاخودرا
در برابر معاملهقرن
میبیند.بنابراین
امروز ماشاهد
یکموجمردمی
مقاومتیبزرگ
هستیمودر آینده
نیز شاهدآنخواهیم
چیزی
بودواین ً
استکهمعموالبه
آنتکیهمیشود

دسـتاوردها بـه او نسـبت داده شـوند و

کـرده بودنـد .پـس از رحلـت

حضور داشـت .وقتی ما بهعنوان حزبهللا

همـواره از مبـارزان و مجاهـدان در همـه

اما مخمینـی ،حضـرت آیـتهللا

با دیـدگاه خودمان دربـاره موضوع سـوریه

جبههها سـخن میگفـت و هیچ جبهـهای را

خامنهای نماینـدهای تعیین نکردند

سـخن میگفتیـم ،حا جقاسـم نیـز بـا

از جبهـه دیگـر مسـتثنا نمیکـرد .بهعنـوان

امـا اینگونـه گفته شـد کـه نظـرات و

السـیدالقائد سـخن میگفـت و دیـدگاه،

مثـال ،وقتی در برخـی دیدارها دربـاره عراق

دیدگاههای رهبـر انقالب به بـرادران

اندیشـه و رویکردهـای السـیدالقائد دربـاره

سـخن میگفتیـم ،او میگفـت مـا کاری

در حـزبهللا انتقـال داده میشـود؛
ً
طبعا ما میدانیم رهبری نمایندهای

ایـن موضـوع را بـه مـا انتقـال مـیداد .ایـن

نکرد هایـم ،مـا فقـط کمکشـان کردیـم.
کسـانی که این دسـتاورد را رقـم زدند ،ملت

را برای خود تعییـن نکردهانـد .با این

میداد .این رابطه همـواره بهصورت روزانه

و جوانان مجاهد عراق هسـتند .رویکردش

اوصـاف ،نقـش شهیدسـلیمانی در

وجـود داشـت و تنهـا یـک رابطـه مبتنـی بـر

در قبـال تمامـی جبهههـا همینگونـه بود.

ارتبـاط میـان حضـرت آیـتهللا

ایـن دسـتاوردها موجـب افزایـش یقیـن

خامنـهای بـا حـز بهللا چـه بـود؟

دیدارهای تشـریفاتی و پروتکلی نبود ،بلکه
ً
مبتنـی بـر دیدارهـای تقریبـا دائمـی بـود.

و اخلاص او میشـد و میـل و اشـتیاقش

مهمتریـن دیدگا ههـا ،نـکات و

دیدارها�یـی کـه همگـی در شـکلگیری و

بـه شـهادت و لقـاء هللا را افزایـش مـیداد.

دسـتورات رهبـر

انقلاب کـه

تحقـق محـور مقاومت مؤثـر بودنـد .محور

او اینگونـه بـود .رفتارهایـش در سـطوح

شهیدسـلیمانی آن را بـه بـرادران

مقاومـت بـه تمامـی مسـائل سیاسـی،

مختلـف فـردی و عملـی حکایـت از آن

حزبهللا منتقـل کرد و بعضـی از آنها

اقتصـادی ،اجتماعـی ،عملـی و نظامـی

داشـت کـه دسـتاوردهای حاصلشـده

ممکـن اسـت معـروف باشـند ،چـه

نیـاز داشـت و در نتیجـه همیـن نیازهـا و

بههیچوجـه موجـب از بیـن رفتـن اصالت،

بوده است؟

احتیاجـات بود کـه حاجقاسـم بر تمـام این

حاجقاسـم نقش حلقـه وصل را در بسـیاری

امـور نظـارت میکـرد.

از امـور ایفـا میکـرد .او در هـر آنچـه بـه

در بسـیاری از مواضـع مرتبـط بـا عـراق و

مقاومـت ارتبـاط داشـت ،متخصـص بود.

مرتبـط بـا لبنـان ،میـان رهبـران حـزبهللا

بـا

طبیعی بـود با گـذر زمـان و بـه دلیـل روابط

و حا جقاسـم مباحثـه و مشـورت صـورت

والیتفقیـه یـک ارتباط علنی اسـت

قوی میان حاجقاسـم و حزبهللا از یکسو

میگرفـت .حاجقاسـم دربـاره این مسـائل

که سیدحسـننصرهللا نیز همواره به

و حاجقاسـم و ولیامـر مسـلمین از سـوی

بحـث و تباد لنظـر میکـرد و بـه دیـدگاه

آن اذعـان کـرده اسـت .در زمـان

دیگر ،او چنین جایگاهی داشـته باشـد .این

السـیدالقائد گـوش فـرا مـیداد.

اما مخمینـی؟هر؟ ،ایشـان حضـرت

مسـئله نیاز به مکتوبات بسـیاری نـدارد که

تواضع و تربیت اصیل ایشـان نشده است.
شـما دربـاره جنبـه وال�یـی سـخن
گفتیـد؛

ارتبـاط

آیتهللاخامنـهای

حـز بهللا

را

بهعنـوان

نماینـده خـود در حـزبهللا منصوب
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بتوانـد نـوع ایـن روابـط را تعریـف کند.
با گذر زمان ،امـور زیادی به وقوع پیوسـت

پیش از سـال  2000هم حاجقاسـم
بهصـورت عملـی و میدانـی بـا

گرفت و گفت بشارتی از سـوی السیدالقائد

حـز بهللا همـکاری داشـت؟ در
عملیـات آزادسـازی جنوب لبنـان در

در جنگ تموز سال  2006چطور؟

بـه مـا رسـیده اسـت کـه نکاتـی دارد .ایـن

سـال  2000حاجقاسـم سـلیمانی چه

حا جقاسـم بهطـور کامـل از نقـش فعـال

نامه به زبان عربی ترجمه شـد و سپس آن را

نقشی ایفا کرد؟

و قدرتمندانـه خـود در خصـوص جنـگ

میـان همـه رزمندههـا توزیـع کردیم.

زمانـی کـه حاجقاسـم وارد خـط حمایـت و

تمـوز در سـال  2006سـخن گفتـه اسـت .مـا

در زمینـه نوع واکنـش باید بگویـم واکنش،

پشـتیبانی از مقاومـت اسلامی در لبنـان

ایـن مسـئله را دسـتکم نمیگیریـم؛ زیـرا

بسـیار قوی بود .ما پیش از این نامه اعتقاد

شـد ،به این معنا بود کـه در تمـام میدانها

براسـاس اتفاقاتـی کـه از لحـاظ معنـوی در

داشـتیم اسـرائیل از تحقـق اهدافـش عاجز

حضـور خواهـد داشـت .مقاومـت پیـش از

میـدان میافتـاد ،او دائـم عاملـی اساسـی
ً
برای قوت قلـب بـود .معمـوال در نبردهای

اسـت ،امـا پـس از رسـیدن نامـه بـه یقیـن
رسـیدیم که با همـه فداکاریهـا در این نبرد

مجهزشـدن بـه زیرسـاختهای جدیـد و

ما ،جنبـه معنـوی از جنبـه نظامـی اهمیت

پیـروز خواهیـم شـد .در زمینـه اجتماعـی ـ

انتقـال کیفـی عملیـات را آغـاز کـرد .هرچند

کمتـری نـدارد ،بلکـه گاهـی مهمترنـد.

کـه بـه مـردم مربـوط میشـود و مـن همراه

قدرتی که پیش از سـال  2000وجود داشـت،

اموری که حاجقاسـم از سـوی رهبـر انقالب

بـرادران مجاهـدم آن را بهصـورت میدانـی

سـال  2000در عرصـه توانا�ییهـای نظامـی،

قـدرت کمـی نبـود؛ امـا در هـر صـورت یک

بـه سیدحسـننصرهللا منتقـل میکـرد،

پیگیری میکـردم ـ مـا دیدیدم کـه  950هزار

تحـول بـزرگ در زمینـه نـوع تسـلیحات،

جنبههـای معنـوی نیـز داشـت .بهعنـوان

نفر از خانههایشـان آواره شـدند .افرادی در

کمیت تسلیحات ،شـیوه انتقال تسلیحات

نمونـه میتـوان بـه نامـهای اشـاره کـرد کـه

این میـان بودنـد کـه از جنـوب و از ضاحیه،

و همچنیـن اصـول تاکتیکـی اتفـاق افتـاد؛

در میانـه جنـگ از سـوی السـیدالقائد بـه

البقاع و دیگـر مناطـق آواره شـدند بنابراین

کمااینکـه تحـول مواضـع ،در سـطوح

مـا رسـید .برخـی اشـارات نغز هـم از سـوی

نیازمنـد توجـه و رسـیدگی ویـژه بودنـد.

نظامـی و میدانـی هـم روی داد.

السـیدالقائد وجـود داشـت کـه درواقـع

اینهـا حامیـان مقاومـت و کسـانی بودنـد

حا جقاسـم دو سـال پیـش از سـال 2000

نشـاندهنده الهامگیـری خـاص ایشـان در

کـه مقاومـت را ایجـاد کردنـد؛ اینها کسـانی

بـه شـکلی فعـال و قدرتمندانـه در میـدان

زمینـه اشـراف بـر آینـده بـود .این اشـارات،

بودنـد کـه هـدف قـرار گرفتنـد؛ خانههـا،

حضـور داشـت و فضـا را بهسـمت خلـق

حکایـت از موفقیتـی داشـت کـه مقاومت

مغاز ههـا و دارا�ییهایشـان هـدف قـرار

اسـتراتژیهای جدیـد هدایت کـرد .آنچه ما

آن را در سـایه بشـارتی کـه دریافـت کـرده

گرفـت .تصـور کنیـد فـردی کـه از مقاومـت

پـس از سـال  2000تـا  2006مشـاهده کردیم،

بـود ،محقـق کـرد .ایـن بشـارت ،امیـدواری

حمایت میکنـد تنهـا در طول چنـد دقیقه،

درواقـع محصـول همـان تالشها�یـی بـود

و عـزم مضاعفـی را بـه مقاومـت اعطـا

خانـه ،محـل کسـبوکار و همـه آنچـه را در

که پیـش از سـال  2000کلیـد خـورد .بنابراین

کـرد .حقیقـت ایـن اسـت کـه حا جقاسـم

اختیـار دارد ،از دسـت میدهـد .اینهـا در

در طـول دو سـال مذکـور ،تحـول بزرگـی به

بشـارتهای السـیدالقائد را بـه مـا انتقـال

مناطـق دیگـر آواره شـده بودنـد.

وقوع پیوسـت .البته این تحول ،مشـهود و

میداد و تأکید میکرد السـیدالقائد خطاب

نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه دائـم خـود

قابلرؤیت نبود؛ زیـرا لمس آن به فرصت و

به شـما میفرمایند شـما پیروز میشـوید و

حا جقاسـم بـا مـن تمـاس میگرفـت و

زمانی احتیاج داشت که ارکان و پایههایش

این نبرد ،شبیه نبرد خندق اسـت که در آن،

دربـاره وضعیـت مـردم سـؤال میکـردکـه

مستحکم شـود .ما هم نیازی نداشتیم این

ت و همچنیـن صبـر و تحمـل وجـود
خسـار 

حالشـان چگونه اسـت و بـه چه صـورت به

تحـول بـزرگ را بهصـورت علنی بـه نمایش

دارد .اینها عباراتی اسـت که از السـیدالقائد

آنهـا رسـیدگی میشـود .وی میگفـت مـا،

بگذاریـم مگـر در مـوارد نیاز.

نقل شـده اسـت .این عبارات روحیهبخش

در جمهوری اسلامی تصمیم داریم از شـما

در سـال  ،2000حضـور حاجقاسـم در میدان

را حا جقاسـم سـلیمانی بـه مـا منتقـل

حمایت و پشـتیبانی کنیم .او تأکید میکرد

بسـیار پررنـگ بـود .او فرمانـد های بـود

میکرد .او همواره تحرک داشـت .میرفت

از مـردم حمایت کن ،در کنارشـان بمـان ،از

کـه نقـش بهسـزا�یی در آزادسـازی جنـوب

و میآمـد تا ایـن توصیهها و بشـارتها را به

آنها پشـتیبانی کن ،در زمینـه امکانات هیچ

لبنـان در ایـن سـال داشـت امـا هیـچگاه

رزمنـدگان مقاومـت منتقـل کنـد.

مشـکلی وجود نـدارد و مـا انشـاءهللا برای

نخواسـت صحنـه را در اختیـار خـود داشـته

مـن بهعنوان کسـی کـه بـه دلیل حضـور در

تأمیـن امکانـات الزم آمادهایـم .بنابرایـن

باشـد؛ به همیـن دلیـل صحنـه را در تمامی

جزئیات ،از موارد مذکور اطلاع کاملی دارم

نقـش او تنهـا بـه عملیـات نظامـی محدود

عرصههـا بـه رزمنـدگان و رهبـران مقاومت

بـه شـما میگویـم این امـور تأثیـر زیـادی بر

نبـود.

واگـذار کـرد .همانطـور کـه پیشـتر گفتـم،

قدرت نبـرد و قدرت روحیه بـرادران مجاهد

حاجقاسـم در میـدان حمایـت از مقاومت

مـا داشـت .بهعنـوان مثـال درخصـوص

شـاید اهمیت وجودی حاجقاسم

در همـه برنامهریزیهـا و طراحیهـا حضور

همیـن نامـهای کـه از سـوی السـیدالقائد

و نقـش او در زمینه جهادی شـناخته

داشـت.

رسـید ،به یـاد دارم که جناب دبیـرکل مدت

شده باشـد اما آیا ممکن است برخی

اندکـی پـس از رسـیدن نامـه بـا مـن تماس

از اقدامات ایشان در زمینه بازسازی،

حاجقاسم رستگار
شد و این همان
پایانی است که
آرزویش را داشت.
اینکه آرزویش
محقق شد .ما به او
میگفتیم :حاجی!
اینقدر از شهادت
سخن گفتی که ما
را خسته کردی.
بنابراین به خود
گفتیم  :تمام شد؛
این مرد ،راحت شد
و به آرزویش رسید.
پس هماکنون در
ملکوت اعال و در
جوار پیامبران،
شهدا و صدیقین
آرام گرفته است
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

ً
دائماخود
حاجقاسمبامن
تماسمیگرفت
ودربارهوضعیت
مردمسؤال
میکردکهحالشان
چگونهاستوبه
چهصورتبهآنها
رسیدگیمیشود.
ویمیگفتما،در
جمهوریاسالمی
تصمیمداریماز
شماحمایتو
پشتیبانیکنیم.
اوتأکیدمیکرداز
مردمحمایتکن،
در کنارشانبمان،از
آنهاپشتیبانیکن،
در زمینهامکانات
هیچمشکلیوجود
ندارد

ویرانشـده کـه بـه تعمیـر و بازسـاز�یی نیـاز

و ارقـام را نیـز از مـا دریافـت میکـرد.

سـازوکاری بـرای بازسـازی را بیـان

دارند و همچنین میزان خسارتهای مادی

سـپس پاسـخ گزار شهـای ارائهشـده

کنیـد؟ ایـن بخـش از زندگـی و سـیره

را بدانـد؛ زیـرا درنهایت حاجقاسـم واسـطه

را بعـد از گذشـت مدتـی بـه مـا مـیداد.

حا جقاسـم شـاید حداقـل در نـزد

رسـیدن کمکها از سـوی جمهوری اسالمی

نکتـه جالـب در ایـن موضـوع آن اسـت کـه

عامـه مـردم مغفـول واقـع شـده

ایـران بـود .کمکهـای جمهـوری اسلامی

پاسـخها بسـیار سـریع بـود .مـن در طـول

یعنی تشـکیل یـک نهاد یـا پایهریزی

ایران ،چه از سـوی ملـت و دولت بهصورت

جنـگ تمـوز و پـس از آن شـاهد بـودم کـه

مـن پـس از جنـگ تمـوز در سـال  2006بـه

رسـمی و چـه از سـوی نهادهـای دیگـر ،بـه

پاسـخها درمـورد کمکها�یـی کـه از سـوی

منظـور همفکـری در چگونگـی بازسـازی

واسـطه حاجقاسـم بـه مـا میرسـید.

جمهـوری اسلامی بـه آن نیازمنـد بودیـم،

خانههـای ویرا نشـده در چندیـن جلسـه

او همـواره بـه تشـریح و تصویرسـازی

بسـیار سـریعتر از آنچـه انتظـار داشـتیم

شـرکت کردم .مـن نتایج ایـن جلسـات را به

وضعیـت موجـود بـرای نهادهـای مختلف

میرسـید .ایـن مسـئله نشـان میدهـد یـا

جناب دبیـرکل انتقال مـیدادم تـا تصمیم

مبـادر ت میورزیـد .حـز بهللا هـر چقـدر

حاجقاسـم تلاش مضاعفـی در ایـن زمینـه

مناسـبی در زمینه تأمین مسـکن جایگزین

هـم بـرای تصویرسـازی شـرایط و اوضـاع

داشت یا دستگاههای مختلف در جمهوری

و موقت یا تعمیـر و بازسـازی خانهها اتخاذ

تلاش میکـرد ،بـاز هـم ماننـد حاجقاسـم

اسلامی اهتمام ویـژهای داشـتهاند؛ به نظر

شـود .مـا در تمامـی ایـن جزئیـات کـه هـر

نمیتوانسـت وضعیـت را بـرای طرفهای

میرسـد هـر دو عامل وجود داشـته اسـت.

نهادی بهصورت ویژه مسـئولیت مدیریت

رسـمی در ایران ـ از دولت گرفته تا نهادهای

در زمینـه دیگـر غیـر از موضـوع بازسـازی،

آن را بـر عهـده داشـت ،ورود میکردیـم.

خیریـه و مردمـی شـرکتکننده در حمایت

دو حادثـه یـا دیـدار بـا حاجقاسـم را بـه یـاد

حاجقاسـم دو روز پیـش از پایـان جنـگ در

از مقاومـت و ملت مقاومت ـ تشـریح کند.

مـیآورم .مسـئله اول بـه بعـد از شـهادت

کنـار مـا بـود و حتـی تماسـی برقـرار کـرد و

او ایـن نقـش را از طریق شـناخت و آگاهی و

حـاج عمـاد مغنیـه بـاز میگـردد ،یعنـی

میخواسـت بدانـد چنـد خانـه ویران شـده

نه از طریـق حـدس و گمـان و افـکار ناپخته

زمانـی کـه چنـد مـاه پـس از ایـن حادثـه ،ما

اسـت .کار سـخت و دشـواری بود که تعداد

ایفـا میکـرد .حاجقاسـم بـا آرامـش بـه این

دیدارها�یـی بـرای بررسـی امـور مربـوط بـه

خانههـای ویرانشـده را احصـا کنیـم .در هر

مسـیر ادامـه مـیداد و همـه مـوارد را بـا

عملیـات برگـزار کردیـم .مـن بـه یـاد دارم

صورت تلاش کردیـم خسـارتها را تخمین

ذکـر جزئیـات مکتـوب میکـرد .اطالعـات

حاجقاسـم در آن زمـان به من گفت :سـید!

بزنیـم .او میخواسـت تعـداد خانههـای

تفصیلی و واقعـی در زمینه اطالعـات و آمار

اکنـون پرونـده کاری را کنـار بگذاریـم ،زیـرا

باشد.

28

| ویژهنامه شهید پیروز | بهمن 1399

زمـان کافـی داریـم بـرای اینکـه آن را بـه

ویـژ های داشـت .شـاید بگوییـد چـرا

برسـم .وقتـی آقـای متکـی برحسـب نتایـج

شکلی مناسب به پایان برسانیم .بیا درباره

حاجقاسـم به این مسـئله اهمیت میداد،

پژوهشهـا و دیدارهـای میدانی ایـن نیازها

حاجعمـاد و شـهادتش صحبت کنیـم .این
ً
نـوع جلسـات معمـوال دو سـه سـاعت بـه

درحالیکـه در سـطح محـور مقاومـت

را احصـا و آن را بـا بشـار اسـد مطـرح کـرد ،او

نقشآفرینـی میکـرد و یـک فرمانـده بزرگ

در پاسـخ گفـت :چـرا ایـن موضـوع را بـا من

طـول میانجامیـد و بـه یـاد مـیآورم همـه

بـود و نیـازی نداشـت وارد چنیـن جزئیاتـی

مطـرح میکنیـد؟ تمامـی حضـار کـه چهـار

این مـدت بـا صحبت از شـهدا سـپری شـد؛

بشـود؟ حاجقاسـم �پیگیـر جزئیـات زندگی

پنج نفـر بودند از این سـؤال تعجـب کردند.

زیـرا حا جقاسـم دوسـت داشـت در ایـن

مجاهـدان بـود و دربـاره اینکـه چگونـه

همه سـکوت کردنـد .اسـد در ادامـه گفت:

بـاره سـخن بگویـد .از مـن هـم خواسـت

زندگـی میکننـد و نیازها یشـان را در

همه این امور به سـرتیپ سـلیمانی مربوط

دربـاره شـهدا و حاج عمـاد صحبت کنـم .او

عرصههای مختلف پزشـکی و غیـره برآورده

میشـود .ایـن سـخن درحالـی مطـرح شـد

شـروع کـرد بـه سـؤال کـردن از مـن؛ چراکـه

میکنند ،سـؤال میکرد .او مسـئله مسـکن

کـه اسـد ،رئیسجمهـور یـک کشـور حامـی

میـان مـن و حا جعمـاد از قدیـم آشـنا�یی

مجاهـدان و اینکـه چگونـه میتـوان

مقاومـت بـود و وزیـر امـور خارجـه ایـران

وجـود داشـت .مـا همسنوسـال و در

معیشـت آنها و خانوادههایشـان را تقویت

نتایـج مشـاهداتش را برای کمکرسـانی به

یـک منطقـه بودیـم .حا جقاسـم دوسـت

کـرد و بهبـود بخشـید ،پیگیـری میکـرد.

او عرضـه کرده بود .شـاید این جنبه از سـیره

داشـت سـؤالهای زیـادی دربـاره گذشـته

ما در چند جلسـه ،بحثهای طوالنیمدتی

شـهید حاجقاسـم نیز شناختهشـده نباشـد

حـاج عمـاد ،رفتارهایـش ،ویژگیهـای

دربـاره موضوعات مذکور داشـتیم .شـاهد

کـه او مجموعـهای از روابـط را بـا طرفهای

مثبـت و نقـاط قـوت معنـو یاش بکنـد.

بودم کـه حاجقاسـم تلاش بسـیاری در این

منطقـهای نهتنهـا در زمینـه لجسـتیکی،

او بـا شـفافیت کامـل سـخن میگفـت.

زمینـه بـا بسـیاری از فعـاالن و مؤثریـن در

تسـلیحاتی و برنامهریـزی بلکـه در زمینـه

نکتـه قابلتوجـه ایـن بـود کـه پـس از آن

جمهـوری اسلامی کـرد .او بـا تمـام کسـانی

مذاکـرات بـه منظـور حمایـت از مقاومـت

حاجقاسـم به صحبت از جمهوری اسلامی

کـه بـا آنهـا آشـنا�یی داشـت ،رایزنـی کـرد تـا

ایجـاد کـرد.

و خاطراتـش در جبهه و شـهدا میپرداخت.

امکانـات درخور زندگی مجاهـدان را فراهم

زمانـی کـه مـا از تشـکیل محـور مقاومـت

بخش زیـادی از صحبـت در ایـن خصوص،

کنـد .ایـن مسـئله بـا موضوعـات نظامـی،

سـخن میگوییـم ،بایـد دانسـت تشـکیل

همـراه بـا اشـک بـود و او گریـه میکـرد.

تسـلیحاتی و حمایـت لجسـتیکی تفـاوت

این محور نیازمند کفایتها و شایسـتگیها

مـن در ایـن دیـدار دیـدم کـه حا جقاسـم

داشـت .حا جقاسـم بـه خـود مجاهـدان

در جوانـب مختلـف اسـت .وقتـی محـور

فقـط یـک ژنـرال قـوی نیسـت بلکـه فـردی

اهتمـام میورزیـد و تأکیـد میکـرد بـرای

مقاومـت تشـکیل میشـود ،نمیتـوان

مهربـان ،باعطوفـت ،شـیفته و عاشـق

مجاهـدی کـه جانـش را در کـف دسـتانش

تنهـا بـه اعطـای تسـلیحات بـه آن یـا ارائـه

شـهادت اسـت .خالصـه او بـه شـیو های

قـرار داده اسـت و خانـوادهاش بایـد زندگی

آموزشهـای نظامـی بـه رزمندگانـش اکتفا

هوشـمندانه از رهگذر تمامی این خاطرات

کریمانـه و عزتمندانـهای فراهـم کنیـم.

کـرد ،بلکه بایـد با مواضع سیاسـی نیـز از آن

و صحبتهـا وارد موضوع فرهنگی میشـد

بنابرایـن ایـن مسـئله نیـز جنبـه دیگـری از

حمایـت کـرد .حاجقاسـم اهتمـام ویـژهای

و از من میخواسـت از موضوع فرهنگی در

ماهیت توجهـات ویژه و دائمی حاجقاسـم

به ایجـاد یک حاشـیه امن سیاسـی داشـت

حزبهللا سـخن بگویم .ما شـروع به سـخن

بـه مجاهـدان مقاومـت را نشـان مـیداد.

کـه از محـور مقاومـت حمایـت کنـد .او

گفتـن از موضـوع فرهنگـی و نقـاط قـوت و

حاجقاسـم بـه جنبـه سیاسـی و مذاکـره بـا

در ایـن زمینـه موفقیـت درخشـانی نیـز بـه

ضعـف آن میکردیـم و بـه جزئیـات مربوط

طرفهای منطقهای اهتمام داشـت .رفتن

دسـت آورد .آنگونه که مـن اطلاع دارم ،او

بـه مسـائل فرهنگـی میپرداختیـم .مـن

او به مسـکو و دیدارش بـا آقای پوتیـن برای

هـرگاه نیـاز بـود ،در امـور سیاسـی مداخلـه

احسـاس کـردم صحبتهـای او هدفمنـد

رایزنی در خصوص حضـور نیروهای نظامی

میکـرد .حا جقاسـم بههیچوجـه تمایـل

بـوده و میخواسـته بـه مسـئله اهتمـام

روسـیه در سـوریه معـروف اسـت .مـن بـه

نداشـت ایفاگر نقش سیاسی معینی باشد.

بـه جنبـه فرهنگـی برسـد .مقصـود او جنبه

یـاد دارم اواسـط جنـگ تمـوز48 ،سـاعت

البتـه دالیـل این مسـئله بـه خـود او ،نقش،

فرهنگـی در عرصـه وسـیع بـود؛ یعنـی

آتشبـس اعلام شـد .در آن زمـان آقـای

مسـئولیت و اولویتهایش باز میگشـت.

جنبه فرهنگـی ـ عقیدتـی ،فرهنگـی ـ دینی،

متکـی ،وزیر امـور خارجـه بـود .او بـه لبنان

زمانـی کـه حمایـت از مقاومـت و محـور

فرهنگـی ـ ایمانی و فرهنگـی ـ رفتـاری .او در

آمـد و دیدارهـا و مالقاتها�یـی انجـام داد؛

مقاومت نیازمند یـک تحرک سیاسـی بود،

بحثهـا در ایـن زمینـه مشـارکت داشـت و

مـن همـراه او بـودم .ما بـه سـوریه آمدیم و

حا جقاسـم از هیـچ تالشـی در ایـن زمینـه

در این خصـوص،نظـرات و مالحظات خود

بـا رئیسجمهـور بشـار اسـد دیـدار کردیـم.

دریـغ نمیکـرد .او در سـوریه ،عـراق ،ترکیـه

را بیـان میکـرد.

در آن زمـان آقـای متکـی اعلام کـرد مـا بـه

و هـر جـای دیگـر پیشـگام میشـد و نقـش

در دیـداری دیگـر ،او بـه زندگـی مجاهـدان،

فلان امکانـات و ابـزار نیازمندیـم .اینهـا را

سیاسـی مناسـبی ایفـا میکـرد .تمامـی

عـزت ،کرامـت و معیشـت آنهـا اهتمـام

بـرای ایـن میگویـم تـا بـه موضـوع سـؤال

ایـن نقشهـا در سـایه انجـام میشـد ،نـه

در اواسط جنگ
48ساعت
ساعت
تموز48 ،
آتشبس اعالم شد.
در آن زمان آقای
متکی به لبنان
آمد و دیدارها و
مالقاتها�یی را
انجام داد .بعد به
سوریه آمدیم و با
بشار اسد دیدار
کردیم .آقای متکی
اعالم کرد که ما
به فالن امکانات
نیازمندیم.
بشار اسد در پاسخ
گفت :چرا این
موضوع را با من
مطر حمیکنید؟  
همه سکوت
کردند .اسد در
ادامه گفت :همه
این امور به سرتیپ
سلیمانی مربوط
میشود
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سـپاه هـم در ایـران جایـگاه ویـژهای دارد،
امـا او روابـط خاصـی را فراتـر از این شـهرت
و جایـگاه ایجـاد میکـرد کـه شـاید بـه ذهن
کسـی حتـی خطـور هـم نمیکـرد.
تمـام ایـن اقدامـات بـا هـدف افزایـش
حمایـت از مقاومـت انجـام میشـد .تـا
امـروز هم کـه مـا گاهـی بـا برخی مسـئوالن
جمهـوری اسلامی دیـدار میکنیـم ،آنهـا
میگوینـد حا جقاسـم از مـا درخواسـت
میکـرد از شـما در منطقـه حمایـت و دفاع
کنیـم؛ بنابرایـن مـا در برابـر یک شـخصیت
بینظیـر و اسـتثنا�یی بهمعنـای واقعـی
کلمـه هسـتیم.
پیـش از آنکه وارد بحث سـوریه و
نقش حاجقاسم شویم ،در خصوص
ارتباط حاجقاسـم با سیاستمداران
در لبنـان ،بـه جـز حـز بهللا

حضور حاجقاسمدر
کنار طرفهایسوری
بسیار قدرتمندانه
بود.درخصوص
عراقودیگر طرفها
وکشورهایپیرامون
جمهوریاسالمی
نیز وضعیتبه
همینترتیببود.
اینالگو ًوروش،
حقیقتابینظیر
بودکهموجب
شدحاجقاسم
حتیدر داخل
جمهوریاسالمینیز
مجموعهایاز روابط
بزرگرارقمبزند
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بهصـورت علنـی؛ چراکـه او یـک مسـئول

میکـرد ،ماننـد آنچـه در موضـوع ورود

میخواسـتم سـؤال کنـم .بهعنـوان

دیپلماتیـک در سیاسـت خارجـی ایـران

نظامـی نیروهـای روسـی بـه سـوریه شـاهد

مثـال ،در موضـوع شـیعیان و

نبـود .طبـق اطالعاتـی کـه دارم ،دسـتگاه

بودیـم .تصمیمات تنها توسـط حاجقاسـم

اهلتسـنن و اختالفاتـی گاهـی ر خ

دیپلماسـی ایـران درهـای خـود را بـه روی

اتخـاذ نمیشـد ،بلکـه فرماندهـان

مـیداد و حتـی در خصـوص اوضـاع

او بـاز میگذاشـت و از او حمایـت میکـرد

دیگـر در جمهـوری اسلامی ایـران نیـز در

اخیـر لبنـان .آیـا حاجقاسـم نقشـی

و در بسـیاری از مواقـع از حا جقاسـم

ایـن تصمیمـات دخیـل بودنـد اینکـه بـا

ایفا میکرد؟

کمـک و مشـورت میگرفـت .حا جقاسـم

جسـارت ،جـرأت و شـجاعت وارد میـدان

نـه ،او هیـچگاه در امـور سیاسـی و حتـی

بهطـور کامل بـا دسـتگاه دیپلماسـی ایران

بشـود تـا نتایـج مطلوبـی را در جریـان یـک

غیرسیاسـی لبنـان دخالـت نکـرد .بایـد

هماهنـگ بـود و هـر یـک از آنهـا ،دیگـری را

نبـرد سرنوشتسـاز و تاریخـی رقـم بزنـد،

درخصـوص مسـائل مرتبـط بـا سـوریه یـا

تقویـت میکـرد .ایـن نشـانگر قدرتـی ویـژه

نیازمند روحیه شـجاعانه بود .او در بسیاری

عراق دقیق باشیم .مداخالت او به اقتضای

بـود؛ زیـرا ژنرالـی کـه نبردهـا را در میـدان

از مواقـع ،مواضعـی را مطـرح و تصمیماتی

حمایـت مناسـب از محـور مقاومـت بـود

رهبـری و بـرای آنهـا برنامهریـزی میکنـد،

را در چهارچـوب تصمیمـات موجـود در

و نـه بیشـتر از آن؛ زیـرا جنـگ در سـوریه

ممکـن نیسـت کـه یـک رونـد سیاسـی

جمهـوری اسلامی اتخـاذ میکـرد.

علیـه یـک حلقـه اصلـی از حلقههـای محور

را بـا زبـان دیپلماتیـک و اقتضائـات کار

حضـور حا جقاسـم در کنـار طر فهـای

مقاومـت در جریـان بـود و حاجقاسـم در

دیپلماسی و سیاسـی ،چه در عرصه مذاکره

سـوری بسـیار قدرتمندانه بود .در آن زمان،

موقعیـت دفـاع از ایـن محـور قرار داشـت.

و چـه در عرصـه برقـراری روابـط اداره کنـد.

حا جقاسـم بـا مـا دربـاره دیدارهایـش بـا

در عـراق نیـز وضعیـت بـه همیـن صـورت

حاجقاسـم بهخوبـی بـه ایـن امـور واقـف

طرفهـای سـوری ،اینکـه چـه مطلبـی بـه

بـود .بهطـور کلـی حاجقاسـم در خصـوص

بـود .هـرگاه میخواسـت بـاب رابطـه بـا

آنها گفته و بر سـر چه مسـائلی با آنهـا توافق

لبنـان و سیاسـت آن معتقـد بـود حزبهللا

کشـوری را بـاز کنـد ،قـادر بـه انجـام ایـن کار

کـرده اسـت ،سـخن میگفـت .درخصـوص

بـود .برنامهریـزی میکـرد ،اقـدام میکـرد

عراق و دیگـر طرفها و کشـورهای پیرامون

قادر اسـت به مأموریتـش عمل کنـد .او در
ً
این بـاره بـه سـخنان گـوش میکـرد و طبعا

و جلـو میرفـت امـا روش او در کار سیاسـی

جمهـوری اسلامی نیـز وضعیـت بـه همین

درباره هـر آنچه میدیـد و میدانسـت ،نظر

ایـن بـود کـه در صحنـه سیاسـت بهصورت

ترتیب بـود .ایـن الگـو و روش ،بینظیر بود

میداد امـا تصمیـم در جـای دیگـری گرفته

ابتـکاری ،بـا شـجاعت و جسـارت عمـل

کـه موجـب شـد حاجقاسـم حتـی در داخل

میشـد .

کنـد ،هما نگونـه کـه بـا شـجاعت تمـام

جمهوری اسلامی نیز مجموعـهای از روابط

روانـه میدانهـای جنـگ میشـد .او افـکار

بـزرگ را رقـم بزنـد .بهرغـم اینکـه او فـردی

درخصـوص وضعیـت سـوریه،

و اید ههـا را بـا جـرأت و جسـارت مطـرح

قـوی و معـروف در سـپاه پاسـداران بـود و

نقش حاجقاسم سـلیمانی را بهویژه
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در برخـی مواقـع حسـاس و برجسـته
ً
مثلا در القصیـر و حلـب و ...چطـور
میبینید؟  
حاجقاسـم 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 ،بهویـژه در مراحـل سـخت و
طاقتفرسـا اصرار داشـت .تـا جا�یـی که ما
با او صحبت میکردیـم ،میگفتیم :حاجی!
خـودت را کمتر بـه مخاطره بینـداز .او گاهی
سـوار هواپیما میشـد و بـر فـراز مکانهای
اصلی جنـگ در منطقه حلب ـ کـه نبردهای
طاقتفرسا�یی در جریان بود ـ پرواز میکرد
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 گزارشهای
ارائهشـده توسـط افسـران و فرماندهـان
میدانـی اکتفـا نمیکـرد.

دلیـل بایـد امشـب در حلب باشـم.

بـه یـاد دارم ،روزی با هـم از ایران به سـوریه

او اینگونـه بـود و بـه ایـن صـورت فکـر

ایـن اختالفـات اتفـاق میافتـاد .بهعنـوان

میرفتیـم و هـوا بارانـی و طوفانـی بـود.

میکـرد .حضـورش ،طـوری بـود کـه موضع

مثـال ،در نبـرد سـوریه بهویـژه در مراحـل

در آن زمـان ،نبـرد حلـب در شـرایط بسـیار

مناسبی را در لحظهای مناسـب رقم میزد.

ابتدا�یـی آن ،بحثهـای زیـادی وجـود

حساسـی قـرار داشـت .مـا در فـرودگاه

هیـچگاه چیـزی را بـه تأخیـر نمیانداخـت

دمشـق فـرود آمدیـم .مـن میخواسـتم به

و اجـازه نمـیداد کارهـا بـدون فکـر و

داشـت و کسـی نمیتوانـد مدعـی شـود که
ً
ْ
تمـام جزئیـات کاملا واضـح و آشـکار بـوده

بیـروت بازگـردم کـه یکبـاره حا جقاسـم

اندیشـه پیـش بـرود .همـواره بـا شـجاعت

اسـت .آنچـه واضـح بـود ،موضـع مـا بـود

سـؤال کـرد آیـا هواپیمـا را آمـاده کردهایـد؟

و ابتکارعمـل همیشـگیاش پیشـگام بود.

کـه آشـکار و بـدون مناقشـه بـود .امـا در

برادری کـه همراه من بود پرسـید منظورتان

ازجملـه مـوارد قابلتوجـه که همـگان باید

جنـگاوری ،چگونگـی ورود بـه نبـرد و غیره،

هواپیمای حلب اسـت؟ حاجقاسـم پاسـخ

آن را بدانند ،این اسـت که وقتی حاجقاسم

مناقشـات و اختالفاتـی پیـش میآمـد.

داد بلـه .االن میخواهیـم بهسـمت حلـب

تصمیـم ورود بـه عملیـات میگرفـت،

بـا اینحـال ،ایـن مناقشـات بـه شـکلی

پرواز کنیـم .این درحالـی بود که شـب بود و

اینگونـه نبـود کـه تمامـی ملزومـات بـرای

دوسـتانه و محبتآمیـز و بـا کوتا هآمـدن

هـوا تاریک .بـرادر ما بـه او گفت هـوا بارانی

انجـام ایـن کار فراهـم و تأمین شـده باشـد.

طرفها پایـان مییافت .وقتی حاجقاسـم

و طوفانی است و در چنین وضعیتی محال

او بهخوبی معنای جسـارت و خطـر کردن را

رهبـری نبـرد در یـک مـکان مشـخص را بـر

اسـت هواپیما پرواز کنـد .ایـن کار خطرناک

میدانسـت و از ارزش خطـر کـردن در زمان

عهـده داشـت ،در نهایـت دیگـران بایـد

اسـت .حاجقاسـم گفـت بـه ایـن مسـائل

مناسـب اطلاع داشـت و آن را بـه تأخیـر

کوتـاه میآمدنـد! حاجقاسـم بـه سـخنان

اهمیـت ندهیـد ،هواپیمـا را آمـاده کنیـد.

نمیانداخـت و همـه را به جـان میخرید تا

دیگران توجه میکرد امـا وقتی تصمیمی را

در اینجـا مـن هـم وارد بحـث شـدم و گفتـم

زمـان از دسـت نـرود .تحقـق چنیـن چیزی،

میگرفـت ،به خـدا تـوکل داشـت و آن را به

حاجی! شـما مجبور نیستید شـب به حلب

مسـتلزم اتخـاذ تصمیمـات قدرتمندانـه

اجـرا میگذاشـت.

برویـد .وضعیت بسـیار خطرناک اسـت .او

توسـط افـراد قـوی و قدرتمنـد اسـت.

در برخی جزئیات وجود داشت؟
زمانی که
حاجقاسم رهبری
نبرد در یک مکان
مشخص را به عهده
داشت ،درنهایت
دیگران باید
کوتاه میآمدند!
حاجقاسم به
سخنان دیگران
توجه میکرد اما
وقتیتصمیمی
میگرفت ،به خدا
توکل داشت و آن را
به اجرا میگذاشت

از خاطـرات تشـکیل جبهـه

گفت چـه کسـی گفتـه خطرنـاک اسـت؟ اگر
امشـب نرویـم ،مجبوریـم در روز ایـن کار را

دربـاره ورود حاجقاسـم بـه برخی

مقاومـت ،در سـوریه و همچنیـن

انجام دهیـم و چنیـن کاری از لحـاظ نظامی

میدانهـای نبرد در سـوریه و حتی در

تشـکیل گرو ههـای فاطمیـون و

سـخت اسـت؛ بنابرایـن باید مثل همیشـه

عـراق ماننـد تلعفـر ،جـرف الصخـر و

زینبیون و مقاومت عراق ،بگویید.

در شـب برویـم .مـن نمیدانـم از امشـب

برخی دیگر از مناطـق ،مطالبی گفته

حا جقاسـم بـه دنبـال تجمیـع ظرفیتهـای

تا فـردا چه اتفاقـی خواهـد افتاد .بـه همین

شده است؛ آیا اختالف دیدگاهها�یی

موجـود در تمام جبهـه مقاومـت و بهرهبرداری
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اقدامآمریکادر
هدفقراردادن
دوفرماندهشهید
یعنیحاجقاسم
سلیمانیو
ابومهدیالمهندس
نشانمیدهد
کهآمریکا�ییها
خستهشدهاند.
ایناقدامهمچنین
نشانمیدهدکه
عقلآمریکا�ییها
در تحلیلشرایط
منطقهبااختالل
بزرگیمواجه
شدهاست.علت
همایناستکه
محور مقاومتبه
دستاوردهایبزرگ
وبسیاریدست
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از آن بـود؛ درسـت ماننـد آنچـه در نبرد سـوریه
ً
دیدیـم کـه بـا روشـی هوشـمندانه و کاملا

آمریـکا -کـه طـرف اصلـی اسـت  -همـراه

شهیدســلیمانی را متهــم بــه تــرور

اسـرائیل و برخـی دولتهـای عربـی حمایتگـر

افــراد میکننــد؛ آیــا شهیدســلیمانی

محترمانـه اتفـاق افتـاد .ایـن نشـا ندهنده

مالـی در یک طرف هسـتند و محـور مقاومت،

در عملیــات جهــادی خــود از راه و

قـدرت جـذب حا جقاسـم بـود .او هیـچگاه

از جملـه جمهـوری اسلامی ایـران و تمـام

روش ترور استفاده میکرد؟

نگفـت خوب اسـت فقـط عراقیهـا در کنـار ما

رزمنـدگان و گروههـای مقاومـت منطقـه ،در

در پاســخ ســؤال اول بایــد بگویــم کــه

باشـند یا خوب اسـت فقـط فاطمیون باشـند.

طـرف دیگـر.

آمریکا�ییهــا دربــاره شــهید حاجقاســم

او دربـاره چگونگـی تعامـل بـا ایـن مشـارکت

مسـئله مهـم ایـن اسـت وقتـی آمریـکا چنیـن

ســلیمانی ،چهارچو بهــا و ضوابطــی را

و تأمیـن نیازهـای آنهـا و اینکـه چـه کسـی

اقدامـی را در نتیجـه خسـارتهای وارد شـده

بــرای خودشــان مشــخص کــرده بودنــد.

تأمینکننـده امنیت این مشـارکت اسـت و آن

بـه آن در طـول دورههـای گذشـته انجـام داد،

امــا در نتیجــه احســاس خللــی بیســابقه در

را اداره میکنـد ،سـخن میگفـت.
ً
در گا مهـای اولیـه ،معمـوال حا جقاسـم در

پیشبینـی میکـرد محـور مقاومـت جـز بـا

بعد نظامی و سیاســی در عــراق و منطقه ،از

اخـراج نیروهـای آمریکا�یـی از منطقـه سـاکت

ضوابــط و چهارچوبهــای خودشــان عبــور

جزئیـات ورود میکـرد تـا مطمئـن شـود امـور

نخواهـد نشسـت .آیـا ایـن نشـان میدهـد

کردنــد .از همیــن روی آنهــا مرتکــب ایــن

بهخوبـی پیـش مـیرود .او میدانسـت کـه اگر

مـا اکنـون نبـرد را آغـاز کرد هایـم؟ واقعیـت

ماجراجو�یــیشــدند .ولــی اینکــه چــرا در

در جزئیات ورود نداشـته باشـد ،ممکن اسـت

ایـن اسـت مـا از زمـان تأسـیس مقاومـت در

گذشــته دســت به ایــن ماجراجو�یــی نزدند،

تحرکات اولیه بـه اهداف مطلوب خود نرسـد،

منطقـه در مواجهـه بـا اسـتکبار آمریکا�یـی قرار

جوابــش ایــن اســت که میدانســتند پاســخ

لـذا در موضوع مدافعـان حرم که از کشـورهای

داشـتهایم؛ گاهـی بهصـورت مسـتقیم و گاهی

بــه آنهــا دردنــاک و ســخت خواهــد بــود.

عربـی و اسلامی مختلـف آمـده بودنـد،

بهصـورت غیرمسـتقیم .نبایـد گفتـه شـود کـه

اینکــه آمریــکا عواقــب احتمالــی ایــن

در ابتـدا نسـبت بـه تمـام جزئیـات اهتمـام

نبرد ما با آمریکا�ییها ،امروز آغاز شـده اسـت؛

پاســخ دردنــاک و ســخت را میپذیــرد ،بــه

بسـیاری میورزیـد ،امـا پـس از مدتـی امـور

چـرا که نبـرد بـا آنهـا از همـان روز اول آغاز شـد.

آن معناســت کــه در شــرایط بســیار ســختی

را بـه مسـئوالنی کـه در ایـن زمینـه مسـئولیت

آمریکا�ییهـا همـواره از پیشـگامان حمایت از

ه ســر میبــرد .بــه همیــن دلیــل ،آمریــکا
بـ 

داشـتند ،واگـذار میکـرد.

صهیونیسـتها و حـکام و مقاماتـی بودهانـد

بــه چنیــن اقدامــی روی آورد؛ اقدامــی کــه

کـه بـه ملتهـا ظلـم کردنـد و هیمنـه خـود را

مــا آن را احمقانــه توصیــف کردیــم و نــه

بـر ملتهـا و منافـع و مصالـح این امت بسـط

هوشــمندانه .نتایــج و پیامدهــای ایــن

سـردار سـلیمانی در سـخنرانی خـود از

دادنـد.

اقــدام انشــاءهللا صحــت ایــن گفتــه را

مرحلـه جدیـدی سـخن گفـت .اینکـه

مـا وارد مرحلـه جدیـدی از مراحـل مواجهـه

ثابــت خواهــد کــرد.

مرحلـه پـس از شـهادت حاجقاسـم بـا

بـا اسـتکبار آمریکا�یـی در منطقـه شـد هایم،

شــهید قاســم ســلیمانی کجــا آمریکا�ییهــا

مرحلـه پیـش از آن متفـاوت اسـت .در

یعنـی مرحلـه ریشـهکن کـردن ایـن هیمنـه

را کشــته اســت؟ کســانی کــه بــا

سـایه افزایـش مطالبـات مبنی بـر لزوم

اسـتکباری و خار جکـردن نفـوذ آنهـا از منطقـه.

آمریکا�ییهــا مبــارزه کردهانــد ،ملتهــای

خـروج نیروهـای آمریکا�یـی از منطقه و

بایـد بگوییـم مـا در مرحلـه آخـر از مراحـل

منطقــه هســتند .مــردم عــراق هســتند

دیگـر تحـوالت ،میتـوان گفـت

مواجههای هسـتیم که از چهلسـال پیش آغاز
ً
شـده و این مرحله معموال سـختتر و شدیدتر

کــه بــا مقاومتشــان بــا آمریکا�ییهــا
مبــارزه کردهانــد .در لبنــان هــم کســانی

خاص ،وارد مرحله جدیدی شـده است.

اسـت؛ زیـرا همانطور کـه همـه میدانیـم ،در

کــه بــا آمریکا�ییهــا مبــارزه کرد هانــد،

چشماندازهای این مرحله چیست؟  

مسـیر رسـیدن بـه قلـه ،هرچـه بـه آن نزدیکتر

انســانهای شــریفی بودنــد کــه در زمــان

بـدون شـک مـا در مرحلـه جدیـدی قـرار

میشـوید ،خسـتگی و سـختی بیشـتر میشود

رســیدن کشــتیهای جنگــی آمریــکا بــه

گرفتهایـم .اقـدام آمریـکا در هـدف قـراردادن

امـا در پایـان ،نتایـج بهتری بـه دسـت میآید و

لبنــان ،میخواســتند غبــار ذلــت و ننــگ

دو فرمانده شـهید یعنی حاجقاسـم سـلیمانی

این مهـم انشـاءهللا در منطقه محقـق خواهد

را بزداینــد.

و ابومهـدی المهنـدس نشـان میدهـد

شـد.

حاجقاســم ســلیمانی مجبــور نبــود بــه

سیدحسـننصرهللا پـس از شـهادت

مقاومـت بهطور عام و حـزبهللا بهطور

راه و رو شهــای پرپیچوخــم متوســل

آمریکا�ییهـا خسـته شـد هاند .ایـن اقـدام
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همچنین نشـان میدهد عقـل آمریکا�ییها در

بعــد از تــرور شهیدســلیمانی دو

شــود .او در مواضــع خــود صریــح و شــفاف

تحلیل شـرایط منطقه بـا اختالل بزرگـی مواجه

مســئله در ذهنهــا شــکل گرفــت.

بــود .او کســی بــود کــه بــدون هیچگونــه

شـده اسـت .علـت هـم ایـن اسـت کـه محـور

اول اینکــه ایــن تــرور میتوانســت

تشــریفات امنیتــی از کشــوری بــه کشــوری

مقاومـت بـه دسـتاوردهای بـزرگ و بسـیاری

در دورههــای گذشــته انجــام شــود،

دیگــر میرفــت .مأموریــت او حمایــت

دسـت یافتـه کـه بـه تضعیـف آمریکا�ییهـا

چــرا در ایــن مقطــع انجــام شــد؟ دوم

از ملتهــا و مقاومــت در منطقــه بــود.

در منطقـه منجـر شـده اسـت .در ایـن مرحلـه،

آمریکا�ییهــا

آمریکا�ییهــا بودنــد کــه بــه منطقــه آمدند،
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اینکــه

آن را اشــغال کردنــد و ســلطه و هیمنــه خود
را در آن بســط دادنــد .کســانی کــه در مقابل
آمریــکا ایســتادند ،ملتهــای اســامی
و عربــی بودنــد .حا جقاســم ســلیمانی
فرمانــده نظامــی بــزرگ و ژنرالــی باتجربــه
و دارای پیشــینه بــود کــه همــواره بــه راه
و رو شهــای درســت میاندیشــید؛ راه
و روشها�یــی کــه او را بهســمت تحقــق
اهــداف رهنمــون میکردنــد.
خبــر شــهادت شهیدســلیمانی را
چگونــه و کجــا دریافــت کردیــد؟
احســاس خودتــان و جنــاب
سیدحســننصرهللا از دریافــت ایــن
خبر چه بود؟
در لحظــات اولیــه دریافــت خبر ،احساســات
مختلفــی بــه مــا دســت داد .البتــه
مقصــودم احساســات متناقــض نیســت.
ایــن احساســات بهصــورت مســتقیم وارد
ذهنمــان میشــد تــا ایــن اتفــاق را هضــم
کنیــم .یکــی از احساســاتمان ایــن بــود
کــه خســارت بزرگــی را متحمــل شــدهایم .بــا

معنویــات اســت .حــق حاجقاســم بــود کــه

ً
را رد میکنــد ،قطعــا خــود را در کنــار خــون

فقــدان بســیار بزرگــی مواجــه شــدهبودیم،

به چنیــن مقامــی برســد؛ زیــرا شــهادت ،یک

حاجقاســم ســلیمانی میبینــد و کســی کــه

بهویــژه اینکــه حا جقاســم ســلیمانی

مقــام اســت.

حاجقاســم ســلیمانی و مقاومــت را دوســت
ً
مــیدارد ،قطعــا خــود را در برابــر معاملــه

جایــگاه بزرگــی ،چــه در قلبهــا و عقلهــای
مــا و چــه در مقاومــت مــا داشــت و نقشــی

یکــیاز دانشــگاههایآمریکا�یــیدر

قــرن میبینــد؛ بنابرایــن مــا امــروز شــاهد

اساســی را در ایــن محــور ایفــا میکــرد .مــا

گزارشــیاز جامعهایرانپساز شهادت

یــک مــوج بــزرگ مردمــی هســتیم و در آینده

خســارت ســنگینی را احســاس کردیــم.

شهیدســلیمانیاعــامکــردکــهدرصــد

همانطــور کــه پیشــتر گفتــم ،گو�یــی کوهــی

باال�یــی از مــردم ایــران ،دوســتدار

نیــز شــاهد آن خواهیــم بــود و ایــن چیــزی
ً
اســت کــه معمــوال بــه آن تکیــه میشــود.

کــه بــه آن تکیــه کــرده بودیــم ،یکبــاره از

شهیدســلیمانیهســتند؛این،اعتراف

مقاومتهــای صادقانــه ،بــه دولتهــای

پشــتمان کنــار کشــیده شــد .درعینحــال

یــک دانشــگاه آمریکا�یــی اســت .در

اســتکباری و ظالــم تکیــه نمیکننــد ،بلکــه به

احساســات دیگــری نیــز در ما بــه وجــود آمد.

ســطحملتهــایمنطقــهوضعیــت

ملتهــای خــود تکیــه و اعتمــاد میکننــد.

ایــن که حاجقاســم رســتگار شــد و ایــن همان

چگونــه اســت؟ تأثیــر خــون

مــن بــر ایــن بــاورم کــه ملتهــا در منطقــه ما

پایانی اســت که آرزویش را داشــت و آرزویش

شهیدســلیمانی و شــهادت وی را بــر

بهخوبــی دریافتهانــد حاجقاســم ســلیمانی

محقــق شــد .مــا بــه او میگفتیــم حاجــی!

فضایکلــیملتهایمنطقــهچگونه

چــه کســی بــود و انشــاءهللا آمــاده خواهنــد

اینقــدر از شــهادت ســخن گفتــی کــه مــا را

میبینید؟

بود .شــما بــه یمــن نــگاه کنیــد ،به فلســطین

خســته کــردی .بنابراین به خــود گفتیــم تمام

خــو ن حا جقاســم ســلیمانی و ابومهــدی

نــگاه کنیــد ،بــه لبنــان و تظاهرا تهــا و

شــد؛ ایــن مــرد ،راحــت شــد و بــه آرزویــش

المهنــدس تمــام منطقــه را دگرگــون کــرد؛

مراســم بــزرگ تشــییع و تظاهرا تهــای

رســید .پــس هماکنــون در ملکــوت اعــا و

زیــرا ملتهــای منطقــه بــه حقیقتی رســیدند

میلیونــی عــراق بنگریــد؛ بنابرایــن مــا بــه

در جــوار پیامبــران ،شــهدا و صدیقیــن آرام

کــه بهشــدت نیــاز بــه شــناختن و دیــدن آن

امیــد خداونــد در برابــر یــک جنبــش جدیــد

گرفتــه اســت .ایــن مــرد پــس از چندیــن دهه

داشــتند .مــن بــه شــما میگویــم آمریــکا بــا

قــرار داریــم کــه روزبــهروز رشــد میکنــد و

زحمــت و تــاش بــه آرزویــش دســت یافــت

تــرور شهیدســلیمانی و ســپس بــا رونما�یــی

بــه فضــل اقدامــات مقاومتــی مســتمر،

و ایــن یــک آرزوی ذاتــی یــا شــخصی نیســت؛

از معاملــه قــرن ،بــه بصیــرت و آ گاهــی

انشــاءهللا بــه اهــداف و آرمانهــای مدنظــر

بلکــه آرزو�یــی سرشــار از ارزشهــا و مملــو از

ملتهــا کمــک کــرد .کســی کــه معاملــه قرن

خــود خواهــد رســید.

آمریکا با ترور
شهیدسلیمانیو
سپس با رونما�یی
از معامله قرن ،به
بصیرت و آگاهی
ملتها کمک کرد.
کسی که معامله
قرن ًرا رد میکند،
قطعا خود را در کنار
خون حاجقاسم
سلیمانی
میبیند و کسی
که حاجقاسم
سلیمانی و
مقاومت ًرا دوست
دارد ،قطعا خود
را در برابر معامله
قرن میبیند
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دی
سلیمانی
تاریخــی ۲۷
جمعــهحاجقاسم
شهادت سردار
نماز

خطبه فرمانده
در نکوداشت سرباز

محمدمهدیشریعتمدار،دیپلماتوتحلیلگر ارشدمسائلمنطقه
نگارنــده ایــن ســطور از ماههــای آغازیــن انقــاب ،در کار ترجمــه و تنظیــم خطبههــای عربــی بــرای
ام ــام جمع ــه دائ ــم ته ــران ب ــوده اس ــت و از ای ــن رس ــانه انق ــاب خاطرهه ــای فراوان ــی دارد؛ در روزگاری
ه ب ــرای انتق ــال پی ــام انق ــاب اس ــامی ب ــه م ــردم مس ــلمان
ک ــه منب ــر نم ــاز جمع ــه ،اصلیتری ــن رس ــان 
بــود .یادداشــت آقــای محمدمهــدی شــریعتمدار ،دیپلمــات و تحلیلگــر ارشــد مســائل منطقــه را درباره
خطبههایعربیرهبر انقالبدر نماز جمعهدیماه ۹۸میخوانید:
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فرمانــده کــه همــه ســخن خــرد و جــان

منــادی وحــدت و نهضــت امــت بــود،

امــام جمعــه و امیــر جماعــت ،افــزون بــر

خویــش را در بغــض فروخفتــه برآمــده

بــه مــدد همیــن ســلیمانی بنیــان جبهــه

ســوک و ســتودن ســپهبد ،نقشــه راه امت

شقشــقهگونش در آن نمــاز تاریخــی بــر

مقاومــت را در غــرب آســیا گذاشــت تــا

در جهــان پساســلیمانی بــود ،جهانــی

پیکرهای پاک ســربازش و ســرباز سربازش

ســنگ بنــای تمــدن مهــدوی باشــد.

شــوریده بــر ســتم و در انتظــار منجــی

بــر زبــان آورده بــود کــه "اللهــم إنــا النعلــم
منهــم إال خیـ ًـرا" و سرشــک دیــده اش خبــر

مــن همچنــان در �پــی پاســخ بــه ایــن

کــه ســید علمــدار ایــن جهــان ،در تمهیــد

از سـ ّـر دل م ـیداد ،در نکوداشــت ســرباز.

پرسشــم کــه چــرا امــام جمعــه دیریــن

ظهــورش ،بــر خلــق رنجــور از دیجــور و

تهــران و رهبر امــروز امــت ،پس از  ٨ســال

ســتم و ســیاهی و منتظر و شــیدای شــکوه

رهبــر انقــاب کــه در ســالروز انفجــار نــور

و دو هفتــه پــس از شــهادت قاســمش در

دولــت کریمــان امــا کــرد.

از شــهر مقــدس قــم در نوزدهــم دی،

مصــای جمعــه حضــور یافــت و بــاز هــم

امــا خطبــه عربــی را کــه آقــا آغــاز کــرد ،مــرا

از ویژگیهــای ســلیمانی و ابومهــدی

در نکوداشــت او داد ســخن داد؟

بــه چهــل ســال پیــش بــرد ،زمانــی کــه او

ســخنها بــر زبــان رانــده و گفتــه بــود:

"آقا"�یــی کــه میشناســیم ،گو�یــی دل

پــس از آقایــان ســید محمــود طالقانــی و

ســردار در شــهادت سرشــار از معنویــت

آرام نکــرده بــود .انــگار حــس میکــرد،

شــیخ حســینعلی منتظــری ،در بیســت و

خــود «قیامتــی به پــا کــرد» کــه «در مقابل

هنــوز رســم وفــای معهــود خویــش بــه جــا

هشــتم دی  ١٣۵٨امامــت جمعــه تهران را

او مــن تعظیــم میکنــم».

نیــاورده ،عظمــت تعظیــم امیــر بــه مامور

عهــده دار شــد و تنهــا کســانی کــه آن روزها

و چــه تعبیــر یکــه و بــی ماننــدی؛ و چــرا

را بــه ملــت عظیــم نشــان نــداده و پــاس

را زیســته انــد و بــه مناســبات حاکــم بــر

تعظیــم نکنــد ایــن فرمانــده تاریــخ ســاز

قــدر و منزلــت آن قهرمــان ملــی ،بــه قــدر

میــدان مبــارزه و عــرف فقیهــان و عالمان

در برابــر ســربازی کــه خشتخشــت بنــای

کفایــت نداشــته ،بــر اوســت کــه او را حتی

حــوزه آشــنایند ،میداننــد کــه ایــن

تمــدن اســامی را بــا هــر گام و حتــی دم و

فراتــر از فرمانــده مقاومــت در منطقــه

جانشــینی ،از میــان آن همــه گزینههــای

بــازدم شــجاعانه خــود در محاصرههــای

پرآشــوب مــا ،کــه بــه عنــوان جهانمــرد و

آن روز و روزگار چــه معنا�یــی دارد و امــام

دشــمن بنــا نهــاده بــود؛ تمدنــی کــه

رهبــر جهانــی مبــارزه بــا ســتم و اســتکبار

راحــل رضــوان هللا علیــه ،چــه زودهنــگام

خامنــهای دغدغهمنــد و آرمانخــواه ،از

و اشــغالگری صهیونیســتی و تروریســم

در اندیشــه تضمیــن ســامت راه انقــاب

نوجوانــی خــود و از ســویدای دل و با همه

تکفیــری دســتآموز ،بــرای تحقــق صلــح

بــود .اکنــون میفهمــم ،چــرا امــام در

ســوز بیــان و تــوش و تــوان و ایســتادگی

و عــدل و حــق و رشــد و پیشــرفت ،بــه

حکــم خــود ،بــر شایســتگی خامنــهای

و نســتوهی در تــاش برســاختن آن بــود.

دیگــران بشناســاند.

جــوان در علــم و عمــل تاکیــد و بــرای او

اصــا او از آن هنــگام کــه در مدرســه

و دیگــر آن کــه در ادامــه راه آن شــهید

توفیــق در ارشــاد و هدایــت مــردم را از

ســلیما نخان شــیفته نــواب شــد و

شــاهد ،راهبردهــا و برنامــه عمــل ایــران و

خــدای منــان طلــب کــرده بــود.

همچــون او کــه در مصر و شــامات

انقــاب و مقاومــت و امــت را در ســتیز بــا

حضــرت آیــتهللا خامنــهای مبــدع

اســتکبار بیان کنــد که نکوداشــت شــهید،

خطبــه عربــی در

جمعــه

تنهــا بــا ادامــه راهــش معنــا مییابــد.

تهــران بــود .هنــوز طنیــن صــدای او

نمــاز

خطبــه بیســت و هفتــم دی

را در گــوش دارم کــه بــا "الســام علــی

مــا ه ١ ٣ ٩ ٨

اإلخــوة و األخــوات المســلمین فــی
کل مــکان" خطابــش را آغــاز میکــرد
و اهالــی عــرب خوزســتان را از
یــاد نمیبــرد
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و در عیــن حــال تاکیــد داشــت کــه

جوانــان آن دیــار ،بخشها�یــی از عیــن

جمهــوری میگــذرم کــه بــه فراخــور

آبــادان و اهــواز را بــا همیــن تلفــظ رایــج

خطبههــای ایشــان را از بــر کــرده انــد و

زمانــه ،پیــام انقــاب و دفــاع مقــدس

فارســی بخوانــد ،نــه چنــان کــه در میــان

بــا همــان طنیــن و ادا بازگو�یــی میکننــد

در آنهــا محــوری تریــن ســخن بــود .در

مخاطبانــش در خوزســتان ســرافراز رایــج

و دل خــوش دارنــد کــه دل بــه انقــاب

زمــان رهبــری ،بیــان راه امــام کــه عــاوه بر

ای عاشــق زبــان
بــود و هســت .خامنــه ِ

اســامی بســته انــد و ایــن تــاش را نشــان

خطبــه تاریخــی چهلــم رحلــت او ،بیــش از

آن میدانســتند .شــاید دلپذیرتریــن

ســی ســال اســت کــه همــاره در چهاردهــم

لحظــه ،زمانــی بــود کــه خســته از رمــی

خــرداد هــر ســال ادامــه دارد ،فلســطین

واحــد همــه ایــران پــا میفشــارد.

جمــرات روز دوازدهــم ذیحجــه کــه تــا
ِ

و روز جهانــی قــدس ،بیــداری اســامی

نســل مــن نیــک میدانــد کــه در روزگار

اذان ظهربایــد در محــدوده منــی مانــد

و خطبــه مانــدگار رهبــری پــس از آغــاز

محدودیــت رســانهها و تبــادل اطالعــات،

و بعــد از اذان بــه ســوی مکــه شــتافت،

مــوج جنبــش مــردم مصــر ،از مهــم تریــن

منبــر نمــاز جمعــه ،خــود رســانهای

در کنــار ســتونی بــر روی زانــوان خــود بــر

مواضــع و خطبههــای او در منبــر جمعــه

تمامعیــار بــود کــه امــام مــا آن را بــرای

زمین نشســتم و دو مــرد ســالخورده عامی

اســت .خطبــه بیســت و هفتــم دی ســال

انتقــال پیــام انقــاب اســامی بــه مــردم

و کاســب از بحریــن مــرا دعــوت کردنــد که

گذشــته امــا هــم از جهــت عطــر ســلیمانی

مســلمان به کار گرفــت .نهاد نمــاز جمعه

بــر زیرانــداز آنهــا لختــی بنشــینم .وقتــی

آن و هــم از منظــر اســتقرای مســایل امــت

در ایــران همــواره پویــا و اثرگــذار بــوده و بر

تعارفــات کوتاهــی انجــام شــد ،بیمقدمه

اســامی و جهــان معاصــر و تاکیــد حرکــت

خــاف بعضــی کشــورهای اســامی ،بــه

از مــن که افتخــار ترجمــه همزمــان بعضی

بــه ســوی تمــدن نویــن اســامی در تاریــخ

جــای قرائــت متــن واحــد نهــاد اوقــاف و

ســخنرانیهای رهبــری را بــه عربــی بــرای

نمــاز جمعه تهــران و ایــران و جهــان یگانه

عربــی ،در اینجــا حتــی در حــد لفــظ ،بــر

اصــول امنیــت ملــی و پــاس داشــتن زبان

خطبهبیستو
هفتمدیماه١٣٩٨
امامجمعهوامیر
جماعت،افزون
بر سوکوستودن
سپهبد،نقشه
راهامتدر جهان
پساسلیمانیبود،
جهانیشوریده
بر ستمودر انتظار
منجیکهسید
علمدار اینجهان،
در تمهیدظهورش،
بر خلقرنجور از
دیجور وستمو
سیاهیومنتظر و
شیدایشکوهدولت
کریمانامالکرد.

36

امــور دینــی  ،رســانه آگاهــی بخــش مــردم

پخــش از شــبکهها داشــتم ،پرســیدند

اســت.

و روزآمــد شــدن آنــان نســبت بــه محیــط

کــه آیــا تــو مترجــم ســیدالقائد نیســتی؟

دشمنشناســی و تشــخیص دقیــق قاتالن

پیرامونــی اســت و الگــوی امــام جمعــه

بنــدگان خــوب خــدا چنــان پیگیــر دائــم

شــهید مبــارزه بــا تروریســم ،درآمیختــن

تهــران گــواه آن اســت.

بیانــات آقــا بودنــد و بــر عمــق جــان آنــان

خــون شــهیدان ایرانــی و عراقــی ،مشــق

نگارنــده این ســطور کــه از همــان ماههای

نشســته بــود کــه بــه انــدک گفتگو�یــی

انتقــام بــا ضربــه بــه ابهــت آمریــکا در

آغازیــن ،در کار تهیــه و انتشــار خطبههــای

چندثانی ـهای ،صــدای مترجــم را در جا�یــی

عیناالســد و تاکیــد بــر ایــن کــه مجــازات

عربــی مانــدگار جمعــه تهــران بــرای تنهــا

کــه در مظــان شناختهشــدن نبــود ،ایــن

اصلــی خــروج نیروهــای متجــاوز از منطقه

امــام دائــم و همــه امامــان موقــت درگیــر

دو مــرد عامــی تشــخیص دادنــد.

اســت ،عظمــت مــوج مردمــان عاشــق

بــوده اســت ،خاطرههــا از ایــن رســانه

همــه اینهــا را بــرای امروزیــان و آینــدگان

در جــای جــای جهــان اســام کــه بــه

انقــاب در ســینه دارد و شــاهد دقــت

و تاریــخ مینــگارم .درک ایــن اثرگــذاری

تعبیــر او مظهــر «قــدرت مــا و شما»ســت
«قدر تهــای

بیماننــد رهبــر عزیــز در انتخــاب واژگان

در عصــر انفجــار اطالعــات و ارتباطــات و

کــه

و برگــردان بــه عربــی بــوده اســت .لحــن

ماهــواره و فضــای مجــازی و شــبکههای

پوشــالی»غالب شــود ،در دیباچــه ایــن

میتوانــد

بــر

و صالبــت بیــان او امــا نیــازی بــه بیــان

اجتماعــی ،در مقایســه بــا زمانــهای کــه

خطبــه بیــان شــده اســت.

نــدارد .بــه خوبــی بــه یــاد دارم کــه در

هیــچ کــدام از اینهــا نبــود ،میتوانــد نقش

تحلیــل ماهیــت غــرب و خدعــه و هیمنــه

متــن یکــی از خطبههایــش ،از «آرزوهــای

رســانه نماز جمعــه و خطبههــای عربی آن

و توطئــه و ســلطه او ،غــده ســرطانی رژیــم

فروخفتــه مســلمین» ســخن رانــده بــود

را کمــی نشــان دهــد .بــی گمــان نخبــگان

صهیونیســتی و ضربــه بــزرگ انقــاب

و مــن ،متحیــر کــه بــرای ایــن اصطــاح

و مراکــز تصمیــم ســازی در منطقــه هــم

اســامی و شکســتهای مکــرر آمریــکا،

بدیــع چــه برابرنهــادی در زبــان عربــی

هــر هفتــه منتظــر زمــان ایــراد خطبههــای

از دیــد رهبــر فرزانــه انقــاب مایــه بیــداری

بگــذارم کــه هــم مفهــوم را بــه مخاطــب

جمعــه تهــران بودنــد تا خــأ دشــواریها و

هرچــه بیشــتر ملتهــا شــده کــه در کنــار

برســاند و هــم ذوق و طبــع مشکلپســند

قلــت منابــع را در شــناخت ایــران انقــاب

قــدرت ایــران و مقاومــت در برابــر آمریکا،

او را راضــی کنــد و شــاید ،شــش یــا هفــت

پرکننــد و موضــع ایــران را از تریبــون نمــاز

فضــای عمومــی منطقــه و روحیــه ملتها

بــار ترکیــب پیشــنهادی را تغییــر دادم تــا

جمعــه بشناســند .شــواهد بــر ایــن گــزاره

را تغییــر داده ،بــه گون ـهای کــه سرنوشــت

ایشــان رضایــت داد.

بســیار اســت کــه خــود مقالــی جداگانــه

محتــوم منطقــه ،آزادی از هیمنــه اســتکبار

در ایــام حــج یــا در مواجهــه بــا عاشــقان

اقتضــا دارد.

و آزادی فلســطین معرفــی میشــود؛

انقــاب ،بــه ویــژه از کشــورهای خلیــج

از جمعههــا و خطبههــای حضــرت

مســئولیتی کــه بــر عهــده همــه ملــت

فــارس ،بارهــا شــاهد بــوده ام کــه

آیــتهللا خامنــهای در زمــان ریاســت

هاســت کــه بایــد خــود و علمــای دینــی
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تفرقــه را کنــار بگذارنــد و روی بــه ســبک
زندگــی نویــن اســامی آورنــد.

تصویر دستنوشته رهبر انقالب برای متن خطبههای عربی نماز جمعه  ۲۷دی  98که جهت ترجمه عربی در اختیار مترجم قرار گرفته است.

همــکاری دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
رســانهها بــرای برســاختن تمــدن نویــن،
پیمــان نیروهــای نظامــی بــرای رها�یــی
منطقــه از جنــگ و تجــاوز ،ارتبــاط بازارهــا
بــرای نجــات اقتصــاد کشــورها از ســلطه
شــرکتهای غارتگــر و تبــادل دیــدار
ملتهــا بــرای نزدیکــی دلهــا و اندیش ـهها
و جانهــای مــردم و افزایــش وحــدت و
مــودت را ولــی امــر مســلمین ،راه حــل
بحــران کنونــی جهــان اســام میدانــد.
حضـــرت آیـــتهللا خامنـــهای مجـــددا
تاکیـــد میکنـــد کـــه اســـتکبار رونـــق
اقتصـــادی خـــود را بـــه بهـــای نابـــودی
ثـــروت ملتهـــای مـــا رقـــم میزنـــد
کـــه میخواهـــد فلســـطین بـــی دفـــاع
باش ــد و در س ــوریه و لبن ــان ،دولتها�ی ــی
پی ــرو حاک ــم باش ــند و ث ــروت نفت ــی ع ــراق
را بـــه تـــاراج بـــرد کـــه آزمـــون دشـــوار
ســـوریه و فتنههـــای پیا�پـــی در لبنـــان و
ویـــران ســـازی عـــراق و در اوج آنهـــا تـــرور
ســـلیمانی و مهنـــدس از نشـــانههای
تـــاش دشـــمن بـــرای ایجـــاد جنـــگ
داخلـــی و حـــذف نیروهـــای مؤمـــن
اســـت.
امــام مســلمین در پایــان ،گشــودن
صفح ـهای نــو ،بیــداری وجدانهــا و قلــوب
مؤمنــان و احیــای اعتمــاد بــه نفــس را از
خــدا طلــب میکنــد و تدبیــر ،اســتقامت و
عدم تــرس از دشــمن را -چنــان که در ســیره
ســلیمانی تجلــی یافــت -تنهــا راه نجــات
معرفــی میکنــد.
نقشــه راهــی چنیــن جامع و فشــرده ،روشــن
اســت کــه مشــعلی فــراراه همــه نیروهــای
مقاومــت خواهــد بــود .و چنیــن بــود.
ســالی کــه از شــهادت ســلیمانی گذشــت و
تحــوالت منطقــه و جهــان ،در روزهــای حال
و آینــده ایــن واقعیــت را در تاریــخ ثبــت
خواهــد کــرد.
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حضرت آیتهللا خامنهای در خطبههای نمازجمعه  27دی  98تشییع شهیدسلیمانی را از ایامهللا دانسته و به
تشریح ویژگی «روزهای خدا» و وظایف مردم در قبال این روزها پرداختند .در این اطالعنگاشت مسئله ایامهللا
در بیانات رهبر انقالب تبیین شدهاست.
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روز بیســـتوهفتم دیمــــاه  ۱۳۹۸در
حالیکه ۱۴روز از شهادتشهیــدسپهبــد
حــاج قاسم سلیمــانی مـــیگذشـــت،
حضـــــــرتآیتهللا خامنـــهای در نمـــاز
جمعــه تهــران حضــور یافتنــد و در جمــع
پـــر شـــور مـــردم بصیـــر و انقالبـــی کـــه
داغـــدار ســـردار آســـمانی خـــود بودنـــد،
بـــه ایـــراد خطبـــه پرداختنـــد.
رهبـــر انقـــاب اســـامی در خطبههـــای
ای ــن نم ــاز جمع ــه ،ب ــا تجلی ــل از حض ــور
معجزهگـــون ملـــت فهیـــم در تشـــییع
پیکـــر مطهـــر حـــاج قاســـم ســـلیمانی
و یارانـــش و نیـــز پاســـخ کوبنـــده ســـپاه
در حملـــه بـــه پایـــگاه آمریکا�ییهـــا
در عیناالســـد بـــه عنـــوان دو یـــومهللا
درسآمـــوز و تعیینکننـــده ،نکاتـــی را
پیرام ــون ابع ــاد ش ــخصیتی و مدیریت ــی
شـــهید ســـلیمانی بیـــان کردنـــد.
تصاوی ــری از ای ــن روز تاریخ ــی ته ــران را
مـــرور میکنیـــم:
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پروندهمکتبحاجقاسم
«مکتب حاج قاسـم سـلیمانی»؛ این تعبیر اولین بـار در نماز جمعه بیسـتوهفتم دیماه  ،۱۳۹۸دو هفته بعد از شـهادت سـپهبد شـهید
حاجقاسـم 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 درسآمـوز نـگاه کنیم».
یعنی «سـرباز قاسـم سـلیمانی» که روزگاری شـاگرد خوب مکتب امـام (ره) بود ،امـروز ،راهـش ،زندگیاش ،افکار و اخالقش شـد مدرسـه
درسآموز و الگوی یـک ملت! ویژهنامه مجازی مسـیر ،در ایـن پرونده به بررسـی ابعاد مختلف این اسـطوره مقاومت اسلامی میپردازد،
تحـت عنـوان «مکتب حاج قاسـم».
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گفتوگوبانخستوزیر اسبقعراقدربارهشهیدسپهبدحاجقاسمسلیمانی

دلسـوز عراقمقتدر

آقــای نــوری المالکــی رئیــس حــزب اســامی الدعــوه عــراق اســت ،حزبــی کــه در ســال ۱۳۵۷رژیــم صــدام دســتور

ً
و رســما اشــغالگر نامیــده شــدند .آمریــکا
در افغانســتان هــم همیــن نقــش را ایفــاء
کــرد .میتوانیــم بگوییــم پــس از حادثــه
اصابــت هواپیماهــا بــه بر جهــای تجــاری
آمریــکا ،ایــن کشــور ،نیروهــای خــود را بــا
تمــام تــوان بــه منطقــه مــا ،یعنــی منطقــه
خاورمیانــه یــا منطقــه کشــورهای اســامی
گســیل کــرد .گو�یــی چنیــن اتفاقــی از پیــش
طراحــی شــده بــود.

اعــدام تمامــی اعضــای آن را صــادر کرد.المالکــی در فروردیــن ۱۳۸۵نخسـتوزیر عراق شــد و تــا شــهریور  ۱۳۹۳در مقام

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران

نخسـتوزیری باقی مانــد .او یکی از نزدیکترین مســئوالن عراق بــه مواضع نظام جمهوری اســامی و محــور مقاومت

مــا شــاهد فعالیتهــای محــور اســامی

اســت .با اینحــال هنــگام خوانــدن مصاحبه بــا ایــن دولتمرد شــیعه اهــل کربــا متوجــه دیــدگاه منطقــی و منصفانه

بودیــم؛ محــوری کــه رفتهرفتــه پیــروز شــد،

او بــه مواضــع جمهــوری اســامی میشــوید .المالکــی نــگاه ویــژه و تــوأم بــا احترامــی عمیــق و قدرشناســانه بــه ســردار

امتــداد پیــدا کــرد و دامنــه فعالیتهــای

شهیدمان،حاجقاسمسلیمانیدارد؛نگاهشجاعانهایکهستودنیاست.

آن گســترش یافــت .از همی ـنروی ،آمریــکا
ه بــه منطقــه اســامی مــا  -چــه در
بــه حمل ـ 

از شــما متشــکریم کــه ایــن

بــوده باشــد .ایــن احتمــال هــم وجــود دارد

افغانســتان و چــه در عــراق  -متوســل شــد.

فرصــت را در اختیــار دفتــر حفــظ و

کــه حادثــه مذکــور واقعــی بــوده و طــی آن

ایــن حملــه پــس از مدتــی گســتردهتر شــد و

نشر آثار  رهبر انقالب قرار دادید.

القاعده بــرای آســیبزدن به دولــت آمریکا

از شــما ســپا سگزارم .همچنیــن از

تــاش کــرده باشــد .در هــر دو حالــت ،یعنی

الســیدالقائد و دفتــر ایشــان بــرای انجــام

چــه ایــن حادثــه از ســوی آمریــکا و اســرائیل
ً
برنامهریــزیشــده و چــه واقعــا رخ داده

آرزوی توفیقــات روزافــزون دارم.

باشــد ،بههرحــال ،ایــاالت متحــده آمریــکا

ایــن گفتوگــو تشــکر میکنــم و بــرای شــما

از آن بــه شــکلی بــد و منفــی بهرهبــرداری و
میدانیــم ایــاالت متحــده آمریــکا

سوءاســتفاده کــرد .آمریکا�ییهــا بــه دنبــال

بــه بهانــه حادثــه یــازده ســپتامبر بــه

حادثــه یــازده ســپتامبر ،جهــان را مجــازات

منطقــه غــرب آســیا حملــه کــرد.

کردنــد؛ بــه گونــهای کــه جهــان پــس از

آمریــکا ابتدا به افغانســتان و ســپس

حادثــه بر جهــای تجــاری محکــوم شــد و

بــه عــراق حملــه کــرد .در طــول

تحــت تعقیــب واشــنگتن قــرار گرفــت.

یازدهســال گذشــته دیدیــم ایــاالت

ایــاالت متحــده آمریــکا چنیــن حقــی را بــه

پیاد هکــردن

خــود داد و فرامــوش کــرد عضوی از شــورای

پروژههــای خــود در منطقــه ،بــه ویژه

امنیــت و ســازمان ملــل متحــد اســت.

در عــراق تــاش میکنــد .بــا

آمریــکا فراموش کــرد تمــام شــورای امنیت

اینحــال ،حا جقاســم ســلیمانی

و ســازمان ملــل در ایــن کشــور خالصــه

حو
همچــون ســدی در برابــر ایــن طــر 

نمیشــود .واشــنگتن بــرای حملــه بــه

نقش ـههای آمریــکا ایســتاد .دیــدگاه

عــراق بــه دنبــال کســب موافقــت ســازمان

متحــده

بــرای

شما در این خصوص چیست؟

ملــل متحــد نرفــت و بــدون مجوز ســازمان

حاجقاسم
سلیمانی فردی
قوی ،امین و
مخلص بود که
محور مقاومت
را در این برهه
زمانی حساس و
ِ
خطرناک ،رهبری
و فرماندهی کرد؛
این درحالی است
که تمام جهان از
دستگاههای
های
قدرت دستگا ه
اطالعاتی ایاالت
متحده آمریکا
در عراق و منطقه
به شدت هراس
داشتند .ایشان
به اراده خداوند
ایمان راسخ داشت
و ایمان زیادی به
رهبران اسالمی
در ایران و دیگر
مناطق مانند
عراق ،سوریه و
لبنان داشت؛
تیزبین ،قوی و با
همت و اراده بود و
به همین دلیل در
آن مرحله ،محور
مقاومت را با
موفقیت و پیروزی
هدایت و رهبری
کرد

آمریــکا وارد مواجهــه بــا جمهــوری اســامی
ایــران شــد .در واقــع بایــد گفــت آمریــکا از
ایــن کــه یــک محــور قدرتمنــد در منطقــه
شــکل گیــرد در هــراس بــود.
ایــن محــور ،چــه محــوری بــود؟ محــوری
کــه تهــران ،تشــیع ،جهــان اســام،
توانمند یهــای مالــی ،توانمند یهــای
انســانی و موقعیــت جغرافیا�یــی ،در
مرکزیــت آن قــرار داشــتند .وجــود تمــام
عناصــر و مؤلفههــای مذکــور موجــب شــد
زمینــه بــرای وجــود یــک محــور جدیــد پــس
از فروپاشــی شــوروی ســابق فراهــم باشــد.
بنابرایــن ،منطقــه ما در آســتانه شــکلگیری
یــک محــور رقیــب در آن قــرار گرفــت؛ چون
امــکان تشــکیل چنیــن محــوری را داشــت.
بــه همیــن دلیــل ،تمامــی تالشهــای
پیشــین و کنونــی بــرای ضربــهزدن
بــه نظامهــای حاکــم در لبنــان ،عــراق،
ســوریه ،یمــن و دیگــر مناطــق برنامهریــزی

درخصــوص حادثــه یــازده ســپتامبر

ملــل وارد ایــن کشــور شــد .ابتــدای ورود

و برخــورد هواپیماهــا بــا بر جهــای

آمریــکا بــه عــراق ،از نیروهــای این کشــور ب 
ه
ً
عنــوان نیروهــای اشــغالگر یــاد شــد و واقعا

ایــن اقــدام ممکــن اســت یــک اقــدام

هــم اشــغالگر بودنــد .پــس از مدتــی ،از آنها

ازپیشبرنامهریزیشــده توســط آمریــکا

بــه عنــوان نیروهــای ائتــاف بینالمللــی

بــرای فراهــمآوردن مقدمــات حملــه بــه

یــاد شــد ،درحالیکــه آنهــا بــه معنــای

و محکــم شــکل گرفتــه اســت .واقعیــت

کشــورها تحت پوشــش مبــارزه با تروریســم

واقعــی کلمــه ،نیروهــای اشــغالگر بودنــد

ایــن اســت ایــن محــور ،بــا اراده فراگیــر

تجــاری آمریــکا ،میتوانیــم بگوییــم

شــدند .همچنیــن تالشهــای زیــادی بــرای
محاصــره ایــران صــورت گرفتــه و میگیــرد.
هــدف اصلــی و اساســی از ایــن اقدامــات،
ســرنگونکردن و لطمــهزدن بــه محــوری
اســت کــه بــا برداشــتن گامها�یــی قــوی
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مردمــی تشــکیل شــده و بــه آن معناســت

داشــت .او تیزبیــن ،قوی و بــا همــت و اراده

ســلیمانی و بــرادران مجاهــدش را تحمــل

کــه برخــی نظامهــای عربــی در ایــن محــور

بــود بــه همیــن دلیــل در آن مرحلــه ،محــور

کننــد؛ برادرانــی کــه از ایــران و خــارج از ایران

تهــای آنهــا در قالــب
قــرار ندارنــد؛ امــا مل 

مقاومــت را بــا موفقیــت و پیــروزی هدایت

همــراه او بودنــد.

احــزاب و جنبشهــای مختلــف ،ب ه ویــژه در

و رهبــری کــرد .زمــان ســپری شــد و ایــاالت

فلســطین ،لبنــان ،عــراق و دیگــر مناطــق در

متحــده آمریــکا او را هــدف قــرار داد .علــت

چنــدی پیــش حضــرت آیــتهللا

کنــار ایــن محورنــد.

ایــن مســئله ،آن بــود کــه غربیهــا بــه ایــن

خامنــهای تأکیــد کردنــد شــهید

حا جقاســم ســلیمانی فــردی قــوی،

درک رســیدند کــه حاجقاســم ســلیمانی

ســلیمانی بــا همراهــی بــرادران

امیــن و مخلــص بــود کــه در ایــن محــور،

خطــر بزرگــی بــرای اهــداف آنهــا محســوب

مجاهــدش در عــراق توانســتند ایــن

نقشآفرینــی و محــور مقاومــت را در ایــن

میشــود .آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کشــور را از دهــان آمریکا�ییهــا خار ج

برهــه زمانــی حســاس و خطرنــاک ،رهبــری

کــه حاجقاســم ســلیمانی بــا ایــن اراده و

کننــد .نقــش شــهید ســلیمانی را بــه

و فرماندهــی کــرد .ایــن درحالــی اســت

عظمــت و بزرگــی میتوانــد بــه عنــوان

ویــژه در عــراق چگونــه ارزیابــی

کــه تمــام جهــان از قــدرت دســتگاههای

یــک محــور رقیــب در برابــر محــور غربــی

میکنید؟

اطالعاتــی ایــاالت متحــده آمریــکا در عــراق

بایســتد .به همیــن دلیــل ،هدفقرارگرفتن

واقعیــت آن اســت زمانــی کــه نظــام حــزب

و منطقــه بــه شــدت هــراس داشــتند .بــا

او توســط آمریــکا دور از انتظــار نبــود.

بعثــی در عــراق توســط ایــاالت متحــده

اینحــال ،حاجقاســم ســلیمانی  -کــه مــن

شــاید او بیــش از آنچــه بایــد عمــر کــرد؛

آمریــکا ســاقط شــد و نیروهــای آمریکا�یــی

در کنــار او بــودم و بــا او کار کــردم  -نگرشــی

شبینــی میشــد ایــن مجرمــان
چــرا کــه پی 

بــا اراده جامعــه جهانــی وارد عــراق شــدند،

روشــن و واضح داشــت .او بــه اراده خداوند

و جنایتــکاران ،خیلــی زودتــر از اینهــا او را

تعــداد ایــن نیروهــا بــه صدوپنجــاه هــزار

ایمــان راســخ داشــت .او همچنیــن ایمــان

هــدف قــرار دهنــد .کار بــه جا�یــی رســیده

نفــر میرســید .ســازمان ملــل متحــد بــا

زیــادی بــه رهبــران اســامی در ایــران و

بــود کــه جنایتــکاران دیگــر نمیتوانســتند

ه جهانــی ،اداره عــراق را
اتفاقنظــر جامعــ 

دیگر مناطــق ماننــد عــراق ،ســوریه و لبنان

فعالیتهــا ،اقدامــات و تحــرکات قاســم

بــه دســت آمریکا�ییهــا ســپرد .اداره فرآیند

| ویژهنامه شهید پیروز | بهمن 1399

امنیتــی و سیاســی عــراق بــه واشــنگتن

و حاجابومهــدی المهنــدس و

واگــذار شــد .بــه عبــارت بهتــر ،کشــور بــه

همرزمانشــان،نماینــدگانپارلمــان

دســت آمریکا�ییهــا افتــاد و طبیعی اســت

عراقطر حخروجنیروهــایآمریکا�یی

برخورد با این تعــداد از نیروهــای آمریکا�یی

از خــاکایــنکشــور راتصویــبکردند.

و حجــم گســترده تســلیحات آنهــا آســان

علــتهــمآنبــودکــهآمریکا�ییهــا،

نبــود .عــراق از وجــود نیروهــای نظامــی

شــهیدالمهنــدسراکــهمســئولیت

آمریــکا در کشــور خــود رنــج میبــرد ،امــا

رســمیداشــتوشــهیدســلیمانیرا

نگــرش واضــح و تکاملیافتــهای کــه مــا

کــهمهمــانرســمیعــراقبــود،تــرور

در عــراق ،ایــران و منطقــه داشــتیم ایــن

کردنــد.بــهنظــر شــما،اجــرایطــر ح

بــود کــه وجــود نیروهــای آمریکا�یــی در

مصــوبپارلمــانکــهنماینــدهملــت

ســرزمین عــراق بــه معنــای عــدم ثبــات

عــراقمحســوبمیشــود،چگونــه

منطقــه اســت.

میسر خواهدبود؟

اکنــون هــم بــه صراحــت میگویــم بقــای

عملیات
ابتــدا بایــد بگویــم ایــن تــرور ،یــک
ِ
ً
کامــا محکــوم اســت و نمیتــوان آن را
ُ
چیــزی جــز قلدرمآبــی دانســت .ایــن

ـراق بیثبــات و یــک منطقــه
وجــود یــک عـ ِ

عملیــات توســط گروهــی از ســارقان

نیروهــای آمریکا�یــی در عــراق ،هرچنــد
بــه شــکل محــدود باشــد ،بــه معنــای
بیثبــات اســت .براســاس آنچــه گفتــه

و مجرمــان انجــام شــد و نمیتــوان آن

شــد ،مــا اتفاقنظــر داشــتیم کــه نیروهــای

را توصیــف کــرد .ایــن مجرمــان ،بــا

آمریکا�یــی بایــد از خــاک عــراق خــارج

پهپادها یشــان ،افــراد و مجاهــدان

شــوند .پــس از مدتــی توافقنامــه امنیتــی

را در ســرزمین خــود هــدف قــرار دادنــد؛

 -اســتراتژیک ســال  2008امضــاء شــد و

بنابرایــن ،چنیــن عملیاتــی در طــول

ایــن توافقنامــه در ســالهای  2010و 2011

تاریــخ همــواره محکــوم باقــی خواهــد

بــه مرحلــه اجــرا رســید .بــهایــنترتیــب،

مانــد .هــم حاجقاســم ســلیمانی و هــم

نیروهــای آمریکا�یــی از عــراق خــارج شــدند

حاجابومهــدی المهنــدس افــرادی نظیــر

و ایــن کشــور حاکمیــت و اراده مســتقل

ب ـنالدن نبودنــد .ب ـنالدن یــک تروریســت

از حادثــه تــرور بــود تظاهرا تهــای

خــود را بازیابــی کــرد .ایــن اتفــاق ،تنهــا در

بــود کــه اقدامــات تروریســتی زیــادی انجام

گســترد های بــا اراده خودجــوش مــردم

خــروج نظامیــان و نیروهــای آمریکا�یــی از

داد ،امــا حا جقاســم و حا جالمهنــدس

برگــزار شــد و تصمیــم بــه تصویــب طــرح

عــراق خالصــه نمیشــد ،بلکــه پیامها�یــی

افــرادی صاحبنظــر ،صاحــب ســبک

خــروج نیروهــای آمریکا�یــی از خــاک

را بــه طرفهــای مختلــف مخابــره کــرد.

و رســالت و پرچــمدار یــک حرکــت ملــی

عــراق در چهارچــوب توافــق مجاهــدان،

ایــن پیــام بــه جهــان مخابــره شــد کــه

بودنــد و حقشــان بــود از ایــن حرکــت

یعنــی گروههــای مقاومــت اتفــاق افتــاد.

کشــورهای منطقه ،وجــود نیروهــای بیگانه

ملــی دفــاع کننــد .آمریکا�ییها بــا عملیاتی

گرو ههــای مقاومــت بــه ایــن توافــق و

در اراضــی خــود را تحمــل نمیکننــد.

کــه انجــام دادنــد ،تمــام موازیــن ،اصــول و

دیــدگاه مشــترک رســیدند کــه آمریــکا بــه

همچنیــن ایــن پیــام ارســال شــد کــه

اخالقیــات را زیــر پــا گذاشــتند .بــدون شــک

دلیــل ارتــکاب ایــن جنایــت بایــد مجــازات

آمریکا�ییهــا نمیتواننــد همانطــور کــه

ایــن عملیــات ،همانطــور کــه گفتــم تــا ابــد

شــود و مجازاتــش هــم ایــن اســت کــه

پایگاههایشــان را بــه دیگــر کشــورهای

محکــوم باقــی خواهــد مانــد.
ً
قطعــا همانطــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم،

هیــچ نیــروی آمریکا�یــی در ســرزمین عــراق
باقــی نمانــد؛ لــذا در آن زمــان ،فشــارها بــر

منطقــه خلیــج فــارس و غیــر خلیــج فــارس
تحمیــل کردنــد ،آن را بــه عــراق هــم تحمیل

عملیــات تــرور حاجقاســم ســلیمانی بــه

دولت عــادل عبدالمهــدی افزایــش یافت،

کننــد .همچنیــن ایــن پیــام مخابــره شــد کــه

ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه آمریکا�ییهــا

چــرا کــه دولــت میبایســت تصمیــم بــه

مــا بــه عنــوان بیــت مســلمان شــیعی در

نتوانســتند بقــای او را تحمــل کننــد بــه

اخــراج نیروهــای آمریکا�یــی میگرفــت.

عــراق نمیتوانیــم حضــور نیروهــای بیگانه

همیــن دلیــل او را در ســرزمین عــراق هــدف

بــا اینحــال ،عبدالمهــدی ترجیــح داد

را در خــاک خــود برتابیــم.

قــرار دادنــد.
درخصــوص ارتبــاط ایــن حادثــه بــا خــروج

ایــن موضــوع را بــه پارلمــان ارجــاع دهــد.
ً
نماینــدگان پارلمــان هــم تقریبــا بــا اجمــاع

پــس از شــهادت فرماندهــان

نیروهــای نظامــی آمریــکا از عــراق بایــد

کامــل ،طــرح خــروج نیروهــای آمریــکا از

پیــروزی،یعنیحاجقاســمســلیمانی

بگویــم کــه بلــه ،درســت اســت؛ پــس

عــراق را تصویــب کردنــد .بــه رغــم تصویــب

کسانی که در
کشورهای عربی
قدرت را در دست
دارند ،نه به شرایط
حال و نه به آینده
نگاه نمیکنند.
آنها مسئول
تصمیمگیری
درباره مسئله
فلسطیننیستند
و بنابراین بهتر
است این مسئله
را رها کنند و آن را
به نسلهای دیگر
بسپارند
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ایــن طــرح ،مــن نوعــی تعلــل و کارشــکنی

بزرگــی را در میــدان نبــرد رقــم زدنــد ،قــادر

را در ایــن مســیر مشــاهده میکنــم

بــه دفــاع از عــراق هســتند و هیچکــس

و نگرانــم کــه تمایلــی بــرای اجــرای ایــن

نمیتوانــد بگویــد فقــط آمریکا�ییهــا

طــرح وجــود نداشــته باشــد؛ بــه ویــژه ایــن

میتواننــد از مــا دفــاع کننــد .مــا تمــام

کــه پــس از ســفر آقــای نخســتوزیر بــه

توانمندیهــا را بــرای دفــاع از خــود داریــم.

آمریــکا ،شــنیدیم آنهــا بــرای تمدیــد حضــور

زمانــی کــه داعــش در ســال  2014ظهــور کرد،

نظامیــان آمریــکا در خــاک عــراق بــرای

مــا خیلــی از پهپادهــا ،تانکها و تســلیحات

چنــد ســال دیگــر بــه توافــق رســیدهاند.

پیشــرفته را در اختیــار نداشــتیم ،امــا اکنون

مــا نمیدانیــم در طــول ایــن چنــد ســال،

انواع مختلفــی از پهپادهــای بســیار مجهز را

آمریکا�ییهــا چــه کاری در عــراق انجــام

در اختیــار داریــم .تســلیحات مــا هــم کامل

میدهنــد و چــه پــروژهای را پیادهســازی

اســت .افــزون بــر اینهــا ،حشدالشــعبی هم

میکننــد و چــه تأثیراتــی را در صحنــه عــراق

در صحنــه حضــور دارد؛ بنابرایــن هیچکــس

از خــود برجــای میگذارنــد.

نمیتوانــد خواســتار بقــای نیروهــای

واقعیــت ایــن اســت مــا نگــران هســتیم

نظامــی آمریــکا در ســرزمین عــراق باشــد،

پــس از انتخابــات پارلمانــی ،نظامــی روی

امــا بــه عنــوان مربــی آموزشــی و کارشــناس

کار آیــد و بگویــد مــا بــه نیروهــای آمریکا�یی

تســلیحات ،چــرا ...چنیــن چیــزی ممکــن

نیــاز داریــم .اکنــون هــم برخــی مقامــات

اســت.

کنونــی از نیاز عــراق بــه نیروهــای آمریکا�یی
ســخن بــه میــان میآورنــد و میگوینــد

در جریــان عملیــات بزدالنــه تــرور

مــا نمیخواهیــم نظامیــان آمریــکا خــارج

توســط ایــاالت متحــده ،شــاهد آن

شــوند .مــن بــا ایــن افــراد صحبــت کــردم و

بودیــم کــه خو نهــای شــهیدان

آنها گفتنــد اگــر نیروهــای آمریکا�یــی از عراق

ســلیمانی و المهنــدس در هــم

خــارج شــوند ،عــراق دیگــر قدرتــی نخواهــد

آمیختــه شــدند .ایــن اتفــاق چگونــه

میشــدیم .بلــه ،درســت اســت کــه مــا

داشــت .مــن بــه آنهــا گفتــم مــا یکمیلیون

میتوانــد بــر وحــدت ملتهــای

در آن زمــان ســاح خریــداری کردیــم،

نیــروی نظامــی ،پلیــس ،ســرباز ،نیــروی

ایــران و عــراق و بــه شکســت

امــا کشــورهای جهــان در زمانــی کــه الزم

امنیتــی ،نیــروی ملــی ،نیــروی اطالعاتــی و

کشــاندن طر حهــا و پروژ ههــای

بــود بــه مــا ســاح ندادنــد .بــا اینحــال،

مبــارزه بــا تروریســم داریــم ،پــس چگونــه

آمریکا تأثیرگذار باشد؟

حاجقاســم ســلیمانی بــه دلیــل نقشــی کــه

نمیتوانیم بــا داعشــی که شکســت خورده

نزدیکــی ملتهــای ایــران و عــراق بــه

در عــراق داشــت و هــم حضــور دائمـیاش

اســت ،مقابلــه کنیــم؟ مــن معتقــدم ایــن

یکدیگــر و وحــدت میــان آنهــا مســئلهای

در ایــن کشــور ،بــه مــا کمــک زیــادی کــرد.

اظهــارات ،منطقــی نیســت .مــن نگــران

ریشــهای و بنیادیــن اســت .مــن بــه

مــن دههــا بــار بــا شــهیدان ســلیمانی و

آن هســتم کــه چنیــن توجیهاتــی پــس از

صراحــت میگویــم ایــن وحــدت و

المهنــدس در منــزل خــود دیــدار کــردم.

انتخابــات مطــرح شــود و برخــی بگوینــد ما

نزدیکــی میــان ملتهــا در زمــان شــهادت

مــا بــا هــم مشــورت و رایزنــی میکردیــم.

نمیتوانیــم از نیروهــای آمریکا�یــی بینیــاز

ســلیمانی و المهنــدس و آمیختهشــدن

میخواهــم بگویــم حاجقاســم ســلیمانی

باشــیم.

خــون مطهرشــان بــا یکدیگــر حاصــل

فاصلــه میــان ملتهــای ایــران و عــراق را

در حــوزه تســلیحات و آموزشهــای نظامی

نشــد ،بلکــه یکــی از اهــداف و آرزوهــای

در زمــان حیــات خــود نزدیــک کــرد .پــس

و حرفــهای شــاید نتوانیــم از نیروهــای

حا جقاســم (رحمةهللاعلیــه) در طــول

از عملیــات تــرور هــم خــون شــهیدان

آمریکا�یــی بینیــاز باشــیم ،امــا در عرصــه

حیاتــش بــود .در طــول ســالها�یی کــه

ســلیمانی و المهنــدس بــا یکدیگــر آمیخته

نیروهــای رزمنــده ،عــراق توانا�ییهــای

مــن نخس ـتوزیر بــودم ،او دائــم بــا مــا در

باال�یــی دارد .عــراق تعــداد زیــادی رزمنــده

تمــاس بــود و خواســتهها و نیازهایمــان

شــد .هیــچ چیــز زیباتــر و ارزشــمندتر از آن
ّ
حــب بــه
نیســت کــه خونهــا در مســیر

و کارشــناس حــوزه نظامــی دارد و نیروهــای

را بــرآورده میکــرد .زمانــی کــه داعــش

خداونــد ،در مســیر تحقــق اهــداف الهــی

حشدالشــعبی را هــم بــه آن اضافــه کــرد؛

بــه عــراق یــورش بــرد اگــر حا جقاســم

و در مســیر قضایــا و مســائل مشــترک دو

بنابرایــن مــا قادریــم از خــود دفــاع کنیــم.

ســلیمانی و مســئله انتقــال تســلیحات

ملــت بــا هــم آمیختــه شــوند.

ایــن تعــداد رزمنــده و نیروهــای نظامــی

از ســوی ایــران بــه عــراق نبــود مــا بــا

و افــراد صاحــب تجربــه کــه پیروزیهــای

مشــکالت و تنگناهــای فراوانــی مواجــه
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حضــرت آیــتهللا خامنــهای در

جریــان دیــدار  نخس ـتوزیر عــراق با

مبنــای سیاســت آن حرکــت کننــد .در

منطقــه هــم همیــن رویکــرد را دنبــال

ایشــان تأکیــد کردنــد  آمریکا�ییهــا

عــراق هــم وضعیــت بــه همیــن صــورت

میکنــد .آنهــا بــه دنبــال برقــراری ثبــات در

نمیخواهنــد عــراق ،قــوی و

اســت .شــاید در ایــن میــان ،عــراق بــه

منطقــه نیســتند .آنهــا نــه در ســوریه ،نــه

مســتقل باشــد و عزت داشــته باشد.

دلیــل خصوصیــات و ویژگیها�یــی نظیــر

در لبنــان ،نــه در اردن و نــه در هیــچ کشــور

ســخنان شــهید ســلیمانی هم نشان

موقعیــت جغرافیا�یــی ،توانمندیهــای

دیگــری از منطقــه بــه دنبــال تحقــق ثبــات

مــیداد  ایــاالت متحــده آمریــکا

اقتصــادی و هــم ارتباطــش بــا جمهــوری

نیســتند .آنهــا تنهــا بــرای تحقــق ثبــات در

نمیخواهــد میــان کشــورهای

اســامی ایــران ،ســوریه و لبنــان ،بــرای

کشــوری تــاش میکننــد کــه بــه اصــول و

همســایه ،بــه ویــژه میــان ایــران و

آمریکا�ییهــا اهمیــت بیشــتری داشــته

سیاستها یشــان پایبنــد باشــد.

عــراق ،روابــط حســنهای وجــود

باشــد .بله ،درســت اســت کــه آمریکا�ییها

داشــته باشــد .دیــدگاه شــما در ایــن

روی عــراق متمرکــز شــد هاند و هــدف

رهبر انقــاب دربــاره روابــط میان

اصلیشــان هــم ایــن اســت کــه عــراق

ملتهــای ایــران و عــراق تأکیــد

واقعیــت ایــن اســت ایــاالت متحــده

 -مگــر در صــورت برقــراری روابــط بــا

دارنــد کــه ایــن روابــط همــواره و بــه

آمریــکا بــه عنــوان یــک قــدرت بــزرگ ،پس

طــرف آمریکا�یــی  -رنــگ ثبــات بــه خــود

صــورت مســتمر در حــال رشــد و

از فروپاشــی شــوروی ســابق بــه تنها�یــی

نبینــد .بــا تمــام اینهــا ،معتقــدم آنچــه

توســعه اســت .در عیــن حــال ،مــا

بــه اداره و مدیریــت جهــان پرداخــت.

الســیدالخامنهای(حفظههللا) گفتهانــد
ً
کامــا درســت اســت ،زیــرا آمریکا�ییهــا

شــاهدیم دســتگاههای تبلیغاتــی و
رســانهای آمریکا�ییهــا ،غربیهــا و
بــرای

خصوص چیست؟

آمریکا�ییهــا نهتنهــا خواســتار عراقــی
قــوی ،باثبــات و صاحــب اراده مســتقل

نمیخواهنــد عــراق ،قــوی و باثبــات

صهیونیســتها

نیســتند ،بلکــه سیاســت آنهــا در قبــال

باشــد .آنچــه آمریکا�ییهــا میخواهنــد

شــعلهورکردن آتــش اختالفــات

تمــام منطقــه همیــن اســت .آمریــکا

ایــن اســت کــه عــراق طبــق سیاســتها

میــان دو ملــت تــاش میکننــد .بــه

نمیخواهــد منطقــه در صلــح و ثبــات

و اصــول آنهــا اداره شــود و بــه دورانــی

عنــوان نمونــه ،آنهــا هرســال پیــش

باشــد .آمریــکا تنهــا زمانــی ثبــات را بــرای

نظیــر ســا لهای  1951و  1952بازگــردد.

از برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی

منطقــه میخواهــد کــه همــگان بــر

مــن بــر ایــن بــاورم کــه آمریــکا در قبــال

 هجمههــا علیه روابــط دو ملت را

این ترور ،یک ً
عملیات کامال
محکوم است و
نمیتوانُ آن را
چیزی جز قلدرمآبی
دانست .این
عملیات توسط
گروهی از سارقان
و مجرمان انجام
شد و نمیتوان
آن را توصیف کرد.
این مجرمان ،با
پهپادهایشان،
افراد و مجاهدان
را در سرزمین خود
هدف قرار دادند؛
بنابراین چنین
عملیاتی در طول
تاریخ همواره
محکوم باقی
خواهد ماند
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

کلیــد میزننــد .اکنــون هــم بــه

را فعــال کننــد تــا بــا دروغپراکنی و شــعلهور

دســترس اســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت

گون ـهای دیگر ایــن سیاســت را پیش

کــردن مســائل اختالفــی ،میــان دو ملــت

داعــش چیــزی جــز یــک توطئــه بــزرگ

میبرنــد .ارزیابــی شــما از ایــن

فاصلــه بیندازنــد .مــا میگوییــم بایــد بــه

علیــه عــراق و منطقــه نبــود .دولتهــای

هــم نزدیکتــر شــویم و اجــازه ندهیــم

عربــی ،دولتهــای حاشــیه خلیــج فــارس

ملتهــای ایــران و عــراق ،یــک ملــت

رســانهها میــان پیــروان ایــن مکتــب،

و قدرتهــای بــزرگ از آن حمایــت کردنــد.

هســتند .پیــش از ســقوط نظــام بعثــی،

یعنــی مکتــب شــهادت ،مکتــب خــون و

دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور ایــاالت

صــدام جنــگ کثیــف عــراق علیــه ایــران

مکتــب اصــول و ارزشهــا فاصله بینــدازد.

متحــده اذعــان کــرد و گفــت اوبامــا در

اقدامات چیست؟

پشــت پــرده تأســیس گــروه تروریســتی
ِ

بــه راه انداخــت و هیچکــس در آن زمــان
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گمــان نمیکــرد در آینــده ،ملتهــای دو

حضــرت آیــتهللا خامنــهای از

کشــور روابــط بســیار خــوب و نزدیکــی بــا

مرجعیــت دینــی در عــراق و

کــه ایــاالت متحــده از داعــش حمایــت

یکدیگــر داشــته باشــند .هیچکــس تصــور

حشدالشــعبی بــه عنــوان دو نعمت

کــرده اســت .آمریــکا از یــک ســو ،مــا

نمیکــرد ایرانیهــا بــه عــراق و عراقیهــا

بــزرگ در عــراق یــاد کردنــد .بــه نظــر

را تضعیــف کــرد و از ســوی دیگــر ،مانــع

بــه ایــران برونــد .هیچکــس گمــان

شــما ایــن دو نعمــت بــزرگ چگونــه

تجهیــز نظامیمــان شــد .در طــرف مقابل،

نمیکــرد صدهــا هــزار ایرانــی بــه عــراق

توانســتند عــزت و کرامــت عــراق را

واشنگتن مســیر دســتیابی تروریستهای

ســفر کننــد و تعــداد زیــادی از عراقیهــا

تضمیــن کننــد و طر حهــا و

تکفیــری داعــش بــه تســلیحات را

هــم بــه ایــران برونــد .ایــن تصــور وجــود

پروژههــای آمریکا�ییهــا در منطقــه

تســهیل کــرد؛ لــذا مــا بــا توطئــه بزرگــی

داشــت کــه جنــگ میــان ایــران و عــراق،

و بــه ویــژه در ایــن کشــور را بــه

مواجــه شــدیم .زمانــی کــه بــه اقدامــات

دشــمنی و خصومــت طوالنیمدتــی را

شکســت

نقــش

حشدالشــعبی و فتــوای مرجعیــت دینــی

میــان دو ملــت و دو کشــور نهادینــه کــرده

حاجقاســم ســلیمانی در آن دوره،

نــگاه میاندازیــم ،میبینیــم کــه ایــن

اســت ،امــا بــه لطــف خداونــد و بــا حکمت

یعنــی در زمــان «جهــاد کفا�یــی» را

فرآینــد تکاملیافتــه میــان رزمنــدگان از
ِ

و درایــت افــراد مؤمــن ،مخلــص و صــادق

چطور ارزیابی میکنید؟

یــک ســو و فــردی کــه بــا فتــوای خــود یــک

بکشــانند؟

داعــش قــرار دارد .ایــن بــه آن معناســت

یعنــی پیــروان اهلبیــت ؟مهع؟ در ایــران و

در حقیقــت ،در ایــن خصــوص تنهــا

انگیــزه دینــی بــرای مبــارزه ایجــاد کــرد از

عــراق ،مــا توانســتیم از آن برهــه زمانــی

نمیتــوان بــه موضــع مرجعیــت یــا

ســوی دیگــر ،موجــب شــدند خــواب از

عبــور کنیــم؛ کاری کــه البتــه آســان نبــود.
ً
طبیعتــا ایــن روابط حســنه و نیکو بــه مذاق

موضــع حشدالشــعبی اشــاره کــرد ،بلکــه

چشــمان تکفیریهــا و حامیانشــان ربوده

تمــام ایــن مواضــع در کنــار هــم ،در واقــع

شــود .درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه

کســانی که بــه دنبــال اختالفافکنــی میان

یــک فرآینــد تکاملیافتــه در چهارچــوب

اکنــون میبینیــم مرجعیــت دینــی عــراق و

دو طــرف هســتند ،خــوش نمیآیــد .آنهــا

نبــرد شــدید میــان مــا و طــرف مقابــل بود؛

حشدالشــعبی هــدف قــرار میگیرنــد .آنهــا

تصــور میکردنــد ایــران و عــراق اختالفــات

یعنی طرفــی کــه بــرای ســاقطکردن منطقه

بــا جهــاد و فــداکاری خــود درس ســختی بــه

عمیقــی بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت ،امــا

وارد عمــل شــد .ازهمی ـنروی ،بایــد گفــت

صاحبــان توطئه بــزرگ علیــه عــراق دادند.

یکبــاره مشــاهده کردنــد کــه میلیونهــا

موضــع مرجعیــت و موضــع حشدالشــعبی

نفــر از ایرانیهــا بــه عــراق میآینــد و در

در حقیقــت یــک مســیر تکاملیافتــه

در ماههــای اخیــر دیدیــم برخــی از

فضا�یــی از محبــت و دوســتی بــا یکدیگــر

بــوده اســت .حشدالشــعبی بــرای حمایت

دولتهــای عربــی وارد فرآینــد

دیــدار میکننــد .از همیــن روی ،آ نهــا

از کشــور و مقدســات وارد عمــل شــد و

عادیســازی روابــط بــا رژیــم

همچنــان بــا فعا لســازی رســانههای

مرجعیــت دینــی هــم بــا صــدور فرمــان

صهیونیســتی شــدند .ازجملــه ایــن

خــود ،در راســتای تفرقهافکنــی میــان

جهــاد کفا�یــی موجــب شــد میلیونهــا نفــر

کشــورها ،بحریــن و امــارات متحــده

ملتهــای ایــران و عــراق تــاش میکننــد.

از مــردم عــراق بــرای حفاظــت ،حراســت و

بودند .بــه نظر شــما هــدف از امضای

گردهما�یــی حــزن و
بــا فرارســیدن ایــن
ِ

پاســداری از امنیــت و ثبــات کشــور خــود از

توافقنامههــای عادیســازی روابــط

انــدوه در اربعیــن حســینی ،غــم و اندوه

جــای برخیزنــد .مــردم عــراق بــرای مقابلــه

بــا تلآویــو چیســت و چــرا کشــورهای

وارد دلهــا و قلبهایشــان میشــود ،چــرا

بــا چالشها�یــی کــه داعــش و حامیــان آن

عربی گامــی برداشــتند کــه بــا اهداف

کــه میبیننــد در ایــن مناســبت ،پیــروان

ایجــاد کــرده بودنــد ،بــه نــدای مرجعیــت

ملتهایشــان و  مســئله فلســطین

اهلبیــت ؟مهع؟ از ایــران و عــراق و مناطــق

لبیــک گفتنــد و وارد میــدان عمــل شــدند.

تعــارض

آینــده

دیگــر بــا هــم مالقــات میکننــد؛ لــذا

شــاید مــا بــه ایــن خاطــر مــدام از کلمــه

دولتها�یــی را کــه وارد مســیر

طبیعــی اســت آنهــا ماشــین رســانهای خود

داعــش اســتفاده میکنیــم کــه کلم ـهای در

عادیســازی روابــط بــا رژیــم
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دارد؟

شــما

بــه دســت آوردیــد و چــه شکســت ،ضــرر

جوانــان و مجاهــدان در آنجــا بودیــم کــه

و اهانتــی از ســوی اســرائیل را دفــع کردیــد

بــا قــدرت در برابــر اراده حکومتهــا و

علــت و انگیــزه عادیســازی روابــط ایــن
ً
دولتهــا بــا رژیــم صهیونیســتی کامــا

کــه اکنــون احســاس پیــروزی میکنیــد؟

نظا مهــای دیکتاتورمــآب ایســتادگی

شــما از رهگــذر عاد یســازی روابــط و

کردنــد.

واضــح و آشــکار اســت .نظامهــای عربــی

بازگشــا�یی ســفارتهایتان در تلآویــو چه

صهیونیستی شــدند ،چگونه ارزیابی
میکنید؟

از خــود ارادهای ندارنــد و اگــر آمریــکا و

پیــروزیای را بــرای امــت اســامی محقــق

جنــاب نوریالمالکــی ،شــما از

دیگــر دولتهــای همپیمــان آن از ایــن

کردیــد؟ بــه هــر حــال ،کســی کــه شکســت

مد تهــا پیــش بــا شــهیدان

نظامهــا بخواهنــد زانــو بزننــد ،آنهــا ایــن کار

میخــورد ،بــا مطر حکــردن ســخنان

ســلیمانی و المهنــدس ارتبــاط

را خواهنــد کــرد .چیــزی کــه ایــن دولتها را

پــوچ و بیهــوده بــه هــر ریســمانی چنــگ

داشــتید.

از

میانــدازد.

نقشآفرینــی این دو شــهید بــزرگ در

بــه ســمت عادیســازی روابــط بــا تلآویــو

آیــا

خاطــر های

روزهــای نبــرد و مواجهه با تروریســم

ســوق داد همــان تصمیــم آمریــکا بــود،
زیــرا واشــنگتن بــا بهرهبــرداری از ضعــف،

شــهید حا جقاســم ســلیمانی،

شکســت و سســتی ایــن دولتهــا ،آنهــا

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه

را وادار بــه فرآینــد عاد یســازی روابــط

پاســداران بــود و مجاهــدان در

حقیقـــت ایـــن اســـت روابـــط مـــا بـــا

کــرد .مــا میدانیــم آمریکا�ییهــا خــود را

فلســطین از او بــه عنــوان شــهید

یکدیگـــر سرشـــار از خاطـــرات اســـت و

ملــزم بــه حمایــت از اســرائیل میداننــد،

قــدس یــاد میکننــد .هــدف اصلــی

خاطـــر های نیســـت کـــه از دیگـــری

امــا هی ـچگاه خــود را بــه حمایــت از اعــراب

محــور مقاومــت ،حمایــت از ملــت

متمایـــز شـــود .پـــس از ظهـــور داعـــش،

ملــزم نمیبیننــد .بــا کمــال تأســف،

فلســطین و آزادســازی قــدس اســت.

در مرحلـــهای کـــه مـــا بـــا هـــم همـــکاری

کســانی کــه در کشــورهای عربــی قــدرت را

دیــدگاه شــما در ایــن خصــوص

میکردی ــم ،در ه ــر روز و ه ــر هفت ــه دی ــدار

ـرایط حــال و نــه
در دســت دارنــد ،نــه بــه شـ ِ

چیســت و توصیف شــهید ســلیمانی

داشـــتیم ،رایزنـــی میکردیـــم ،نقشـــه

بــه آینــده نــگاه نمیکننــد .آنهــا مســئول

بــه عنــوان شــهید قــدس را چگونــه

میکشـــیدیم ،نقشـــههای جغرافیا�یـــی و

تصمیمگیــری دربــاره مســئله فلســطین

میبینید؟

و تشــکیل جبهــه مقاومــت در عــراق
دارید؟

عملیاتـــی را بررســـی و دربـــاره تســـلیحات

نیســتند؛ بنابرایــن بهتــر اســت این مســئله

مــا هــم در عــراق ،شــهید حا جقاســم

گفتوگـــو میکردیـــم .اگـــر بخواهـــم

را رهــا کننــد و آن را بــه نســلهای دیگــر

ســلیمانی را شــهید مقاومــت و شــهید

در خصـــوص عملیـــات صحبـــت کنـــم،

بســپارند .موضــوع فلســطین ،مســئله

عــراق میدانیــم .علــت هــم آن اســت

بایـــد بگویـــم کـــه حاجقاســـم ســـلیمانی

امت اســامی اســت و بــه امــارات ،بحرین

کــه او بــا تالشهــا ،مجاهد تهــا و بــا

در تمـــام عملیاتـــی کـــه حشدالشـــعبی

و عربســتان مربــوط نیســت.

عقــل و تدبیــر و درایــت خــود کاری کــرد

علیـــه داعـــش ترتیـــب داد ،حضـــور

ما معتقدیم دولــت اشــغالگران و غاصبان

کــه هیچکــس نمیتوانــد تصــور آن را

داشـــت .در برخـــی از آنهـــا کـــه در آمرلـــی،

ـت ســرطانی
صهیونیســت ،یعنــی ایــن دولـ ِ

بکنــد .هیچکــس نمیتوانــد تصــور کنــد

تلعفـــر و طوزخورتامـــو انجـــام شـــد ،مـــا

بایــد پایــان یابــد .کســی کــه خــود را در

حاجقاســم ســلیمانی و جمهــوری اســامی

نیازمنـــد پهپادها�یـــی بودیـــم کـــه بـــه

موضــع حقــارت ببینــد ،پذیــرش حقــارت

ایــران چــه حمایتها�یــی را در دورههــای

کمـــک مجاهـــدان بیاینـــد .در برخـــی از

از ســوی دیگــران برایــش آســان میشــود.

زمانــی مختلــف از عــراق کردنــد .آنهــا در

عملیـــات نظامـــی هـــم نیازمنـــد توپخانـــه

واقعیــت ایــن اســت عاد یســازان

طــول دوران سرشــار از رنــج و ســختی عراق،

بودیـــم و حاجقاســـم تمـــام امکانـــات

روابــط ،خــوار و حقیــر و ســپس تســلیم

در بســیاری از موقعیتهــای حســاس ،از

نظام ــی و تس ــلیحات را از س ــوی جمه ــوری

شــدند .آنهــا زمانــی کــه دیدنــد امــکان دارد

ظهــور داعــش و زرقــاوی و القاعــده گرفتــه

اســـامی ایـــران در خدمـــت عـــراق قـــرار

منافــع و مصالحشــان بــا تهدیــد ایــاالت

تــا بــروز فتنــه طایفــهای ،در کنــار عــراق

داد .او ایم ــان داش ــت ک ــه بح ــران ع ــراق،

متحــده دچــار آســیب شــود ،بــه توافــق

بودنــد .وظیفــه مــا و وظیفــه بســیاری از

تنهـــا مربـــوط بـــه عراقیهـــا نیســـت و

بــا اســرائیل روی آوردنــد .ســران ایــن

نقشآفرینــان در خــط مقاومــت اســت کــه

مســـئلهای مربـــوط بـــه جهـــان اســـام

دولتهــا مدعیانــد اقدامشــان یــک گام

حاجقاســم ســلیمانی را شــهید مقاومــت

و پیـــروان خـــط اهلبیـــت  اســـت.

اســتراتژیک بــوده و منافــع امــت اســامی

بنامنــد .او شــهید مقاومــت در یمــن،

تمـــام خاطـــرات مـــن بـــا حـــاج قاســـم

را تأمیــن کــرده اســت .آنهــا اینگونــه در

ســوریه ،لبنــان ،عــراق و بحریــن اســت .در

مرب ــوط ب ــه زمانها�ی ــی اس ــت ک ــه ب ــا ه ــم

رســانهها دروغپــردازی میکننــد .ســؤال

هــر منطقـهای کــه نفــس و اراده حاجقاســم

مینشســـتیم و دربـــاره مســـائل مختلـــف

مــن از آنهــا ایــن اســت کــه شــما چــه چیــزی

وارد شــد ،شــاهد خیــزش مــوج بزرگــی از

ازجملـــه تســـلیحات ســـخن میگفتیـــم،
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بـــا هـــم غـــذا میخوردیـــم و شـــوخی

بــرای �پیبــردن بــه حقیقــت آنچــه در مناطــق

کـــرده بـــود .بـــه همیـــن دلیـــل بایـــد زودتـــر

میکردیـــم .تمـــام اینهـــا ،خاطـــرات بســـیار

کوهس ــتانی و پش ــت آنه ــا اتف ــاق میافت ــاد،

بازمیگشـــتیم .بـــه هـــر حـــال ،ایـــن اولیـــن

بزرگــی هســتند؛ خاطــرات جهــاد و خاطــرات

محـــدود بـــود .بـــا اینحـــال ،حاجقاســـم

بـــار بـــود کـــه بـــا حاجقاســـم دیـــدار کـــردم.

شـــهادت.

خیلـــی ســـریع مجموعـــهای از پهپادهـــای

بـــار دومـــی کـــه او را دیـــدم در ســـال 2006

شناس ــا�یی و اطالعات ــی را در اختیارم ــان ق ــرار

ب ــود؛ یعن ــی زمان ــی ب ــه عن ــوان نخســتوزیر

  میتوانیـــد یکـــی از مهمتریـــن

داد کـــه موجـــب تغییـــر معـــادالت میدانـــی

ع ــراق انتخ ــاب ش ــدم .ب ــا او در مکان ــی ک ــه از

خاط ــرات خ ــود ب ــا ش ــهید حاجقاس ــم

ش ــد .ش ــما ب ــه خوب ــی میدانی ــد برخ ــورداری

پیـــش مشـــخص شـــده بـــود ،دیـــدار کـــردم.

ســـلیمانی را بیـــان کنیـــد؟

از اطالعـــات در میـــدان نبـــرد چقـــدر مهـــم

دی ــدار آخ ــر ه ــم پی ــش از آن ک ــه از ع ــراق ب ــه

یــک خاطــره هســت کــه بــه طــور خالصــه بــه

اســـت .بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه
ً
میگویـــم او بـــا ایـــن اقـــدام خـــود ،شـــخصا

ســـوریه و ســـپس لبنـــان ســـفر کنـــد ،بـــود.
پیـــش از ســـفر مذکـــور ،او پیـــش مـــن بـــود

آن اشـــاره میکنـــم .در یکـــی از جبهههـــای
نبـــرد ،نزدیـــک بـــود شکســـت بخوریـــم.

معادلـــه نبـــرد را تغییـــر داد .حاجقاســـم

و پـــس از آن دیگـــر او را ندیـــدم تـــا ایـــن کـــه

حاجقاس ــم ن ــزد م ــن آم ــد و ب ــه او گفت ــم ک ــه

ســـلیمانی اینگونـــه بـــود .او فـــردی بـــا

پیکـــر قطعهقطعهشـــدهاش را مشـــاهده

ای ــن جبه ــه ب ــا خط ــر ج ــدی مواج ــه اس ــت؛

ســـرعتعمل بـــاال بـــود و مســـائل را بـــا
ِ

کردیـــم.

م ــا در وهل ــه اول ب ــه س ــاح نی ــاز داری ــم و در

جدیـــت پیگیـــری میکـــرد.
در دیـــدار اخیـــر ،میـــان شـــما و

ـی نقش ــه .ب ــه او گفت ــم
وهل ــه دوم ب ــه طراح ـ ِ

اولیـــن و آخریـــن بـــار کـــه بـــا

ایشـــان ســـخنی ماننـــد خداحافظـــی

ســـاح و نقشـــهای نیســـت .هنـــوز مـــدت

حاجقاســـم ســـلیمانی دیـــدار کردیـــد

رد و بـــدل نشـــد؟ آیـــا احســـاس

زی ــادی از ای ــن س ــخنان م ــن ب ــا او نگذش ــته

چـــه زمانـــی بـــود؟

میکردیـــد شـــاید ایـــن دیـــدار ،دیـــدار

ک ــه رزمن ــده در می ــدان نب ــرد وج ــود دارد ام ــا
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آخـــر باشـــد؟

بــود کــه ســاح بــه دســت مــا رســید .مــا ایــن

اولی ــن ب ــار ک ــه ب ــا ایش ــان دی ــدار ک ــردم س ــال

تســلیحات را میــان رزمنــدگان توزیــع کردیــم

 2003بـــود؛ یعنـــی زمانـــی کـــه نظـــام صـــدام

تصـــور نمیکنـــم؛ زیـــرا مـــا در هـــر لحظـــه

و ش ــاهد بودی ــم در صب ــح روز بع ــد وضعی ــت
ً
میدانـــی کامـــا تغییـــر کـــرد و جبهـــهای کـــه

ســـقوط کـــرد .در آن زمـــان مـــن بـــه عنـــوان

آرزوی شــهادت داشــتیم ،امــا برخــی ســخنان

رهبـــر حـــزب الدعوةاالســـامیه در تهـــران

را شـــنیدم کـــه متوجـــه شـــدم او پیشبینـــی

در آس ــتانه س ــقوط ق ــرار داش ــت ،ب ــا هم ــت

بـــودم و بـــا او دیـــدار کـــردم .منتظـــر بودیـــم

میکــرد در نهایــت شــهید شــود .درخصــوص

و اراده حاجقاســـم ســـلیمانی نجـــات پیـــدا

ب ــا الس ــیدالقائد ه ــم دی ــداری داش ــته باش ــیم

حاجابومه ــدی المهن ــدس ه ــم بای ــد بگوی ــم

کـــرد .در مناطـــق دیالـــه و جبـــال حمریـــن

ک ــه ب ــه م ــا اط ــاع دادن ــد ای ــن دی ــدار س ــه روز

آن روزی کـــه حاجقاســـم بـــه عـــراق آمـــد،

هـــم نیروهـــای حشدالشـــعبی بـــا ســـختیها

بع ــد انج ــام خواه ــد ش ــد .م ــن میخواس ــتم

او نـــزد مـــن بـــود و ســـپس بـــرای اســـتقبال

و مشـــقتهای فراوانـــی مواجـــه شـــدند.

همـــان روز بـــا الســـیدالقائد دیـــدار کنـــم،

از ایشـــان بـــه فـــرودگاه رفـــت؛ جا�یـــی کـــه

توانمندیهـــای نظامـــی و اطالعاتـــی مـــا

زیـــرا در آن هنـــگام نظـــام صـــدام ســـقوط

عملی ــات ت ــرور انج ــام ش ــد و ه ــر دو نف ــر ب ــه
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شـــهادت رســـیدند.
آن شـــب چـــه ســـخنانی میـــان شـــما
و شـــهید ابومهـــدی رد و بـــدل شـــد؟ آیـــا

ایـــن روش کثیـــف ،پهپادهـــای شناســـا�یی و
مســـلح بیاینـــد و حاجقاســـم را در نزدیکـــی

ـیایــاالتمتحده
وحشــیانهوغیرقانونـ ِ

آمریـــکادر تـــرور شـــهیدانســـلیمانی،

ف ــرودگاه بغ ــداد ه ــدف ق ــرار دهن ــد.

المهن ــدسوهمرزمانش ــانهس ــتیم.
ارزیابـــیشـــمااز تالشهـــایایـــرانو

ســـخنی پیرامـــون ایـــن کـــه حاجقاســـم در
چ ــه زمان ــی متوج ــه خب ــر ش ــهادت

عـــراق و مطر حشـــدن ایـــن مســـئله

خطرنـــاک اســـت ،بهمیـــان آمـــد؟

حاجقاســـم ســـلیمانی و ابومهـــدی

در محافـــل بینالمللـــی چیســـت؟

نـــه .چنیـــن ســـخنانی مطـــرح نشـــد ،چـــون

المهنـــدس شـــدید؟

حـــال آمـــدن بـــه عـــراق اســـت و وضعیـــت

همانطـــور کـــهمیدانیـــد،محافـــل

حاجقاس ــم دائ ــم ن ــزد م ــا میآم ــد و زمان ــی

صبـــح زود ،هنگامـــی کـــه بـــرای ادای نمـــاز

بینالمللـــی متأســـفانه بـــا ایـــاالت

هـــم کـــه بـــه او میگفتیـــم حاجـــی ،مراقـــب

صبــح بیــدار شــدم ،پیامــی مبنــی بــر شــهادت

متحـــدههمـــکاریمیکننـــد.

بـــاش تـــا شـــیاطین و جنایتـــکاران ،شـــما را

حاجقاســـم دریافـــت کـــردم .در لحظـــات

مـــن هـــم معتقـــدم هیـــچ دادگاه

هـــدف قـــرار ندهنـــد ،او در پاســـخ میگفـــت

اول ،ایـــن خبـــر را بـــاور نکـــردم و بـــا خـــود

ی علیـــه ایـــاالت متحـــده حکـــم
بینالمللـــ 

تم ــام ام ــور ب ــه دس ــت خداون ــد اس ــت.

گفتـــم حاجقاســـم اینجـــا نیســـت ،در لبنـــان

ص ــادر نخواه ــد ک ــرد .ب ــا اینح ــال ،حداق ــل

اســـت ،امـــا مشـــخص شـــد او بـــه فـــرودگاه
در روزهـــای آخـــر ،پیشبینـــی

بغـــداد آمـــده و در آنجـــا بـــه شـــهادت رســـیده

ـری دولتــی
ثبــت ایــن محکومیــت و تجاوزگـ ِ
ً
کـــه مدعـــی دموکراســـی اســـت ،کامـــا

میکردیـــد آمریکا�ییهـــا چنیـــن

اســـت .در همـــان زمـــان ،برخـــی از بـــرادران

ضـــروری بـــه نظـــر میرســـد .ایـــن اقـــدام

اقدامـــی انجـــام دهنـــد؟

مـــا در حشدالشـــعبی آمدنـــد و از مـــن دربـــاره

در چهارچـــوب بســـیج تمامـــی امکانـــات و

م ــن ت ــا ح ــدود زی ــادی پیشبین ــی میک ــردم

حاجابومهـــدی المهنـــدس پرســـیدند .آنهـــا

توانمندیهـــا بـــرای مواجهـــه و مقابلـــه بـــا

او ه ــدف ت ــرور ق ــرار گی ــرد و ب ــه همی ــن دلی ــل

نمیدانســـتند حاجابومهـــدی در کنـــار

طرف ــی ک ــه اق ــدام ب ــه اج ــرای ای ــن عملی ــات

خطـــاب بـــه حاجقاســـم میگفتـــم حاجـــی،

حاجقاس ــم ب ــوده اس ــت .م ــن ب ــه آنه ــا گفت ــم

کـــرده اســـت ،صـــورت میپذیـــرد .مـــن

خواه ــش میکن ــم مراق ــب خودت ــان باش ــید.

حاجابومهـــدی بـــرای اســـتقبال از حاجقاســـم

از ایـــن اقـــدام اســـتقبال میکنـــم و بـــر

او هـــم همـــواره در پاســـخ میگفـــت تمـــام

بـــه فـــرودگاه رفتـــه اســـت ،بنابرایـــن بـــه

لـــزوم تـــداوم آن در عرصههـــای رســـانهای،

ام ــور ب ــه دس ــت خداون ــد اس ــت .پیشبین ــی

ایـــن نتیجـــه رســـیدند کـــه هـــر دو بـــا هـــم بـــه

سیاســـی و دیگـــر عرصههـــا تأکیـــد دارم.

میک ــردم عملی ــات ت ــرور اتف ــاق بیفت ــد؛ ام ــا

شـــهادت رســـیدهاند.

در ایـــن میـــان ،اگـــر جمهـــوری اســـامی
ایـــران بتوانـــد کاری کنـــد کـــه دادگاههـــای

تص ــور میک ــردم ب ــه گونــهای دیگ ــری اج ــراء
ش ــود .ب ــه عن ــوان مث ــال ،تص ــورم ای ــن ب ــود

بـــه عنـــوان آخریـــن ســـؤال ،مـــا

بینالمللـــی عامـــان و آمـــران ایـــن

ک ــه ای ــن عملی ــات از دری ــای س ــرخ و توس ــط

ش ــاهدتالشها�ی ــیاز س ــویجمه ــوری

عملیـــات جنایتکارانـــه را محکـــوم کننـــد،

موشـــکهای دقیـــق و نقطـــهزن انجـــام

اس ــامیای ــرانوه ــمع ــراقدر راس ــتای

ایـــن بـــرای مـــا بـــه مثابـــه یـــک پیـــروزی

شـــود .بههیچوجـــه تصـــور نمیکـــردم بـــا

پیگیریپرونــدهعملیــاتجنایتکارانه،

اســـت.
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ویژگیهای سیاستورزانه و دیپلماتیک
شهید سلیمانی در گفتوگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان

هم  استراتژیستنظامیبود
همدیپلماتحرفهای
رهب ــر انق ــاب اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه یک ــی از ویژگیه ــای ش ــهید س ــپهبد ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی میگوین ــد «س ــخن ایش ــان
اثرگـــذار و قانعکننـــده بـــود ».ایـــن ویژگـــی شـــهید ،هـــم بـــه مناســـبات و مـــراودات نظامـــی ایشـــان برمیگـــردد و هـــم بـــه انجـــام
ُ
مذاک ــره و ق ــدرت چانهزن ــی .ب ــرای بررس ــی ای ــن بع ــد ش ــخصیتی ش ــهید س ــلیمانی و ابع ــاد ناش ــناخته دیگرش ــان ب ــا دکت ــر حس ــین
امیرعبداللهیـــان ،دســـتیار ویـــژه رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی در امـــور بینالملـــل و معـــاون پیشـــین عربـــی و آفریقـــای وزارت
امـــور خارجـــه گفتوگـــو کردیـــم .ایشـــان بهســـبب وظایـــف و مأموریتهـــای منطقـــهای خـــود ،بیـــش از بیســـت ســـال بهصـــورت
مـــداوم و نزدیـــک ،بـــا شـــهید ســـلیمانی در ارتبـــاط بـــوده و مـــراودات و خاطـــرات فراوانـــی در کنـــار ایشـــان دارد .در ادامـــه ،روایـــت
خواندنی یک دیپلمات را از حاجقاسم سیاستمدارو دیپلمات میخوانیم.
از نـگاه افـکار عمومـی و حتـی

امـا علاوهبـر ایـن ،سـردار سـلیمانی یـک

برویم (در سـال  )۱۳۸۶سـردار سلیمانی چه

نخبگان حساسیتها و تفاوتها�یی

سیاسـتمدارخوب و یک دیپلمات حرفهای

توصیهها�یـی داشـتند .البتـه ایـن توضیـح

بیـن دیـدگاه یـک نظامـی و یـک

بـود .شـاید کسـی کـه سـردار سـلیمانی را

را بدهـم کـه وقتـی قـرار شـد مذاکـره انجـام

دیپلماتنسبتبهمسـائلخارجیو
ً
منطقهایوجوددارد.از طرفی،قاعدتا

ندیـده و تجربـه کارکـردن بـا ایشـان

بشـود ،رهبـر معظـم انقلاب مسـئولیت

را نداشـته باشـد ،تصـور کنـد کـه گوینـده

مذاکـره را بـه سـردار سـلیمانی سـپردند.

میتوانـد ظرایـف و پیچیدگیهـای

دارد دربـاره شـخصیت سـردار سـلیمانی
ً
ُ
غلـو میکنـد ،در حالـی کـه واقعـا سـردار

در آن زمـان آقـای دکتـر الریجانـی ،دبیـر

یـک دیپلمـات بیـش از دیگـران
مذاکره و چانهزنی را تحلیل کند .شـما

مشـترک فراوانی با حضور سردار سلیمانی،

سـلیمانی در چهارچـوب نـگاه راهبـردی،
یک دیپلمات زیرکّ ،
کیـس ،حرفهای و یک

تیـم مذاکرهکننـده و آقـای الریجانـی برگـزار

سیاسـتمدارفهیم و بصیـر بـود .ایـن خیلـی

میشد .در آن جلسات ،خطوط کلی ترسیم

در مطالعـات علـوم سیاسـی و روابـط

مهـم اسـت کـه شـخصی ایـن دو را کنـار هم

میشـد و بـه جمعبنـدی میرسـید ،امـا

بینالملـل ،کلیدواژ ههـا و اصطالحاتـی
ً
وجود دارد؛ مثلا میگویند فالنی دیپلماتی

داشـته باشـد و این دو ریل را بهطـور موازی

سـردار سـلیمانی به این کفایـت نمیکردند

بتواند پیش ببرد؛ یعنی فهم و درک درست

و دههـا سـاعت جلسـه بـا تیـم و بـا حضـور

خـوب امـا سیاسـتمداری بـد اسـت یـا

از مفهوم و جوهره سیاسـت ،در کنار مذاکره

ایشـان برگزار میشـد .در آن جلسات ،همه

فالنـی سیاسـتمدارخوب امـا دیپلمـات و

دقیـق و حرفـهای در قالـب دیپلماتیـک.

باید حـرف میزدنـد و همـه باید فکـر کرده،

چـه تعریفـی از یـک حاجقاسـم
دیپلماتدارید؟
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شـورای عالی امنیت ملی بودند و جلسـات

مذاکر هکننـده ضعیفـی اسـت .اول بایـد

همیـن االن کـه دارم بـا شـما صحبـت

ایشـان جمعبنـدی میکردنـد.

بگویـم کـه سـردار سـلیمانی یـک نظامـی

میکنـم ،صور تجلسـات د ههـا سـاعت

مثلا ،در جلسـهای کـه مـرداد 1386

دارای فکـر و نـگاه راهبـردی و اسـتراتژیک
ً
بـود و واقعـا در چهارچـوب اسـتراتژیک،

جلسـه ایشـان بـا مـا بهعنـوان تیـم

برگـزار شـده بـود ،یکـی از اعضـای تیـم

مذاکرهکننده ایران با آمریـکا در بحث عراق

مذاکرهکننـده ،مطالبـی را راجع بـه محتوای

فکـر ،طراحـی و عمـل میکـرد؛ حتـی آنجـا
ً
هـم کـه اقداماتـش تاکتیکـی بـود ،کاملا

جلـوی چشـمم هسـت .دستنوشـتههای

مذاکره مطـرح کرد .سـردار سـلیمانی وقتی

زیـادی دارم کـه آن موقـع نوشـتم و نشـان

خواسـت جمعبندی کند ،خطاب به ایشان

مراعات میکرد که در چهارچوب اسـتراتژی

میدهـد وقتـی میخواسـتیم بـرای مذاکره

گفـت« :جمعبنـدی خوبـی ارائـه دادیـد

حرکـت کنـد.

سـهجانبه ایـران ،آمریـکا و عـراق بـه بغداد

امـا راهکارهایـش مناسـب نبـود» .بعـد دو
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سردار سلیمانی
در چهارچوب
نگاه راهبردی،
یک دیپلمات
زیرکّ ،
کیس،
حرفهای و یک
سیاستمدارفهیم
و بصیر بود .این
خیلی مهم است
که شخصی این دو
را  کنار هم داشته
باشد و این دو ریل
را بهطور موازی
بتواند پیش ببرد؛
یعنی فهم و درک
درست از مفهوم و
جوهره سیاست،
در کنار مذاکره
دقیق و حرفهای در
قالب دیپلماتیک

توصیـه کردنـد کـه مـن عیـن واژهها�یـی کـه

و دیپلماتیک ایشـان مشخص شود ،آنهم

منفـی دارد ».توصیـه دیگـر ایشـان ایـن

ایشـان بهکار بردند را میخوانم« :در شـیوه

در موضوعـی بـه ایـن پیچیدگـی.

بـود« :بدانیـد ،آمریکا�ییهـا در مذاکـره،

بیان ،در مذاکرهی سـهجانبهی ایران ،عراق

سـردار در جا�یـی میگویـد در مذاکـره

موضوعـی را جـا میاندازنـد و بعـد تلاش

و آمریـکا در بغداد بایـد بـرای آمریکا�ییها،

بایـد از مباحـث فلسـفی و نظـری شـروع

میکننـد کاری کننـد کـه شـما در آن مذاکـره

اول بحثهـا را از بعـد فلسـفی و نظـری

کنیـد کـه آمریکا�ییهـا حـس کننـد شـما
ً
داریـد کاملا در یـک چهارچـوب علمـی،

عصبانی بشـوید ».بعـد توصیههـای خیلی
ً
زیادی داشـتند که حتما در مذاکرات سـعی

ایـن حـرف را میزنـد ،نـه یـک فیلسـوف و
ً
کسـی کـه صرفـا علـم سیاسـت میدانـد.

واقعبینانـه و دقیـق پیـش میرویـد؛ در

کنیـد آرامشتـان را حفـظ کنیـد و بـا منطق،

جـای دیگـر میگویـد بایـد توجـه کنیـد بـه

آداب اسلامی و آداب دیپلماتیک این کار را

بعـد ادامـه میدهـد« :شـما بایـد بـرای

رفتارشناسـی مذاکراتـی آمریـکا و پـس از

انجام بدهیـد .برخی از ایـن مـوارد ،نکات و

ایـن کـه آمریکا�ییهـا خـوب بفهمنـد ،اول

ایـن کـه رفتارشناسـی مذاکراتـی آمریـکا را

توصیههـای رهبر معظم انقالب به ایشـان،

بگویید القاعده چیسـت؛ چگونه پیدا شـد،

دریافتیـد ،بعـد بیاییـد برداشـت مثبـت یـا
ً
منفـی بکنیـد .واقعـا سـردار مثـل کسـی که

دکتـر الریجانـی و تیـم مذاکرهکننـده بود که
ایـن خطـوط قرمـز را سـردار بهدقـت و بـه

بایـد بـه آمریکا�ییهـا بگوییـد گروهـک

دههـا مذاکـره را مدیریـت کـرده ،تجربـه و

کـرات بـه مـا گوشـزد میکردنـد.

منافقیـن چگونـه شـکل گرفـت ،چـه تفکـر

افـکارش را منتقـل میکند .درواقـع ،حیطه

بعـد از انجـام دو دور مذاکـره کـه آقـای

و ایدئولوژ�یـی خطرنـاک و التقاطـی دارند و

دانـش او فقـط نظامـی نیسـت؛ دانـش

کاظمیقمـی ،سـفیر وقـت مـا در عـراق بـا

در ایـنسـالها چـه اقداماتـی علیـه مـردم

مذاکراتی هم هسـت .بعـد سـردار در ادامه

آقـای رایـان کراکر ،سـفیر آمریـکا و بـا حضور

ایـران و عـراق انجـام دادهانـد ».در ادامـه

میگویـد« :در مفاهیم ،گاهـی آمریکا�ییها

هـر دو تیـم انجـام دادنـد ،آمریکا�ییهـا

مطـرح کنیم ».شـما ببینیـد یک ژنـرال دارد

نحوه برخـورد ما بـا القاعـده چگونه اسـت.

و در جمعبنـدی میگویـد« :بـدون توجـه

الفاظـی را بـهکار میبرنـد کـه در ظاهـر بـه

گفتنـد حرفهـای مـا کلیگو�یـی اسـت ،لذا

بـه رفتارشناسـی مذاکـره بـا آمریـکا ،نبایـد

معنای توافق است ،ولی ما را دچار مشکل

اگر بخواهیـم به نتیجه برسـیم ،بایـد کمیته

برداشـت منفی یـا مثبتـی از مذاکره داشـته

میکند .دقـت داشـته باشـید واژهها�یی که

تخصصـی تشـکیل بدهیـم .قـرار شـد یـک

باشـید ».من اصـرار دارم بـرای ایـن که فقط

آنهـا بـهکار میبرنـد ،برخیشـان واژههـای
ُ
فریبنـده اسـت ،ظاهـر مثبتـی دارد امـا کنه

کمیتـه سیاسـی ـ امنیتـی تشـکیل شـود.
آمریکا�ییهـا اعلام کردنـد از طر فشـان

سـلیمانی را بگویم تـا وجه سیاسـتمداری

و جوهـره لفظـی کـه بـهکار میبرنـد مفهـوم

خانـم ریـس ،نفـر دوم سـفارت آمریـکا در

تحلیل نکرده باشـم ،عین حرفهای سردار
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عـراق -کـه بعدهـا مشـخص شـد عضـو

نکتـه دوم ایـن کـه گفتنـد« :مـا بنـا نداریـم

عراق ،فلسـطین ،لبنان و سـوریه بهشـدت

سـیآ یای بـود -میآیـد و از ایـن طـرف

در مذاکـره بـا آمریکا�ییهـا همـه بحثهـا

بینالمللـی بـود .سـردار در هـر پرونـدهای

هـم قـرار شـد مـا بـا همـان ترکیـب برویـم؛

را روی میـز پهـن کنیـم .بایـد مراقبـت کنیـد

کـه وارد شـدند ،ابعـاد چندجانبه سیاسـی،

یعنـی آقایـان کراکـر و کاظمیقمـی در میـز

مباحـث ،موضوع بـه موضوع مطرح شـود

مذاکـره کارشناسـی نباشـند امـا از بیـرون

و بـه نتیجـه برسـد و سـپس جلـو برویـم.

بینالمللـی ،امنیتـی ،اقتصـادی و فرهنگی
ً
داشـت و پروند ههـای واقعـا پیچیـده و

مدیریـت کننـد و قـرار شـد مذاکر هکننـده

آمریکا�ییها روششـان این اسـت که شما

در سآمـوزی بـود کـه سـردار آنهـا را در

کمیته مذکور بنده باشـم و بقیه تیـم هم در

را وادار میکننـد همـه موضوعـات را روی

تخصـص و حـوزه کاری خـود مدیریـت

مذاکـره حضـور یابنـد.

میـز بریزیـد و همـه موضوعـات را زخمـی

میکردنـد کـه یافتههـا و تجـارب بسـیار

مـا جلسـات مختلفـی گرفتیـم بـرای

میکنند و در هیچ موضوعـی جز موضوعی

خوبـی بـرای شـهید سـلیمانی بـه همـراه

تصمیمگیـری و ایـن کـه چـه بایـد بکنیـم.

کـه موردعالقـه خودشـان اسـت حاضـر

سردار سلیمانی قبل از این جلسات گفتند:

نیسـتند که توافق بکنند ».ایـن حرفها�یی

داشـت.
ً
مثلا از یـک زمـان قـرار شـد مـا بـا روسهـا

«توجـه داشـته باشـید تیمـی کـه تشـکیل

که میزنم ،توصیههای سـردار سلیمانی در

در موضـوع سـوریه گفتوگـو کنیـم .اولین

شـده ،تیـم کارشناسـی اسـت .ایـن ،بـرای

جلسـه روز  13مـرداد  1386اسـت.

جلسـهای که من با آقای باگدانف ،نماینده
پوتیـن در امـور خاورمیانه گفتوگـو کردم،

آمریکا�ییهـا و عراقیهـا بـه این معناسـت
ایشـان از کجا این تجربه مذاکره با

که وقتی مـا مذاکره در سـطح کارشناسـی را
پذیرفتهایـم و میخواهیـم بحثهـای ریـز

آمریکا را داشتند؟

سیاسـی-امنیتی بکنیم؛ پیامش این است

سـردار سـلیمانی قبـل از این کـه وارد

کـه ایـران ،مذاکـرات را جـدی گرفتـه و مـا

پرونـده عـراق بشـوند ،تجربـه کار در

بـا طـرف آمریکا�یـی

موضـوع فلسـطین ،افغانسـتان و

شـوخی و بـازی

ماننـد اینهـا را داشـتند .سـردار در هـر

ند ا ر یـم » .

موضوعـی کـه در دو دهـه گذشـته
وارد شـدند ،آن موضوعـات
بهشـدت بینالمللـی شـده بـود.
موضـوع
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افغانسـتان،

پنـج سـاعت طـول کشـید .در آن جلسـه،
چـون مـن دیـدم آنهـا خیلـی صریـح
حـرف میزننـد ،مـن هـم

ً
کـه اوال بایـد بـا حوصلـه بـا آنهـا رفتـار کـرد،

کـه گو�یـی همـه مسـائل و همـه اطالعـات

یعنـی همیـن کـه شـما پنـج سـاعت وقـت

را دارد .بههرحـال ایشـان ،هـم حضـور

خاطره خوشـی از شوروی سـابق ندارند و در

و حوصلـه گذاشـتی و بـا روسهـا صحبـت
ً
کـردی ،خیلـی خـوب اسـت .ثانیـا بایـد بـا

میدانی داشـتند و هم بـا بسـیاری از رهبران
مقاومـت در ارتبـاط بودنـد و هـم بهدقـت

کـه روسهـا در دقیقـه نـود ،متحدانشـان
ً
را رهـا میکننـد؛ لـذا اصلا مـا بـه توافقـی

رو سهـا بهصـورت مسـتمر و متنـاوب

مطالعـه میکردنـد.

دربـاره موضوعـات صحبـت کـرد .سـردار

کـه میخواهیـم بـا شـما بکنیـم خیلـی هم

گفت ایـن تجربـه من در افغانسـتان اسـت

به بحث مذاکره با آمریکا برگردیم

اطمینان نداریم؛ بنابراین مـا فکر میکنیم

و اگـر اینگونـه شـود ،پـای کار میایسـتند

کـه گفتیـد قـرار بـود در سـطح

شـما اول باید حسـننیت خود را بـرای ما و

و بـه تعهداتشـان پایبنـد خواهنـد بـود؛

کارشناسی برگزار شود.

خیلـی صریـح بـا ایشـان صحبـت کـردم،
ً
ً
مثال بـه آقـای باگدانف گفتـم مردم مـا اصال
افـکار عمومی مـردم مـا اینجور جـا افتاده

سـوریه اثبـات کنیـد ،مـا در سـوریه در کنـار

بلـه ،توصیـه دیگـر ایشـان ایـن بـود کـه

متحدمان هستیم؛ اگر شـما قرار است وارد

مباحـث مذاکـره را بـا حضـور مقامـات

شـوید ،اول باید خودتـان را اثبـات کنید که

ارشـد مذاکر هکننـده یعنـی سـفیر ایـران و

تـا کجـای کار میخواهیـد ِبایسـتید.

سـفیر آمریـکا در عـراق جمعبنـدی کنیـم تـا

وقتـی از جلسـه بیـرون آمـدم،

ضمانتـی در پایان هـر دور مذاکـره تیمهای

سـفیر وقـت مـا آقـای مهندس

کارشناسـی وجـود داشـته باشـد.

سـجادی بـه بنـده گفـت
به چه دلیل؟

هیچکـس تـا حـاال بـه ایـن
صراحـت

و

مـدت

از ایـن نظـر کـه فـردا آن مقـام ارشـد
مذاکر هکننـده ،یعنـی سـفیر آمریـکا
ً
مخصوصـا در دوره

نگویـد اینهـا حرفهـای کارشناسـی زده و
جمعبنـدی هـم کرد هانـد و مسـئولیتش

روسـیه پوتیـن پایبنـد

هـم پـای خودشـان اسـت .سـردار
ً
اصلا نمیخواسـت وقـت تلـف بشـود.

حتی در دوره اتحاد جماهیر شـوروی

ایشـان میگفـت همـه چیـز بایـد دقیـق و

و مسـائل بعـدش هـم ،اطالعـات

سـنجیده ،بـا صراحت و بـا ذکـر مصادیق به

و مباحثـی کـه از روسهـا داریـم نشـان

آمریکا�ییهـا گفتـه شـود .بایـد گفتـه شـود

میدهـد کـه هرچـه بیشـتر بـا آنهـا حـرف

مـا رفتـار دوگانـه شـما در عـراق و منطقـه را

بزنید ،بیشـتر نتیجـه میگیریـد .بنابراین در

مشـاهده میکنیـم و بایـد تأکید کنیـد تمام

خواهنـد بـود .سـردار میگفـت

آن برهه ،سردار سلیمانی تجربههای بزرگی

رفتـار شـما در عـراق زیـر نظـر ماسـت.

چـون افغانسـتان را داشـتند.

توصیـه دیگـر ایشـان ایـن بـود کـه آقـای

نکتـه دیگـر آن کـه سـردار سـلیمانی خیلـی
ً
مطالعـه میکردنـد؛ مـن میدیـدم مثلا

کاظمیقمـی بـه طـرف آمریکا�یـی بگویـد
با توجـه بـه ایـن کـه حرفها�یـی کـه از قول

طوالنـی بـا روسهـا

در جلسـه دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت

شـما آمریکا�ییهـا و شـخص آقـای کراکـر

صحبـت نکـرده بـود.

ملـی کـه سـردار سـلیمانی و دوسـتان

نقـل میشـود ،فراتـر از چیـزی اسـت کـه

گفـت فکـر میکنـم بـه

دیگـری هـم میآمدنـد ،برخـی از مـا یـک

در مذاکـرات میگوییـم ،شـما بایـد روی

روسهـا برمیخورد .امـا باالخره

پوشـه همراهمـان بـود و دههـا صفحـه را در

مطالبی کـه میخواهید به رسـانهها منتقل

مـا میخواسـتیم بـا رو سهـا وارد

جلسـه ورق میزدیـم ولـی همکاران سـردار

بکنید ،بـا ما توافـق کنیـد .علتش چـه بود؟

کار جد یتـری در منطقـه بشـویم .وقتـی

سـلیمانی میگفتنـد اگـر ایشـان سـاعت

بـه تهـران آمـدم ،در جلسـه شـورای عالـی

هشـت صبـح در دبیرخانـه شـورا جلسـه

امنیت ملی ،ماوقـع را گزارش دادم .سـردار

دارد ،از روز قبـل روی موضـوع کار کـرده کـه

ایـن بـود کـه آمریکا�ییهـا در میـز مذاکـره
ً
اصلا نمیتوانسـتند از موضـع بـاال بـا ایران
ً
صحبـت کننـد و اساسـا در شـرایط خوبـی

سـلیمانی کـه در جلسـه حضور

هیـچ ،سـاعت پنـج صبـح آن روز در اتاقـش

هـم در عـراق قـرار نداشـتند ،بـا ایـن حـال

داشـت ،گفـت تجربـهای کـه

بوده ،نماز صبحش را آنجا خوانده و آخرین

میرفتنـد بیـرون و بـه دروغ در مصاحبـه

من در افغانستان از روسها

مطالـب و گزارشهـا را مـرور کـرده اسـت.
ً
انصافـا سـردار بهگونـهای تحلیـل میکـرد

مطبوعاتـی میگفتنـد بـه ایرانیهـا تذکـر

بهدسـت آوردم ایـن اسـت

دادیـم ایـن کار را نکننـد ،یـا میگفتنـد بـه
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

دربـاره این سـفر با او مشـورت کردم ،سـردار
سـلیمانی بـود .بـدون اغـراق میخواهـم
بگویـم توصیهها�یـی کـه حاجقاسـم بـرای
مذاکـره مـن بـا مقامـات انگلیسـی داشـت
یکـی از کاربردیتریـن توصیههـا بـود .نکته
مهم ایـن توصیهها این بـود که نـگاه اصلی
حا جقاسـم معطـوف بـه مذاکـره و صلـح
بـود ،امـا همیشـه اعتقـاد داشـت راهـکار
سیاسـیای کـه میدهیـم بایـد واقعبینانـه
باشـد.
مـا در مقاطـع مختلـف بـرای هـر کاری کـه
ً
میخواسـتیم انجـام بدهیـم طبعـا نیـاز
ً
بـه یـک طـرح سیاسـی داشـتیم .مثلا
در جریـان حملـه سـال  2003بـه عـراق و
سـرنگونی صـدام ،نمیتوانسـتیم نسـبت
بـه موضـوع عـراق بیتفـاوت باشـیم.
وجود بیـش از  1400کیلومتر مرز مشـترک با
عـراق ،تهدیداتـی کـه از ناحیه عـراق متوجه
ایران بـود و اشـغال عراق توسـط آمریـکا ،از

در وزارتامور خارجه
میخواستیمبرویم
بامقاماتسازمان
ملل  ،اروپا�یی  ،
روسیومنطقهبرای
برگزارییکاجالس
بینالمللیمرتبط
باسوریهمذاکره
کنیم.در اینشرایط،
تلفنکردمبهسردار
سلیمانیکهدر
سوریهبود،در آن
معرکهآتشوخون،
باآرامش،دهپانزده
دقیقهبامنصحبت
اینپنج
کردوگفت ً
نکتهراحتمابگوو
اینکهمادر ایندو
موضوعآمادگی
داریمفالنکار را
انجامبدهیم.در آن
شرایطپراضطراب،
حواسایشانبهاین
بودکهدر مذاکرهای
کهدر سازمانملل
داردشکلمیگیرد،
چگونهواردشویم
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ایرانیهـا گفتیـم اگـر ایـن کار را بکننـد فلان

آقـای دکتـر روحانـی ،آقـای هامـون ،وزیـر

مهمتریـن مالحظـات امنیتـی مـا بـود؛ لـذا

برخـورد را میکنیـم .لـذا ایشـان میگفتنـد

امـور خارجـه انگلیـس درخواسـت کـرد من

مـا بایـد بهعنـوان جمهـوری اسلامی ایران

باید در پایان هـر دوره مذاکره ،روی مطالبی

بهعنـوان معـاون منطقـهای وزیـر امـور

اقداماتـی انجـام میدادیـم کـه هـم مـردم

کـه میخواهنـد رسـانهای کننـد ،بـا شـما

خارجه به لنـدن بروم .درخواسـت مقامات

عراق حس خوبی داشـته باشـند ،هـم مردم

توافق کنند؛ چرا که حق ندارنـد فراتر از آنچه

انگلیـس ایـن بـود کـه بـا مـا دربـاره پرونـده

مـا احسـاس امنیـت کننـد و هـم تحـوالت

گفته شـده ،مطلـب دیگری بگوینـد .جنس

سـوریه صحبـت کننـد ،مـا هـم دو پرونـده

بـه سمتوسـو�یی بـرود که بـه نفـع منطقه

توصیههـای سـردار سـلیمانی را ببینیـد:

یمـن و بحریـن را مطـرح کردیـم.

و بـه نفـع دو ملـت و دو کشـور باشـد .بـرای
هر مقطـع از اقداماتـی که ما میخواسـتیم

سیاسـی ،فلسـفی ،روش مذاکـره و پوشـش
تبلیغاتی؛ یعنـی صفر تا صد را ایشـان توجه
داشـتند .لذا یکی از ابعاد سـردار سـلیمانی

چـرا درخواسـت مذاکـره بـرای
پروندههای یمن و بحرین؟

در عـراق بکنیـم ،از بازگشـا�یی سـفارت و
انتخاب سـفیر گرفته ،تـا حمایت از شـورای

پرونـده یمـن بهدلیـل مداخلـه نظامـی و

حکومتـی ،کمـک بـه رونـد دولتسـازی در

دیپلمـات حرفـهای و مسـلط بـود.

نقشی بود که انگلیسـیها در کنار عربستان

عراق ،کمک به مسـئله مبـارزه با تروریسـم

مطالبـی کـه میگویـم حاصـل مـراودات

داشـتند .موضـوع بحریـن را هـم بهدلیـل

و ناآرامیهـا در عـراق ،کمـک بـه وضعیـت

این اسـت که یـک سیاسـتمدارخوب و یک

چهرهبهچهـره و تجربـه کاریام در نزدیک به

مداخلات سیاسـی انگلسـتان در دهههای

اقتصـادی عـراق و همکاریهـای تجـاری،

دو دهه مـراوده با سـردار سـلیمانی اسـت.

گذشـته ،بهویـژه پـس از جدا�یـی بحریـن از

بـرای همـه ایـن مراحـل مـا نیازمنـد طـرح

صادقانـه بگویـم کـه شـاید در بسـیاری از

ایـران مطـرح کردیـم .موضـوع سـوریه هـم

مـدون و راهبردی بودیـم .یکـی از ویژگیها

گفتوگوها و مذاکرات درخصوص مسائل
منطقه و در پروندهها�یی که بهنوعی سـردار

کـه یـک مسـئله کلیدی بـود.
ً
طبعـا در چنیـن مذاکراتـی ممکـن اسـت

و نخبگیهـای آقـای سـلیمانی ایـن بـود
کـه ایشـان اینطـور نبـود کـه بگویـد خیلـی

سلیمانی در منطقه مسـئولیت آن را با نگاه

بحثها�یـی در مـورد عـراق ،افغانسـتان،

خب ،ما در عـراق تصمیـم گرفتیـم االن این

بـه تأمیـن حداکثـری امنیـت ملـی کشـور و

لبنـان و پرونـده فلسـطین که یک شـاهکلید

کار را بکنیـم ،پـس برویـد و ایـن کار را انجـام

امنیـت منطقـه بـه عهـده داشـتند ،بـرای

اسـت ،وجود داشـته باشـد .برای انجام این

بدهیـد .ایشـان میگفتنـد ایـن تصمیـم را

هـر مذاکـرهای کـه عـازم میشـدم ،آخریـن

سـفر ،نظر کارشناسـان وزارت امور خارجه را

بایـد بـه یـک طـرح مکتـوب تبدیـل بکنیم.

مشورتها را از سردار سـلیمانی میگرفتم.

خواسـتم .نظـرات وزیـر خارجـه و همچنین

بـرای همیـن ،از مـا بهعنـوان وزارت امـور

مثالی بزنم :زمان بازگشـا�یی مجدد سفارت

آقـای رئیسجمهـور را هـم در مالقـات بـا

خارجه ،وزارت اطالعـات ،وزارت بازرگانی و

انگلیـس در دوره اول ریاسـت جمهـوری

ایشـان گرفتـم .اما یکـی از افـراد کلیـدی که

از همـه دسـتگاههای ذیربط میخواسـت
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طر حهـای خودمـان را ارائـه بدهیـم .بعـد

ارتـش بعـث عـراق علیـه ایـران بهدلیـل

شـما نمیتوانسـتید بگویید من یـک ژنرال

میآمـد سـاعتها بـرای بررسـی آن طر حها

ایـن کـه کل دنیا پشـت صـدام بودنـد ابعاد

هسـتم و مأموریتـم مبـارزه بـا داعـش در

جلسـه میگذاشـت .مسـئولیت بـا خـود

بینالمللـی پیدا کـرده بـود .به نظـرم تجربه

سوریه اسـت ،پس میروم خطی را میگیرم

ایشـان بـود و بـا حوصلـه تمـام وقـت

آن جنـگ برای سـردار سـلیمانی هـم تجربه

میگذاشـت .گاهی اوقـات این جلسـات از

بسـیار مهمی بـود .ضمن ایـن کـه مبارزاتی

و در یک محـور بـا داعـش مبـارزه میکنم و
ً
برمیگـردم .شـما اصلا نمیتوانسـتید این

هشـت صبـح شـروع میشـد و تـا اذان ظهر

که سـردار سـلیمانی در دوره انقالب داشت

ابعـاد مختلـف را از هـم تفکیـک بکنیـد .به

ادامـه پیـدا میکـرد ،نمـاز و ناهـار برگـزار

هیـچگاه جـدای از مباحـث سیاسـی نبـود.

همیـن دلیـل اسـت کـه سـردار سـلیمانی

میشـد و پـس از آن ،جلسـه ادامـه پیـدا
ً
میکـرد مثلا تـا سـه بعدازظهـر.

نکته دوم این بـود که سـردار خیلی مطالعه

در سـوریه بایـد همزمـان کارهـای مختلفی

میکرد و دقیق هم بود .در همین دو سـالی
ً
کـه در مجلـس هسـتم ،ایشـان بعضـا یـک

انجـام مـیداد و نمیتوانسـت بگویـد بـا
ژنرا لهـا راجـع بـه چگونگـی آزادسـازی

بـه آن طـرح ،سـاعتها بحـث میکـرد و بـا

نسـخه از بولتنهـا ،تحلیلهـا و مطالـب

خا نطومـان برنامهریـزی کردیـم و کارم

هـر دسـتگاهی بهگونـهای بحـث میکـرد

مختلفـی را کـه بـه دسـتش میرسـید ،برای

تمـام شـد.

کـه انـگار خـود ایشـان سـالها راجـع بـه آن

مـن هـم میفرسـتاد .وقتی ایـن مطالـب را

میدیـدم سـردار وقتـی میخواسـت بـه

موضـوع تجربـه دارد .تمـام نقـاط ضعـف و

نـگاه میکـردم ،میدیـدم خـود سـردار زیـر

سـوریها برای آزادسـازی یک منطقه کمک

قوت آن طرح در آن جلسات ،موردمناقشه

برخی مطالبش خط کشیده است؛ بنابراین

بکنـد ،اول ابعـاد انسـانی را -کـه سـفارش

قـرار میگرفـت و در آخـر تبدیـل میشـد

شاهد بودم ایشان چقدر تأمل دارد و سعی

اکیـد حضـرت آقـا در همـه ایـن بحرا نهـا

بـه طـرح یـک صفحـهای کـه ایـن طـرح در

میکند از البـهالی مطالب مختلـف به درک

بـوده و هسـت و بهشـدت مدنظـر سـردار

اختیـار وزارت امـور خارجـه بـود و بـرای هـر

و برداشـت درسـت برسد.

بـود -لحـاظ میکـرد ،ایـن کـه در کاری کـه

دسـتگاهی یکی دو صفحـه برنامـه کار از آن

البته الزم اسـت توضیحی دربـاره پیچیدگی

میکنیـد ،خونـی از دمـاغ بیگناهـی ریخته

جلسـات حاصـل میشـد.

پروند ههـای منطقـهای بدهـم .یکـی از

نشـود .دومین مسـئله این بود که این کاری

از ویژگیهـای ایشـان ایـن بـود کـه راجـع

ایـن پروندههـا بهدلیـل ایـن کـه
دارای ابعـاد مختلـف بودنـد،
پیچیدگیهـای خـاص خودشـان را
داشتند .یک فرمانده نظامی چگونه
توانسـته بـود بـه ایـن مـرز از پختگی

ویژگیهـای بـارز سـردار سـلیمانی ایـن بـود

کـه میخواهد بشـود ،مـردم را آواره و گرفتار

کـه پروندهها�یـی کـه ایشـان در ایـن مـدت

میکند؛ حـاال ما بایـد بـرای آن مردم چـه کار

بیـش از دو دهـه فرماندهـی نیـروی قـدس
ً
به آنهـا پرداخـت ،پروندهها�یـی بود کـه اوال
ً
بهشـدت بینالمللـی بـود ،ثانیـا بهشـدت
ً
امنیتـی بـود و ثالثـا بهشـدت سیاسـی و بـا

بکنیـم .مـردم بعضـی از مناطق سـوریه که

در زمانی که
خود ما در وزارت
امور خارجه
ً
اصال به تأسیس
سرکنسولگریهای
جدید در عراق
نمیاندیشیدیم،
در آن جلسات
سردار
این موضوع مطر ح
میشد که یکی از
دستورالعملهای
ما در وزارت امور
خارجه این باشد که
بهدلیل پیوندهای
تاریخی دو ملت،
ما باید در عراق
برای تسهیل
در رفتوآمد
مردم دو کشور
کنسولگریهای
جدید ایجاد
کنیم .از دل آن
نگاه راهبردی
سردار ،ایجاد دو
سرکنسولگری در
اربیل و سلیمانیه
بیرون آمد

از سـوی نیروهـای جبهةالنصـره و دیگـران
محاصـره شـده بودنـد ،آب نداشـتند ،بـرق
نداشـتند ،غـذا و امکانـات نداشـتند و سـه

توأمـان در عرصـه سیاسـت و

پیچیدگیهـای خـاص بـود .شـما وقتـی

نظامیگریبرسد؟

میگوییـد پرونـده سـوریه ،بـا پرونـد های

سـال هـم بـود در محاصـره بودنـد .ممکـن
ً
بـود خیلیها کـه درگیر جنگ هسـتند ،اصال

مـن فکـر میکنـم بخشـی از ایـن مسـئله

مواجهایـد کـه یـک طرفـش تجزیـه سـوریه

به ابعاد دیگـر خیلی توجـه نکننـد اما ذهن

بـه تجـارب ایشـان در دوران جنـگ

اسـت و شـما بهعنـوان مستشـار بایـد

سـردار سـلیمانی مشـغول ایـن هم بـود که

تحمیلـی برمیگشـت .فرماندهـان سـپاه

کمـک کنید ایـن کشـور تجزیـه نشـود و یک

چگونـه بـه مـردم گرسـنه و قحطـیزده ایـن

در سـطوح مختلـف ویژگـی بـارزی داشـتند

طرفـش تروریسـتها�یی از جنسهـای

مناطق ،هـم غـذا و امکانـات برسـاند و هم

کـه علاوه بـر ایـن کـه در میـدان نظامـی و

مختلـف و تـا بن دنـدان مسـلح هسـتند که

برای مجروحان امکانات پزشـکی مهیا کند.

دفاعـی میجنگیدنـد و از امنیـت کشـور

شـما بایـد کاری بکنیـد تـا امنیتـی کـه ایـن

ضمـن این کـه بایـد نیروهـای نظامـی را هم

دفـاع میکردنـد ،دائـم تحـت آموزشهای

تروریسـتها از مـردم سـوریه ربودهانـد،

برای شکسـتن این محاصره مدیریت بکند.

سیاسـی سـپاه هـم قـرار میگرفتنـد .یـادم

مجـددا پـس گرفتـه بشـود و امنیت بـه این

در ایـن موضوعـات همـواره مشـورتهای

میآیـد آن زمـان ،نشـریهای بـا عنـوان

کشـور برگـردد .بنابرایـن وقتـی میگوییـد

مهمـی بیـن آقـای بشـار اسـد ،سیدحسـن

«تحلیلهـا و رویدادهـا» داشـتند کـه
ً
خیلـی قـوی بـود .واقعـا ذهـن فرماندهـان

سـوریه ،وقتـی میگوییـد عـراق ،وقتـی

نصرهللا و سـردار سـلیمانی جریان داشـت.

میگوییـد فلسـطین ،یعنـی چنـد میلیـون

حـاال شـما ببینیـد وسـط ایـن معرکـه

سـپاه بهگونـهای آمـوزش دیـده بـود کـه

انسـان اعـم از شـیعه و سـنی و مسـیحی و

یکدفعـه یـک طـرح سیاسـی راجـع بـه

در هـر حرکـت نظامـی کـه میخواسـتند

ه دلیل مداخلههای
ایزدی و کرد و غیـره که ب 

سـوریه مطـرح میشـد و مـا در وزارت امـور

انجـام بدهنـد ،تمـام شـرایط جبهه ،شـرایط

آمریکا و حضور تروریسـتها و تجـاوز رژیم

خارجـه میخواسـتیم برویـم بـا مقامـات

منطقـهای و شـرایط بینالمللـی جنـگ را

صهیونیسـتی ،در ایـن سـرزمینها آواره

سـازمان ملـل ،اروپا�یـی ،روسـی و منطقـه

محاسـبه میکردند .باالخـره جنگ تحمیلی

شـدهاند .اینهـا پروندههای سـادهای نبود و

بـرای برگـزاری یـک اجلاس بینالمللـی
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ً
امـا مذاکره حتمـا بایـد از موضـع اقتـدار و از
موضـع منطـق انجـام بشـود.
ً
حـاال شـاید یـک نفـر بگوید اصلا چـرا تـو در

مذاکـره سـردار سـلیمانی منـوط میشـود،
سـردار چگونـه وارد مذاکـره میشـود .البته
ایشـان هیچگاه در حـوزه مأموریـت وزارت
امـور خارجـه ،خودشـان مسـتقیم مذاکـره

این شـرایط ویژه با سـردار تماس میگرفتی
ً
و مثلا میگفتـی مـن دارم مـیروم لنـدن

نمیکردنـد امـا در مباحـث تخصصـی خود

و بـا وزیـر خارجـه انگلیـس صحبـت دارم و

در سـطوحی بـاال مذاکراتـی داشـتند.

میخواهـم نظر شـما را هم راجع بـه منطقه
بپرسـم؛ خـب ،خـودت بایـد چهارچوبهـا

سـردار سـلیمانی بـرای اتخـاذ یک

را بلـد باشـی .بلـه ،مـن چهارچو بهـا را
ً
میدانسـتم؛ امـا اوال سـردار نقـش مهمـی

تصمیم یـا ایجـاد یـک رونـد ،چگونه
بـه نتیجـه میرسـید؟ باالخـره هرچـه

در منطقـه داشـت و ایـن خیلـی بـرای مـن

پیچیدگی کار بیشـتر باشـد ،متغیرها

مهم بود کـه بدانـم ایشـان مسـئله را چطور

و عوامـل تأثیرگـذار داخلـی و خارجی

میبینـد و مـن کـه دارم بـرای مذاکـره بـه

همبیشتر میشود.
ً
ببینید ،مثال تصمیـم نظام این بـود که برای

نظام برای امنیت بر دوش سـردار گذاشـته،
ً
میتوانـم بـاز کنـم .ثانیـا ایـن تما سهـا

برقـراری ثبـات و امنیـت در عـراق بایـد بـه
کمک دولت عراق برویم .ایشـان ساعتها

لندن میروم ،چـه گـرهای را از مأموریتی که

بـرای کار مـن ارزش افـزوده داشـت؛ یعنـی

بحـث و گفتوگـو و جلسـه میگذاشـت تـا

وقتـی میخواسـتم بـروم مذاکـره کنـم،

به یک دسـتورالعمل واحد برسد .صادقانه

طر فهـای مقابـل هـم انتظاراتـی از مـا

بگویم ،در زمانی کـه خود مـا در وزارت امور
ً
خارجه اصال به تأسـیس سرکنسولگریهای

مرتبـط بـا سـوریه یـا نقـش جامعـه

بـه نفـوذ معنـوی مـا در منطقـه و ایـن کـه

جدیـد در عـراق نمیاندیشـیدیم ،در آن

بینالمللـی در کمـک بـه حـل ایـن بحـران

ایـن کار بایـد بـه نفـع مـردم منطقـه باشـد،
ً
نیاز بـه هماهنگـی و موافقت داشـت .مثال

جلسـات سـردار ایـن موضـوع مطـرح
ِ
میشـد که یکـی از دسـتورالعملهای ما در

میکردم به سـردار .سـردار که در سوریه بود

مـن مذاکـرهای بـا خانـم فدریـکا موگرینـی

وزارت امـور خارجـه ایـن باشـد کـه بهدلیـل

و با خـط تمـاس مطمئـن صحبـت میکرد،

-اگـر اشـتباه نکنـم ،در بروکسـل -داشـتم

پیوندهـای تاریخـی دو ملـت ،مـا بایـد در

در آن معرکـه آتـش و خـون ،بـا آرامـش ،ده
ً
پانـزده دقیقه با مـن صحبت میکـرد و مثال
ً
میگفـت این پنـج نکتـه را حتمـا بگـو و این

کـه شـاید نزدیـک بـه چهـار سـاعت طـول

عـراق بـرای تسـهیل در رفتوآمد مـردم دو

کشـید .خانم موگرینی خیلی بر پروندههای

کشـور کنسـولگریهای جدیـد ایجـاد کنیم.

منطقـه و مسـائل منطقـه مسـلط بـود .در

از دل آن نـگاه راهبـردی ایشـان ،ایجـاد دو

کـه مـا در ایـن دو موضـوع آمادگـی داریـم

نهایـت قـرار شـد ایشـان اقدامـات مهمـی

سرکنسـولگری در منطقـه -کردسـتان عراق

فلان کار را انجـام بدهیـم .در آن شـرایط

را بـرای مقابلـه بـا نقـض حقوقبشـر در یک
ً
کشـور منطقـه انجـام بدهـد امـا متقابلا او

اربیـل و سـلیمانیه -بیـرون آمـد .سـردار
روی همیـن موضـوع سـاعتها بحـث

در مذاکرهای که در سازمان ملل دارد شکل

هـم درخواسـتها�یی داشـت .ایـن خیلـی

میکـرد آیـا ایـن کافـی اسـت مـا بیاییـم در

میگیـرد ،چگونـه وارد شـویم .اینگونـه

مهـم بـود کـه مـا چـه کمکـی میتوانیـم بـه

اربیـل بهعنـوان پایتخـت اقلیـم کردسـتان

رفتارکـردن وسـط چنیـن معرکـهای خیلـی

تحقق درخواسـتهای ایشـان بکنیم که به

سرکنسـولگری ایجـاد کنیـم یـا ایـن کـه نـه.

سـخت خواهـد بـود اگـر شـما یـک انسـان

نفع مـردم منطقـه باشـد و ایـن امور نیـاز به

اسـتثنائی نباشید .شـاید اگر این سـؤاالت را

هماهنگـی و موافقـت داشـت.

سـلیمانیه هم نیـاز بـه سرکنسـولگری دارد.
ً
بعضیهـا مثلا نظرشـان ایـن بود کـه اقلیم

از خیلی افراد که در کار دیپلماسـی هسـتند

ضمن ایـن که سـردار اگر حس میکـرد کاری

کردسـتان یـک پایتخـت دارد بـه نـام اربیل

میکردنـد ،پاسـخ مـیداد حـاال صبـر کنیـد

دارد انجـام میشـود کـه بـرای حـل بخشـی

و مـا بایـد در همـان اربیـل سرکنسـولگری

تـا فلان شـهرها آزاد بشـود و بعـد صحبـت

از بحـران مفیـد اسـت ،بـا ایـن کـه وسـط

تأسـیس کنیـم .امـا جالـب اسـت بدانیـد،

کنیـم ولـی سـردار نمیگفـت بگـذار ایـن

معرکـه جنـگ بـود ،وقـت میگذاشـت و
ً
واقعا فکر میکرد و جلسـه تشکیل میداد.

سـردار نظـرش این بـود که بـا درنظـر گرفتن
واقعیتهـای جامعـه کـرد در شـمال عراق

فرصتی اسـت کـه یـک گلولـه کمتر شـلیک

خود
حتی در خیلـی از موضوعـات ،الزم بود ِ

که دو حزب سیاسـی وجود دارد ،الزم اسـت

بشـود و یک مسـلمان یـا یـک انسـان کمتر

سـردار مذاکره کنـد تـا کار را پیش ببـرد و این

کاری کنیـم تـا هـر دوی اینهـا حـس کننـد که

کشـته بشـود ،باید این کار را انجـام بدهیم،

خیلی مهـم بـود کـه وقتـی پیشـرفت کار به

فاصلـه مـا بـا آنهـا بـه یـک انـدازه اسـت؛ ما

داشـتند و تحقـق ایـن انتظـارات بـا توجـه
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وحتمااینکار را
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بررسیکنیدببینید
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بحـث و مذاکره کنیـم .در این شـرایط ،تلفن

پراضطـراب ،حواس ایشـان بـه این بـود که

شـهر آزاد بشـود ،بلکـه میگفـت اگـر االن
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نیامد هایـم فقـط یـک حـزب را انتخـاب و

وقت میگذاشـتند تـا بتوانند مسـائل را جا

یکی دیگـر را محـروم کنیم .پـس همانطور

بیندازنـد .فرض کنید دغدغه طـرف عراقی،

کـه در کربلا و نجـف دو سرکنسـولگری

برگـزاری انتخابـات اسـت و در ایـن زمینـه

ایجـاد کردیـم ،در اقلیـم کرد هـم نیاز بـه دو

سـؤال و ابهـام دارد .حاجقاسـم بهعنـوان

سرکنسـولگری داریـم .حتـی نظـر سـردار

مسـئول پرونـده میتوانسـت دو کار انجام

ایـن بـود کـه در مناطـق سنینشـین عـراق

بدهد؛ میتوانسـت بگوید بچههای وزارت
ً
امـور خارجـه ،مثلا اگـر تجربـهای از برگزاری

سنینشـین ما و مناطـق سنینشـین عراق،

انتخابـات زیر نظر سـازمان ملـل در آفریقا،

نیـز بایـد بـرای تعمیـق روابـط بیـن مناطـق
سرکنسـولگر یها�یی تعریـف بشـود.

افغانسـتان یـا جـای دیگـر دارنـد ،بـه دفتـر

یا وقتی سـازمان ملل میخواست در عراق

سـازمان ملـل در تهـران و عراق کمـک کنند
ً
تـا ایـن تجربـه در اختیـار مثلا وزیـر کشـور

معتمـدان ،عشـایر و قبیلههـای مختلـف،

عراق قـرار بگیـرد .امـا حاجقاسـم راه دوم را

پـای کار برگـزاری انتخابـات بودنـد؛ امـا

انتخـاب میکـرد و بـه عراقیهـا میگفـت

دوسـتان عراقـی ما بـه ایـن مکانیسـمهای

بیاییـد انتخابـات مـا را از نزدیـک ببینیـد و

خشـک و شـیک سـازمان ملـل بهعنـوان

مـا همـه جزئیـات برگـزاری انتخابـات را کـه

الگـوی انتخاباتـی اعتماد نمیکردنـد .یادم

مراحل بیسـتوچندگانهای دارد ،در اختیار

انتخابـات برگـزار کنـد ،مـردم عـراق ،اعـم از

هسـت بـرای اولیـن انتخاباتـی کـه بنـا بـود

آنهـا میگذاشـتیم.

برگزار شـود ،کلی جلسـه و بحث و مشـورت

حـاال مگـر سـردار سـلیمانی در ایـران

بـا دوسـتان عراقـی داشـتیم و بـرای این که

انتخابـات برگـزار کـرده اسـت؟ خیـر؛ امـا

عراقیها انتخابات مطمئن داشـته باشند،

وقتـی پـای ایـن مسـئله بـه میـان آمـد
ً
واقعـا میدیـدم ایشـان سـاعتها وقـت

خیـر ،ایشـان میگفتنـد ایـن مجموعـه

نگهبان و همچنین در بهکارگیری معتمدان

میگذاشـت و بـا شـورای نگهبـان ،وزارت

یافتههـا و تجـارب ماسـت ،شـما بررسـی

ه را در اختیار دوسـتان
محلی داشـتیم ،همـ 

کشـور و وزارت امـور خارجـه کـه تجربـه

کنید ببینیـد کـدام یـک از اینهـا را میتوانید

عراقیمان گذاشـتیم .هیئتهای مختلفی

برگزاری انتخابـات در خـارج از کشـور را دارد

در عـراق و در راسـتای منافـع مـردم عـراق

اعم از شیعه ،سنی ،کرد ،مسـیحی و ترکمن
ً
بـه اینجـا میآمدنـد و اصلا اینطـور نبـود

و همچنین افـرادی کـه در این زمینـه تجربه

پیش ببرید .بنابراین رفتار مهم حاجقاسـم

داشـتند ،جلسـات متعـدد میگذاشـت.

در مذاکـره دیپلماتیـک و کار سیاسـیاش

که شـما بگوییـد فقط بـا یک جریـان خاص

بعـد ،از دوسـتانی کـه مسـئول پرونـده

در عـراق این بـود کـه همـه چیـز را در اختیار

داریـم کار میکنیـم و فقـط آنهـا میتواننـد

افغانسـتان بودند دعوت میکرد تا بگویند

طرفهـای عراقـی قـرار مـیداد و میگفـت

بیایند از مراحل برگزاری انتخابـات در ایران

سـازمان ملـل انتخابـات را در افغانسـتان
ً
یـا مثلا در آفریقا بـا چـه روشـی برگـزار کرده

حـاال خودتـان تصمیـم بگیرید.میتوانیـد
برویـد همـه را سفتوسـخت بـا سـازمان

نکتـه دیگـر ،دربـاره روشهـای انتخاباتـی

اسـت .ماحصـل ایـن جلسـات را سـردار

ملـل ببندیـد و بـه آنهـا بگوییـد هرطـور کـه

سـازمان ملـل بـود کـه آمریکا�ییها بـه این

سـلیمانی در سـطح باال بـه دوسـتان عراقی

میخواهنـد انتخابـات را برگـزار کننـد ،یـا

بهانه فشـار میآوردند تا آدمهای خودشان

منتقـل میکـرد و در سـطوح پایینتـر نیـز

این کـه خودتان بـا اسـتفاده از تجربـهای که

را روی کار بیاورنـد ،اما خواسـته مـردم عراق
َ
و بـهت َبـع آن خواسـته جمهـوری اسلامی

سـایر مسـئوالن ،ایـن وظیفـه را بـه عهـده

وجـود دارد و مکانیسـمی که سـازمان ملل

داشـتند .بعـد از برگـزاری ایـن جلسـات،

ارائـه میکنـد ،بومیسـازی کنیـد و بگوییـد

ایـران ایـن بـود کـه یـک انتخابـات واقعـی

مقامـات عراقـی مباحـث مطر حشـده

منافع مردم مـا در عراق با برگـزاری اینگونه

در عـراق برگـزار شـود .خـب ،بـرای هـر کدام

را در سیسـتم خودشـان تجزیهوتحلیـل

از انتخابات بیشـتر تأمین میشـود .ایشان

از ایـن مراحـل نیـاز بـود بـا مقامـات عراقی

میکردنـد و در نهایـت مسـئوالن ذیربـط

بـه ایـن موضـوع در پرونـده سـوریه و دیگـر

مذاکره صورت گیرد .نگاه سـردار سـلیمانی

عراقی حسـب مصلحت کشورشـان دسـت

پروندههـا هـم اعتقـاد داشـتند و لـذا نقش

این بـود که دوسـتان مـا در عـراق آدمها�یی

بـه انتخـاب میزدنـد.

ما در ایـن پروندههـا کمک مستشـاری یا هر

بسـیار فهیم و اهل عمل هسـتند ،امـا برای

یکـی از ویژگیهـای دیپلماتیک حاجقاسـم

کمکـی بـود کـه آنهـا درخواسـت میکردند.

ایـن کـه بـا مـا هممعنـا بشـوند و ادبیـات

ایـن بـود کـه هیـچگاه چیـزی را تحمیـل

مـا را بهخوبـی متوجـه شـوند ،بایـد کمـی
ً
حوصلـه کـرد .واقعـا ایشـان سـاعتها

نمیکردنـد کـه ایـن نظـر ماسـت و بـه نفـع
ً
شماسـت و حتمـا ایـن کار را انجـام بدهیـد.

تجربهها�یـی کـه در وزارت کشـور ،شـورای

بازدیـد کننـد.

وقتی داعش
میخواهد
فرماندهان و
نیروهایش را از
شهر محاصرهشده
در سوریه خار ج
کند ،میگوید اگر
ژنرال سلیمانی
و حزبهللا لبنان
تضمینمیکنند
که از پشت ،کسی
ما را نزند ،خار ج
میشویم

باالخـره ما هـر چقـدر هم بـه طرف
عراقـی نزدیـک بـوده باشـیم و روابط

شهیدپیروز | ویژهنامه نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی | مسیر

| 61

ویژهنامه نخستین سالگرد

دی
سلیمانی
تاریخــی ۲۷
جمعــهحاج قاسم
شهادت سردار
نماز

دوسـتانه برقرار بوده باشـد ،اما برای
پذیرش پیشـنهادهای ما باید سـطح
باال�یی از اعتماد وجود داشـته باشـد.
این اعتماد را شهید سلیمانی چگونه
بـرای دوسـتان عراقـی و منطقـهای
ایجاد کرد؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال مثالـی میزنـم:
ً
اخیرا نماینده دبیرکل سـازمان ملل در امور
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 شـدهام ،وقتـی در مسـائل پیچیـده
عراق بـا مقامـات عراقـی صحبـت میکنم،
تعجب میکنـم ،میبینـم بعضیهایشـان
بـه مـا میگوینـد در ایـن موضـوع ،نظـر
حاجقاسـم سـلیمانی اینگونه بـود .بعد او
از مقـام ایرانـی پرسـیده بـود چگونـه اسـت
کـه شـما اینقـدر در عـراق دخالـت داریـد؟
مقـام سیاسـی مـا بـه او گفته بـود چیـزی که
مقامات عـراق از مـا دیدهاند ،جـز صداقت
و جـز خیرخواهـی بـرای مـردم عـراق نبـوده
اسـت؛ بنابرایـن در مسـائل مختلـف ،آنجـا
که الزم اسـت ،سـعی میکنند نظر مـا را هم
بگیرنـد؛ اگـر نظـر حا جقاسـم را میگیرنـد
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه حاجقاسـم آنجـا
فرمانـده اسـت و دسـتور میدهـد ،بلکـه
اعتمـاد دارند بـه این کـه جمهوری اسلامی
ایـران در جهت خیـر آنها نظر میدهـد و این
نشـاندهنده اعتماد مردم به مـا و عملکرد
درسـت مـا در عـراق اسـت.
امـا ایـن کـه حاجقاسـم چگونـه در منطقـه
حا جقاسـم شـد ،یـا چـه رفتـاری داشـت
کـه وقتـی داعـش میخواهـد فرماندهـان
و نیروهایـش را از شـهر محاصر هشـده در
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سـوریه خـارج کنـد ،میگویـد اگـر ژنـرال

درخواسـت کمـک میکننـد داریـم کار

به مـا میگفتنـد صبـر کنید ،مـا داریـم کاری

سـلیمانی و حـز بهللا لبنـان تضمیـن

میکنیـم ولی خـوب اسـت که اینهـا تحلیل

انجـام میدهیـم ،داریـم بررسـی میکنیـم؛

میکنند که از پشـت ،کسـی ما را نزند ،خارج

شـما را از منظـر دیپلماتیـک هـم بشـنوند.

ولـی کاری نکردنـد.

میشـویم ،علتهـای مختلفـی دارد کـه

جالـب اسـت بدانیـد ایـن مهمانـان سـردار

اینهـا در ایـن وضعیـت آمدنـد بـه ایـران و

من فقـط یـک بخـش آن را میگویـم .وقتی

چـه کسـانی بودنـد؛ جمـع بزرگـی از سـران

گفتنـد انتظار مـا از جمهـوری اسلامی ایران

موصل سـقوط کرد از اولین دولتها�یی که

عشـایر اهلسـنت عـراق بـه ایـران آمـده

ایـن اسـت همانطـور که ژنـرال سـلیمانی،

بـه درخواسـت دولـت عـراق بـه کمـک آنها

بودنـد و از جمهـوری اسلامی ایـران یـک

داعش را از مناطق شـیعی و کـردی دور کرد،

شـتافت ،جمهـوری اسلامی ایـران بـود کـه

درخواسـت داشـتند :ایـن کـه شـما مناطق

بیایـد و مناطـق سنینشـین را هـم آزاد کند؛

رفت و مانع سـقوط بغداد و ورود داعش به

شیعهنشـین را از شـر داعش نجـات دادید،

مـا دیگـر بـه آمریکا�ییهـا اعتمـاد نداریـم،

کربال و نجف شد .داعش تصمیم گرفته بود

مناطق کردنشـین را هم از شر داعش نجات

اینهـا زندگی ما و هسـتی مـا را سـوزاندهاند.

عتبات عالیات را ویـران کند ،کماایـن که در

دادیـد ،خواهـش میکنیـم بیاییـد مناطـق

شما میدانید بیشترین شـهدا در آزادسازی

ابعـاد کوچکتـر ،برخـی از مزارهای بـزرگان

سنینشـین را هـم نجـات بدهیـد.

مناطـق اهلسـنت عـراق ،شـیعه بودنـد.

صـدر اسلام در سـوریه را ویـران کـرده بـود.

مـن حرفهایشـان را شـنیدم .بسـیاری از

بیشترین شهید را در آزادسـازی این مناطق،

زمانـی کـه داعـش بـه سـراغ اربیـل رفـت،

ریشسـفیدان عشـایر بـزرگ اهلسـنت

حشدالشـعبی داد کـه از شـیعه و سـنی و

مـن معـاون وزیـر امـور خارجـه بـودم .آن

عـراق بودنـد .حر فشـان ایـن بـود

کـرد و مسـیحی و اقـوام مختلـف نیـرو دارد.

زمـان آقـای مسـعود بارزانـی پیـام داد کـه

آمریکا�ییهـا و برخـی از کشـورهای عربـی

ببینیـد تـا چـه انـدازه اعتمـاد وجـود دارد

بـه داد مـا برسـید .امـا قبـل از آن ،مسـعود

در خانههایتـان را بـه روی
بـه مـا گفتهانـد ِ
داعـش بـاز کنید.اینهـا قـرار اسـت بیاینـد

کـه ریشسـفیدها�یی کـه رئیـس عشـیره

گرفتـه و درخواسـت کمـک کـرده بـود.
ً
آمریکا�ییهـا صرفـا بـه او گفتـه بودنـد بایـد

قـدرت را در عـراق مثـل دوره صـدام دوباره

درخواسـت کمـک میکننـد و میگوینـد

ه شـما برگردانند ،مـا هم فریـب خوردیم و
ب

دیگـر بـه آمریـکا اعتمـاد نداریـم .عشـایر

بررسـی کنیـم .امـا سـردار سـلیمانی در اوج

نتیجه این شـد که تمام مناطق سنینشـین

در عـراق جایـگاه خیلـی مهمـی دارنـد .مـن

تهدیـد داعـش علیـه اربیل ،بـا هواپیمـا و با

افتاده زیـر چکمههـا و تانکهـای داعش و

بـا آنهـا از نزدیـک زندگـی کـردهام .سـردار

ریسـکی بـاال وارد اربیـل شـد و بـا کمـک بـه

زن و دختر مـا امنیت ندارند و داسـتانهای

سـلیمانی در ایـن شـرایط بـه آنهـا نمیگوید

کردهـا ،اقلیـم کردسـتان را از دسـت داعش

غمانگیـزی را تعریـف میکردنـد .امـا یکـی

کـه نـه ،شـما ایـن خسـارتها را بـه شـیعه

نجات داد .البته سردار سـلیمانی به همین

از نـکات مهمی کـه بیـان کردند این بـود که

وارد کردهایـد ،سیاسـت شـما پـای داعـش

انـدازه هم بسـنده نکـرد .مجـددا خاطرهای

میگفتنـد آمریکا�ییهـا هفتـهای یکبـار

را بـه عـراق بـاز کـرد ،شـما فریـب داعـش را

بگویم؛ یـادم هسـت یـک روز در دفتـر کارم

میآینـد در چادرهـای مـا و خانههـای مـا

خوردیـد! بلکـه سـردار سـلیمانی بـا همـان

در مجلـس نشسـته بـودم کـه رئیسدفتـر

مینشـینند و بـه مـا میگوینـد نگـران

جدیـت و اهتمامـی کـه بـا کمـک مـردم و

آقـای سـلیمانی پیغـام داد هیئـت خیلـی

نباشـید ،مـا شـما را از شـر داعـش نجـات

دولت عـراق و نیروهای مسـلح و مرجعیت

ویـژهای از عـراق آمـده و سـردار گفتند شـما

میدهیـم .میگفتند حاال سـه ماه گذشـته،
ً
همـه چیـز از دسـت رفتـه و میبینیـم اصال

دینی ،شهرهای کربال و نجف را مصون کرد و
اجازه نـداد که دسـت داعش به آنجا برسـد،

مسـئله ،ظرایـف کاری ایشـان را ببینیـد.

هیـچ چیـزی نداریـم .نـه زمیـن داریـم ،نـه

همین کار را در آزادسازی مناطق اهلسنت

سـردار به من میگفت مـا درنهایت نظامی

حیثیتی برایمـان مانده و تازه بـه همکاری

انجام داد .باالخره اینها انسـانند و میبینند

هسـتیم و چون از مـا در مبارزه با تروریسـم

با داعش هـم متهـم هسـتیم .آمریکا�ییها

که چه اتفاقی افتاده اسـت؛ در نتیجه سردار

بارزانـی چندیـن بـار بـا آمریکا�ییهـا تماس

هـم حر فهایشـان را بشـنوید .در همیـن

سـنی در عـراق هسـتند از سـردار سـلیمانی
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سلیمانی برایشـان قداسـت پیدا میکند.
یادماستوقتی
میخواستیمبرای
مذاکرهباآمریکابه
عراقبرویم،تأکید
سردار اینبودکه
آمریکا�ییهافقط
دنبالاینهستند
کهچیزیبگیرند؛
حواستانباشد؛
منمخالفاین
نیستمکهتوافقی
بکنیدکهآنهاهم
حسکنندچیزی
گیرشانآمدهاست،
ولیحواستان
باشدنرویددودستی
همهچیز رابدهید
وبرگردید؛مذاکره
بایددستاوردعینیو
ملموسبرایکشور
داشتهباشد

ً
مـواردی بـوده کـه مشـخصا
حاجقاسـم بـه کمـک وزارت امـور
خارجـه و دسـتگاههای دیگـری کـه با
ایشـان در پروندههـای منطقـهای
همکاری میکردند ،بیاید؟
بلـه ،مثالـی میزنـم .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 1975
که بین ایـران و عـراق جـاری اسـت ،اجرا�یی
بشـود .شـاید هـر شـخص دیگـری غیـر از
سردار سلیمانی مسـئول پرونده عراق بود،
در آن شـرایط بههمریختـه عـراق میگفـت
ً
اصلا جـای طـرح ایـن موضـوع نیسـت ،اما
سـردار سـلیمانی گفـت شـما کارهایتـان را
انجـام بدهیـد ،بـه یـک چهارچـوب تبدیـل
و برویـد بـا مقامـات عراقـی صحبـت کنید؛
هرجـا هـم کـه الزم شـد ،مـن وارد میشـوم.
ایـن بحـث بهتدریـج پیـش رفـت .البتـه
عـراق هـم خیلـی بههمریختـه بـود و
ایـن کار خیلـی طـول کشـید .مـن معـاون
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وزیـر امـور خارجـه بـودم و در زمـان آقـای

دارد ،در ایـن موضـوع هـم توصیـهای بکند.

بتوانید توصیهای بکنید خیلی خوب است.

روحانی ،به همـراه دکتر جهانگیری ،سـفری

سـردار سـلیمانی بـا ایـن کـه در آن مقطـع

بـه دعـوت نخسـتوزیر وقـت عـراق بـه

گرفتار چند موضوع در عراق بود و همچنین

ایشـان پذیرفت .با حاجقاسـم در یک محل
ً
کاملا رسـمی بـا حضـور وزیـر امـور خارجـه

ایـن کشـور داشـتیم .قبـل از این کـه برویم،

در اوج درگیـری بحثهـای مربـوط به جنگ

عراق قـرار گذاشـتیم .ایشـان قبـل از این که

آقـای روحانـی و شـورای عالـی امنیـت ملی

بیسـتودو روزه در غـزه بـود ،امـا ایشـان از

بیاید ،بـا رئیسجمهور عراق صحبـت کرد ،و

نظرشـان ایـن بـود کـه باالخـره ایـن بحـث

آنجـا کـه منافـع ملـی مـا بـه ارونـدرود ربـط

پنج دقیقه زودتر از آن زمان مقـرر خودش را

ارونـدرود بـرای عمـران و آبادانـی اسـتان

پیدا میکند و ایـن موضوع بین مـردم عراق

رساند .آقای دکتر جهانگیری و آقای ابراهیم

خوزسـتان و اسـتان بصـره مهـم اسـت و

و ایـران مشـترک اسـت ،بـه مـن گفت شـما

جعفـری وزیـر امـور خارجـه وقت عـراق هم

ایـن مسـئله را بـه جا�یـی برسـانید؛ حداقـل

بروید دنبال کنید و اگر الزم شـد ،پیام بدهید

طبـق عهدنامـه  1975اقداماتـی حقوقی که
ً
بایـد انجـام بشـود ،عملـی کنیـد .مثلا یکی

تـا در جلسـهای کـه آقـای جهانگیـری بـا وزیر

بودنـد .جالـب اسـت بدانیـد باالخـره مـا
ً
م ادعا�یی داریم ،ولـی انصافا -نه این
هرکدا 

خارجه عـراق دارد من هم میآیـم و در حدی

کـه االن سـردار شـهید شـده اسـت بخواهـم

از اقدامـات حقوقـی ایـن بـود کـه یـک دفتر

که باالخره اعتباری پیـش آنها داریم ،من هم

بگویـم -منطـق مذاکراتـی سـردار بـرای این

همکاری مشترک (سیبیسـی) در خرمشهر

درخواسـت میکنم کـه ایـن موضـوع زودتر

کـه طـرف عراقـی مجـاب شـود کـه ایـن کار

و بصره تشـکیل شـود کـه اینهـا مرتـب برای

حلوفصل بشود .بعضی از دوستان به من

به نفـع هـر دو طـرف اسـت ،قویتـر از همه

کارها�یـی که قـرار اسـت انجـام بشـود با هم

گفتند حاال حاجقاسـم برای این که دل شـما

تجـارب مذاکراتـی مـا وزارتخارجهایهـا

در تماس باشـند .ما در چنـد مرحله پیگیری

خـوش باشـد چیـزی گفتـه اسـت .مذاکرات

و دولتیها�یـی بـود کـه ماههـا راجـع بـه این

کردیـم و بـه نتیجـه مطلـوب نرسـیدیم.

ما خیلی سـخت بـود و بـه راحتـی بـه نتیجه

موضـوع بحـث کـرده بودیـم و ایـن منطـق

قـرار بـر این شـد کـه سـردار سـلیمانی کـه در

نمیرسـید .پیامـی بـه حا جقاسـم دادیـم

تبدیـل بـه یـک پایـه و مبنـای اساسـی برای

موضوعـات مختلف بـا عراقیهـا گفتوگو

کـه کار ما بـه اینجـا رسـیده اسـت و اگر شـما

پیشـرفتهای کاری در ایـن موضـوع شـد.
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یـک نماینـده عالیرتبـه از کشـور مـا بـا
دوسـتی کـه شـما در منطقـه داریـد و ایـن
فـرد یکـی از مقامـات عالیرتبـه مقاومـت
اسـت ،پنجدقیقه مالقات کنـد .این مالقات
بـرای آنهـا بسـیار مهـم و ارزشـمند بـود امـا
قبول این درخواسـت ،جـزو اختیـارات حوزه
وزارتخارجهای مـن نبود و مربوط به سـردار
سلیمانی میشـد .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 گذاشـتهاند و میخواهنـد بـا فلان
فـرد مالقـات کننـد .سـردار گفـت اگـر آن کار
را انجـام میدهنـد ،انجـام شرطشـان را مـن
هماهنـگ میکنـم .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

دستاوردهای
امنیتی ما
در منطقه،
توان دفاعی،
توان علمی و
تکنولوژیک،
توان هستهای
و گفتمان قوی
انقالب اسالمی،
چنان سرمایهای
ایجاد کرده که مهم
نیست شما چه
کسی باشید و با چه
جایگاهی مذاکره
میکنید.مهم این
است که عنوان
شما جمهوری
اسالمی ایران و
دیپلمات جمهوری
اسالمی ایران
است .آنوقت با
دست پر میتوانید
وارد مذاکره شوید

و بعد مـا کاری را که شـما میخواهیـد ،انجام
میدهیـم .گفتـم اگـر بـه حـرف مـا اعتمـاد
نکردنـد چـه؟ گفـت مـا هـم بـه حرفشـان
اعتمـاد نمیکنیـم .بـه آنهـا بگـو اگـر بدانیـد
ما حرفمـان حـرف اسـت و میتوانیـد روی
حـرف مـا حسـاب کنیـد؛ اگـر بـه مـا اعتمـاد

ً
توجـه سـردار بـه ایـن موضـوع واقعـا یـک

دو کشـور معطـوف بـود.

داریـد ،برویـد کار را انجـام بدهیـد .مـا هـم

نقطـه قـوت بـود.

یادم هست وقتی میخواستیم برای مذاکره

ظرف  72سـاعت بـا همه مالحظـات امنیتی

بـا آمریکا بـه عـراق برویـم ،تأکیـد سـردار این

که این مالقات برای آن مقـام عالیرتب ه دارد،

در مذاکره چه روشی داشتند؟

بود کـه آمریکا�ییها فقط دنبال این هسـتند

آن را هماهنـگ میکنیـم .آنهـا کار را انجـام

اعتبـاری که سـردار سـلیمانی داشـت ،خیلی

کـه چیـزی بگیرنـد .حواستـان باشـد .مـن

دادند و در حالی که سردار گفته بود ظرف 72

بـه ایـن مسـئله کمـک میکـرد؛ اما مسـئله،
ً
فقـط اعتبـار ایشـان نبـود .اوال سـردار در این

مخالـف نیسـتم توافقـی بکنیـد کـه آنهـا هم

سـاعت ،مالقـات هماهنـگ میشـود ظرف

حس کننـد چیـزی گیرشـان آمده اسـت ،ولی

 24سـاعت آن را هماهنـگ کـرد و مالقـات

جلسـات ،عربـی سـخن میگفـت؛ همیشـه

حواستان باشـد نروید دودستی همه چیز را

انجـام شـد.

هـم بـه ایـن نکتـه اصـرار داشـت .بارهـا در

بدهید و برگردید؛ مذاکره باید دستاورد عینی

ً
قاعدتـا همیـن رفتارهـا از سـوی

جلسـاتی کـه مترجـم هـم حضـور داشـت،

و ملموس برای کشـور داشـته باشـد.

میگفـت عربـی حـرف بزنیـد؛ بگذاریـد

مثـال دیگـری بزنـم .از یکـی از طرفهـای

شـهید سـلیمانی موجـب افزایـش

راحتتر ارتبـاط برقرار شـود .نکتـه دیگر این

خارجـی در منطقـه بـرای حـل یـک موضـوع

اعتبار و اعتماد میشد .این اعتماد در

کـه ایشـان وقتـی میخواسـت موضوعـی را

منطقـهای مهـم کـه بـه امنیـت منطقـه گـره

کار جنابعالیهماثرگذار بود؟

بـرای طرف عراقـی جـا بینـدازد ،هفتاددرصد

خـورده بـود خواسـته بودیـم بـرای مـا کاری

بلـه؛ از مـن میپرسـند پشـتوانه مذاکـرات

انرژیاش را میگذاشـت تا به آن مقام عراقی

انجـام بدهنـد .مـا بـرای مذاکـره رفتیـم و

دیپلماتیـک موفـق چـه میتوانـد باشـد.
ِ

بگویـد ایـن کاری کـه راجـع بـه آن صحبـت

درخواسـتمان را مطـرح کردیـم .آنهـا هـم

مـن گاهـی اوقـات یـادآوری میکنـم اگـر

میکنـم چقـدر بـرای عـراق مهـم اسـت و چه

بـرای انجـام کار ،شـرط گذاشـتند و گفتنـد مـا

آمریکا�ییهـا اینقـدر روی منطقـه متمرکـز

چیزی عایـد شـما میشـود و چه چیـزی عاید

حاضریـم ایـن چیـزی کـه شـما میخواهیـد

شـدهاند و مـدام بـا حیلههـای مختلـف

ما میشـود .یعنی نـگاه سـردار بـه منافع هر

انجـام بشـود ،امـا شـرطش ایـن اسـت کـه

میگوینـد ایـران پولهـای برجـام را خـرج

شهیدپیروز | ویژهنامه نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی | مسیر

| 65

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

منطقـه کـرده اسـت ،بـه ایـن دلیـل اسـت

وقتـی میخواسـتم کنفرانـس را برگـزار کنـم

بحـث کردیـم .در اتـاق مجـاور هـم مرحـوم

کـه میفهمنـد امنیـت در ایـران چـه عنصـر

نظـرات بخشهـای مختلـف را گرفتـم؛ از

مرسی رئیسجمهور وقت مصر نشسته بود

وزارت امور خارجه ،اطالعات و سـایر نهادها.

و اینهـا مرتـب بـه ایشـان گـزارش میدادند.

در یکـی از جلسـاتی کـه خدمـت سـردار

ما برای همکاریهای مشـترک بین دو کشـور

سـلیمانی بـودم موضـوع را به ایشـان گفتم.

در حـوزه تجـاری و گردشـگری توافـق کردیم.

ایشـان توصیهای به مـن کرد کـه آن توصیه را

قـرار شـد یـک هیئـت از آنجـا بیایـد تهـران

فقط یکبـار حضرت آقـا در تحـوالت منطقه

تـا آن تفاهمـات تبدیـل بـه یـک یادداشـت

بـه ایشـان فرمـوده بودنـد و سـردار بهدقـت

تفاهـم بشـود .ایـن کار چـون بـرای مرحـوم

مهمـی اسـت .دسـتاوردهای امنیتـی مـا
در منطقـه ،تـوان دفاعـی ،تـوان علمـی و
تکنولوژیک ،تـوان هسـتهای و گفتمان قوی
انقلاب اسلامی ،چنـان سـرمایهای ایجـاد
کـرده که مهم نیسـت شـما چه کسـی باشـید
و بـا چـه جایگاهـی مذاکـره میکنیـد .مهـم

االنیکیاز مشکالت
دوستانومتحدان
مادر منطقهکهبا
بعضیکشورهای
دیگر کار میکنند،
ایناستکه
میگویندبعضی
از مقاماتاین
کشورهاتصمیماتی
میگیرندوقبلاز
اینکهبهصورت
کاملبامامشورت
بکنند،بدون
هماهنگیکامل
باما،باتشخیص
خودشانعمل
میکنند.سردار
سلیمانیهیچجابا
تشخیصخودش
عملنمیکرد؛یعنی
عراق
اگر قرار بوددر
ً
کاریبکند،حتما
مشورتمیکرد
ونظر عراقیهارا
میگرفت

رهنمودهای ایشـان را رعایت میکرد .سردار

مرسـی مهم بود ،همـان حلقـه اول پیرامون

پرسـید اجلاس را بـرای چـه برگـزار میکنیم؟

خودش را بـه تهران فرسـتاد .خـب ،موضوع

پاسـخ دادم برای حمایت از فلسـطین .گفت

فلسـطین بـرای افـکار عمومـی ایـن کشـور

پس وقت بگـذار و با همـه رهبران جهـادی و

خیلی مهم اسـت؛ چون مـردم مصر برخالف

سیاسی فلسطین و مقاومت بنشین و به آنها

حاکمـان خـود بـه موضـوع فلسـطین خیلی

بگو میخواهیم این کنفرانـس را برگزار کنیم،
ً
ً
شـما بفرمایید اوال چگونه برگزار کنیـم؟ ثانیا
ً
چـه موضوعاتـی را در آن بیاوریم؟ ثالثا شـما

تعصب دارند و خیلی عالقهمنـد به حمایت
ایـن کـه کارمـان تمـام شـد ،به مـن گفتنـد آیا

کنفرانس باید به آنها برسـید؟ توصیـه چهارم

امـکان دارد مـا پنـج دقیقـه ژنـرال سـلیمانی
ً
را ببینیـم؟ سـؤال کـردم اصلا چـه نسـبتی

ایشـان کـه خیلـی مهـم بـود ،ایـن بـود کـه به

بیـن ایـن مأموریت شـما و ژنـرال سـلیمانی

طرفهای فلسطینی بگویید ما میخواهیم

وجـود دارد؟ امـا آنها از شـجاعتهای سـردار

پیـدا میکنیـد .آنهـا میگوینـد شـخصی کـه

همه چیز را برای برگزاری این کنفرانس فراهم

در مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی و حمایـت

از جمهـوری اسلامی آمـده و دارد مذاکـره

کنیـم ،امـا شـما رئیـس هسـتید و موضـوع

از مقاومـت فلسـطین شـنیده بودنـد و

میکنـد ،وصل اسـت بـه جریاناتی کـه دارند

اجلاس شـمایید؛ مـا فقـط میخواهیـم

تعریـف میکردنـد .مـن درخواسـت آنهـا را

روی امنیـت منطقـه کار میکننـد و در ایـن

کمکتـان بکنیـم.

بـه سـردار سـلیمانی گفتـم .ایشـان گفـت ما

امـا میخواهم به حـرف اولـم برگـردم.در آن

شـما نـوع ادبیـات سـردار را ببینیـد؛ ایـن
ً
توصیههـا واقعـا بـه مـا کمـک کـرد .همـه

که کار خاصی بـا آنها نداریـم .در جواب گفتم
اینهـا بـه موضـوع فلسـطین عالقهمندنـد و

مالقاتهای خارجـی که من حضور داشـتم،

ایـن دیدارهـا فراهـم شـد و بعضیهـا آمدند

بحثها�یـی دارنـد؛ باالخـره طیفـی هسـتند

میدیدم رفتـار سـردار با طرفهـای خارجی،

اینجا و بعضیهـا را خـودم رفتـم در منطقه و

کـه آمدهانـد روی کار و به موضوع فلسـطین

رفتار دسـتوری نبود .نسـخه تجویز نمیکرد.

از نزدیـک دیـدم و پرسـیدم و مشـورتهای

و جهان اسلام توجـه دارند .سـردار گفت من

اینطـور نبـود کـه بنشـیند و از موضـع

خیلـی خوبـی دادنـد.

دیپلمات و مقام سیاسی نیستم که بخواهم

بـاال بگویـد کـه مـا راجـع بـه سـوریه بررسـی
ً
کردهایـم و مثال شـما ایـن پنج دسـتورالعمل

االن یکی از مشکالت دوسـتان و متحدان ما

مالقـات کنـم .امـا اگـر تشـخیص شـما ایـن

در منطقه کـه بـا بعضی کشـورهای دیگـر کار

بود کـه ایـن دیدار بـه رابطـه دو ملـت کمکی

این اسـت که عنوان شـما جمهوری اسلامی
ایـران و دیپلمـات جمهـوری اسلامی ایـران
اسـت .آنوقـت با دسـت پـر میتوانیـد وارد
مذاکره شـوید .وقتـی طرف مقابـل ،خودش
را میبینـد کـه یـک کشـور مدعـی اسـت و از
تمام مسـیرها رفته و نتوانسـته یـک مالقات
را انجـام بدهـد ولـی ایـن مالقـات برایـش
انجـام میشـود ،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 میشـود و
شـما هم به همـان انـدازه در مذاکـره قیمت

موضـوع توانمنـدی دارنـد.

چـه نیازها�یـی دارید که فکـر میکنیـد در این

از فلسـطین و قـدس هسـتند .اینهـا بعـد از

را بایـد انجام بدهید .سـردار سـاعتها وقت

میکننـد ،این اسـت کـه میگویند بعضـی از

میکند مانعی ندارد .بههرحال سـردار وقتی

میگذاشـت و بـا عالیتریـن مقامـات تـا

مقامات این کشورها تصمیماتی میگیرند و

را تعییـن کـرد و اینهـا آمدنـد .در آن مالقات،

مقامـات تأثیرگـذاری کـه در سـطوح میانـی

قبل از ایـن که بهصورت کامل با ما مشـورت

سـردار سـلیمانی وقت زیادی گذاشـت برای

مدیریتی بودند و بایـد کار را انجام میدادند،

بکننـد ،بـدون هماهنگـی کامـل بـا مـا ،بـا

شنیدن صحبتها و ارزیابی آنها از وضعیت

صحبـت میکـرد.

تشـخیص خودشـان عمـل میکنند .سـردار

منطقه .بعد هم وارد مسـئله فلسـطین شد.

مـن وقتـی از وزارت امـور خارجه بـه مجلس

سلیمانی هیچ جا با تشـخیص خودش عمل

البته سـردار به آنهـا انتقاداتی هم داشـت که

مأمـور شـدم ،آقـای دکتـر الریجانـی بـه مـن

نمیکـرد؛ یعنـی اگـر قـرار بـود در عـراق کاری
ً
بکند ،حتما مشـورت میکرد و نظر عراقیها

باالخره حسـنیمبارک با پرونده اسرائیل این

بینالمللـی حمایـت از انتفاضه فلسـطین را

را میگرفـت.

داریم که شـما خواسـتههای ملـت خودتان

برگـزار نکردهایم ،شـما اگـر میتوانیـد ،زودتر

یک مـورد دیگر بگویـم :من در قاهـره ،حلقه
اول پیرامـون مرحـوم محمـد ُمرسـی را از

را بهدقـت رعایـت کنیـد؛ امـا ایـن گفتوگـو
بهشـدت در چهارچوبهـای دیپلماتیـک و

اجالسـی بـود کـه میخواسـت برگزار بشـود.

نزدیـک دیدم .شـاید پنج سـاعتونیم با هم

محترمانه برگزار شـد تا حرمت طـرف مقابل

گفت ما حدود هفت سـالی اسـت کنفرانس

ایـن را برگـزار کنیـد .ایـن اجلاس ششـمین
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کار را کرد ،انورسـادات آن کار را کرد و ما انتظار

حفـظ شـود .مـن بعدهـا تـا قبـل از ایـن کـه
اخوانالمسـلمین مجـددا سـرکوب بشـود
و بـه سـایه بـرود ،بـا اینهـا ارتبـاط داشـتم.
اینهـا همیشـه بـه نیکـی از آن جلسـه یـاد
میکردنـد .البته سـردار سـلیمانی ،راهکارها
و پیشـنهادهای اجرا�یی هم به هیئت مصری
ارائـه داد .مـن وقتـی یکـی از اینهـا را بعـد از
سـقوط مرسـی در سـوئیس دیـدم ،گفـت
اگـر فقـط بـه  20درصـد از توصیههـای ژنـرال
سـلیمانی کـه آن روز بـه مـا گفت عمـل کرده
بودیـم ،امـروز منطقـه و مصـر وضعیـت
متفاوتـی میداشـت.
همانطـور کـه توضیـح دادیـد،
پروندههـای پیچیـده و سـنگینی بـر
دوش شهید سـلیمانی بود که ایشان
بیشـتر آنها را با موفقیت به سـرانجام
ً
رساند .اما طبیعتا مسـئله غیرعادی و

ً
خـارج شـد .یـا در سـوریه دقیقـا در همـان

یک سـخنرانی که از تلویزیون پخش میشد،

یا در مـواردی ،آن میـزان موفقیتی که

زمـان کـه مـا بهعنـوان مستشـار نظامـی در

گفتنـد حـاال یـک دزدی آمـده ،یـک سـنگی

مدنظـر بـوده ،محقـق نشـده باشـد؛

کنـار سـوریها بودیـم ،میدیدیـم داعـش و

انداخته و رفته اسـت .جمله امام ؟هر؟ آرامشی

یعنـی یـا عدمالفتحها�یـی باشـد یـا

جبهةالنصـره بخشهـای وسـیعی از سـوریه

در جامعه ایجاد کرد تا مردم خودشان را پیدا

تحقق ناقص آن خواسـته و هـدف .در

را تصـرف میکردنـد .باالخـره اینهمـه توپ

ایـن مواقـع رفتـار حاجقاسـم چطـور

و تانـک و امکانـات و حمایـت رسـانهای و

کنند و ِبایسـتند و آن افتخارات آفریده شود.

درسـت اسـت کـه ایـن جنـگ هشـت سـال

بـود و بـا ایـن مسـئله چگونـه برخورد

امنیتـی از تروریسـتهای تکفیـری ،یـک

طول کشـید ،امـا آن جملـه اولیه امـام خیلی

میکردند؟

جاها�یـی خـودش را نشـان مـیداد .در ایـن

اثرگـذار و روحیهبخـش بـود.

سـؤال خیلی خوبـی کردیـد .ببینیـد ،در صدر

شـرایط ،ما در دبیرخانه شـورای عالی امنیت

در آن جلسـه هـم کـه بحـث شکسـت ،یکـی

اسلام -در زمان حیات پیامبر عظیمالشـأن

ملـی جلسـه داشـتیم .حاجقاسـم هـر وقت

از بحثهـای اصلـی بـود ،وقتـی نوبـت بـه

اسلام و امـام علـی- هـم جنگها�یی

میآمـد ،دفترچـهای همراهـش داشـت کـه

حاجقاسـم میرسـد ،او میگویـد اتفـاق

را سـراغ داریـم کـه مسـلمانها بـا شکسـت

نشـان میداد دهها سـاعت جلسـه گذاشـته
ً
ربـط مثلا سـوریه یـا عـراق
و بـا مقامـات ذی ِ

مهمـی نیفتـاده؛ طبیعـت جنـگ همیـن
اسـت .ایشـان مسـئله را کوچـک میکـرد و

سـوپرمنی تصور بکنیم که وارد هر پروندهای

و بـا همـکاران خـودش در نیـروی قـدس و

میگفـت باالخـره آدم در جنـگ ،تپـهای را

شـد ،وارد هـر مبـارزهای بـا تروریسـم شـد،

بخشهـا و مسـئوالن مرتبـط دیگـر جلسـه

امـروز میگیـرد ،فـردا از دسـت میدهـد امـا

همیشـه و صددرصد همـه چیز خـوب پیش

گذاشته اسـت .خب ،وقتی ایشـان به جلسه

پسفـردا دوبـاره برنامـهای میریـزد تـا نوک

رفتـه باشـد و بـا پرچـم پیـروزی بیـرون آمـده

میآمـد ،در حالـی کـه همـه از شکسـتها و
ً
ناکارآمدیهـا حرف میزدنـد ،مثال میگفتند

قله پشـتی را هـم بگیـرد و وقتی در نـوک قله

دور از ذهنی نیست که در موضوعات

مواجـه شـدهاند .ایـن کـه حاجقاسـم را

حاجقاسـم در پروندههای پیچیـده با مظاهر

اینجا ارتش سـوریه ضعیـف عمل کـرد ،آنجا

ِبایسـتد ،دیگـر هیچکـس نمیتوانـد آن تپـه
ً
را بگیرد .واقعـا سـردار برنامهریـزی میکرد و

شکسـت مواجـه میشـد ،شـاید خیلیهـا

ارتش عراق ضعیـف عمل کرد و ایـن مقدار از

وقت میگذاشـت و همه را آمـاده میکرد که

ابـراز یـأس و ناامیـدی میکردنـد کـه دیگـر
تمـام شـد؛ ولـی نـگاه خودشـان متفـاوت
ً
بـود .مثلا مـا زمانـی در پرونـده عـراق بـا این
ً
واقعیـت مواجـه شـدیم کـه عملا یکسـوم

زمین عراق و سوریه از دست حکومت خارج
ً
شـد ،سـردار میگفـت اصلا نگـران نباشـید.

با این چهارچـوب حرکت کنند؛ لذا شکسـت
هم در مأموریتهای سـردار سـلیمانی بود،

یعنـی بـا یـک روحیـه قـوی میگفـت هیـچ

اما شکست برای سـردار سلیمانی ،ایستادن

مسـئله خاصـی اتفـاق نیفتـاده اسـت .مـن

جدید بـود ،نـه افتـادن .جملـه معروفی هم

خـاک عـراق در چنـد شـبانهروز بـه تصـرف

یـادم هسـت وقتـی در  31شـهریورماه 1359

ایشـان دارنـد کـه «مـن بـ ه تجربـه میگویـم

داعـش درآمـد و از حیطـه حاکمیـت عـراق

صدام به ایران حمله کرد ،حضـرت امام؟هر؟ در

فرصتی که در چالشها نهفته است ،در خود

باشـد ،خیلـی واقعبینانـه نیسـت .وقتـی

حاجقاسم
میگفت امنیت
منطقه ،یک امنیت
بههمپیوسته
است و باید به
کمک دوستانمان
در منطقه
بشتابیم؛ این کار،
هم امنیت ما را
تضمین میکند و
جمعی
هم امنیت
ِ
دیگران را در این
منطقه مهم و
مشترک.
بنابراین یکی
از بحثهای
ی که
مذاکرات 
حاجقاسم
در راستای
مأموریتش دنبال
میکرد ،مسئله
تأمین امنیت
حداکثری ایران بود
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فرصتهـا وجـود نـدارد».
آقـای دکتـر ،میخواهـم پرسـش
قبلی را کمـی صریحتر مطـر حکنم .ما
بـا گروههـای جهـادی فلسـطینی
مـراوده داشـته و بـه آنهـا در برابـر
تجـاوزات رژیـم صهیونیسـتی کمـک
کردهایم؛ اما در مـواردی مانند بحران
سـوریه ،علیرغـم مذاکـرات و
بحثهـای فراوانی کـه داشـتیم ،آنها
مسـیری غیـر از مسـیر آن جبهـه
مقاومتـی را کـه در ایـن چنـد دهـه،
هزینههای مالـی و اعتبـاری و نظامی
فراوانی کـرده بود ،در پیـش گرفتند یا
مسـائلی کـه در کردسـتان عـراق بـه
وجـود آمـده بـود و از ایـن دسـت

منبارها ًمیدیدم
کهمثالمقامات
سوری،مقامات
عراقی،یامقامات
لبنانیویاکشورهای
دیگر،وقتیکه
راجعبهحاجقاسم
صحبتمیکردند،
میگفتندویژگی
حاجقاسماین
بودکهنسبتبه
آنمنطقهایکه
قرار بودکاریرادر
آنانجامبدهیم،
اینقدر رفتهبودو
آمدهبودوحضور
فیزیکیپیداکرده
بودکهاشرافشاز ما
بیشتر بود

متوجه بشوند .جالب اسـت بدانید که نگاه

ثابتقد مانــد.

حاجقاسـم چـه بـود .نـگاه ایشـان راهبـردی

در همـان اوج تحـوالت سـوریه ،رژیـم

بود .میگفتند موضـوع اصلی جهان اسلام

صهیونیسـتی و آمریکا�ییهـا بـه ایـن نتیجه

مسئله آزادسازی فلسـطین و قدس است .از

رسـیدند کـه االن بهتریـن فرصـت اسـت تـا

طرفی هم تعداد بسـیار معدودی از حماس

کار غـزه را یکسـره کنند و جنگ هشـتروزه

-و نـه کلیـت حمـاس -از آقـای بشـار اسـد

را بـه راه انداختنـد .در آن جنـگ ،همـه آنهـا

افراد معـدود در حمـاس را نباید طـرد کنیم،

کـه بعضـی از رهبرانشـان زیـر سـؤال رفتـه
ً
بودنـد کـه مثلا از جبهـه مقاومـت و ایـران

بلکـه بایـد جذبشـان کنیـم تـا بـا حوصلـه

جـدا شـدهاند ،نقـش خیلـی فعالـی در

و وقتگـذاری متوجـه شـوند واقعیـت

مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی ایفـا کردنـد

چیسـت.

بهطـوری کـه جنـگ غـزه ،دیگـر بیسـتودو

فاصلـه گرفتهاند .حاجقاسـم میگفـت این

روز طـول نکشـید .رژیـم صهیونیسـتی در
خــود ســردار ســلیمانی هــم وقــت
میگذاشت؟

حالـی در هشـت روز شکسـتخورد کـه فکر
میکـرد سـوریه بههمریختـه اسـت ،عـراق

هــم خودشــان وقــت میگذاشــت و هــم بــه

بههمریختـه اسـت ،لبنـان و ایـران تحـت

عواملــی کــه بــا فلســطینیها مرتبــط بودنــد

فشـار اقتصـادی هسـتند و همـه چیـز بـرای

مسـائلی کـه در ایـن دو دهـه ،کـم و

دســتور مــیداد بــا محبــت و صمیمیــت

اشـغال کامـل غـزه آمـاده اسـت .شـاید اگـر

بیـش بـا آن مواجـه بودهایـم .رفتـار

بــا همــه نیروهــای جهــادی فلســطینی و

شخص دیگری غیر از سردار بود ،در مواجهه

حاجقاسـم در اینگونه مـوارد چگونه

بــا همــه مــردم فلســطین در هــر کجــا کــه

با آن بخش از جریانات فلسطینی ،احساسی

بود؟

هســتند تعامــل شــود .بــه مــا هــم کــه هــر

برخـورد میکـرد .شـما ببینیـد چـه اخبـاری

در همین پرونده سـوریه و در ارتباط با سؤال

کــدام در ســطوح مختلــف ،مســئولیت و

به مـا میرسـاندند؛ اخبـاری که مسـتند هم

جنابعالـی میگویـم کـه مـا زمانـی مواجه

ارتبــاط داشــتیم ایــن توصیــه را میکردنــد.
ً
مثــا یکــی از کســانی کــه در ماجــرای ســوریه

بود .بـه مـا میگفتنـد جریانات تروریسـتی،
یـک سـری از فلسـطینیان سـاکن برخـی

اینهـا حمایت میکردنـد ،برخـی از جریانات

قــدری دچــار تردیــد شــد برادرمــان آقــای

اردوگاههای لبنان و سوریه و جاهای دیگر را

فلسـطینی را و حتی برخـی از رهبـران جریان

خالــد مشــعل بــود کــه در قطــر مقیــم

که شـرایط اقتصادی خوبی هـم ندارند بهکار

مقاومـت حمـاس را تحریـک کردند کـه آقا!

بــود .مــن دو ســه بــار بــه قطــر رفتــم و بــا

گرفتهاند برای حفر تونل در زیر شـهر دمشق

شـما دیگـر نبایـد در سـوریه بمانید و بایـد از

آقــای خالــد مشــعل گفتوگــو کــردم .در

یـا در مناطقـی کـه داعـش و تروریسـتها

بشـار اسـد فاصلـه بگیریـد .آن تعداد بسـیار

زمانها�یــی مــن بــا او گفتوگــو میکــردم
ً
ـود
کــه اصــا برخــی نظرشــان ایــن بــود کــه خـ ِ

هسـتند و بـرای هـر یـک متـر حفـاری ،صـد
یورو بـه آنهـا میدهنـد .خب ،فلسـطینیها

کوتـاه و بـا تحلیلـی نادرسـت خطشـان را از
بشـار جـدا کردنـد و بشـار و حافـظ اسـدی را

کار آقــای مشــعل کــه دیگــر امــروز در
ایــن ِ

تخصـص ویـژهای در حفـر تونـل دارنـد؛

ســوریه نیســت و بــه دوحــه قطــر رفتــه و

کـه در ایـن سـالها کمکهـای زیـادی بـه

آنجــا مقیــم شــده ،نشــاندهنده مخالفــت

از سـرزمینهای اشـغالی یـا از زیـر مناطـق

فلسـطین کرده بودند ،نادیـده گرفتند .البته

او بــا راهبــرد و اســتراتژی مشــترک ایــران و

سـرزمینهای اشـغالی تونل حفـر میکردند

نـگاه آقـای اسـماعیل هنیـه و بخـش بزرگی

ســوریه اســت .امــا حاجقاســم میگفــت

تـا بتواننـد بـا هـم ارتبـاط پیـدا کننـد .ایـن

از رهبـران حماس و سـایر گروههـای جهادی

آقــای خالــد مشــعل نگاهــش کــه نســبت

مسئله یک سطحش میتوانست این باشد

هیـچ تغییـری نکـرد و بـا تحلیـل درسـت،

بــه رژیــم صهیونیســتی تغییــر نکردهاســت

که باالخره طرف فلسـطینی در شـغلی ب ه کار

شـدیم با این که معارضـان و جریاناتـی که از

معـدود از رهبـران حمـاس هـم در مقطعـی

بهدلیـل ایـن کـه بـه سـمت مناطـق خـارج

تحوالت منطقـه را دنبـال کردنـد؛ امـا پس از

پــس شــما بــا او ارتبــاط داشــته باشــید.

گرفته شـده ،ولو این که تروریستها دارند از

رخدادن ایـن مسـائل ،دو نـگاه در منطقه در

دوســتان شــما بــا او ارتبــاط داشــته باشــند

آن استفاده میکنند؛ اما یک سطح دیگرش

قبال آن تعداد معدود از رهبران فلسـطینی

و بــه ابهامــات و ســؤاالتش پاســخ بدهیــد.

میتوانسـت این باشـد کـه برخـی جریانات

ایجاد شـده بود :یک نگاه این که این افرادی

کار حاجقاســم بــه جا�یــی رســید کــه
ایــن ِ

مقاومت از سـوریه فاصله گرفتهانـد و حتی

کـه در جریانـات فلسـطینی هسـتند ،بایـد
طـرد شـوند؛ نـگاه دوم ایـن کـه بایـد اینهـا را

برخــی از همیــن رهبــران معــدود کــه چنیــن
ً
نظری داشــتند ،بعدا نشــان دادند در مســیر

مقابـل
برخـی افـراد فلسـطینی بـرای طـرف
ِ
جریـان مقاومـت کار انجـام میدهنـد .در

حمایـت و هدایـت کـرد و فرصـت داد تـا در

مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی و دوســتی بــا

این شـرایط ،نگاه نظام که توسط حاجقاسم

مسـیر طبیعـی ایـن ماجـرا ،واقعیتهـا را

محــور مقاومــت و جمهــوری اســامی ایــران

دنبـال میشـد ایـن بـود کـه مـا بایـد بـه آنها
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فرصـت بدهیـم تـا واقعیـت را بفهمنـد و

او جاها�یـی بهدلیـل ُبعـد بینالمللـی

انجـام بشـود بـا هـم هماهنـگ میشـدیم.

جذبشـان کنیم و نباید دفع شـوند؛ چرا که

پرونـده ،بهناچـار خـودش هـم وارد مذاکـره

در آن شـرایط پیچیـده منطقـه و سـوریه،

راهبرد اصلی جهان اسلام ،آزادسـازی قدس

بـا طرفهـای بینالمللـی میشـد .یکـی از

اسـت و اینها سـرمایهها�یی هسـتند کـه قرار

جاها�یـی کـه ایشـان وارد شـد ،زمانـی بـود

اسـت در فلسـطین بـرای آزادسـازی قـدس

کـه مـا بـهدلیـل منافـع مشـترک بـا روسـیه

تلاش کننـد.

نیـاز داشـتیم آنهـا در سـوریه پـای کار بیایند.
مـن مذاکـره کـردم ،وزرای خارجـه وقـت ـ

یک ژنرال سوری
به من میگفت
ما در یک منطقه
میخواستیم
عملیات کنیم .من
همه آن منطقه را
از روی نقشه دیده
بودم ولی هر جا
را از روی نقشه
به حاجقاسم
میگفتیم ،او با
مختصات دقیق
و قدمبهقدم رفته
بود

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 ،جاها�یی خود سـردار مذاکره میکرد،
جاها�یـی کـه در سـطوح دیگر بـود دیگـران را
ً
کامل توجیـه میکرد کـه مثال شـما بهعنوان

پرسـش آخر درباره مذاکرات شهید

آقـای دکتـر صالحـی و آقـای دکتـر ظریـف ـ

سـلیمانی بـا  رئیسجمهـور  روسـیه

مذاکـره داشـتند ،مسـئوالن وزارت اطالعات

اسـت .این دیدار منجر به این شـد که

و نیرویهـای دفاعـی مـا همـه بـا همتایـان

در نهایـت روسـیه وارد کارزار سـوریه
ً
شـد .لطفـا دربـاره آن مذاکـره توضیح

روسـی خـود مذاکـره داشـتند؛ امـا دو عامل
باعـث شـد کـه روسـیه بـا اعتمادبهنفـس

دهید.

بیشتری بیاید وارد کار بشـود :یک عامل این

ایـن نـکات را بگوییـد .البتـه سـردار در همـه

بود که آقـای پوتین سـفری به ایـران کـرد و در

جزئیـات کار ،قبـل از دیگـران بـا شـخص

حاجقاسـم در پرونـدهای حضـور نداشـت
ً
ً
کـه صرفـا عراقـی باشـد یـا صرفـا فلسـطینی

دیـداری کـه بـا رهبـر معظـم انقلاب داشـت

آقـای بشـار اسـد جلسـه میگذاشـت و بـر

حرفها�یـی ردوبـدل شـد کـه پوتیـن بـه این

اسـاس دیدگاههای وی و نظرات کارشناسـی

باشـد؛ عـرض کـردم ایـن پروندهها بهشـدت

نتیجـه رسـید کـه بـا جمهـوری اسلامی ایران

مقامات ذیربط سوریه ،به نقش مستشاری

بینالمللی بودند .پرونده بینالمللی ،یعنی

به رهبری آیتهللا خامنهای به تعبیر ایشـان

جمهوری اسلامی ایران در کمک به مبارزه با

شـما باید در عرصه بینالملل که بخشهای

میتـوان کار راهبـردی کـرد .دومیـن نکتـه را

تروریسـم میپرداخـت.

مختلفی حضور دارنـد ،با همـه این بخشها

مقامـات عالیرتبـه روسـی بـه مـن گفتنـد.

در تحـوالت سـا لهای اخیـر منطقـه

قـدرت تعامـل و دیالـوگ داشـته باشـید.

این که دسـتگاه اطالعاتی روسـیه بررسی کرد

ثابـت شـده اسـت آمریکا�ییهـا بـا همـه

ببینیـد ،مـن میرفتـم بـا نماینـده دبیـرکل
ً
سـازمان ملل مثلا در امـور سـوریه صحبت

که منویـات رهبـری ایـران را در حـوزه منطقه

ادعا�یـی کـه دارنـد نمیتواننـد هماهنگـی

چـه کسـی پیـاده میکنـد ،و بـه ایـن نتیجـه

صددرصدی بین خودشـان ایجاد کنند ،اما

میکـردم .خـب ،حاجقاسـم بـا نماینـده

رسـیدند که فـردی به نـام ژنرال سـلیمانی که

شـما هیچوقـت نشـنیدید در ایـن دورانـی

دبیرکل در امـور سـوریه مذاکره نمیکـرد اما

بـرای آنهـا ناشـناخته هـم نبـود ،ایـن وظیفـه

کـه نیـروی هوا�یـی ارتش روسـیه بـه کمک

نگاه حاجقاسـم و اقدامات چندجانبهای که

را بـه عهـده دارد .گفتنـد مـا بررسـی کردیـم،

نیروهای نظامی سـوریه و ایران و نیروهای

داشـت انجام میداد و نوع نگاهی که به من

دیدیـم در سـوریه نقـش سـردار سـلیمانی

مدافـع حـرم آمـد ،روسـیه ،اشـتباهی یـک

منتقـل میکـرد تـا بـه سـازمان ملـل منتقل

بهعنوان مستشـار نظامـی چقدر مهـم بوده

مراسـم عروسـی را در فلان نقطـه هـدف

کنـم ،بخشـی از قطعـه پـازل راهحـل او بـرای

و چـه دسـتاوردهای مهمـی نصیـب مـردم،

قـرار داده باشـد .تنظیـم ایـن مسـئله یکی

مبـارزه با تروریسـم بـود .او فقط صحنـه نبرد

نظـام و منافـع جمهوری اسلامی ایـران کرده

از کارهـای ویژهای بود که سـردار سـلیمانی

و خاکریـز و نوک قلـه و نـوک تپـه را نمیدید.

اسـت .جمعبنـدی مـا این شـد کـه ایـن آدم،

و نظامیهـای مـا و سـوریه بهدرسـتی

همـه ابعـاد را میدیـد .ایـن رویکـرد ،بـا نـوع

آدم معتبری است .این باعث شد روسها در

انجـام دادنـد .شـما ببینیـد ،آمریکا�ییهـا

وزارت امـور خارجـه خـوب اسـت االن چـه
نکاتـی را بگوییـد یـا شـما بهعنـوان بخـش
دفاعـی ،یـا اطالعاتی مـا خـوب اسـت بروید

فرماندهـی و رهبـری حضـرت آقـا در همـه

سطوح باال با سردار سلیمانی صحبت کردند

بـا اینهمـه ادعا و بـا اینهمـه تکنولـوژی،

بخشهـای نظامـی و دفاعـی کشـور نهادینه

و بـه توافق رسـیدند کـه نیـروی هوا�ییشـان

بارهـا مجالـس عروسـی را در افغانسـتان

شـده اسـت .وقتـی موضوعـی کـه سـردار

را بـه سـوریه بیاورنـد .همزمـان ایسـتادگی

هـدف قـرار دادنـد و جمعیـت بسـیاری را

سـلیمانی روی آن کار میکنـد یـک موضـوع

و درایـت آقـای بشـار اسـد و مقاومـت مؤثـر

کشـتند و حتـی یـک عذرخواهـی سـاده

بینالمللـی اسـت و بازیگـران بینالمللـی

مردم و نیروهای مسـلح سـوریه نیـز اهمیت

هـم نکردنـد .گاهـی اوقـات هـم میگویند

بـا اهـداف متنـوع و نامتقـارن در آن وجـود

حضور روسـیه در کمک به مبارزه با تروریسم

اشـتباه کردیـم و تشـخیصمان غلـط بود؛

دارنـد ،پـس در ایـن صحنـه ،طراحـی او بـرای

در سـوریه را دوچنـدان کـرد.

ولی یـک مـورد از ایـن تشـخیصهای غلط

حـل مسـئله بایـد متنـوع و نامتقـارن باشـد
ً
و جاها�یـی هـم کاملا غافلگیرانـه باشـد کـه

اینها یک بخش کار بـود .وقتی نیروی هوا�یی

از طـرف اتـاق عملیـات مشـترک نظامیان

روسـیه میآمـد ،دیگـر مـا و سـوریه تنهـا

سه کشور در سـوریه شکل نگرفت .هرچند

بتوانـد بـه نتیجـه برسـد .هـر کـدام از اینهـا

نبودیـم ،بلکـه طـرف ثالثی هـم بود کـه باید

آمریکا�ییها در همین سوریه دهها مراسم

حاجقاسـم را به یک اسـطوره برای ژنرالهای

در یـک عملیـات نظامـی ،سیاسـی ،روانـی

و دههـا مـکان را زدنـد و بعد گفتند اشـتباه

بـزرگ در منطقـه تبدیـل کـرده بـود.

و بینالمللـی کـه میخواسـت در سـوریه

شـده.
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سـردار سـلیمانی زندگی خودشـان را از ابتدا
وقـف انقلاب اسلامی کـرده بـود؛ یعنـی
از همـان ابتـدا ایشـان در خطرنا کتریـن
صحنههـا در خدمـت انقلاب بـود؛ چـه
آنزمـان کـه کردسـتان توسـط گروهکهای
ضدانقالب ناامن شـده بـود ،بهعنـوان یک
نیـروی بسـیجی وارد عمـل شـد و چـه بعد از
آن در جنـگ تحمیلـی کـه همـه تاریخـش را
میداننـد .ایشـان چنـان از خـودش قـدرت
فرماندهی ،شـجاعت و درایت نشان داد که
بـه فرماندهـی یکـی از مهمترین لشـکرهای
سپاه پاسداران یعنی لشکر  41ثاراهّلل 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 انقلاب اسلامی کـرد که قسـمت

تحلیلروشهاینوینمجاهدتسپهبدسلیمانی
ّ
توگوبادکتر مسعوداسداللهی
در گف 

استراتژیک فکر میکرد
تاکتیکی عمل میکرد

و رسـانهای هـم نمیشـد ،مـردم شـناخت
چندانـی از آن ندارنـد ،جـز آنهـا کـه بـا او
مسـتقیم کار میکردند .ولی ورود ایشـان به
نیروی قدس بهمعنـای کار منطقهای ،نقطه
عطفـی در زندگـی ایشـان بـود.
ابتـدا ،تعییـن ایشـان بهعنـوان فرمانـده
نیـروی قـدس بـرای خیلیهـا جـای تعجـب
داشـت؛ چـون ایشـان یـک شـخصیت
عملیاتـی بـود ،در حالـی کـه در آن زمـان

دکتـــر مســـعود اســـداللهی ،کارشـــناس و تحلیلگـــر مســـائل بینالمللـــی و

کار نهضتـی بیشـتر یـک کار اطالعاتـی تلقـی
ً
میشـد .معمـوال آد مها�یـی بـا سـابقه

منطق ــه و از دوس ــتان ش ــهید سرلش ــکر قاس ــم س ــلیمانی اس ــت ک ــه توفی ــق هم ــکاری

اطالعاتـی بهعنـوان فرمانـده نیـروی قدس

چندس ــاله ب ــا س ــردار دالور س ــپاه ق ــدس را داش ــته اس ــت .ایش ــان در ای ــن گفتوگ ــو

یا فرمانـده حرکتهـای آزادیبخـش تعیین

بـــه راهبردهـــای اســـتراتژیک و تاکتیکـــی ســـردار ســـلیمانی در جنـــگ تمامعیـــار بـــا

میشـدند؛ چـون قبـل از نیـروی قـدس

تکفیریهـــا و دولتهـــای اســـتکباری پرداختـــه اســـت .تحلیلهـــای دقیـــق وی از

هـم مـا چیزها�یـی بـا ایـن اسـامی داشـتیم،

رفتـــار ،کـــردار و عملکـــرد شـــهید ســـلیمانی ،مؤیـــد قرابـــت شـــخصیتی او بـــا شـــهید

ولـی ایشـان در یک مـدت کوتـاه ثابـت کرد

سلیمانی است.

انسـانی با ظرفیتهای ناشـناخته اسـت که
ً
کسی از آن خبر نداشته .ایشـان واقعا نشان

ایشـان را ببینمّ .اولین بار ایشـان را در لبنان

داد یکـی از بهتریـن انتخابها بوده اسـت؛

رفاقت و همکاری با سـردار سلیمانی

دیـدم .وقتـی فرمانـده نیـروی قـدس شـد.

فـرد مناسـب در جـای مناسـب تعییـن شـد

را داشـتهاید  .از نحـوه آشـنا�ییتان بـا

من در آنجـا یک مرکز مطالعاتـی را مدیریت

و ایشـان توانسـت راهبـرد بسـیار روشـنی را

میکـردم کـه تشـریف آوردنـد و این سـرآغاز

برای منطقه و کل کار نهضتی در دنیا ترسـیم
ً
کند ،به ایـن معنا کـه میدانسـت دقیقا چه

شـما توفیـق بیـش از دو دهـه

اینشهیدعزیز بگویید.
مـن تـا قبـل از سـال  ،1376یعنـی آن زمانی

یـک همـکاری طوالنـی شـد.

میخواهـد و آن ،مقابلـه بـا هیمنـه آمریـکا

کـه ایشـان فرمانـده نیـروی قـدس شـد ،از
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اعظـم اینهـا چـون جنبـه عملیاتـی داشـت

ایشـان یـک شـناخت عمومـی بهعنـوان

بهنظـر شـما نقـش ایشـان در

در منطقه و مبـارزه علیه رژیم صهیونیسـتی

یکـی از فرماندهـان دوران جنـگ داشـتم و

پیشـبرد اهـداف انقلاب اسلامی و

هیچوقـت فرصتی نشـده بـود کـه از نزدیک

راهبردشان در منطقه چه بود؟

بـود .ایـن همـان راهبـردی بـود کـه ایشـان
ّ
بهعنـوان خطمشـی دنبـال میکـرد.

| مسیر | ویژهنامه نخستین سالگرد نمازجمعه تاریخی  ۲۷دی | شهیدپیروز

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

ایشـان راهبردهـای فرعـی ،تاکتیکهـا،
ّ
عملکردهـا و سیاسـتها و خطمشـیها�یی
ً
ی آفرید .ایشان
را دنبال کرد که واقعا شـگفت 
زمانی بهعنـوان فرماند ه نیروی قـدس وارد
عرصـه شـد کـه نیـروی قـدس در منطقـه بـا
دو سـه پرونـده مشـخص روبـهرو 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
ً
ایشـان در یـک فاصلـه زمانـی نسـبتا کوتـاه
موفـق شـد وجهـه جدیـدی بـه حـز باهّلل
لبنـان بدهد .حـزباهّلل لبنـان تا پیـش از آن
یـک گـروه نیمهاطالعاتـی – نیمهعملیاتـی
بـود ،ولـی سـردار سـلیمانی در آن راهبـردی

انتخاب سردار
سلیمانی بهعنوان
فرمانده نیروی
قدس ،یکی از
بهترین انتخابها
بود  .فرد مناسب
در جای مناسب
تعیین شد و ایشان
توانست راهبرد
بسیار روشنی را
برای منطقه و کل
کار نهضتی در
دنیا ترسیم کند،
به این معنا که ً
میدانست دقیقا
چه میخواهد
و آن ،مقابله با
هیمنه آمریکا و
مبارزه علیه
رژیم صهیونیستی
بود .این همان
راهبردی بود که
ایشان بهعنوان
ّ
خطمشی دنبال
میکرد

تصویـری از ارتـش اسـرائیل وجـود داشـت

یـک آرمـان بلندتـری فکـر میکنـد.

کـه میگفتنـد «الجیـش الـذی الیقهـر»؛

وجـود چنیـن شـخصیتی چقـدر بـر

یعنـی ارتـش شکسـتناپذیر .شکسـتن این

تغییر ذهنیتهای آنها تأثیر داشت؟

انـگارهای کـه البته غلط هـم نبود  -چـون در

بسـیار تأثیرگـذار بـود .سـردار سـلیمانی

شکسـت مفتضحانهای خـورده بودنـد  -در

اهتمام اصلی را روی لبنان گذاشـت .بسـیار
ً
برای لبنان وقت میگذاشـت .مثلا یکی دو

لبنان هم تأثیر داشت .شـاید اگر حاجقاسم

هفته آنجا میماند و قدرت فیزیکی عجیبی

فرمانده قدس نمیشـد و جوانان لبنانی به

هـم داشـت .ایشـان بسـیار کمخـواب بود،

همـان نقـش رضایـت میدادنـد ،وضعیت

کم اسـتراحت میکرد و سـاعت بیـداریاش
ً
خیلـی زیـاد بـود .شـما اصلا خسـتگی را در

تمام جنگهـای اعراب بـا اسـرائیل ،اعراب

هما نطـور میمانـد.
مـن دربـاره فرماندهی حـزباهّلل کـه رهبری

چهـر هاش نمیدیـدی ،دیگـران خسـته

کاریزماتیـک و بسـیار مدبر و حکیمانـه دارد
صحبـت نمیکنـم ،دربـاره ّ
جـو عمومـی

میشـدند ،ولی ایشـان ادامه مـیداد .یادم
هسـت در آن سـالهای ّاولـی کـه بـه لبنـان

صحبـت میکنـم؛ یعنـی سـردار سـلیمانی

میآمـد ،بعـد از یک هفتـه صـدای بچههای

افـق را اینقـدر بـاال بـرد کـه بـه اینهـا جـرأت
ً
داد که به فراتـر از آن چیزی فکـر کنند که قبال

حـزباهّلل در میآمـد و از ایرانیهـا سـؤال
میکردنـد حاجـی کی بـه تهـران برمیگردد؟

در ذهنشـان هـم نبـود .فقط بـه آزادسـازی

میگفتنـد چطـور؟ میگفتنـد یـک هفتـه

جنـوب لبنان فکـر نکننـد .شـاید تلقـی یک

اسـت ما نـه خـواب داریـم و نـه اسـتراحت!

جـوان لبنانـی ایـن بـود کـه مـا بایـد کشـور

ایشـان هـر طرحـی را کـه دنبـال میکـرد تـا

خودمـان را آزاد کنیـم و آرمـان آزادی قدس،

بـه نتیجـه نمیرسـید ،ول نمیکـرد .فقـط

اشـاره کردیـد فـرد مناسـب در

آرمـان مـا هـم هسـت ،ولـی جهـان اسلام

هم طـراح نبـود .یکـی از مشـخصات سـردار

جایگاه مناسب میتواند اثر مناسب
ً
خلـق کنـد ،بنابرایـن اساسـا فراینـد

بایـد پشـتمان باشـد .سـردار سـلیمانی
دیـد وسـیعی داشـت .وقتـی شـما بـا او کار
ِ

سـلیمانی ایـن بـود کـه اسـتراتژیک فکـر و
ً
تاکتیکـی عمـل میکـرد .معمـوال ایـن دو

انتصاب حاجقاسـم سـلیمانی ،خود

میکردیـد میدیدیـد افـق دیـدش خیلـی

صفت در یکنفر جمع نمیشـود .آدمها�یی

یک درس مدیریتی برای کشور است.

وسـیعتر و دورتر از افقهای معمولی اسـت

کـه اسـتراتژیک طراحـی میکننـد ،مدیرانی

بـه موضـوع چهـره جدیـد حـزباهّلل 

و یکـی از مظاهـر شـجاعتش ایـن بـود کـه از

ی نیسـتند و مدیرانی که در امـور اجرا�یی
قو 

لبنـان برگردیـم .شـما گفتیـد

بحـران نمیترسـید .وارد بحـران میشـد و

قویانـد ،آدمهـای طراحـی نیسـتند؛ ولـی

حاجقاسم موفق شد هویت جدیدی

بحـران را فرصـت میدانسـت .شـما وقتـی

ایشـان هـم طراحـی میکـرد و هـم خـودش

کـه در ذهنـش داشـت ،حـزباهّلل را تبدیـل
بـه یـک قـدرت عملیاتـی و بازیگـر بـزرگ
منطقـهای کـرد.

به حزباهّلل لبنان بدهد و آن را تبدیل

زندگـیاش را مـرور میکنیـد ،میبینیـد

میآمـد پـای کار و  -حافظـه بسـیار خوبـی

بـه یـک بازیگـر اساسـی در منطقـه

مراحل بسیار سختی را بهخصوص در جنگ

بکند .دیگر ملتها هم از حاجقاسـم

تحمیلـی طـی کـرده بـود .نبردهـای بسـیار

هم داشـت ،وقتی کاری را به کسی میسپرد
ً
اگـر مثال یـک سـال میگذشـت ،بعـد از یک

سـلیمانی خیلی آموختند که ما به آن

مشـکلی را در جنـگ تحمیلی طی کـرده بود

سـال آن را یـادش بـود و پیگیـری میکـرد -

نرمافـزار مقاومت میگوییـم .آیا این

و اینهـا کولهبـاری از تجربـه بود و توانسـت

و لبنانیهـا را مثـل موتـور محرکـه بـه ایـن

نرمافـزار مقاومـت همانـی اسـت که

این تجربههـا را به نهضتهـای آزادیبخش

سـمت حرکـت داد کـه فراتـر از ایـن بایـد

حاجقاسـم ابداعش کرد و بـا آن چهره

منتقـل کنـد.

نـگاه کنیـد و در طـول سـالهای  76تـا ،79
قدر تهـای عملیاتـی حـز باهّلل بـه طـرز

حزباهّلل لبنان را تغییر داد؟
مقاومـت در صحنههـای مختلـف
ً
مشـخصاتش فـرق میکنـد .مثلا مـا

اشـاره کردیـد بـه اینکـه زمانـی
آرمـان جـوان حـزبهللا و نهایـت

در افغانسـتان ،در عـراق و در سـوریه

اندیشـهاش ایـن بـود کـه کشـور

شـرایط متفاوتـی داریـم .اگـر حـز باهّلل

خـودش را آزاد کنـد ،ولـی آنهـا بـا

شـگفتآوری چنـان گسـترش پیـدا کـرد کـه
ارتـش اسـرائیل عقبنشـینی کـرد.
حاجقاسم سـلیمانی چطور دست

میخواسـت در آن چهـره نیمهاطالعاتـی –

شـخصی به نام حاجقاسـم سلیمانی

نیمهعملیاتـیاش باقـی بمانـد ،هیچوقت

مواجـه بودنـد کـه جلـوی ورود

قبـل از آن جمهـوری اسلامی بـا گروههـای

تبدیـل بـه یـک بازیگـر بـزرگ منطقـهای

بیگانگان به کشـور خودش را گرفته و

فلسـطینی کار میکـرد .تـا قبـل از سـردار

نمیشـد .ببینیـد ،در کشـورهای عربـی

کیلومترهـا آن طرفتر آمـده و دارد به

سـلیمانی ،تقسـیمکاری وجـود داشـت و

فلسطینیها راپر کرد؟
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داشـت و از همهجهـت اینهـا را حمایـت

چیـزی نیسـت.

کرد ،نـه فقط سلاح ،بلکه تقویت بـه مفهوم

ایـران و شـخص سـردار سـلیمانی هـدف

محـور مقاومـت .قبـل از آن ،ایـن اصطلاح
ً
اصال وجود نداشـت کـه مقاومـت میتواند

اصلـیاش مبـارزه علیـه رژیم صهیونیسـتی
بود .این را تحمـل کرد و گفت بایـد بگذاریم

یـک محـور باشـد و بهصـورت پراکنـده هـر

که حمـاس خـودش به ایـن نتیجه برسـد که

کسـی داشـت مقاومـت میکـرد ،بـدون

اشـتباه کرده و ما نبایـد ارتبـاط را قطع کنیم.

اینکـه هماهنگـی سازماندهیشـد های

آنهـا هـم متوجـه شـدند بـا اینهـا بهعنـوان

بینشـان وجود داشـته باشـد .آن چیـزی که

مـزدور تعامل نمیشـود .جالب اینجاسـت

باعـث شـد ایشـان ایـن محـور را ایجـاد کند،

این مفهـوم هنـوز کـه هنـوز اسـت در جهان

نـوع تعاملـش بـا ایـن گروههـا بـود .سـردار

عرب جا نیفتـاده؛ یعنـی بـرای تحلیلگرهای

میکـرد ،نـه گروهها�یـی کـه تحـت فرمانـش

سیاسیشـان قابلهضـم و درک نیسـت،
ً
چـون چنیـن رفتـاری اصلا در جهـان عـرب

هسـتند .ایـن در جهان عـرب شناختهشـده

وجـود نـدارد .خـب ،ایـن باعـث شـد کمکم

نیسـت .در جهـان عـرب وقتـی کشـوری از

فلسطینیها ،حتی گروههای غیراسالمگرای

گروهـی حمایـت میکنـد ،بیشـتر بـ ه چشـم

فلسـطینی ،بـه ایـن سـمت بیاینـد .سـردار

یک مـزدور بـه آن نـگاه میکنـد و دلیـل این

سـلیمانی اصلـی را گذاشـته بود که هـر گروه

هـم کـه هیچوقـت بـه نتیجـه نمیرسـند

فلسـطینی بـا رژیـم صهیونیسـتی مبـارزه

همیـن اسـت.

کنـد مـا از آن حمایـت میکنیـم .مـا اصـل

االن شـما در صحنـه یمـن میبینیـد

مقاومـت علیه رژیـم صهیونیسـتی برایمان

عربستانیها آقای منصور هادی را بهعنوان

مهـم اسـت .اسلامگرا ،چپگـرا ،ملیگـرای

سـلیمانی به اینها بهعنـوان همپیمان نگاه

ایشانبسیار
کمخواببودوکم
استراحتمیکرد.
ً
شمااصالخستگی
رادر چهرهاش
نمیدیدی،دیگران
خستهمیشدند،
ولیایشانادامه
میداد.یادمهست
در آنسالهای ّاولی
کهبهلبنانمیآمد،
بعداز یکهفته
صدایبچههای
حزباهّلل در میآمد
واز ایرانیهاسؤال
میکردندحاجیکی
بهتهرانبرمیگردد؟
میگفتندچطور؟
میگفتندیکهفته
استمانهخواب
داریمونهاستراحت

رئیسجمهـور قانونـی میشناسـند و او

عـرب و هرچـه میخواهـد باشـد ،اگـر ایـن

در آن زمـان حـزباهّلل بـا سـپاه ،حمـاس بـا

اوامر عربسـتان را انجـام میدهـد و اطاعت
میکنـد؛ ّامـا سـردار سـلیمانی در تعامـل

اصـل را رعایت کـرد ،ما بهعنـوان همپیمان
از آن حمایـت میکنیـم.

وزارت خارجـه و جهـاد اسلامی بـا وزارت

بـا فرماندهـان حمـاس مثـل آقـای خالـد

البته بسـتگی به تـوان آن گـروه هـم دارد که

اطالعـات کار میکـرد .این ،یک نوع تشـتت

مشـعل ،دیگـران و جهـاد اسلامی بـه آنهـا

چقـدر بتوانـد از ایـن حمایـت بهرهبـرداری

احتـرام میگذاشـت ،حتـی در جاها�یـی کـه

کنـد؛ چـون گرو ههـا توانشـان در داخـل
ً
فلسـطین متفـاوت اسـت ،ولـی ایـن واقعـا

در صحنـه فلسـطین ایجـاد کـرده بـود و سـه
ً
ارگان مختلف اصال کارشـان شبیه هم نبود.
ً
وزارت امـور خارجـه اصلا کار دیپلماتیـک

داشـتند و میدیدند حمایت ایـران را دارند،

میکـرد و در زمانـی بیـان کـرد کـه نمیتواند

ولـی تصمیمگیـری بـا خودشـان اسـت .این

نقطهیعطفی بـود؛ چـون کشـورهای عربی
ً
قبلا هرکدا مشـان یـک گـروه را بـه طـرف

حماس را بـه این معنـا مدیریت کنـد؛ چون

باعث شـد کمکـم ایـن محـور شـکل بگیرد.

خـودش میکشـید و بـه مـزدور خـودش

ارگانـی اسـت کـه بـا روابـط رسـمی سـروکار

ایـن نکتـهای اسـت کـه خیلـی بـه آن توجـه
ً
نداشـتند .مثلا در بحـران سـوریه دیدیـم

تبدیـل میکـرد .ایـن یکـی از بدتریـن

دارد .بعـد از آن حمـاس زیـر نظـر سـردار

ضربهها�یـی بود کـه بـه آرمان فلسـطین زده
شـد؛ ّامـا سـردار سـلیمانی روش جدیـدی را

سـلیمانی آمـد .جهـاد اسلامی هـم در یـک

حماسـیها بـر اثـر یـک تحلیـل اشـتباه ،از

ه منتقل شـد؛ چون نظر حزباهّلل هم
پروسـ 

سـوریه خـارج شـدند و حتـی علیـه نظـام

ابـداع کـرد کـه آن هـم از شـخصیت خودش

همین بـود کـه طـرف واحـدی در ایـران باید

سـوریه موضعگیـری کردنـد .البتـه نـه همـه

شـکل میگرفـت کـه آقـا! احتـرام بگذاریـد.

باشـد که با این سـه گـروه مقاومـت کار کند.

حمـاس .اصطالحـی هسـت کـه میگوینـد

نـه فقـط بـا فلسـطینیها ،بلکـه بـا تمـام

خـود ایـن تشـتت و تنـوع مصـادر ،مشـکل

«حمـاس خـارج»؛ یعنی خـارج از فلسـطین
ِ
که آقای خالد مشـعل و کسـانی که آن موقع

رهبـران مثـل احمـد شـاه مسـعود چنیـن
رفتار میکـرد .رفتـار و دوسـتی صمیمانهای

سـلیمانی از خـودش نشـان داد باعـث شـد

دفتـر سیاسـی حمـاس دستشـان بـود.

که بـا احمد شـاه مسـعود برقـرار کـرد باعث

در نهایت جهاد اسلامی هم زیر نظر ایشـان

اینهـا فکـر میکردنـد چـون حمـاس از

شـد او تغییررفتـار بدهـد و بـه جا�یـی رسـید

قرار بگیرد و نقطه عطفی در تاریخ فلسطین

سـوریه خارجشـده ،رابطـه ایران بـا حماس

کـه ایشـان روابـط بسـیار خوبـی با شـیعیان

در حمایـت از جنبشهای فلسـطینی ایجاد

قطـع خواهد شـد؛ بهخصـوص اینکـه آقای
ً
خالد مشـعل اصلا موضعگیری علیـه نظام
سـوریه نکـردّ ،امـا بـا تعجـب دیدنـد چنیـن

افغانستان برقرار کرد و به جمهوری اسالمی

ایجـاد میکرد؛ ولـی قابلیتها�یی که سـردار

شـد .ایشـان بهطور هماهنگ میتوانسـت
ایـن صحنـه را اداره کنـد و دیـد بسـیار بـازی
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بسـیار نزدیک شـد دلیل تـرورش هم همین
بود .سـردار سـلیمانی یک بـار میگفت من

چنان رابطه دوسـتانهای بـا این آدم داشـتم

کـرده بـود جوانـان زیـادی از کشـورهای

ً
بعـدا این پیشبینـی چقدر بـه درد

کـه دعوتـش کـردم بـه روسـتای پـدر یام

مختلف بـه آن خواهند پیوسـت .خـود این،

مـا خـورد تـا بتوانیم جلـوی داعـش را

و او را بـه بـاغ بـردم؛ یعنـی رابطـهای کـه بـا

تحلیلی دارد کـه در ادامه توضیـح میدهم.
ببینید ،شـاید ّاولین تماس سردار سلیمانی

بگیریم؟
شـاید بعضیهـا بـا حرفـی کـه مـن بخواهم

تشـریفاتی ،رسـمی و مقاومتی بود .بـا اینها

با تکفیر ،مثل جندهللا ،گروه ریگی و طالبان

بزنم موافق نباشـند ،ولی تجربـهای که ما در

چنـان صمیمـی و دوسـت میشـد کـه آقای

زمانی بود کـه ایشـان فرماند ه قرارگاه شـرق

عراق و سـوریه ،و بهطور کلی در منطقه بعد

هنیه در مراسم تشـییع ایشـان تعبیری را به

بـود .بگذریـم از اینکـه طالبانـی کـه االن بـا

از انقالبهای عربی ،داشـتیم این اسـت که

کار بـرد که بـرای یک گروه اسلامگرای سـنی

آن سـروکار داریم بـا طالبان آن زمـان خیلی

اسلامگرا�یی سیاسـی در جهـان اهلسـنت

تعبیر عجیبی بود .ایشـان سـه بار تکـرار کرد

متفاوت اسـت و ایـن هم به فضـل و درایت
سـردار سـلیمانی بود؛ ولـی ّاولین برخـورد و

با اسلامگرا�یی سیاسـی تشـیع فرق میکند.

چرا سـه بار تکرار کـرد؟ بـرای اینکـه دیگران
نگوینـد احساساتیشـده .سـه بار تکـرار کرد

آشـنا�یی ایشـان با این تفکر خطرنـاک از آنجا
بـود؛ ّاما به نظر مـن مهمتریـن صحنهای که

تاریـخ شـکلگرفته ،مثـل مرجع تقلیـدی که

کـه بگویـد مـن دارم بـا درایـت کامـل ایـن را

سـردار سـلیمانی شـناخت دقیقـی نسـبت

سـی چهلسـال کار فقهـی و اجتماعـی کرده

میگویـم .اعتـراف یکـی از محبوبتریـن و

بـه ایـن گروههـا پیـدا کـرد ،در عـراق و بعـد
ً
از سـقوط صـدام ،خصوصـا بعـد از انفجـار

و مثـل امـام؟هر؟ در بزنگاههـای تاریـخ میآید
و رهبـری میکند .امـام؟هر؟ میگفـت بگویید

بهعنـوان جنبش حمـاس کـه یـک فرمانده

سـامرا بود .آنجا هنوز گروهی به نـام داعش

شـیعه را بهعنـوان شـهید القـدس معرفـی

شـکل نگرفتـه بـود .انـواع و اقسـام گروههـا

ارتش بـرادر ماسـت و بـه ارتـش گل بدهید.
ً
اصال اسـتراتژی امام نبرد مسـلحانه نبود ،در

کنـد ،اتفاق خیلـی مهمی اسـت که ما شـاید

به اسـمهای مختلف بودنـد ،ولـی رأس آنها

حالـی کـه اسلامگرا�یی در جهان اهلسـنت

خیلـی راحـت از آن گذشـتیم.

فردی بـود بـه نـام ابومصعـب الزرقـاوی که

خیلـی متفـاوت اسـت .آن تجربـهای کـه در

خـب ،اینهـا نشـان میدهـد نـوع رابطـه و

از چهرههـای معـروف القاعـده بـود .او بـه

عـراق و سـوریه و جاهـای دیگـر بـود ،رشـد

پرداختن به فلسـطین ،دروازههـای جدیدی

اسـم مبارزه علیـه آمریکا یـک گروه درسـت

اسلامگرا�یی سیاسـی در جهـان اهلسـنت

را باز کرد .در بحثهای نظامی ،اسرائیلیها

کـرده بـود و بـا رنـگ طایفـهای و مذهبـی

بـود کـه بـدون هیچگونـه شـکی منجـر بـه

اعتـراف میکننـد غـزه نهتنهـا بـه دژی

شـروع بـه کشـتن مـردم بیگنـاه عـراق،

گرایش بـه تفکر تکفیـری وهابی شـد .اینکه

تسـخیرناپذیر تبدیـل شـده ،بلکـه تهدیـدی

بهخصـوص شـیعیان میکـرد .اوج آن هـم

ما فکر کنیم اگر اسلامگرا�یی در این کشورها

علیـه ارتـش اسـرائیل در سـرزمینهای
ً
اشـغالی اسـت .قبال چنیـن نبـود؛ زمانی که

انفجـار حرمیـن سـامرا بـود .از سـال 2003

رشـد کنـد ،گـروه معتدلـی شـبیه گروههـای

وقتی صـدام سـرنگون شـد ،کمکم سـروکله

شـیعه میآید ،یـک اشـتباه راهبردی اسـت

تمـام رژیمهـای عربـی ،به فلسـطین پشـت

این گروههـا پیدا شـد .تـا  2014کـه گروهی به
ً
نـام داعـش رسـما اعلام وجـود کـرد ،بیـش

کـه مـن ایـن مسـئله را یکبـار در تلویزیـون
گفتـم و انعـکاس زیـادی هـم داشـت .البته

را زنـده نگـه دارد.

از ده سـال فاصلـه اسـت .سـردار سـلیمانی

ک عده مخالـف و یک عده موافـق بودند،
ی 

یـک تجربـه دهسـاله بـا ایـن گـروه در عـراق

ولـی ایـن در عمل ثابت شـده اسـت.

رهبران مقاومت داشـت ،فراتر از یک رابطه

کـه شـهید سـلیمانی ،شـهید القدس اسـت.

قویترین گروههای اسلامگرای اهلسـنت

کـرده بودنـد ،ایشـان موفـق شـد ایـن آرمان

سـؤال خیلی مهم دیگر این اسـت

تشـیع مبنی بر آموزههای اهل بیـت و مبنی
بر یک رهبری اسـت کـه این رهبـری در طول

داشـت؛ چـون از روزی کـه صـدام سـرنگون

که شـهید سـلیمانی چطور توانسـت

شـد ،سـردار سـلیمانی حضـوری قـو ی در

چرا این تبدیل ناگزیر است؟

شـکلگیری داعش را پیشبینی کند.

تحوالت عـراق داشـت و کولهبـاری از تجربه

بهخاطـر اینکـه مذهـب تشـیع ،مذهـب

شـما اعتقـاد داریـد ایشـان از خیلـی

کسـب کرد .وقتـی هم کـه جرقههـای بحران

قبـل ایـن مسـئله را پیشبینـی کـرده

در سـوریه زده شـد ،مسـئوالن سـوریه فکـر

اعتراض بوده است؛ چون شیعیان در طول
ّ
تاریخ در اقلیت بودهاند .همیشه ضدحکام

بـود؟ بـر اسـاس چـه گزارههـا و

میکردنـد این یـک حرکـت اعتراضی اسـت

بودهاند .میگفتهاند خالفـت و امامت حق

توانسـت

و بعد از مدتی خیلـی راحت تمام میشـود،

اهلبیـت بـوده و االن هـم امامزمـان،

شـکلگرفتن داعـش را پیشبینـی

ولـی سـردار سـلیمانی بـه آنهـا گفـت نـه،

امـام بـر حـق اسـت؛ بنابرایـن همـه چیـز در

کند؟

گروهـی دارد میآیـد کـه شـما هنـوز بـا اینهـا

ایـن قالـب تعریـف میشـود .االن یکـی از

مشـاهداتی

ایشـان

اگر االن به بعضی
از روستاهای
سوریه بروید،
حتی در بعضی از
شهرکهای کوچک
میبینید مردم
فقیرند ،ولی یک
مسجد مجلل با
آخرین امکانات
دارند .ابتدا
تعجبمیکنید
این مردم پول از
کجا آوردهاند و
چنینمسجدی
ساختهاند ،ولی
بعد که ریشهاش
را نگاه میکنید،
میبینید اینها از
عربستان است.
این مسئله خودش
را نشان نداد تا
،،2011
اینکه در سال 2011
یکدفعه از دل
تمام این مساجد،
دارالقرآنها
و داراالیتام،
دستهدسته
ت بیرون
تروریس 
آمد

بلـه ،پیشبینـی کـرده بـود ،البتـه نه با اسـم

آشـنا�یی ندارید .اینها دارند به داخل سوریه

مشـکالت ما در ایران این اسـت کـه فرهنگ

داعـش ،بلکـه یـک گروهـک بـا افکار بسـیار

منتقل میشـوند .این تجربه عمیق و بسـیار

ضدحکومتـی ریشـه در ایرانیهـا دوانـده و

خطرناک تکفیری وهابی و بسـیار وحشی که

پربـار ،ولـی دردنـاک ،این قـدرت را به سـردار

بایـد آن را بهگونـهای بـه فرهنـگ حمایت از

در حال شکلگیری اسـت و حتی پیشبینی

سـلیمانی داد کـه پیشبینـی دقیقـی بکند.

حکومـت تبدیـل کنیم.
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ّامـا در جهان عـرب برعکـس اسـت .مذهب
همیشـه توجیهگـر حکومـت و حاکـم بـوده،

مـا تجـارب مختلفـی داشـتیم کـه اینهـا
ً
هرکـدام درجا�یـی مؤثـر بـود .مثلا تجربـه

قندهـار سـوریه
میکنـد .میگویـد حمـاه،
ِ
اسـت؛ یعنـی قندهـاری که مرکـز طالبـان در

ولی ما در آیـه «اطیعوا هللا و اطیعوا الرسـول

عـراق را داشـتیم و میتوانسـتیم در پـس

افغانسـتان شـد ،داعش هم تلاش میکند

و اولی االمـر منکـم» میگوییـم «اولیاالمر»

ایـن حرکتها�یـی کـه بـه قـول عر بهـا
ً
«بینالسـطور» دارد عمیقـا اتفـاق میافتـد،

حمـاه را بگیرد که خوشـبختانه موفق نشـد.

یعنی اهلبیت؛ درصورتی کـه آنها میگویند
اولیاالمر کسـی اسـت که بـه قدرت رسـیده.

این خانـم خبرنـگار این تشـبیه را بـهکار برد،
ولـی کسـی کـه بـا اینهـا مبـارزه کـرده بـود،

بنابراین مذهب رسـمی و حکومتی توجیهگر
ّ
حـکام وقـت اسـت .اگر کسـی بخواهـد علیه

حوا سمـان باشـد .مـن خاطـرم هسـت
در ما ههـای ّ
او لیـه بحـران سـوریه یـک

میدانسـت و متوجـه بـود کـه در الیههـای

خبرنـگار خانـم مسـیحی از روزنامـه السـفیر

اجتماعـی سـوریه از سـال  2000بـه بعـد

حاکم وقـت قیام کنـد باید از مذهب رسـمی

به سـوریه رفـت و گزارشـی تهیـه کـرد .گفت

اتفاقاتـی افتـاده اسـت.

خـارج شـود و بهسـمت مذهبـی کـه دارد

مـن بـه شـهر حمـاه رفتـم و دیـدم مـردم

بعـد از اینکه آقای بشـار اسـد رئیسجمهور

ایـن را زیـر سـؤال میبـرد ،بـرود .وهابیـت

دارنـد علیـه نظـام تظاهـرات میکننـد،
ّامـا در بیـن تظاهرکننـدگان عـده زیـادی

شـد ،اقتصـاد سـوریه را بـاز کـرد .اقتصـاد در
زمان پـدرش سوسیالیسـتی بود ،ولی بشـار

اصالحطلبانـه در جهـان اهلسـنت شـروع

را دیـدم کـه چهر ههایشـان طالبانـی بـود؛

اسـد بـه سـرمایهگذاری خارجـی اجـازه داد.

شـد ،ولـی اینقـدر ایـن فکـر عقبمانـده،

یعنـی ریشهـای بلنـد ،پیراهنهـای بلنـد

در ایـن سـرمایهگذاری ،کشـورها�یی مثـل

افراطـی و وحشـی بود کـه تبدیـل به ضـد آن

روی شـلوار و هیکلهـای بسـیار ورزیـده و
ً
خشـن و کاملا متفـاوت از مـردم داشـتند.

عربسـتان ،قطـر و امـارات آمدنـد و البتـه به
اسم سـرمایهگذاری خارجی ،پولهای کالنی

االن وقتـی جـوان اهلسـنت را تشـویق بـه

تعدادشـان هـم زیـاد بـود .ایـن خانـم در

خـرج کردنـد .در ظاهـر ،سـرمایهگذاری در

اسلامگرا�یی و انقالبیگری کنید بدون اینکه

ادامه بـه نکتـه خیلـی جالـب دیگری اشـاره

اقتصاد سـوریه بود ،ولی در کنارش مسجد،

ابتـدا که تشـکیل شـد ،بهعنوان یـک حرکت

شـعارها�یی شـد کـه ابتـدا مـیداد .بنابرایـن

متوجه باشـید ،داریـد او را بهطـرف این گروه

حوزههـای علمیـه ،دارالقـرآن و داراالیتـام

هـل میدهیـد؛ چـون گرو ههـای معتـدل

سـاختند .ظاهر هم خیلی خوب بـود و هیچ

قـدرت جـذب اینهـا را ندارنـد.

نـوع حساسـیتی هـم برنمیانگیخـت ،ولـی
ً
بعـدا معلـوم شـد اینهـا مراکـزی برای نشـر

  در فراینـد مبـارزه با

فکـر وهابـی بـوده .آنهـا جوانهـای مذهبی

داعـش چـه چیـزی

و متدیـن را جـذب میکردنـد و آموزشهای

بـه مـا کمـک

ابتدا�یـی را میدادنـد و بعـد بـه عربسـتان

کرد؟

اعزا مشـان میکردنـد .در عربسـتان
دورههـای کامـل آموزشـی تکفیـری وهابـی
را در دانشـگاه امالقـرای مدینـه میدیدنـد
و بعـد بـه سـوریه برمیگشـتند .ایـن نقشـه
را در خیلـی دیگـر از نقـاط دنیـا هـم پیـاده
میکردنـد.
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اگـر االن بـه بعضـی از روسـتاهای سـوریه

یـک خصوصیـت جنـگ شـهری و جنـگ

اعظمـش بـا خـاک یکسـان شـده؛ چـون آن

بروید ،حتی در بعضی از شهرکهای کوچک

چریکی بود و شـما باید طـوری میجنگیدی

را بـا بمبارانهای بسـیار وحشـیانه و شـدید

میبینیـد مـردم فقیرنـد ،ولـی یـک مسـجد

که صـف مـردم را از صـف نیروهـای مخالف

کردند و تعداد زیادی را کشـتند ،ولی روشـی

مجلـل بـا آخریـن امکانـات دارنـد .ابتـدا

مسـلح جـدا کنـی تـا مـردم عـادی لطمـه

کـه سـردار سـلیمانی داشـت و نیروها�یـی از

تعجـب میکنیـد ایـن مـردم پـول از کجـا

نبیننـد.

جمله شـهید همدانی آن را دنبال میکردند
ً
ایـن بـود کـه واقعـا سـعی میکردنـد مـردم

آورد هانـد و چنیـن مسـجدی سـاختهاند،
ولـی بعـد کـه ریشـهاش را نـگاه میکنیـد،

بارهـا از کسـانی کـه بهعنـوان

آسـیب نبیننـد یـا کمتریـن لطمـه را بخورند

میبینیـد اینهـا از عربسـتان اسـت .ایـن

روزنامهنـگار بـه سـوریه آمدنـد

و صـف اینهـا را جـدا میکردنـد .ایـن تجربـه

مسـئله خـودش را نشـان نـداد تـا اینکـه

شـنیدیم حاجقاسـم سـلیمانی و

غرب کشـور کـه بـه آن اشـاره کـردم خیلی به

در سـال  ،2011یکدفعـه از دل تمـام ایـن

همرزمانشـان جنـگ را مدیریـت

درد خـورد.

مساجد ،دارالقرآنها و داراالیتام ،دستهدسته

میکردنـد تـا کمتریـن آسـیب بـه

یـادی هـم از شـهید بروجـردی و شـهید

تروریسـت بیـرون آمـد .حتـی عملیـا ت

خانههـای مـردم برسـد؛ در حالـی کـه

احمـد کاظمـی بکنـم کـه در غـرب کشـور

انتحـاری انجـام میدادنـد چـه برسـد بـه

خیلـی از نیروهـای خارجـی علیرغـم

اسـتراتژ یها�یی پیـاده کردنـد کـه بعدهـا

مبارزه مسـلحانه؛ بنابراین سـردار سلیمانی

اینکـه مقابـل داعش میایسـتادند،
ّ
امـا خانههـای مـردم را خـراب
ً
میکردند .آیا واقعا چنین بود؟
ً
دقیقـا همینطـور اسـت .ببینیـد ،چـه

بـرادران مـا در سـوریه آن تجربههـا را پیـاده

شـبکههای خارجی هسـتند بگویم :محبتی

اما تجربه دیگـری که من دوسـت دارم اینجا

آمریـکا ،چـه روسـیه ،استراتژ یشـان

کـه االن اهلسـنت سـوریه بـه ایرانیهـا

بـه آن اشـاره کنـم ،نـوع جنگی اسـت کـه در

در جنـگ بـا گرو ههـای تکفیـری ،بـه قـول

دارند ،حتـی نیروهـای داوطلب اهلسـنتی

سـوریه اتفـاق افتـاد .در عـراق تـا حـدی نوع

عر بهـا «دمـار شـامل» یعنـی نابـودی

که مستقیم با سـپاه کار میکنند ،باورکردنی

جنگ و بحران ،مشـابه جنگـی بود کـه ما در

کامـل اسـت .حـاال در ایـن نابـودی کامـل

نیسـت .طـوری تبلیـغ و تصویـر کردنـد کـه

غرب کشور داشـتیم نه در جنوب؛ در جنگ

بیگنـاه هم کشـته بشـود ،بشـود .میگویند

جنگ سوریه ،جنگ بین شیعه و سنی بوده

تحمیلـی ،در جنـوب ایـران مـا یـک جنـگ

چـون اینهـا میرونـد البـهالی جمعیـت

و سـنیها کشـته میشـدند ،درصورتـی کـه

کالسـیک داشـتیم که خاکریز بود و آن طرف

پنهـان میشـوند و شـما نمیتوانـی اینهـا

چنیـن چیـزی نبـود.

خاکریزهـا ،عراقیها با یک فاصلـهای بودند

را پیـدا کنـی ،اگـر بخواهـی بـا اینهـا بجنگـی

یکـی از فرماندهـان مـا میگفـت در

و مردم هـم در صحنـه نبودند؛ یعنـی در مرز

و پیدایشـان کنـی زمـان میبـرد و تلفـات
ً
زیـادی بایـد بدهـی .مثلا شـهر الرمـادی

ماجـرای آزادسـازی جـاده خناصـر و حلـب،

نبودنـد .اگـر هـم بودنـد ،آواره شـده بودند؛

عـراق را کـه آمریکا�ییهـا میگوینـد مـا آزاد
ً
کردیـم ببینیـد ،اصلا چیـزی از ایـن شـهر

آنهـا میخوردنـد ما هـم میخوردیـم و هیچ

باقـی نمانـده اسـت .یاشـهر رقـه سـوریه

نوع امتیـازی بـرای خودمان قائـل نبودیم و

بـا ایـن تجربـه عمیـق توانسـت ایـن خطـر را
تشـخیص بدهـد و بدانـد چـه جـوری بـا آن
مبـارزه کنـد.

خوزسـتان تا کیلومترها که میآمـدی ،مردم
بنابرایـن آن کسـی کـه میجنگیـد فقـط بـا
پارامترهـای نظامـی در جنـوب میجنگیـد،
ّامـا در غـرب کشـور اینطـوری نبـود؛ یعنـی

کردنـد و بسـیار هـم موفـق بودنـد .ایـن را
هـم بـرای کسـانی کـه در ایـران تحتتأثیـر

از نیروهـای داوطلـب اهلسـنت هـم
اسـتفاده میکردیـم .از همـان غذا�یـی کـه

کـه آمریکا�ییهـا ادعـا میکننـد آن را بـا

سـعی میکردیم اگر یـک غیرنظامـی زخمی

کمـک نیروهـای کـرد آزاد کردنـد ،قسـمت

میشـود سـریع مداوایـش کنیـم؛ حتـی
اگـر مریـض عـادی باشـد .ایـن مسـائل در
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ً
ارتشهـای دنیـا اصلا مرسـوم نیسـت.
سردار سلیمانیاز
ابتدایزمانسقوط
صدامتازمان
شهادتشاننقش
بسیار عمدهاینهدر
یکانتخابات،بلکه
در کلانتخاباتیکه
برگزار شد،ایفاکرد؛
چرا؟برایاینکه
متأسفانهعراق
وضعیتیداردکه
کار راخیلیسخت
میکندبااینکه
شیعیان 65درصد
هستندوتعداد
گروههایسیاسی
وشخصیتهای
سیاسیعراقزیادند،
ّامایکشخصیت
کاریزماومحوری
مثلآقایسیدحسن
نصراهّلل در عراق
وجودنداردکههمه
حولاینشخصیت
جمعشوندواوآنهارا
هدایتکند

در عـراق وجـود نـدارد کـه همـه حـول ایـن

درآمـد کـه عـراق تبدیـل به یـک باتلاق برای

شـخصیت جمـع شـوند و او آنهـا را هدایـت

آنهـا شـد .ایـن چـه جـوری اتفـاق افتـاد؟

کنـد .بـه همیـن دلیـل یکـی از مشـکلترین

آمریکا�ییهـا خیلـی راحـت عـراق را گرفتند؛

کنیـم و اینکـه ایشـان چگونـه بارهـا

کارها ایـن بود کـه در هر انتخابات ،شـیعیان

یعنـی صـدام بعـد از دو سـه هفته سـرنگون

عـراق را از حلقـوم آمریکا�ییها بیرون

را با همپیمانان اهلسـنت و با آن بخشـی از

شـد .بـه همیـن خاطـر اینهـا مغرور شـدند

کشید؟

کردها کـه همپیمـان بودند ،به یـک وحدت

و میگفتنـد نوبـت بعـدی سـوریه اسـت.

آمریکا�ییهـا مدعـی بودنـد بـا یـک جنـگ

نظر رسـاند که بشـود یک اکثریـت پارلمانی

کالیـن پـاول ،وزیـر خارجـه وقـت آمریـکا به

وسـیع مواجهند و بـا آوردن صدوپنجـاه هزار

را شـکل داد و جلـوی ورود شـخصیتی مثـل

سـوریه رفـت و دیـدار رسـمی بـا بشـار اسـد

نظامی آمریکا�یی موفق شـدند نظـام صدام

ایـاد علاوی را بگیرنـد .چـون راهبـرد سـردار

داشـت ،بعـد برگشـت و در هتـل هیلتـون

را سـرنگون کننـد ،بنابرایـن حـق انحصـاری

سـلیمانی ایـن بـود کـه صـدام هشـت سـال

دمشـق کنفرانـس مطبوعاتـی تشـکیل داد

خودشـان میدانسـتند نظام سیاسی جدید

جنـگ را بـه مـا تحمیـل کـرد و خسـارتهای

و بـا وقاحـت کامـل گفـت مـن رفتـم پیـش

در عـراق شـکل بدهنـد و هـر طـور دلشـان

زیـادی بـه مـا زد و نبایـد اجـازه بدهیـم یـک

رئیسجمهـور سـوریه و دوازد ه تـا شـرط

میخواهـد آن را اداره کننـد .بعـد از سـقوط

شـخصیت ضدایرانـی در عـراق حاکم شـود؛

گذاشتم که اگر بشـار اسـد آنها را انجام بدهد

صدام ،حاکمی بهنام پل برمر آنجا گذاشـتند

حتی اگر آمریکا�ییها پشـت سـرش باشـند.

در حکومـت باقـی خواهـد مانـد ،وگرنـه

کـه تـا یکـی دو سـال مسـتقیم عـراق را اداره
میکـرد؛ ّامـا در مقاطـع مختلـف ،سـردار

کار بسـیار مشـکلی بـود.
و خـب ،ایـن ِ
کسـانی که با فرهنگ سیاسـی عراق آشنا�یی

سرنوشـت صدام در انتظـارش خواهـد بود.
آن زمـان بسـیاری از مسـئوالن سـوریه

سـلیمانی نقشـی بسـیار اساسـی در مقابـل

دارنـد میدانند در طـول تاریـخ ،وحدتنظر

خودشـان را باختـه بودنـد؛ چـون صـدام کـه

شـکلگیری هیمنـه انحصـاری آمریـکا بـر

بین عراقیها بسـیار مشـکل شـکل میگیرد
ً
و معمـوال هـم بسـیار شـکننده اسـت .در

چهـرهای بهعنـوان قهرمـان جهـان عـرب از
خـودش داشـت ،دو سـه هفتـهای سـقوط

سیاسـی شـروع کنیـم .خـب ،آمریکا�ییهـا

ت کـه آقـای نـوری مالکـی در
یکـی از انتخابـا 

کـرده بـود ،بقیـه کـه جـای خـود را داشـتند

یـک نظـام سیاسـی جدیـد و قانون اساسـی

مقابـل آقـای ایـاد علاوی بـود ،متأسـفانه

اینجـا هـم سـردار سـلیمانی نقش عمـدهای

بـرای عـراق ترسـیم کردنـد .بـر اسـاس آن

اختالفنظرهـا باعـث شـد آرای شـیعیان

ایفـا کـرد و بـا سـوریها صحبـت کـرد کـه مـا

قانـون اساسـی ،همیـن نظامـی کـه االن

شکسـته شـود و ایـاد علاوی  91کرسـی در

بایـد عـراق را تبدیـل بـه باتالقـی بـرای ارتش

شکلگرفته ،نخسـتوزیر از میان شیعیان،
رئیسجمهـور از بین کردها و رئیـس پارلمان
از بیـن اهلسـنت انتخـاب میشـوندّ ،امـا

مقابـل  90کرسـی نـوری مالکـی بـه دسـت
ً
آورد .اینجـا واقعـا زنگ خطـر به صـدا درآمد

آمریـکا بکنیـم ،ولـی ایـن کار منـوط بـه ایـن
اسـت کـه تقسـیم وظیفـه کنیـم .بـا توجـه

کـه اگـر ایـاد علاوی موفـق میشـد ،بـا بقیـه

بـه جغرافیـای ایـران کـه هممـرز بـا مناطـق

آمریکا�ییهـا یـک ظاهـر دموکراتیـک بـه

آن چنـد گـروه ائتلاف میکـرد و آرای نصـف

شیعهنشـین و کردنشـین عـراق اسـت،

ایـن دادنـد و میخواسـتند چهـره موردنظـر

بـه اضافـه یـک را بـه دسـت مـیآورد ،چـون

حمایـت و شـکلگیری از مقاومـت در ایـن

خودشـان ،آقـای ایـاد علاوی را بهعنـوان

 91کرسـی کافـی نبـود ،ولـی چـون از همـه

منطقـه را ایـران به عهـده گرفـت .در مقابل،

نخسـتوزیر سـرکار بیاورنـد .آقـای علاوی

بیشـتر آورده بود ،مأمور بود تشـکیل کابینه

سـوریه متولی مناطـق سنینشـین در غرب

در زمـان پـل برمـر از طـرف او بهعنـوان

بدهد .اینجا سـردار سـلیمانی شـاید نزدیک
ً
هشـت مـاه واقعـا وقـت گذاشـت و تلاش
ً
کـرد و نگذاشـت اوال این ائتالف حـول محور

عـراق و در همسـایگی خـودش بشـود .بـه

انتخابـات بـر سـرکار بیاورنـد.
سـردار سـلیمانی از ابتـدای زمـان سـقوط

شـخصیتی که به نظر مـن ،نماینده سـازمان
ً
سـیا در عراق اسـت شـکل بگیـرد و ثانیـا این

سـال  2003تـا  ،2009عـراق تبدیـل بـه گردابی

صـدام تـا زمـان شهادتشـان نقـش بسـیار

ائتلاف را حـول نـوری مالکـی تشـکیل داد.

بـرای ارتـش آمریـکا شـد و اینهـا بـا هدایـت

عمـدهای نـه در یک انتخابـات ،بلکـه در کل

به نظـر من شـاید یکی از مـوارد عمـدهای که
ً
واقعا عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشـید،

سـردار سـلیمانی بـود.

بـرای اینکـه متأسـفانه عـراق وضعیتـی

همیـن بـود؛ چـون اگـر ایـاد علاوی میآمـد
ً
معلـوم نبـود بعـدا بـا کاری کـه آمریکا�ییها

رئیسجمهور بشـوم ،ارتش آمریکا را از عراق

اینکـه شـیعیان  65درصـد هسـتند و تعداد

میکردنـد چـه اتفاقـی میافتد و شـاید دیگر

خـارج میکنـم .بـا همیـن یـک شـعار پیـروز

گروههای سیاسی و شـخصیتهای سیاسی
عـراق زیادنـدّ ،امـا یـک شـخصیت کاریزمـا

جبرانپذیـر نبـود.
دومیـن مـورد ،همیـن ماجـرای آقـای نـوری

شـد و بعد از انتخاب بهدنبال ایـن کار رفت،
ّامـا میخواسـت کاری بکنـد .در اینجا خوب

و محـوری مثـل آقـای سیدحسـن نصـراهّلل

مالکی بـود .وضعیت به نحوی بـرای آمریکا

اسـت اشـاره بکنـم کـه در ایـن ششسـال

در اینجـا بـه موضـوع عـراق ورود

عـراق داشـت .بـرای مثـال ،از خـود نظـام

نخسـتوزیر موقـت هم تعییـن شـده بود،
ولـی آمریکا�ییهـا میخواسـتند او را از دل

انتخاباتـی کـه برگـزار شـد ،ایفـا کـرد؛ چـرا؟
دارد کـه کار را خیلـی سـخت میکنـد؛ بـا
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غیر از منطقه کردنشـین که مشـکالت خاص
خـودش را داشـت ،مقاومـت در مناطـق
شیعهنشـین و اهلسـنت شـکل گرفـت و از

شـرایط طـوری شـد کـه اوبامـا ،بـا یک شـعار
در انتخابـات پیـروز شـد؛ او گفـت اگـر مـن

تلفاتـی بـه ارتـش آمریـکا وارد شـد کـه بـرای
ّاولیـن بـار ابرقدرتی مثـل آمریکا بـرای حفظ

کاری میشـود کـرد ؛ ولی با فتـوای مرجعیت

چون طالبان یکی دو ماه بود سـرنگون شده

امنیـت سـربازانش متوسـل به یک شـرکت

در تشـکیل حشدالشـعبی و نقـش سـردار

بـود و احتمـال بازگشـتش وجـود داشـت.

امنیتی بـه نام بلک واتر شـد و به سـربازانش

سـلیمانی در تبدیلکـردن ایـن فتـوا بـه یک
ً
موجـود توانمنـد ،واقعـا یـک پیـروزی بزرگ

سـردار میگفـت مـن از تهـران بـا هتلـی کـه
هیئـت گرو ههـای جهـادی در آن سـاکن

البته این کار وضـع آمریکا را بدتـر کرد؛ یعنی

حاصـل شـد.

بودنـد بـا تلفـن عـادی تمـاس گرفتـم؛ چون

دسـتور داد کـه از پادگانهـا خـارج نشـوند.

میدانسـتم آمریکا�ییهـا شـنود میکننـد،

چهـرهای از آمریـکا نشـان داد کـه خیلیهـا
ندیـده بودنـد.

عالقـه رهبـر معظـم انقلاب بـه

میخواسـتم حرفی را که مـن به ایـن گروهها

سـومین مـورد مربـوط بـه همیـن قسـمت

حاجقاسـم سـلیمانی بینظیر است.

میزنـم ،آمریکا�ییها بشـوند ،میخواسـتم

اسـت .وقتـی اوبامـا دربـاره خـروج از عـراق

حاجقاسـم چـه کـرد کـه بـه چنیـن

بـه آمریکا�ییهـا بفهمانـم در افغانسـتان

صحبـت کـرد ،بحثـی را مطـرح کـرد کـه یـک

جایگاهـی در نـگاه رهبـر انقلاب

مـا تعیینکنند هایـم و اگـر میخواهیـد از

پیمـان امنیتـی بیـن عـراق و آمریـکا امضـاء

رسید؟

بنبسـت خـارج شـوید میتوانیـم ایـن

بشـود کـه عراقیهـا امتیازهـای مهمـی بـه

سردار سلیمانی ،شخصیتی با ابعاد مختلف

کار را بکنیـم .درسـت اسـت کـه طالبـان

آمریکا�ییهـا بدهنـد و بعد آمریـکا نیروهای

داشت .ما بیشـتر به ابعاد نظامیاش اشاره
ً
میکنیـم ،ولی ایشـان واقعـا ابعـاد وجودی

را سـرنگون کردیـد ،ولـی از عهـده ایـن کار
برنمیآیید .بعد گفـت من به آن گـروه گفتم

بسـیار گسـترد هتری .ایشـان دیپلماتـی

طـرح آمریکا�ییهـا را بپذیرید و میدانسـتم

نظامـیاش را خـارج کنـد  ،ولـی سـفارت،
پایگا ههـا و مأموریتهـای امنیتـیاش
ً
بماننـد .در اینجـا آقـای نـوری مالکـی واقعـا

بسـیار قوی بـود .چیزها�یی کـه مـن در حوزه

آمریکا�ییهـا ایـن را شـنیدند.

نقشـی تاریخـی ایفـا کـرد ،جلـوی فشـارهای

دیپلماسـی از ایشـان شـنیدم و چیزها�یـی

شـاید خیلی از دوستداران ایشـان از شنیدن

اوبامـا ایسـتاد و خدمـت بزرگـی بـه عـراق

کـه در بحرانهـای مختلـف از ایشـان دیدیم

این حرف مـن تعجب کنند .سـردار این کار را

و ایـران کـرد .ایشـان گفـت مـا تحـت هیـچ

بیانگـر ایـن بـود کـه حا جقاسـم شـناختی

بهخاطـر خوشـامد آمریکا�ییها نکـرد ،بلکه

شـرایطی ایـن را نمیپذیریـم ،مـا از آمریـکا

قـوی از دیپلماسـی دارد و بـ ه وقتـش از ایـن

بـا درایتـش میخواسـت مطمئـن شـود کـه

نخواسـته بودیـم بیاید کـه حـاال بخواهیم به

دیپلماسـی بهرهبـرداری میکـرد.

طالبـان برنمیگـردد .همیـن کارش باعـث

او امتیـاز بدهیـم .آمریکا�ییهـا خودشـان

یکـی از مـواردی کـه خیلـی بـرای مـن جالب

شـد طالبـان فرصتـی بیابـد و عملکـردش

آمدنـد .درسـت اسـت کـه صـدام دیکتاتـور

بـود و از خودشـان شـنیدم ،در مـورد

و خونآشـام را سـرنگون کردنـد ،ولـی تمـام
ً
دالیلـی کـه آوردنـد ،بعـدا معلـوم شـد دروغ

افغانسـتان بـود .بعـد از سـرنگونی طالبان،

را نقـد کنـد؛ یعنـی بـا دورشـدن کامـل از
ً
قدرت ،بعدا بسـیاری از اشتباهات خودش،

کنفرانسـی در شـهر بـن آلمـان تشـکیل

از جملـه حملـه بـه کنسـولگری کشـورمان

بـوده و االن هـم باید برونـد .اوبامـا هر چقدر

شـد و آمریکا�ییهـا ادار هاش میکردنـد

در مزارشـریف و بـه شهاد ترسـاندن

تالش کرد ،نوری مالکی امضـاء نکرد و بدون

کـه نظـام سیاسـی جدیـدی در افغانسـتان

دیپلماتهـای مـا را پذیرفـت .البتـه گفتنـد
کار بخشـی از طالبان بوده که به دسـتور
اینِ ،

توافقنامه امنیتی ارتش آمریـکا را خارج کرد.

شـکل بدهند ،بهخصـوص اینکه چه کسـی

مورد چهـارم هـم داعش اسـت که سـاخته و
ً
پرداختـه آمریکاسـت .واقعـا چیـزی از عراق

رئیسجمهـور بشـود؛ رئیسجمهـوری که در

یـک دولـت خارجـی انجـام شـده و فرمانـده

نظـام ریاسـتی یـا نیمهریاسـتی ،اختیـارات

باقـینمانـده بـود .مـن خـودم از سـردار

فو قالعـاد های داشـته باشـد .هما نطـور

طالبـان ایـن دسـتور را نـداده بـوده .حـاال
ً
توجیـه بـود یـا واقعـا راسـت میگفتنـد ،در

سلیمانی شـنیدم که میگفت عراق در سال

کـه در عـراق میخواسـتند آدم خودشـان را

هـر صـورت عذرخواهـی رسـمی کردنـد.

 2014از دست رفته و چیزی ازش باقی نمانده

بیاورنـد ،آنجـا هـم میخواسـتند همیـن کار

االن ایـن طالبانـی کـه شـما میبینیـد آن

بـود .ایشـان میگفـت بعضـی از شـهرها و

را بکننـد .سـردار گفـت کنفرانـس در هتلـی
در ُبـن تشـکیل شـده بـود و آمریکا�ییهـا

طالبـان گذشـته نیسـت .نکتـه مهمتـر
اینکـه آمریکا�ییهـا کاری کردنـد کـه آقـای

سقوط کرد؛ یعنی پیامک میفرستادند روی

طرف گروههای جهـادی افغانسـتان بودند؛

حامـد کـرزای رئیسجمهـور شـود ،ولـی

تلفنهـای مردم کـه داعش رسـید .میگفت

گروهها�یـی کـه در جنـگ بـا شـوروی نقـش

سـردار سـلیمانی بـا ایـن کاری کـه کـرد ،آقای

چنان وحشـتی ایجاد شـده بود که همـه فرار

مهمـی داشـتند .خـب ،ایـن کنفرانـس

کـرزای تبدیـل بـه یکـی از دوسـتان صمیمی

میکردنـد .حتـی دوسـتانی کـه آن موقـع در

بـه بنبسـت خـورد؛ چـون آمریکا�ییهـا

جمهـوری اسلامی و دوسـت بسـیار نزدیک

عـراق بودنـد میگفتنـد جلـوی کنسـولگری

طـرح خودشـان را داشـتند و میخواسـتند

سـردار سـلیمانی شـد ،بهنحوی کـه در پایان

ایـران در کربلا و نجـف صفهـای طوالنـی

آدم خودشـان بیایـد ،ولـی ایـن گرو ههـا

دوره ریاسـتجمهور یاش آمریکا�ییهـا

تشـکیل شـده بود که ویزا بگیرند و فرار کنند
ً
و بـه ایـران بیاینـد .اصال کسـی فکـر نمیکرد

نمیپذیرفتنـد .حاجقاسـم نکتـهای گفـت

نمیخواسـتند ایـن آقـا بمانـد .افـق دیـد

کـه خیلـی جالـب بـود .ایشـان نگـران بـود،

سـردار سـلیمانی را ببینیـد! آن نکتـهای کـه

شـهر کها و روسـتاهای عـراق بـا پیامـک

من خودم از سردار
سلیمانیشنیدم
که میگفت عراق
در سال  2014از
دست رفته بود و
چیزی از آن باقی
نمانده بود .ایشان
میگفت بعضی از
شهرها و شهرکها
و روستاهای عراق
با پیامک سقوط
کرد؛ یعنی پیامک
میفرستادند روی
تلفنهای مردم
که داعش رسید.
میگفت چنان
وحشتی ایجاد
شده بود که همه
فرار میکردند.
حتی دوستانی که
آن موقع در عراق
بودند میگفتند
جلوی کنسولگری
ایران در کربال و
نجف صفهای
طوالنی تشکیل
شده بود که ویزا
بگیرند و فرار کنند و
به ایران بیایند
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

آقـا فرمودنـد «نرمـش قهرمانانـه» ،یکـی از
مصادیـق مهمـش اینجـا اتفـاق افتـاد.
آمریکا�ییهااز
سردار سلیمانیدر
یکیاز جبهههای
سوریهفیلمگرفته
بودندکهایشاندر
کنار یکمنبعآب
در حالوضوست
وتصویرشهم
خیلیواضحبود.
ژنرالهایآمریکا�یی
تعجبمیکردند
کهچطور فردیبا
ایندرجهنظامی،
ّ
خودشدر خط
مقدماست

سـردار میدانسـت کـه هـر کشـوری شـرایط
خاص خودش را دارد .در عـراق ،بعد از نوری
مالکـی بهخاطـر شـرایط سـختی کـه پیـش
آمـد ،بایـد بیـن بـد و بدتـر یکـی را انتخـاب
میکردی که در آن زمان ،آقای حیدرالعبادی
گزینه صددرصد و مناسـبی نبود؛ ّاما 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.
آمریکا�ییهـا میخواسـتند 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
ً
حشدالشـعبی نبـود اصلا موصـل فتـح
نمیشـد .بعـد از آن آمریکا�ییهـا گفتنـد
داعـش دیگـر تمام شـد و حشدالشـعبی هم
بایـد منحـل شـود ،ولـی کار بزرگی که سـردار
سـلیمانی کـرد ایـن بـود کـه عراقیهـا را در
پارلمان بسـیج کرد کـه وجود حشدالشـعبی
بهعنـوان یـک نیـروی رسـمی نظامـی ،مهم
اسـت و آنهـا هـم آن را بهعنـوان بخشـی از
نیروهـای مسـلح عـراق پذیرفتنـد.

از جنــگ باقــی میماننــد بهشــرط حفــظ آن

ایـن توانا�ییها�یـی بود که سـردار سـلیمانی

داشــت کــه میگفــت فرماندهــان دفــاع

ارزشهــا ،از نظــر تعــداد ،ماندگارتریــن افــراد

علاوه بـر توانا�ییهـای اجتماعی ،سیاسـی،

مقــدس همــواره بــه نیروهایشــان میگفتند

هســتند ،زایــش دارنــد و میتواننــد افــراد

فرهنگـی و ذوب در والیتـش داشـت .مـن

«بیاییــد جلــو» و نمیگفتنــد «برویــد

زیــادی را مثــل خودشــان تربیــت کننــد .یکی

بارهـا از ایشـان شـنیدم کـه میگفت مـن در

جلــو»؛ چــون همیشــه خودشــان زودتــر از
ّ
نیروهایشــان در خــط مقــدم بودنــد .ســردار

از مصادیــق بــارزش خــود ایشــان بــود.

مـواردی دیـدگاه رهبر معظـم انقلاب با من

ســلیمانی ایــن خصوصیــت را حفــظ کــرده

متفـاوت بـود  ،ولی بـا جـان و دل رفتـم آن را
ً
انجـام دادم و بعـدا دیـدم نظـر رهبـر معظم

بــود و در صحنههــای بســیار خطرنــاک

ســوریه ،هــم دیدیــم و هــم شــنیدیم کــه
ً
ایشــان کارهــای عجیبــی میکــرد .مثــا

در عــراق ،ســوریه و جنــگ  33روزه لبنــان

زمانــی نیروهــای مســلح مخالــف حکومــت

انقالب درسـت بوده اسـت .بـرای فـردی که

حضــور داشــت و بــه نیروهایــش روحیــه

در ایـن مرتبـه از فرماندهـی اسـت ،خیلـی

مــیداد .خیلیهــا التمــاس میکردنــد

ســوریه توانســتند حلقــه محاصــره دمشــق
را در همــان یکــی دو ســال ّ
او ل جنــگ

عجیب اسـت و این جایگاه به قول معروف

ســردار بــه عقــب برگردیــد ،از دســتدادن

تکمیــل کننــد و شــهر دمشــق فقــط دو راه

اتفاقـی نبـوده اسـت.

شــما قابلجبــران نیســت ،بچههــا دارنــد

بــرای ارتبــاط بــا جهــان خــارج داشــت یکــی

بعضـی مسـائل ،دیـدگاه خاصـی دارم و در

مــا مــوارد بســیار خطرناکــی را در عــراق و

کارشــان را انجــام میدهنــد ،ولــی شــجاعت

از غــرب بهســمت بیــروت و دیگــری از شــرق

رهبـر انقلاب در توصیفاتشـان

ایشــان ناشــی از ایــن بــود کــه مســئله مــرگ

بهســمت فــرودگاه بیــروت .اگــر راه غــرب

خیلی از شجاعت سردار سلیمانی یاد

را بــرای خــودش حــل کــرده بــود .ایشــان

قطــع میشــد ،رابطــه زمینــی ســوریه بــا دنیــا

کردهانـد .اگر مصداقـی در ذهن دارید

از نســلی بــود کــه حضــرت علــی در
َ َّ ُ
ــة َّ
ــیف
نهجالبالغــه میفرماینــد« :ب ِقی
الس ِ
َ َ ً َ َ َ ً
َ َ
أبقــى عــددا َو أكثـ ُـر َولــدا» ؛ یعنــی آنها�یــی که

قطــع میشــد؛ چــون ارتبــاط از طریــق لبنــان

خواهشمیکنمبفرمایید.
ســردار ســلیمانی از شــجاعترین فرماندهان
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برقــرار بــود .اگــر از راه شــرق قطــع میشــد،
رابطــه هوا�یــی بــا دنیــا قطــع میشــد .افــراد

بــود .ژنرا لهــای آمریکا�یــی تعجــب
میکردنــد کــه چطــور فــردی بــا ایــن درجــه
ّ
نظامــی ،خــودش در خــط مقــدم اســت.
بــرای همیــن بــود کــه نهتنهــا دوســتان،
بلکــه دشــمنان هــم بــه ایشــان احتــرام
میگذاشــتند و تحســینش میکردنــد.

میدانیــم دشــمن بــه ایشــان
احتــرام میگذاشــت ،ولــی نــگاه و
اظهارنظرهــای

دشــمنان

بــه

حاجقاســم ســلیمانی چگونــه بــود؟
مصداقها�یی سراغ دارید؟

در عراق ،سقوط
صدام یک فرصت
بزرگ برای ما بود،
در عین حال یک
چالش عظیم هم
بود؛ چون آمریکا
همسایه ما شد؛ ّاما
االن حضوری که ما
در عراق داریم خود
آنها به آن «نفوذ
منطقهای ایران»
میگویند ،این یک
واقعیت است و
آمریکا�ییها به آن
اعتراف میکنند

اظهارنظرهــا ،بهخصــوص بعــد از شــهادت
ایشــان شــروع شــد؛ چــون آن موقــع
خیلــی راحتتــر اظهارنظــر میکردنــد.
میگفتنــد مــا یــک عقــل راهبــردی ،یــک
قلــب شــجاع ،یــک فرمانــد ه بســیار قــوی
را کشــتیم .بــاز هــم میگویــم :ســردار
ســلیمانی از مــرگ نمیترســید ،از مواجهــه
بــا بحــران نمیترســید .وارد ســختترین
و خطرنا کتریــن بحرا نهــا میشــد
و اعتقــاد داشــت بحــران فرصــت اســت.
ســردار ســلیمانی معتقــد بــود انســانها
توانا�ییها یشــان را در ســختی نشــان
مســلح در یــک مقطع موفــق شــدند از غوطه

را جلــوی مانیتــور بــا پهپــاد و ماهــواره اداره
ً
میکننــد و عمــا در زمیــن نمیجنگنــد ،بــا

نمیدانــی ایــن آقــا بــا آن آقــا چــه فرقــی دارد.

فــرودگاه را قطــع کننــد .ایــن بســیار خطرناک

بمبــاران و موشــکهای کــروز و نقطــهزن

بایــد در بحــران قــرار بگیرنــد تــا تفاوتهــا

بــود؛ ایــن یعنــی ســقوط پایتخــت و کار بــه

کار را تمــام میکننــد .وقتــی بــا سیاســت

مشــخص بشــود .ایشــان میگفــت در دل

دســت همیــن گروههــای تکفیــری تمــام

زمیــن ســوخته همــه چیــز را از بیــن بردنــد،

بحــران فرصتها�یــی میتوانیــم ایجــاد

غربــی بهســمت غوطه شــرقی بیاینــد و جاده

میدهنــد .وقتــی شــرایط عادی اســت ،شــما

شــده بــود .آن زمــان ســردار ســلیمانی تهران

آنوقــت بــه نیــروی زمینیشــان میگوینــد

کنیــم کــه قبــل از آن نبــود.

بــود و تــا بــه ایشــان خبــر دادنــد ،هفتــاد نفــر

جلو بروید ،کســی نیســت کــه مقاومــت کند.

ببینیــد مــا ســی چهلســال رابطــه راهبــردی

از نیروهــای مخصــوص قــدس را بــا خــودش

خــود آنهــا بــا پهپادهــا و ماهوارههایشــان

بــا ســوریه داریــم ،ولــی ایــن راهبــرد تــا

ســوار هواپیمــا کــرد و بــه فــرودگاه دمشــق

ســردار را میدیدنــد ،حتــی تلفــن همــراه

همیــن بحــران ســال  2011در رأس حاکمیــت

آورد .حــاال در چــه شــرایطی هواپیمــا فــرود

ســردار را شــنود میکردند؛ چــون در جاها�یی

باقیمانــده بــود؛ یعنــی رأس هــرم سیاســی

آمــد ،بمانــد؛ چــون اطــراف فــرودگاه هــم

تلفــن امــن وجــود نداشــت و ســردار مجبــور

دســت افراد مســلح بــود .از همــان فــرودگاه

بــود بــا همــان تلفنهــای موجــود در عــراق

دو نظام بــا هم ارتبــاط داشــتند و ایــن راهبرد
را پیــش میبردنــدّ ،امــا نــه بدنــه نظــام

شــروع کردنــد و جــاده فــرودگاه تــا دمشــق را

و ســوریه صحبــت کنــد .ســردار را میدیدند؛

جمهــوری اســامی بــا بدنــه نظــام ســوریه

پاکســازی کردنــد و موفــق شــدند ایــن جاده

چون دوســتان ،یکی از پهپادهــای آمریکا�یی

را آزاد بکننــد کــه ایــن یعنــی نجــاتدادن

را هــک کردنــد و فیلمهایــش را گرفتنــد.

پایتخــت ســوریه از ســقوط.

آمریکا�ییهــا از ســردار ســلیمانی در یکــی

ارتبــاط آنچنانــی داشــت و نــه قاعــده،
ً
کــه ملتهــا بودنــد .اصــا هیــچ ارتباطــی
ً
نداشــتند و همیــن بحــران ،اوضــاع را کامــا

کــدام فرمانــدهای بــا ایــن درجــه نظامــی از

از جبهههــای ســوریه فیلــم گرفتــه بودنــد

تغییــر داد .االن در این ده ســالی کــه از بحران

ایــن کارهــا میکنــد؟ االن در ارتشهــای دنیا،

کــه ایشــان در کنــار یــک منبــع آب در حــال

ســوریه میگــذرد ،مــا در عمــق جامعــه

فرماندهــان در اتاقهــای عملیــات ،جنــگ

وضوســت و تصویــرش هــم خیلــی واضــح

ســوریه ورود پیــدا کردهایــم .دروازهها�یــی
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

افرادی حتــی مثل ژنــرال پترائــوس و دیگران
بــا احتــرام از او یــاد کننــد .لفــظ «تروریســت»

حدی سـوریه و افغانسـتان  -که شرایطش
ً
متفـاوت اسـت  -نهضتهـای ظاهـرا

را ترامــپ علیــه حاجقاســم اســتفاده کــرد.

مردمـی و حرکتهـای اعتراضـی مردمـی

آمریکا�ییهــا بهرغــم شــعارها�یی کــه

راه بیندازنـد کـه بـا مطر حکـردن شـعارهای

میدادنــد و ائتــاف ضدداعــش تشــکیل

مردمی ،این شـعارها را بهسـمت جمهوری

دادنــد ،خودشــان میدانســتند جنــگ

اسلامی و سـردار سـلیمانی سـوق بدهنـد.
این چه زمانـی اتفاق افتاد؟ نیمه ّاول سـال

جنــگ هوا�یــی جنبــه پشــتیبانی دارد ،ولــی

 ،98دوره موفقیتهـای بـزرگ ایـران بـود.

همانــی اســت کــه در زمیــن انجام میشــود.
در جنــگ زمینــی ،ســردار ســلیمانی دو جبهه

سـرنگونکردن پهپاد آمریکا�یـی و مصادره

ســوریه و عــراق را علیــه داعــش هماهنــگ

کشـتی نفتکـش انگلیسـیها از وقایـع ایـن
دوره بـود .بـرای ّ
اولیـن بـار در تاریـخ ،دنیـا

داعــش بهراحتــی از بیــن نمیرفــت؛ چــون

شـاهد ایـن بـود کـه تکاورهـای سـپاه روی

ســرزمینهای وســیعی بیــن دو کشــور

یـک کشـتی بـا پرچـم انگلیـس هلیبـرن
ً
میکننـد .رسـانههای عربـی اصال باورشـان

منتقــل و جابهجــا کنــد .ســردار ســلیمانی بــا

نمیشد کسـی جرأت کند با انگلیس چنین
ُ
کاری بکنـد .وقایعـی در انفجار بنـدر ف ِجیره
و آرامکـو اتفـاقافتـاد کـه همـه را بـه ایـران

را حرکــت بدهــد و بــه پیــروزی بــزرگ برســد.

نسـبت دادند  ،ولی همه اینهـا پیروزیهای

کــرد .اگــر ایــن دو جبهــه هماهنــگ نبودنــد،

دســتش بــود و میتوانســت نیروهــا را
یــک درایــت عجیــب موفــق شــد همزمــان
ارتــش و نیروهــای مردمــی عــراق و ســوریه
بنابرایــن آنها اگرچــه نمیخواســتند بگویند،

بزرگـی بـود.

ولــی تعریفها�یــی را از تحلیلگرهــای

اینهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند حرکـت

اســرائیلی و آمریکا�یــی میشــنویم کــه بــه

مردمـی را در نیمـه دوم سـال  ،98شـروع

نقــش بیبدیــل ســردار اعتــراف میکننــد،
ّامــاآنهــا میخواهنــد بگوینــد ضربــهای کــه

کننـد .یکدفعـه و بـدون مقدمـه ،سـر

به شــما زدیــم ایــن اســت کــه فــردی را حذف

بــه روی مــا بــاز شــده کــه اگــر عرضــه داشــته

80

مسـائل بسـیار پیش پاافتـادهای شـروع به
ً
اعتـراض کردنـد .مثلا در لبنـان اسـتفاده

کردیــم کــه جایگزینــی برایــش نیســت .و این

مکالمـهای از واتـساپ را گـران کردنـد.

درواقــع بزرگتریــن اعترافی اســت کــه دارند

یـک مسـئله خیلـی سـاده یکدفعـه تبدیـل

میکننــد.

بـه یـک حرکـت بهظاهـر مردمـی شـروع
شـد و در یـک فاصلـه کوتـاه ،بـدون هیـچ

باشــیم میتوانیــم از آن بــه نفــع اقتصادمان
ً
بهــره زیــادی ببریــم .ایــن موقعیــت قبــا

رهبـر انقلاب پـس از شـهادت و

منطقی شـعارها را بهسمت سالح مقاومت

فراهــم نبــود .در عــراق ،ســقوط صــدام

تشییع میلیونی ایشـان فرمودند که

یــک فرصــت بــزرگ بــرای مــا بــود ،در عیــن

نرم اسـتکبار
در دنیا ژنرالهای جنگ ِ

بردند کـه حـزباهّلل باید سلاحش را تحویل
ً
بدهـد .اصلا سیاسـت اقتصـادی دولـت

حــال یــک چالــش عظیــم هــم بــود ،چــون
آمریــکا همســایه مــا شــد؛ ّامــا االن حضــوری

متحیـر ماندنـد .عبـارت «ژنرالهای

دسـت سیاسـتمداران لبنانـی اسـت و هیچ

جنـگ نـرم» بـه چـه کسـانی اطلاق

ربطی بـه حـزبهللا نـدارد .وضعیـت خیلی

کــه مــا در عــراق داریــم خــود آنهــا بــه آن

میشود؟

سختی پیش آمد؛ چون یکی از محرومترین

نفــوذ منطقــهای ایــران میگوینــد ،ایــن

آمریکا�ییهـا در ۲۲سـالی کـه بـا سـردار

قشـرهای لبنـان ،شـیعیان آن هسـتند.

یــک واقعیــت اســت و آنهــا بــه آن اعتــراف
ً
میکننــد .آنهــا میگوینــد واقعــا ایــران

سـلیمانی درگیـر بودنـد ،روی شـخصیت

شـعارهای حقـی را مطـرح میکردنـد ،ولـی

ایشـان خیلی کار کردند تا بتوانند رفتارهای

بهدنبـال اهـداف باطلـی بودنـد .در عـراق

قــدرت منطق ـهای را بــه دســت آورده اســت.

ایشـان را پیشبینـی کننـد ،ولـی در همـه

هم یکدفعه حرکتـی را در بغداد و شـهرهای

عربســتان بعــد از پنــج ششســال جنــگ

جبهههـا شکسـت خوردنـد و بـه مرحلهای

مختلـف بهعنـوان مبـارزه بـا فسـاد شـروع

در یمــن موفــق نشــد در ایــن کشــور نفــوذ
ً
سیاســی داشــته باشــد ،حتــی اگــر قبــا

رسـیدند کـه بایـد ایشـان را ترور شـخصیت

کردنـد و یکدفعـه وسـط آن شـعارها گفتند:

کننـد .کاری کـه اینهـا کردنـد ،ایـن بـود که

نفــوذی هــم داشــت ،االن آن را هــم از دســت

اتاقهـای عملیـات روانـی و جنـگ روانـی

«ایـران بـره بـره»؛ یعنـی ایـران بایـد از عراق
ً
خارج شـود .اصلا فسـادی کـه االن در عراق

داده اســت .خــب ،اینهــا همــه داللــت بــر

تشـکیل دادنـد بـا ایـن هـدف کـه در ایـن

بهوجـود آمـده بـر اسـاس نظامی اسـت که

شــخصیتی میکنــد کــه باعــث میشــود

کشـورهای هـدف ،یعنـی لبنـان ،عـراق و تا

آمریکا�ییهـا در آن پیـاده کردنـد.
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در کنار این تحریـکات ،اقدام دیگـر این بود

قوی بـود کـه شـما بـا رسـانه نمیتوانسـتی

کـه نـام سـردار سـلیمانی را در کنـار افـرادی

پاسـخش را بدهـی و قـدرت رسـانههای مـا
خیلی محـدود اسـت؛ ّاما در تشـییع سـردار

کـه ادعـا کننـد چنـد چهـره تروریسـت در

سـلیمانی از بغداد به کربال و نجف و اهواز و

مانند بـنالدن و ابوبکر بغدادی قـرار دهند
دنیـا داریـم کـه دوتایشـان را زدیـم و یکـی

مشـهد و تهران و قم و کرمـان ،آمریکا�ییها

دیگـر از ایـن تروریسـتهای بینالمللـی

و ایـن ژنرالهـا بـاور نمیکردنـد میلیونهـا

مانـده و آن هـم قاسـم سـلیمانی اسـت.

انسـان به خیابـان بیاینـد و تمـام طر حهای

یک تـرور شـخصیت بـا برنامه بسـیار دقیق

طوالنیمـدت اتا قهـای عملیـات روانـی

انجـام دادنـد .اینهـا طر حها�یـی را تحـت

آنهـا خنثـی شـد .بـرای همیـن اسـت ایـن

عنـوان رهبـران جـوان در لبنـان و عـراق

ژنرالهـا بـا تعبیـر زیبا�یـی کـه رهبـر معظـم

اجـرا کردنـد .دانشـجوهای دختـر و پسـر بـا

انقلاب بـه کار بردنـد« ،ژنرالهـای جنـگ

اسـتعداد در ایـن دو کشـور را شناسـا�یی و

نـرم» حیـران شـدند .میگفتند مـا این همه

در کشـور خودشـان بـرای آنهـا دور ههـای

کار کردیـم کـه ایـن چهـره را بهعنـوان یـک

آموزشـی کوتا همـدت برگـزار میکردنـد و

تروریسـت به جهـان معرفـی کنیـم ،ولی او

بعد بـه آمریـکا اعزامشـان میکردنـد .اینها

تبدیـل به یـک قهرمان ملی شـد .اگـر دقت

در آنجـا دور ههـای تکمیلـی میدیدنـد و

کرده باشـید ،بعد از مراسم تشـییع ،ترامپ

برمیگشـتند .برای اینها هم انجیاوها�یی

توهیـن بـدی بـه سـردار سـلیمانی کـرد و

با اسامی غیرسیاسـی مثل انجمن حمایت

دلیـل خشـمش این بـود کـه :مـا این فـرد را

از حیوانـات ،انجمـن حمایـت از حقـوق

تروریسـت معرفـی کردیـم  ،ولـی تبدیـل به

کـودکان ،انجمـن حمایـت از حقـوق

یـک قهرمـان ملی شـد.

زنـان ،حفاظـت از محیطزیسـت تشـکیل
میدادند و کسـی هم نمیتوانسـت جلوی

بـه نظـر شـما مکتـب شـهید

تشـکیل چنیـن ا نجیاوها�یـی را بگیـرد.

سـلیمانی پـس از شـهادت او چطـور

بعـد سـر بزنـگاه ،موقعـی کـه رمـز عملیات

تکثیـر خواهـد شـد و قاسـم

را اعلام میکردند ،تمـام ایـن انجیاوهای

سلیمانیهای بعدی چه کسـانی و از

غیرسیاسی تبدیل به انجیاوهای سیاسی

کجاهستند؟
ً
واقعـا چهلسـال گذشـت تـا سـردار

افـرادی هسـتند کـه نسلبهنسـل دارنـد

حرکتهـای سازماندهیشـده و وسـیعی
ً
انجـام میدادنـد .اصلا چیـز عجیبـی شـد.
ّامـا در ماجـرای تـرور سـردار سـلیمانی،

سـلیمانی ،سـردار سـلیمانی بشـود.

میآینـد و در جاها�یـی خودشـان را نشـان

بنابرایـن اینکه بگوییـم سـلیمانی بعدی

میدهنـد؛ ولـی آنهـا خودشـان هسـتند

چـه کسـی اسـت ،مـن نمیتوانـم بگویم،
ً
ً
واقعا خیلی سـخت اسـت .قطعـا خداوند

و سـلیمانی نیسـتند .امیـدوارم بتوانیـم
در کشـورمان فرصتها�یـی ایجـاد کنیـم

جبـران خواهد کـرد .مـا االن چهـرهای مثل

برای افـرادی کـه اسـتعداد دارند تـا امکان

اسـرائیلیها وقتـی تـرور میکننـد مثـل
ً
همیـن تـرور شـهید فخـریزاده ،رسـما بـه

سیدحسـن نصـراهّلل را داریـم کـه بیبدیل

رشـد داشـته باشـند .اسـرائیلیها وقتـی

اسـت .در یمـن چـه کسـی فکـر میکـرد

سـیدعباس موسـوی ،دبیـرکل حـزباهّلل

گردن نگرفتند .بـا اینکه در رسانههایشـان

آقـای حوثی(سـیدعبدالملک بدرالدیـن

لبنـان را تـرور کردنـد ،میگفتنـد مـا فکـر

میگوینـد کار اسـرائیل بوده ،ولـی نتانیاهو
نمیگوید من ایـن کار را کردم؛ ّامـا ترامپ با
ً
آن جهـل و غـروری کـه داشـت رسـما گفت.
ُ
حتـی گفـت مـا ا سـامه بـنالدن و ابوبکـر

الحوثـی) چنین اقتـداری از خودش نشـان
بدهـد؟ ایشـان خیلـی جـوان اسـت ،ولـی
ً
واقعـا عمقفکـری از خـودش نشـان

میکردیـم حـز باهّلل تمـام شـد ،ولـی
ً
بعـدا دیدیـم چهـرهای بـه نـام سیدحسـن
ً
نصـراهّلل آمـد کـه اصلا باورمـان نمیشـد

میدهـد کـه خیلـی در ایـران منعکـس

تمـام خصوصیـات سـیدعباس موسـوی

البغدادی را زدیم و قاسم سلیمانی را هم ما

نشـده اسـت .ایشـان توانسـته ملت یمن

را داشـته باشـد .اینکـه مـن میگویـم نـه

زدیم؛ یعنی اسـم آورد که بـه دنیا بگوید من

را حـول محـور خـودش متحـد کنـد .شـیخ

بـه ایـن معناسـت کـه تمـام شـد و دیگـر

یک تروریسـت بـزرگ را زدم .ایـن چهجوری

زکزاکـی یکتنـه در نیجریـه میلیو نهـا

نداریـم ،میگویـم چهرهها�یـی میآیند که

بایـد خنثـی میشـد؟ آ نقـدر ژنرا لهـای

انسـان را شـیعه کرد .پس ما اینها را داریم.

خصوصیـات خـاص خودشـان را خواهنـد

عملیـات روانـی و قـدرت رسـانهای اینهـا

اینها چهرهها�یی هسـتند که ناشناختهاند.

داشـت؛ انشـاءاهّلل.

میشـدند ،بـه خیابا نهـا میریختنـد و

اینقـدر ترامـپ مغـرور و جاهـل اسـت کـه
ً
رسـما گفـت مـن دسـتور ایـن کار را دادم.
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گفتوگوباحسنکاظمیقمی،
سفیر اسبقجمهوریاسالمیدر عراق

از دره پنجشیر تا
آمرلی ،صفحات کتاب
حاج قاسم است

حســـن کاظمیقمـــی ،نخســـتین

بهعنـوان کسـی کـه سـالها شـاهد

س ــفیر جمه ــوریاس ــامیدر ع ــراق،پ ــساز

ایفای نقش شهید سلیمانی در مسائل

ّ
تحـوالت سیاسـی و ژئوپلتیک اسـت کـه این
از
تحوالت بـر محیط ّ
امنیتـی ما وثبـات و امنیت

ســـقوط صـــدام اســـت .او پیشـــتر نیـــز

مختلـف بودهایـد ،بـرای بررسـی نقـش

سرکنســـولکنســـولگریایـــراندر شـــهر

ایشـان در تحـوالت منطقـهای بایـد چه

منطقـه ،حتـی اقتصـاد بینالملـل و صلـح و
ّ
امنیت جهانی و شکلدهی نظم جدید جهانی

هراتافغانستانبود.

مؤلفهها�ییراموردتوجهقرار داد؟

سای ه میاندازد.امروزنظام تکقطبی موردنظر

همچنیــنآقایکاظمــیسرپرســتهیئت

اگـر بخواهیـم بـه نقـش فرمانـده شـهید
ّ
تحـوالت
حاجقاسـم سـلیمانی در صحنـه

آمریکا شکل نگرفته و حاال جبهه مقاومت دارد
سـر بر مـیآورد .از آن طـرف ،قدرتها�یی مثل

ایرانـــیوآمریکا�یـــیدربـــارهعـــراقبـــوده

منطقهای غرب آسیا و حوزهها�یی که جمهوری

روسـیه نیـز نقـش بینالمللی ایفـا میکننـد .با

اســـت.گفتوگـــوبـــاایـــندیپلمـــاتبـــا

اسلامی درگیـر آن شـد ،بپردازیـم و جایـگاه

س ــابقهکش ــورماناز ای ــنجه ــتاهمی ــت

واقعـی ایشـان را ترسـیم کنیـم ،بایـد شـما�یی

ایـن حـال نظـام جدیـدی در عرصـه بینالملل
و ّ
رویـه بینالملـل شـکل نگرفتـه اسـت.

مییابـــدکـــهعـــراقدر فاصلـــهســـقوط

از فضـای منطقـهای را در صحنـه رویدادهـا و
ّ
تحـوالت ارائـه بدهیـم ،چـون امـروز صحنـه

خاورمیانـه و غـرب آسـیا ،امـروز میتواند یکی
ّ
از مؤلفههـای اثرگـذار بـر شـکلگیری این نظم

پیچیدهتریـــن چالشهـــای سیاســـی

تقابـل دو جبهـه اسـت .یـک جبهـه ،اسـتکبار

جدید باشد؛ در نتیجه ،نقش جمهوری اسالمی

ونظامـــیبـــودوجمهـــوریاســـامیبـــا

جهانی و صهیونیسـم و ارتجاع کـه با محوریت

در نظـام آینـده بینالملـل ،نقـش ممتـازی

محوریتســردار ســلیمانی،نقشــیبســیار

آمریکاسـت .یـک جبهه هـم نقطه مقابـل آن،

خواهـد بود.

اساســـیدر ثبـــاتایـــنکشـــور داشـــت.
نگفتوگ ــوب ــه
آق ــایکاظمیقم ــیدر ایــ 

یعنی جبهـه مقاومـت بـا محوریـت جمهوری
ّ
اسالمی ایران اسـت .وقتی این ابعاد مشخص

برخلاف گذشـته کـه مـا در یکـی از ایـن دو
اردوگاههـا بودیـم ،امـروز بایـد در شـکل یـک

تبیی ــننق ــشجمه ــوریاس ــامیوس ــردار

ن وقت نقش حاجقاسـم و دستاوردهای
شد ،آ 

نظـام جهانـی نقشآفرینـی بکنیـم و مـا بایـد

ســـلیمانیدر شـــکلگیریعـــراقجدیـــد

ایشـان بهخوبـی مشـخص خواهـد شـد.

نقـش حاجقاسـم را ببینیـم .ایشـان یکـی از

پرداخت ــهاس ــت.

منطقه ما از حدود بیسـت سـال پیـش کانونی

پرورشیافتـگان مکتـب امـام راحـل؟هر؟ و یکی

ایرانـــیدر دودور مذاکـــراتهیئتهـــای

صـــدامتـــااســـتقرار نظـــامجدیـــد،درگیـــر
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از شـاگردان مقام معظم رهبری و نشأت گرفته

در خاورمیانهانـد و از افغانسـتان هـم شـروع

ّ
مدیریت
همچنین روابط خارجی افغانستان را

از مکتـب عاشـورای حسـینی بـود .یـک نکتـه

کردند .نیـروی نظامی آوردنـد و این فضـا را هم
در دنیـا ایجـاد کردند کـه امـروز صلـح و ّ
امنیت

کنـد.

قدس است؛ یعنی برمبنای کار مهم و عظیمی

جهانی در خطر وجود تروریسـم است و ما باید
با این پدیـده بجنگیـم .اگر فضـای سـال  2001را

مهم ،انتخاب ایشـان بهعنوان فرمانده نیروی

ما از چه زمانی به پرونده افغانستان
نچهبود؟
ورودکردیمودلیلآ 

کـه مـا را در عرصه سیاسـت خارجـی در منطقه
فوق ّ
حسـاس دنیا که غربیها بـه آن خاورمیانه

ببینیـد ،کسـی جـرأت نمیکـرد بـا این مسـئله

وقتی آمریکا با چنین وضعیتی در افغانسـتان

میگوینـد ،انتخـاب حاجقاسـم توسـط رهبری

مخالفـت کنـد؛ چـرا کـه آمریکا�ییهـا تهدیـد

حاکم شـد ،یک چالش و تهدید برای کشورهای

نشـان میدهد که ایشان شـخص بزرگی است

تروریسـم را علیـه امنیـت جهانـی القـا کردنـد؛
ّ
واقعیـت ایـن اسـت که چـون افغانسـتان
ّامـا

همسایه افغانستان ،بهویژه جمهوری اسالمی

کـه بـرای پرونـده بزرگـی انتخـاب میشـود و
صحنه منطقه هم صحنهای نیست که بگوییم
ّ
ّ
رقابتها و تضاد منافع ملی کشورهای منطقه
ت ساله
باعث بروز و خلق این چالشهای بیس 
ّ
ظرفیتهـای
شـده اسـت؛ نـه ،آنهـا بهعنـوان

ّ
ّ
کنفوسیوسـی
محل تقاطـع سـه حـوزه تمدنی
ِ
چینی ،ارتودکس روسـی و اسلام اسـت؛ اسالم
ّ
محوریت
نابی کـه از طـرف انقالب اسلامی بـا

ایران شـکل گرفت .البته این تهدیـد فقط برای
ّ
ما نبـود ،بـرای روسـیه و چیـن و حتی پاکسـتان
هـم بـود .بـا سـقوط طالبـان ،آمریکا�ییهـا
بهشـدت دنبـال ایـن بودنـد کـه کابـل در

امام خمینـی شـکل گرفت ،بـرای آمریـکا مهم
ّ
بوده اسـت و آمریـکا بـا این سـ ه حـوزه تمدنی

آمریکا�ییها بیایند و همین سـناریوی تشکیل

مشکل دارد .یعنی نسبت به اساس جمهوری

حکومت نظامـی که در عـراق دنبـال کردند ،در

طـول ایـن بیسـت سـال در منطقـه میبینیم،

اسلامی و انقالب اسلامی نگاه تخاصمی دارد
ّ
و با چیـن و روسـیه هـم در رقابت جدی اسـت.

افغانسـتان هـم اجـرا کننـد؛ بـه همیـن جهـت

قدرتهـای بزرگـی مثـل آمریکاسـت کـه در

حضور آمریکا در افغانستان برای مقابله با این

برابـر جمهـوری اسلامی ایسـتاد و نتیجـهی آن

سـه حوزه بـود.

بعضی از رؤسـای جمهـور کشـورهای منطقه و

شـکلگیری تدریجـی جبهـه مقاومـت بـود.

غیر از این ،افغانستان منابع و معادن فراوانی
ّ
دارد .ادعای آمریکا هم این بـود که باید بیاید و

مجاهدینی کـه با آنهـا در ارتبـاط بودنـد ،تالش
ّ
میکردنـد نگذارند مرحـوم برهانالدیـن ّربانی

با تروریسم بجنگد و از حقوق بشر حمایت کند
ّ
ّ
و جلوی تولید مواد مخدر را بگیـرد؛ ّاما در طول
ّ
این بیست سال ،نه تروریسم و نه مسئله مواد
ّ
مخدر حـل شـد ،و نـه مسـئله قاچـاق انسـان،

بودنـد موافقـت و رضایـت آنهـا را جلـب کنند.
ّ
مشـخص بود ایـن سیاسـت کـه در چهارچوب

ّ
بالقـوه ایـن فضـای چالـشزای منطقـهای،
ّ
ذینقش هسـتند ،امـا در حقیقـت آنچه مـا در
نتیجـه دخالتهـا و نفـوذ و اشـغالگریهای

این نـزاع روزبـهروز گسـتردهتر میشـود؛ یعنی
صحنه ،صحنـه نزاع بیـن دو کشـور و یـا صحنه
نـزاع منطقـهای نیسـت؛ بلکـه نـزاع قدرتهـا
در یک منطقـه حسـاس راهبردی-ژئوپلتیک و
اقتصـادی اسـت.

اختیـار مجاهدیـن قـرار نگیـرد .بـرای اینکـه

فشار سـنگینی را به مجاهدین وارد کردند .این
ّ
را مـا متوجـه شـدیم .آمریکا�ییهـا بـه واسـطه

ّ
جمعیت اسلامی افغانستان
که آن زمان رهبر
ّ
بـود ،بـه کابـل بـرود .تـا حـدی هـم توانسـته

بلکـه بدتر هم شـد .شـرایط امـروز افغانسـتان

سیاسـتهای آمریکا بود ،سیاست غلطی بود
ّ
و به نفـع ملت افغانسـتان و جبهـه مجاهدین
ً
نبـود .تقریبـا بـا اینکـه برخـی را قانـع کـرده
بودنـد کـه نگذارنـد آقـای ّربانی بـه کابل بـرود،

بـا همیـن نـگاه اگـر بخواهیـم وارد

نشـان از دروغگو�یـی آمریکا�ییهـا دارد .خطـر

بحـث شـویم ،اولیـن رخـداد مهـم و

داعش دارد دوبار ه از افغانستان سر در میآورد
ً
و از آن طـرف ،طالبـان تقریبـا بر بیـش از پنجاه

افغانستان در نیمهی مهر سال 80بود.

درصـد از جغرافیای افغانسـتان سـیطره یافته

حاجقاسـم بـه افغانسـتان رفـت و در منطقـه

بـا توجـه بـه مسـئولیتی کـه در

اسـت .دولت و ارتـش بهدلیل فشـارها و نفوذ

چهارآسـیاب در شـمال کابل بـا سـران جهادی

افغانستان داشـتید ،برآورد شـما از این

و دخالتهـای آمریـکا نمیتواننـد رسـالت

جلسـه گذاشـت و ضـرورت حضـور مجاهدین

خودشـان را انجـام دهنـد .یکـی از خیانتهای

در کابـل را مطـرح و آنهـا را قانـع کـرد و باالخـره
ّ
یها
ایـن اتفـاق افتـاد .ایـن کار ،خیلـی آمریکا�ی 

دغدغـهآور ،حملـهی نظامـی آمریکا به

حملهچهبود؟
آمریکا�ییهـا پـس از حادثـهی مشـکوک 11

آمریـکا بـه ایـن کشـورها ایـن اسـت کـه اجـازه
ّ
نمیدهـد پلیـس و ارتـش حرفـهای و ملـی در

را عصبانـی کـرد.

اشـغال هـم ایـن بـود کـه خطـر تروریسـم دارد
صلـح و ّ
امنیـت جهانـی را بهخطـر میانـدازد

آنها شـکل بگیرد ،چون اگر شـکل بگیـرد ،دیگر

جمهوری اسلامی عالوه بر اینکـه در این فضا،

نیـازی بهحضـور آمریکا�ییهـا ندارند.

و کانـون آن در افغانسـتان اسـت .آمریـکا

وقتی طالبـان از بیـن رفـت ،آمریکا دنبـال این

این خطـر را احسـاس کـرد ،بایـد تلاش میکرد
ّ
حاکمیـت افغانسـتان حفـظ شـود
اسـتقالل و

بـه ایـن بهانـه افغانسـتان را اشـغال کـرد کـه

بـود کـه حضـور نظامـیاش را در ایـن منطقـه،

و بهتریـن راه ایـن بود کـه حکومت مردمسـاالر

میگفتند پایگاه اصلی القاعـدهای که برجهای

دائمـی کنـد و بهظاهـر میخواسـت ابتـدا یک

در افغانستان شـکل بگیرد .به همین دلیل ما

دوقلـو را هـدف قـرار داد ،افغانسـتان و تحـت

دولـت توافقـی و بعـد ،انتخاباتـی منطبـق بـا

حمایـت طالبان اسـت؛ طالبانی که خودشـان

خواسـتههای خـودش برگـزار کنـد و از طـرف
دیگـر ،سـاختار دفاعـیّ -
امنیتـی و پلیـس و

بر ایـن موضـوع تکیـه داشـتیم و از آن حمایت
میکردیـم .در اجلاس ُبـن هـم بـا همیـن
نـگاه شـرکت کردیـم؛ ّامـا یکـی از خیانتهـا و

دنیا جـا انداختنـد که رهبـر مبـارزه با تروریسـم

ارتش را طبـق سـاختار آمریکا�یی شـکل دهد و

دروغهای آمریکا -غیر از آنکه گفتم نمیگذارد

سپتامبر ،افغانستان را اشـغال کردند .بهانهی

درسـت کـرده بودنـد .آمریکا�ییهـا ایـن را در

انتخاب حاجقاسم
توسط رهبری
نشان میدهد
ایشان شخص
بزرگی است که
برای پرونده
بزرگی انتخاب
میشود .ما در
طول این بیست
سال در منطقه
میبینیم،نتیجه
دخالتها و نفوذ
و اشغالگریهای
قدرتهای بزرگی
مثل آمریکاست
که در برابر
جمهوری اسالمی
نتیجهی
ی
ه
ایستاد و نتیج 
شکلگیری
گیری
ل
آن شک 
تدریجی جبهه
مقاومت بود
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افغانستان دولت و ارتش مشکل دارند ،تولید
ّ
ّ
مـواد مخـدر نسـبت بـه سـال قبـل از سـقوط
طالبان ،پنج برابر شـده بـود؛ یعنی دههـزار تن
تولیـد میشـد ،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
ً
و عمدتـا در مناطقـی کـه آمریکا�ییهـا حضـور
ّ
ّ
دارنـد ،مـواد مخـدر تولیـد میشـود.
ایـن را هـم بگویـم کـه صحنـه افغانسـتان
صحنهای نیسـت کـه امـروز تمام شـده باشـد.
ّ
ّ
توجه به آن توافقنامه ّ
امنیتی که
متأسـفانه با
آمریکا�ییها با دولت آقای اشـرف غنی امضاء
کردنـد ،فصـل جدیـدی در آنجـا شـکل گرفتـه
ً
ّ
اسـت و ایـن ،دو خطـر جـدی داردّ :اوال ،مفـاد
ّ
ّ
حاکمیـت ملی افغانسـتان را
ایـن توافقنامه،
ً
نقض میکند ،ثانیـا ،این توافقنامـه میتواند
بهانهای برای تجاوزگری به کشورهای همسایه
باشـد .کاری کـه در عـراق بـه آمریکا�ییهـا

در ماجرای
افغانستان،خطوط
قرمز مااینبودکه
آمریکا�ییهانباید
در مرزهایشرقی
حضور پیداکنند،
اگرچهآنهاخیلی
تالشکردند.این،
موضوعکماهمیتی
نبودوباکار خوبی
کهدر حوزهغرب
افغانستانصورت
ّ
گرفت،تحققیافت
وماتوانستیم
آرامشرادر حوزه
مرزهایشرقی
کشورمانایجاد
کنیم.اینهم
یکیاز درایتهای
حاجقاسمبود

ارتش و پلیس حرفهای شـکل بگیـرد -دخالت

یا طـرح ،تـا زمانی کـه شـرایط انتخابـات فراهم

در تشکیل دولت است .آن زمانی که سیاست

بشـود مخالف اسـت؛ چـون شـکلگیری نظام

آمریکا ،اسقاط طالبان بود ،مجاهدین افغانی
ّ
را تحـت عنـوان اینکـه اینهـا قهرمانـان ملـی
هسـتند ّ
ی کـرد کـه اینهـا بروند بـا طالبان
معرف 

سیاسـی افغانسـتان باید به دسـت مـردم این
کشـور محقق شـودّ .اما آمریکا�ییها میگویند

بحـث دیگـر دربـاره افغانسـتان،

شـما دارید الگوهای خودتـان را به آنجا منتقل

بازسـازی آن بعد از تعییـن دولت جدید

بجنگند .بعد از سـقوط طالبان ،وقتی قرار شـد

میکنید کـه ایـن الگوهـا در تقابل بـا رژیمهای

بود .شـهید سـلیمانی در ایـن زمینه چه

دولـت تشـکیل شـود ،مجاهدیـن و قهرمانان
ّ
ملـی از نـگاه آمریـکا تبدیـل بـه جنگسـاالر
ّ
عقالنیـت
شـدند .یکدفعـه آمریکا�ییهـا بـا
ّ
ّ
ابـزاری ،بـدون توجـه بـه منافـع ملی کشـورها،

موروثی پادشـاهی مثـل سـعودی و مخالف با

کمکها�ییکرد؟

آن الگـوی آمریکا�یـی اسـت .بـه همیـن دلیـل
ّ
مخالفـت و ایـران را متهم بهدخالـت میکنند.
یـک ُبعـدش ایـن اسـت .موضـوع مهـم دیگر،

نـگاه خـود را تغییـر دادند.

ایـن بـود کـه ایـران ایـن مسـئله را جاانداخـت

مـا در اینجـا بایـد تمرکـز را در تشـکیل دولت و
حمایـت از مجاهدیـن و حاکمیـت مجاهدیـن

تراضـی کشـورهای
کـه هرگونـه توافقـی بـدون
ِ

برای افغانستان زیرسـاختی بود .آمریکا�ییها
ایـن عـدد را رقـم سـنگینی اعلام میکننـد؛ ّاما

همسـایه افغانسـتان امکانپذیـر نیسـت .در

سـازمانی کـه از طـرف آمریکا�ییها مأمـور این

بـر کابـل میگذاشـتیم .جمهـوری اسلامی

گفتوگـوی نماینـده جمهـوری اسلامی در

کار بـود ،یـک سـازمان جاسوسـی مداخلهگـر

بایـد از حکومـت مردمسـاالر و از گروههـای

اجالس بـن کـه آقـای ظریـف بـود ،ایشـان این

جهـادی و مقاومـت و از مـردم افغانسـتان

مسـئله را بیـان کـرد.

بـود .اگـر سـوابق آن سـازمان را نـگاه کنیـد،
ّ
متوجـه میشـوید تحـت عنـوان کمکهـا و

حمایـت میکـرد؛ بهویـژه اینکـه مجاهدیـن

کار بـزرگ دیگـری کـه صـورت گرفـت ایـن بـود

خدمترسـانی ،مداخلهگری و دخالت میکند

بعـد از سـقوط طالبـان ،از نـگاه آمریکا�ییهـا

کـه بـه آمریکا�ییهـا تفهیـم شـد نمیتواننـد

و بعـد عـدد و رقمها�یـی اعلام میکننـد کـه

جنگسـاالر شـدند .بـا همیـن نـگاه ،جمهوری

افغانسـتان را بـه یـک کانـون تهدیـد بـرای

میلیـاردی خـرج کردهاند ،ولی وقتی به لیسـت

اسلامی پذیرفـت بـه اجلاس بـن بـرود و در

دنبـال ایـن بودنـد کـه ّ
محمـد ظاهرشـاه را بـر

کشـورهای همسـایه و منطقـه تبدیـل کننـد.
ّ
حاکمیـت
مـا بـرای اینکـه افغانسـتان بتوانـد
ّ
ملـی و ارزش خـودش را داشـته باشـد و مـردم

عریـض خر جکردهـای آنهـا نـگاه میکنیـد،
نیسـت .در آن زمـان جمهـوری اسلامی زیـر

بتواننـد از خودشـان دفـاع کنند ،خیلـی تالش

بـار ایـن مسـئله کـه بازسـازی تحـت عنـوان

سـر کار بیاورند .جمهـوری اسلامی ایـن را برای

کردیـم .آمریکا�ییهـا در طـول ایـن چنـد سـال

سـازمان ملـل باشـد نرفـت و گفـت مسـتقیما

آمریکا�ییهـا روشـن کرد کـه بـا هرگونـه توافق

بـه مـردم افغانسـتان خیانـت کردنـد .االن در

اقـدام میکنیـم؛ چـون چهـل درصـد هزینـه

ن وقت آمریکا�ییها
گفتوگوها شرکت کند .آ 
ّ
محوریـت را دنبـال میکردنـد .آمریکا�ییهـا
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در بازسـازی افغانسـتان و در اجـرای پروژههای

آنجـا ،حاجقاسـم نقـش ّاول را ایفـا کـرد؛ یعنی
جمهـوری اسلامی در پروژهها�یـی وارد شـد کـه

هیچکـدام از خرجکردهـا مربوط به زیرسـاخت

پروژهها صرف اداره همین سـازمانها میشد.

خانوادهها مسـتضعف بودند ،نمیتوانستند

حقوقهـای نجومـی وحشـتناک ،تسـهیالت،
ّ
امکانـات ،خودروهـای ضدگلولـه ،و ...کـه مـا

بـرای درمـان بـه کابـل برونـد .رفتوآمـد آنهـا

تنشهـای بینقومـی و گروههـا را گرفـت و
تهدیداتـی کـه ّ
توسـط تندروهـا علیه شـیعیان

به ایـران هم سـخت بود .مـا یک مرکـز درمانی

بـود کاهـش پیـدا کـرد .در همـه موضوعاتـی

زیر بار اینهـا نرفتیم .آمریکا�ییهـا میگفتند ما

ک بردیـم و
آنجـا ایجـاد کردیـم ،تعـدادی پزشـ 

چند صد میلیـوندالر بـرای مینزدا�یـی هزینه
کردیـم و اینجـور کارهـاّ .اما جمهوری اسلامی

آزمایشـگاهها�یی را تجهیـز و راهانـدازی کردیـم

کـه مـن اشـاره کـردم ،نقـش ایشـان بهعنـوان
ً
فرمانـده و راهبر اسـت .مثلا در مورد بازسـازی

چنـد زیرسـاخت را بهدسـت گرفـت و شـروع
ّ
محوریت این کار هم با حاجقاسـم
بهکار کـرد و
ً
بـود .مثلا مـا دو پـروژه در هـرات داشـتیم.

ّ
اقدامات در آن مقطـع و در نوع خودش
که این
ّ
خیلـی قابلتوجـه بـود .در حـوزه بهداشـت

وقتی صحبت میکنیـم ،انتخاب اینکـه کدام
ّ
اولویت دارد یک مسـئله
موضوع در بازسـازی

و درمـان ،خدمـات خوبـی تحـت عنـوان

اسـت .افغانسـتان در طـول ایـن چنـد دهـه

«پلیکلینیک ایرانیـان» ارائه میشـد .بهخاطر

یکـی شـبکه بـرق بـود .نزدیـک بـه صدوسـی

همین واژه ایرانیان هم ما آنجا جدل داشتیم و

کیلومتر تا هـرات فاصله اسـت ،مـا از ایـران به

آنها قبول نمیکردند ،چون آمریکا�ییها فشـار

تخریب شده و زیرساختهای آن مشکل دارد،
ّ
اولویت دارد؟ ایشان میگفت
کدام زیرساخت
ّ
ّ
اولویـت دارد و ایـن تدبیر ایشـان بود که
جـاده

هرات شـبکه برق وصل کردیـم و بـرق را به آنجا

میآوردنـد کـه اسـمی از ایـران در افغانسـتان

ایـن کار بشـود .در صحنـه سیاسـی و فرهنگـی

فرسـتادیم .حاجقاسـم مسـئول ایـن کار بـود.
ً
ّ
دوم ،تقریبـا هشـتاد درصـد ترانزیـت کاالهـای

نباشـد .آمریکا�ییهـا فضا�یـی درسـت کـرده

هـم همیـن بـود .در یـک جاها�یـی اختالفـات

بودند که نگذارنـد ایران چنیـن خدماتی انجام

منجـر بـه درگیـری بیـن مجاهدیـن و گروههـا

افغانسـتان از محـور ایـران و از مـرز دوغـارون

بدهد؛ یک جـو روانی هم حاکم کـرده بودند که

میشـد و بـا توجـه بـه اینکـه برخـی مواقـع

صورت میگرفـت و به هرات میرفـت .حدود

افغانسـتان پنج سـال دیگـر ماننـد آمریکا یک

نفوذیها�یـی بودنـد کـه دخالـت و آتـش فتنه

بیسـت درصد هم از مـرز زابـل یا از مـرز بیرجند

کشـور پیشـرفته میشـود .ایـن پلیکلینیـک،

بهسـمت نیمـروز میرفـت .از مـرز دوغـارون
ّ
بهسـمت هـرات ،جـاده مخروبـهای داشـت
که قابلاسـتفاده نبـود .در فضا�یی کـه ّ
امنیت
ّ
نبود ،ما پذیرفتیم جاده جدیدی احداث کنیم.
ّ
جـادهای که مـا احـداث کردیم ،نزدیـک به صد
ّ
و سـی پـل دارد؛ یعنـی یـک جـاده معمولـی

منشـأ خدمـات زیـادی شـد .ایـن هـم یکـی از

درسـت میکردنـد ،ایشـان در خامـوش کـردن
ّ
آن فتنـه خیلـی مؤثـر بـود.

نیسـت ،هـم در دل کویـر ،هـم منطقـه ناامنی
ّ
اسـت .در جاها�یـی از آن جـاده ،گروههـای

نمونه کارها�یـی بود که حاجقاسـم آنجـا انجام
داد .در کمک به بازسـازی ،ساخت مساجد هم
همینطور بـود .حاال ایـن را در کل افغانسـتان
تعمیم بدهید .شـما هر کارنامـهای را کـه ّ
تورق
کنیـد ،نقـش حاجقاسـم را میبینیـد.

ّ
مهمـی کـه
یکـی از کارهـای فوقالعـاده

یکی از تالشهـای دیگـر ایشـان این بـود که در
مرزهای شرقی کشـور ما با افغانسـتان ّ
امنیت
و آرامـش ایجـاد بشـود .از خطـوط قرمز مـا این
بود که آمریکا�ییهـا نباید در ایـن مرزها حضور
پیدا کنند ،اگرچـه آنها خیلی تلاش کردند .این،
موضوع کمـی نبـود و بـا کار خوبی کـه در حوزه
ّ
غرب افغانستان صورت گرفت ،تحقق یافت.

شبهنظامی حضور داشـتند .حاجقاسم یکی از

حاجقاسـم در افغانسـتان انجام داد ،سـاخت
ّ
علمیـه در کابـل اسـت .ایـن
دانشـگاه و حـوزه

در ایـن چنـد سـال ،بـا توجـه بـه آن طرحـی کـه

ی را که تجربه کار در دفاع
مجموعههای مهندس 

موضـوع نیـاز بـه سـرمایهگذاری داشـت .در

آمریکا�ییها داشتند ،ما توانستیم آرامش را در

مقدس هم داشتند مأمور این کار کرد .آنها هم

داخل افغانسـتان هم آیتاهّلل محسنی پیگیر

مرزهای شـرقی کشـورمان ایجاد کنیم .این هم

با روحیه جهادی و انقالبی شـروع بـهکار کردند.

این مسئله بود و موافقت دولت را گرفت .این

یکـی از درایتهـای حاجقاسـم بود.

شما حسـاب کنید در وسـط مسـیر این منطقه

هـم کار فوقالعـاده بزرگـی در عرصـه فرهنـگ
ً
و علـوم دینـی و اسلامی و قرآنـی بود کـه واقعا

البتـه آمریکا�ییهـا همچنـان تلاش میکننـد

حاجقاسـم با انگیزه زیادی این کار را انجام داد.

ناامـن و در شـصت کیلومتـری هـرات آمدنـد

داعش در جـوار مرزهـای ما اسـتقرار پیـدا کند.
تلاش میکننـد داعـش در چنـد حـوزه ّ
فعـال

کارگاه تجهیز کردند ،مجموعـه ژنراتورهای برق
هم بردند که آنجـا ّ
فعال کنند ،چـون نزدیک به

آمریکا�ییهـا خیلـی تلاش کردنـد رابطـه بیـن

بشـود؛ یـک حـوزه آن در مرزهـای مـا و یـک

صد و بیست نفر مهندس و نیرو آنجا بردند ،کار

دو کشـور را قطع کنند ،یعنـی نگذارند ایـران در

حـوزه آن در مرزهـای چیـن اسـت ،چـون آنجـا

سختی بود .غیر از مسئله اجرای پروژه ،مسائل
ّ
امنیتی آنها ،مسئله معیشـت آنها و زندگی آنها

افغانستان نقش داشـته باشـد و این همکاری

که اشـتراک مـرزی افغانسـتان بـا چین اسـت،

در چهارچـوب و مشـترکات صـورت نگیـرد.

اسـتان سـینکیانگ چیـن اسـت؛ منطقـهای

خیلی تالش کردند روابط اقتصادی قطع بشود

کـه اویغورهـا در آن سـاکن هسـتند .اگـر نـگاه
ّ
کنیـد متوجـه میشـوید بخشـی از گروههـای
ّ
تروریست و مسلحی که در سوریه میجنگند،
از ایـن منطقـه هسـتند و آمریکا ّ
مترصد اسـت

هـم بـود .ایـن جـاده در حداقـل زمـان سـاخته
ّ
جـادهّ ،
تحـول و رونقـی در
شـد .احـداث ایـن

و هنـوز هـم تلاش میکننـد .در نتیجـه نقـش

اقتصـاد منطقـه و در ّ
حل آن معضلات مربوط

حاجقاسم در انسجام و شـکلدهی و کمک به

بـه ترانزیـت کاال ایجـاد کـرد و بـه آن سـرعت

دولـت ،تقویت گروههـای جهـادی ،مقاومت،

مـن در آن مقطع از طـرف جمهوری اسلامی در

کمـک بـه بازسـازی و خدمات بـه مـردم خیلی
ّ
مؤثـر بود.

هفتاد درصـد از انـرژی وارداتـی زمینی چیـن ،از

غرب افغانستان و در هرات سرکنسـول بودم.

یکـی از کارهـای بـزرگ دیگـری کـه حاجقاسـم

منطقه آسـیای مرکزی و از اسـتان سـینکیانگ

بیماریها�یی در آنجا رواج گرفته بـود و خیلی از

در افغانسـتان انجـام داد ،ایـن بـود کـه جلـوی

میگـذرد و اگـر اینجـا ناامـن شـود ،میتوانـد

بخشـید.

در ارتفاعات
پنجشیر   بودیم در
زمانی که طالبان
حاکم بود و کابل
را گرفته بودند و
داشتند بهسمت
شمال افغانستان
میآمدند.
حاجقاسم ّ
اولین
بار بود که به آنجا
میرفت و روی
نقشه تاکتیکی با
احمدشاه مسعود
بحث میکرد.
خب ،احمدشاه
چون اهل آنجا بود،
زادگاهش آنجا بود
و با ارتش شوروی
جنگیده بود ،وجب
ه وجب منطقه
ب
یشناخت.
شناخت.
را م 
ّاما وقتی که
حاجقاسم اینها را
تشریح کردّ ،
اولین
موضع احمدشاه
این بود« :بیخی
شما میفهمی!»

ایـن منطقـه را ناامـن کنـد .چـرا؟ چـون حـدود
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اینهـا را تشـریح کـردّ ،اولیـن موضـع احمدشـاه

تلاش کردنـدّ ،امـا نقـش حاجقاسـم ،محـوری
اسـت .مـن عنایـت ّ
ائم هیاطهـار را در ایـن

«بیخـی شـما میفهمـی!» یعنـی میخواهـد

مسـئله دیدهام .یکی از دسـتاوردها و خدمات

بگویـد شـما موضـوع نظامـی را خـوب بلـدی.
در همان ّاولیـن دیدار بـود که رفاقتـی بین این

حاجقاسـم این بود کـه با نـاکام گذاشـتن طرح
آمریـکا در عـراق ،سـایه جنـگ را از سـر ایـران

دو برقـرار شـد.

برداشـت؛ نه سـای ه و تهدید جنگ ،بلکه جنگ

فقیـد در برابـر تشـریح حاجقاسـم ایـن بـود:

را از روی سـر ایـران برداشـت .مثل اینکه شـما
بگوییـد بعـد از داعـش میتوانیـم ادعـا کنیـم

جلوی ورود انرژی به چین را بگیـرد .در ارتباط با
روسیه هم آمریکا مخالف آن سیاست پتر کبیر
اسـت کـه دنبـال رسـیدن شـوروی بـه آبهای
گـرم بـود .اینهـا نمونـهای از کارها�یی اسـت که
در صحنـه افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت.
یـک بخـش از دالیـل جابهجا�یـی این اسـت که
سـران داعش را حفاظت کند و بخشی هم برای
اهدافـی اسـت که عـرض کـردم.
در پایـان بحـث افغانسـتان دربـاره
تعامالت مـا با مجاهدین افغـان قبل از
اشـغال افغانسـتان توسـط آمریـکا و
همچنیـن

ارتبـاط

ایشـان

بـا

احمدشاهمسعود ،نکته و خاطر های اگر
دارید،بفرمایید.
خاطـرهای از اولیـن دیـدار حاجقاسـم بـا

مردمعراقوگروهها
ومجموعهجمهوری
اسالمیهمه
تالشکردندّ ،اما
نقشحاجقاسم،
محوریاست.یکی
از دستاوردهاو
خدماتحاجقاسم
اینبودکهباناکام
گذاشتنطر حآمریکا
در عراق،سایه
جنگرااز سر ایران
برداشت؛نهسای هو
تهدیدجنگ،بلکه
جنگرااز رویسر
ایرانبرداشت.مثل
اینکهشمابگویید
بعداز داعش
میتوانیمادعاکنیم
ترور رااز رویسر
ایرانبرداشت،نه
سایهترور را

میخواهیـم بـه عـراق بپردازیـم کـه

ترور را از روی سـر ایران برداشـت ،نه سـایه ترور

پـس از حملـه آمریکا تا امـروز دچـار فراز

را .البتـه بایـد از ایـن دسـتاورد پاسـداری کنیم.

و نشـیبهای زیـادی شـده اسـت؛ از

ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه دسـتاوردهای

تحـوالت سیاسـی گرفتـه تـا حضـور

جمهـوری اسلامی ایران بـه مـدد مجاهدتها
و عنایـت ّ
ائمهیاطهـار و رهبریهـای

عراق .تفاوتی که حملـه آمریکا به عراق

حضرت آیـتهللا خامنـهای و جانفشـانیهای

در سـال 1991بـا حملـه بـه این کشـور در

امثـال حاجقاسـم تـا االن معجزهآسـا بـوده،
ّ
وضعیـت منطقـه در تالطـم و ژلهای اسـت
ّاما

اول خلیـج فـارس ،آمریـکا بهدنبـال
ِ

و مـا بایـد آن را تثبیت کنیـم؛ چـون خاورمیانه
ّ
محل تقابـل دو جبهه اسـت .جبهه اسـتکبار و

داعـش و مسـئله اسـتقالل کردسـتان

سـال 2003داشـت ،این بود که در جنگ
تغییر رژیـم در عراق نبود یـا حداقل این
کار را انجـام نـدادّ ،امـا در سـال  2003بـا
هدف تغییر رژیم و نظام سیاسـی عراق

صهیونیسم تا زمانی که حداقل مأیوس نشود،
رها نمیکند .شکسـت یک مسـئله اسـتّ ،اما

وارد ایـن کشـور شـد .شـما دلیـل ایـن

مأیوسشدن مسئله دیگری است .بنابراین تا

تفاوتراچهمیدانید؟

مأیـوس نشـود ،ایـن جبهـه حضـور دارد.

ّ
آمریکا از قبـل بهدنبال تغییر رژیم صـدام بود،
ّاما برنامـهاش این بـود که نظـام بعثی عـراق را

بـه بحـث برگردیم .یکـی دیگـر از اهـداف طرح
خاورمیانه جدیـد آمریـکا ،برخورد بـا گروههای

حفظ کندّ .اما در حملـه به عراق در سـال ،2003

مقاومـت مردمـی و اسلامی بـود .آمریـکا بـه

چـون بهدنبـال شـکلدهی خاورمیانـه جدیـد

صراحـت میگوید حـزباهّلل لبنان تروریسـت

بـود ،در این شـکلدهی نمیشـد فقـط رژیم را

است .یک نیروی مردمی که دارد از سرزمینش

بـردارد ،پس باید نظـام را برمیداشـت .دیگر با

در برابر اشـغالگر و رژیم جعلی دفاع میکند ،از

تابلـوی دیکتاتوری نمیشـد جلـو بیایـد ،بلکه

نگاه آمریکا تروریسـت اسـت.

پنجشـیر بـود .در منطقـهای انجـام شـد کـه بـه

باید بـا تابلـوی دموکراسـی میآمـد .عـراق گام
ّاول شـکلدهی خاورمیانـه جدیـد بود.

هدف دیگر ایـن بود کـه بر منابـع نفتی منطقه
ّ
ّ
تسـلط پیـدا کنـد کـه اگـر ایـن تسـلط صـورت

مسـعود بود .در زمانـی که طالبان حاکـم بود و

حاال این ویژگیهای خاورمیانـه جدید چه بود؟
ّاول ،پایدارکـردن ّ
امنیـت رژیـم صهونیسـتی؛

بگیرد ،سیاست دنیا را بر مبنای نفت بهعنوان
ّ
یـک مؤلفـه اثرگـذار تنظیـم میکند.

افغانسـتان میآمدنـد .ایـن جلسـه حـدود دو

یعنـی اینکـه هژمونـی فرهنگـی ،سیاسـی،
ّ
امنیتـی و اقتصـادی رژیم صهیونیسـتی در این

پس عـراق بـرای آمریـکا بسـیار مهـم بـود برای

احمدشـاه مسـعود بگویـم کـه در ارتفاعـات
شـهر طالقـان میخـورد و پایـگاه احمدشـاه
کابل را گرفته بودند و داشتند بهسمت شمال
سـاعت طـول کشـید کـه منطقـه و جغرافیـا و
ّ
عملیاتـی را تشـریح
خطـوط نظامـی و طـرح

میکردنـد .حاجقاسـم ّاولیـن بـار بـود کـه آنجا

منطقه حاکم بشـود .قـرار بـود اگر آمریـکا آمد،
ایـن را تثبیـت و پایـدار کنـدّ .
دوم ،برخـورد بـا

اینکـه آن خاورمیانـه را شـکل بدهـد .بـا ایـن
اوصاف ،جبهه جدیدی برای جمهوری اسالمی
در حـال شـکلگیری بـود.

میرفـت و روی نقشـه تاکتیکـی بـا احمدشـاه

دولتهای مسـتقل انقالبی بود ،تحت عنوان

مسـعود بحـث میکـرد .خـب ،احمدشـاه

اینکه اینها ناقض حقوق بشـرند و از تروریسـم

مـا در تصویـر نشـان میدهیـم حاجقاسـم
ّ
خط ّ
الرأس سلسله
دوربین میکشد و دارد روی

چون اهـل آنجـا بـود ،زادگاهـش آنجـا بـود و با

حمایـت میکننـد کـه در رأس آنهـا جمهـوری

ب بـ ه وجب
ارتـش شـوروی جنگیـده بـود ،وج 

اسلامی ایـران اسـت .ببینیـد ،حاجقاسـم

جبـال راه مـیرود و احسـاس غـرور میکنیـم،
ّامـا پشـت ایـن چـه خوابیـده؟ چـرا رفـت؟ چرا

یشـناخت .جنبههـای تاکتیکـی،
منطقـه را م 

صحنهگـردان و فرمانـده ایـن معرکـه اسـت،

مدافعان حـرم شـکل گرفـت؟ اگـر نمیگرفت

اجتماعی و فرهنگـی آنجا را؛ همه چیـز را خوب
میدانسـتّ .امـا دیـدم وقتـی کـه حاجقاسـم

هدایـت هـم از رهبـری اسـت .مـردم عـراق و

چه میشـد؟ مـا اینهـا را باید بـه مـردم بگوییم

گروههـا و مجموعـه جمهـوری اسلامی همـه

و چـون نمیگوییـم ،تبلیغـات دشـمن هـم
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اثـر میکنـد .اگـر میخواهیـم حاجقاسـم را

با مـا سلاموعلیک کننـد خـودداری میکردند.

بشناسانیم باید بگوییم دشـمن چگونه عمل

آمریـکا چنـان سـلطهای در عـراق ایجـاد کـرده

میکنـد.

بود کـه کشـورهای دوسـت ایران میترسـیدند
از اینکـه بگویند بـا ایـران در ارتباطنـد و آمریکا

گفتید با ورود آمریـکا به عراق ،جبهه

با آنهـا برخـورد کند .بـه همیـن دلیـل در ارتباط

جدیـدی بـرای مـا بـاز شـد .بفرماییـد

گرفتن بـا ایـران احتیـاط میکردند.

جمهـوری اسلامی چـه راهبـردی را در

یکـی از خدمـات حاجقاسـم ایـن بـود کـه خطر

قبـال ایـن اشـغالگری آمریـکا در عـراق

جنـگ و حملـه تروریسـتی را از سـر جمهـوری

اتخاذکرد؟

اسلامی و کشـورهای منطقـه برداشـت یـا کـم

بـاز تأکیـد میکنـم بایـد تاریـخ سـال  2003را

کـرد .همانطـور کـه توضیـح دادم ،پـس از

مـرور کنیـم؛ آمریـکا بـه بهانـه مبـارزه بـا

اسـقاط رژیـم صـدام ،رئیسجمهـور آمریـکا

تروریسـم وارد شـده و میخواهـد بـه زعـم

اعلام کـرد بعـد از عـراق نوبـت ایـران خواهـد
بـود .آمریکا�ییهـا حملـ ه بـه عـراق را گام ّاول

آمریکا�ییها اینجور نیستند؛ این اعتراف یک
ّ
شخصیت سیاسـی عراقی اسـت که در تعامل

ببـرد؛ هیـچ قدرتـی را هـم در دنیـا نمیبینیـد

شـکلدهی خاورمیانه جدیـد قـرار داده بودند
ّ
و اگـر در عـراق موفـق میشـدند ،در آن فضـای

نزدیک با آمریکا و جمهوری اسالمی است .آنها
صداقـت ایـران را دیدنـد .صداقـت و حقانیت

باشـد .آمریـکا بـه معارضـان عراقـی خـارج از
ً
ایـن کشـور هـم کـه عمدتـا در ایـران بودنـد

منطقـهای و بینالمللـی هیـچ مانـع و رادعـی

جمهـوری اسلامی را در رفتـار حاجقاسـم در

نداشـتند کـه بخواهنـد بـه جمهـوری اسلامی

عـراق و منطقـه دیدند.

-مانند سـپاه بدر و رهبران معـارض اصلی کرد

حملـه کننـد و کسـی بخواهـد در مقابـل آنهـا

و شـیعیان -پیغـام داد اگـر پایتـان را بـه عـراق

مقاومـت و مخالفـت کنـد ،ولـی جمهـوری

برای مثـال کردها بهدنبـال تجزیه عـراق بودند
ّ
کـه ایـن تجزیـه مقدمـهای بـرای یـک تغییـر

بگذاریـد بهعنـوان تروریسـت بـا شـما برخورد

اسلامی طـرح آمریـکا را در عـراق با شکسـت و

میکنـم .یکـی از دستگیرشـدهها هـم دکتـر

ناکامـی مواجـه کـرد کـه سـردمدار ایـن حرکت

عـادل عبدالمهـدی ،نخسـتوزیر پیشـین

از سـوی جمهوری اسلامی ،شـهید حاجقاسـم

عـراق بـود .بـه ایـران هـم گفـت کشـور عـراق
ّ
مسـئولیت دیپلماتیک ندارد.
اشـغال شـده و

بـود و مجموعـهای کـه در ایـن مسـیر حرکـت
میکردنـد .از طرفـی ،گام اول شکسـت طـرح

صد و شـصت هزار نیروی نظامـی آوردند؛ حاال

آمریـکا در خاورمیانـه هـم از عـراق بـود و

جمهوری اسلامی چـه سیاسـتی را بایـد دنبال

بهتدریـج ایـن کشـور نتوانسـت بـه اهدافـی

کنـد؟ اظهـارات بـوش را ببینید .گزینـه نظامی

کـه اشـاره کـردم دسـت یابـد و آمریـکا از اینکه

علیـه ایـران روی میز از آنجا شـروع شـد.

خاورمیانه جدید شـکل نگرفت ،عصبانی شد.

خـودش دیکتاتـور و خطـر تروریسـم را از بیـن
کـه موضعگیـری تنـدی علیـه آمریـکا داشـته

از طرفی ،منافقین داخلی کشـور هم دارند خط
میدهنـد کـه آقـا! بهتریـن فرصـت اسـت کـه

بهنظر شـما چـه دالیلی موجب شـد

آمریـکا بیاید؛ آمریکا�یـی که سرمسـت پیروزی

تا عراقیهـا در مواجهـه با آمریـکا که در

زودهنـگام نظامـی بود.

ظاهر ،کشورشان را از دیکتاتوری نجات

در ایـن فضـا و شـرایط و بـا توجـه بـه مصلحت
ّ
ّ
ّ
ملـی مـا ،منافـع ملـی مـا ،اسـتقالل مـا ،عـزت
اسالمیّ ،امت اسلام و مصالح اسالمی ،رهبری

داده بـود ،بـه جمهـوری اسلامی ایـران

نظام به این نتیجه رسیدند که طرح آمریکا باید

اعتمادکنند؟
اینکـه امـروز رهبـران عراقی ،نـه فقـط رهبران
ّ
اسلامی ،بلکه رهبران سـکوالر و ملی آنها که با

ما در تصویر
نشان میدهیم
حاجقاسم دوربین
میکشد و دارد روی
ّ
خط ّ
الرأس سلسله
جبال راه میرود
و احساس غرور
میکنیمّ ،اما پشت
این چه خوابیده؟
چرا رفت؟ چرا
مدافعان حرم
شکل گرفت؟
اگر نمیگرفت
چه میشد؟ ما
اینها را باید به
مردم بگوییم و
چون نمیگوییم،
تبلیغات دشمن
هم اثر میکند.
اگر میخواهیم
حاجقاسم را
بشناسانیم باید
بگوییم دشمن
چگونه عمل
میکند

ژئوپلتیـک در منطقـه بـود .یعنـی همـان کاری
را کـه داعش میخواسـت بکنـد و نشـد ،کردها
میخواسـتند بکننـد کـه جمهـوری اسلامی
مخالفت کرد .میداندار این کار هم حاجقاسم
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
ّ
تمامیـت ارضـی کشـور نیسـت ،بـه مصلحت
اسـتقالل عراق نیسـت ،این اقدام شـما باعث
میشـود مرزهـای سیاسـی منطقـه ،بـا ایـن
التهاباتـی کـه االن وجـود دارد ،دچـار مشـکل
شـود .جمهـوری اسلامی موافـق نیسـت و
نبایـد ایـن کار بشـود .آقـای بارزانـی میگویـد
ما تصمیـم گرفتهایـم ایـن کار را انجـام بدهیم.
حاجقاسـم میگوید آقـای بارزانی! مـن از اینجا
به ترکیه و بعد هم به بغداد مـیروم .در موضع
دوسـت شـما بـروم یـا در برابـر شـما و دشـمن

خنثـی شـود و آمریـکا نـاکام بمانـد .میـداندار

آمریکا هم سی سال کار کرده بودند ،میگویند

و فرمانـده ایـن جبهـه مقاومـت در برابـر طـرح

دیگر به آمریکا نمیشـود اعتماد کـرد ،دلیلش

شـما؟ کدام طـرف خارجـی اینگونـه صادقانه

آمریکا هم حاجقاسـم اسـت .تراز و سطح نبرد

ایـن بـود کـه دیدنـد آمریـکا نتوانسـت آنچـه را
ّ
میگفـت ،محقـق کنـد .آمریکا�ییهـا آدمهای

حقیقتـی را مطـرح میکنـد و صادقانـه موضـع
خود را میگویـد؟ در موضـوع آوردن داعش به

آمریـکا بـا آن مجموعـه و ایـن طـرف جمهوری

بدعهـدی هسـتند .آقـای بارزانـی یـا آقـای

صحنه هـم همینطـور با ایـن آقایـان صحبت

اسلامی .شـما باید حاجقاسـم را در این سـطح

علاوی ،یکـی از ایـن دو ،میگفـت ایرانیهـا

کـرد.

ببینید .در آن مقطـع که آمریکا عراق را اشـغال
ّ
کرد ،حتی دوسـتان جمهوری اسلامی از اینکه

یـک ویژگی دارنـد ،اگر به کسـی دسـت بـرادری
ً
و رفاقت بدهند ،واقعـا پای او میایسـتندّ ،اما

جمهـوری اسلامی قائـل بـه این بـود کـه عراق
ّ
ّ
حاکمیـت ملـی و براسـاس
مسـتقل و تحـت

چگونـه اسـت؟ یـک تـراز ابرقدرتـی؛ آن طـرف
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خواسـته مـردم باشـدّ ،اولیـن قـدم هـم بـرای
ّ
تحقـق ایـن مسـئله ایـن اسـت کـه بایـد نظـام
یکیاز خدمات
حاجقاسماینبود
کهخطر جنگو
حملهتروریستی
رااز سر جمهوری
اسالمیوکشورهای
منطقهبرداشتیا
کمکرد.همانطور
کهتوضیحدادم،
پساز اسقاطرژیم
صدام،رئیسجمهور
آمریکااعالمکردبعد
از عراقنوبتایران
خواهدبود

آمریکا�ییهـا تـا سـال  2008نمیخواسـتند در

خودشـان حاکـم بشـوند و کار سـختی بـود.

عـراق انتخابـات برگـزار بشـود .دولتسـازی

یکـی از کارهـای خـوب مـا در عـراق ،ایجـاد

سیاسـی عراق شـکل بگیرد؛ جمهوری اسالمی

کار راحتـی نبـود؛ فقـط مسـئله مخالفـت
ّ
آمریـکا نبـود ،عربهـا و برادرهـای سـنی

همبسـتگی در تمـام سـطوح مردمـی اعـم از
ُ
ّ
شیعه ،کرد ،سـنی ،مسـیحی و ایزدی بود .یکی

اسلامی کوشـید و عراقیهـا را تشـویق کـرد که

هـم نمیخواسـتند؛ مـا در معرکـه ،در

دولت مردمسـاالر شـکل بگیرد .ایـن هم یکی

صحنـهای کـه بغـداد میلرزیـد و در آن فضـا
ّ
بـا رهبـران اهلسـنت  -کـه بعضـی از آنهـا

شـکل گرفـت و از جملـه کشـورها�یی کـه گفت

بـه جبهـه حمایـت از تروریسـم پیوسـتند -
ً
مینشسـتیم و به آنها میگفتیـم که اگـر واقعا

از کارهـای بـزرگ دیگر پیونـدی بود کـه بین دو
ّ
ملت در همه سطوح زده شد .ما فقط با بخش
ّ
حاکمیت ،پیوند برقرار نکردیم .در سـوریه هم
ّ
همین مسـئله اسـت .یکـی از اتفاقـات خوبی

اسلامی بـود و ایـن کار را کـرد.

میخواهیـد اشـغالگر از عـراق بیـرون بـرود،

یکـی از موضوعـات دیگـری کـه مـا در عـراق

راهش ساختن نظام سیاسـی عراق و مشارکت
ً
در انتخابـات عـراق اسـت .واقعـا فضـای

آمریکا قانون اساسـی مورد نظر خود را نوشـته

سـنگینی بـود .آمریـکا مخالـف ایـن بحثهـا
ً
بود ،اصال نمیخواسـت کـه در آنجـا انتخابات

مشـورتهای خیرخواهانـهای بـه عراقیهـا
ّ
دادیـم کـه خیلـی هـم مؤثـر بـود .بـه هـر حـال
نمیخواهم مقطع به مقطع بررسـی کنم ّاما در

برگـزار بشـود .در داخـل عـراق هـم چنیـن
مخالفتها�یـی بـودّ ،امـا اسـتراتژی جمهـوری

خـود را به عـراق بقبوالنـد و حضـور نظامیاش

اسلامی این بـود کـه اگـر بخواهیـم تهدیـد را از

را دائمـی کنـد .آمریکا�ییهـا در هـر کشـوری

کلیت کار ،جمهوری اسالمی در دولتسازی به

عـراق برداریـم ،خطـر آمریـکا را برداریـم ،بایـد

کـه بخواهنـد حضـور نظامـی پیـدا کننـد ،باید
ّ
مصـوب کننـد،
قانـون کاپیتوالسـیون را آنجـا

در ایـن مسـئله خیلـی تلاش کـرد .جمهـوری

ی بود که ما کردیـم .دولت
از کمکهای اساسـ 
من در بازسـازی عراق کمک میکنم ،جمهوری

داشـتیم ،مسـئله تدوین قانـون اساسـی بود.
بـود و میخواسـت آن را تحمیـل کنـد .مـا

عراقیهـا کمـک کـرد.

عراقیهـا بـر سرنوشـت

کـه در سـوریه افتـاد ،این بـود که سـطح ارتباط
و همـکاری مـا بـه سـطوح مردمـی و سـطوح
ّ
مؤسسـات رسـید .در ایـن کار خیلـی تلاش
کردیـم و زحمـت کشـیدیم.
وقتی آمریکا بعد از لشکرکشی نظامی به عراق
شکسـت خـورد و مجبـور بـه تـرک ایـن کشـور
شـد ،تالشهـای زیـادی کـرد کـه طـرح ّ
امنیتـی

یکـی دیگـر از اقدامـات حاجقاسـم،

وگرنـه نمیتوانند حضور داشـته باشـند .یکی

دولتسـازی بـود .بـه عـراق

از تالشهای سـنگینی که جمهوری اسلامی در

کمک کردیم دولت بسـازد.

مشـورتدادن به عراقیها کرد ،آگاهکردن آنها
از خطـر ایـن قـرارداد ّ
امنیتی بـود که سـیادت و
ّ
ّ
حاکمیـت ملی عـراق را از بیـن میبـرد و تهدید
بـرای کشـورهای همسـایه بـود .جمهـوری
اسلامی بـه عراقیهـا کمـک کـرد و نگذاشـت
بندهای ایـن قانون به تصویب برسـد و آمریکا
کـه میترسـید بـه نیروهایـش حملـه بشـود،
شبانه از مسیر بصره ،بهسـمت کویت فرار کرد
و ایـن اشـغالگری نظامی و لشکرکشـی نظامی
جـواب نـداد.
اقـدام دیگـر حاجقاسـم کـه کار بزرگـی بـود،
بازکردن مسیر اربعین حسینی است .این کار از
عملیات جرفالصخر آغاز شـد و اکنون زیارت
اربعیـن بـه مـدد همیـن مجاهدتهـا ثبـت
جهانی شـده اسـت .یکی از مصادیـق خدمت
بـه اسلام و شـعائر اسلامی همیـن اسـت و
حاجقاسـم در ثـواب ایـن عمل شـریک
اسـت .این یک اقدام نـاب بود.
جمهوری اسالمی در آن
ّ
وضعیت بههم
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ریخته عراق ،شـروع کـرد بـه زدن دکلهای برق

در آنجـا هـم شکسـت خوردنـد.

یا عراقیهـا میگفتند تانکرهـای نفتی که نفت

ّامـا در سـال  2011بیداری اسلامی شـروع شـد و

عـراق را به ترکیـه میبرند ،بزنیـد .میگفتند نه،

اسـتراتژیک یعنـی ایـن .حاجقاسـم از احـداث

آمریکا�ییهـا یـک انحـراف در آن ایجـاد کردند

این رانندهها بیگناه هسـتند! اینجـور برخورد

ایـن دکل بـرق تـا بازشـدن مسـیر راهپیما�یـی

و به بهانـه بیـداری اسلامی بـه سـوریه آمدند.

میکردنـد.

اربعین حسـینی ذینقش اسـت.

ببینید ،در هر کدام از اضالع جبهه مقاومت که

داعـش برنامـهاش ایـن بـود کـه تحـت عنوان

به بحـث داعـش میرسـیم؛ گروهی

شکست خوردند ،بهسمت ضلع دیگری رفتند
و در همـه اینهـا ایـران موضـوع ّاول آنهـا بـوده

حکومت اسلامی و خالفت اسلامی ،مرزهای

کـه بـا جنایتهـای مکـرر و بـا کمـک

اسـت .در سـوریه این بـار بـه جای لشکرکشـی

حمایتهـای آمریـکا و متحدانـش

نظامی ،جنگ نیابتی شکل دادند که مصادیق

توانسـت تـا نزدیکـی مرزهـای مـا هـم

آن شـکلگیری داعـش و گروههـای تکفیـری

برسـد .چه شـد که داعش با ایـن حجم از

هسـتند .عربسـتان سـعودی در ایـن جنایـت

نیـروی انسـانی و تجهیـزات در منطقـه

نقش داشت و کشـورهای همسایه سـوریه نیز

این بود کـه ژئوپلتیـک منطقه را دسـت خوش
ّ
تغییـر کنـد و یـک چهـره خشـن ،ضدانسـانی،
ّ
ّ
ّ
ّ
بشـریت از اسلام
ضدفرهنـگ و ضدتمـد ِن
نشـان بدهد .اینکـه مراقد و اماکـن فرهنگی و

و هزار مـگاوات برق را به عـراق برد .نگاه عمیق

سیاسـی را از بین ببـرد .اینکه آمـد در موصل و
ّ
رقه حکومت تشکیل داد و مرز را برداشت برای

شـروع بـه پیشـروی کـرد و اهـداف و

نقـش داشـتند .فلسـفه وجـودی داعـش برای

تاریخـی را منفجر میکنـد ،این نوع شـکنجهها

برنامههایاصلیآنهاچهبود؟

چه بود؟ بـرای این بـود کـه بیاید این پتانسـیل

و کشـتارها�یی کـه انجـام داد ،بـرای این بـود که

آمریکا�ییها بعـد از ناکامـی در عراق ،به سـراغ

مقاومتی را که دارد شـکل میگیرد و بهسـمت

میخواست چشمهای از خشونت را به جامعه

لبنـان رفتنـد و معرکـه جنـگ سیوسـه روزه را
بـهراه انداختندّ ،اما شکسـتن اسـطوره ّ
امنیت

رژیـم اشـغالگر قـدس مـیرود ،بـه انحـراف

نشان بدهد و جهان غرب این را بزرگنما�یی کند

بکشـاند .به جای اینکـه پتانسـیل دولتهای

و بگویـد اسلام ایـن اسـت .خشـونت داعـش

رژیـم صهیونیسـتی یکـی از دسـتاوردهای

منطقه را بـرای آبادانی بهکار بگیرند ،بهسـمت

مهـم حاجقاسـم اسـت .بـا شکستهشـدن این
ّ
ّابهـت ،بـاوری در بیـن ملتهـا بهوجـود آمـد
کـه ّابهـت آمریـکا پوشـالی اسـت .در حقیقت

جنـگ و درگیـری ببـرد .بنابرایـن نفـاق و جنگ
داخلی را ّ
توسط داعشراه انداختند تا پتانسیل

بـرای این بـود کـه بگوینـد به اسلام نمیشـود
ّ
معنویتـی کـه بهوجـود
تکیـه کـرد و نبایـد خلأ
آمـده را با اسلام ُپـر کرد.

مقاومت به انحـراف برود و این کشـورها درگیر

داعـش در خـرداد  94وارد عـراق شـد و سـه ماه

تلاش حاجقاسـم در منطقـه ،ترجمـان ایـن

مسـائل خودشـان بشـوند .آمریکا�ییهـا و
اسـرائیلیها این را ّ
طراحی کردنـد .ما در صحنه

هر جنایتـی را خواسـتند کردند .غیـر از این چند

تـو خالی اسـت .ایـن طبل تـو خالـی را که شـما
ُ ّ
ّ
عـده و عـدهاش را میبینید ،تجهیـزات نظامی

دیدیـم کـه آمریـکا چگونـه حمایـت میکند.

کالم امـام خمینـی اسـت کـه آمریکا یـک طبل

هدفـی کـه داشـتند ،یـک هـدف هـم ایـن بود
کـه دولتهـای دموکراتیـک را از بین ببرنـد .در
ّ
اکثریت شـیعه
عراق یـک دولت مردمسـاالر با

او را میبینیـد ،هیبتـی دارد .ایـن هیبـت بـه

ویدئوها�یی هم از حمایت نیروهای

شـکل گرفتـه بـود کـه یکـی از اهـداف داعش،

دسـت مجاهـدت حاجقاسـم شکسـته شـد و
ّ
ایـن بـاور را در ملتهـا ایجـاد کـرد که میشـود

آمریکا�یی به نیروهای داعشـی منتشـر

نابودی ایـن دولت بود .میخواسـتند سـوریه

شدهبود.

و دولتهـای مسـتقل را نابـود کننـد .داعـش

با آمریکا سـتیز کرد .شـما خاطرات حاجقاسـم
و ّ
سیدحسـن را در مـورد جنـگ سیوسـه روزه

اگـر بخواهیـم وارد مصادیـق آن بشـویم کـه
چگونه در صحنه عـراق به اینها کمـک میکرد،

با ایـن ویژگـی و اهـداف آمد و شـروع به کشـتار
ّ
عملیـات
کـرد .داعـش مثـل آمریـکا ،بـا یـک

شـنیدهاید؛ ایشـان در صحنـه حاضـر اسـت.

بایـد بگوییـم بـرای عراقیهـا واضـح بـود کـه

رژیـم صهیونیسـتی بهگونـهای تصویرسـازی
کـرده بـود کـه گو�یـی یـک اسـطوره ّ
امنیتـی

داعـش نفـت را میبـرد .سـتون نیروهـای

روانی سـنگین آمد .اگر میتوانسـت و به عراق
ّ
مسـلط میشـد ،مرقـد امامعلـی را بـا خاک

خدشـهناپذیر اسـتّ .امـا در جنـگ سیوسـه
روزه ،ایـن اسـطوره ّ
امنیتـی شکسـته شـد .ایـن

داعـش میآمـد و آمریکا�ییها عالوه بـر اینکه
بـه آنهـا ّ
تعرضـی نمیکردنـد ،در جابهجا�یـی
نیروها کمک هـم میکردنـد ،جاها�یی هلیبرد

یکسـان میکرد ،مرقـد امامحسـین را نابود
ّ
سـامرا ایـن کار را نکردنـد؟ ّاما
میکـرد؛ مگـر در
ّ
حشـدالعبی شـکل گرفت و جمهوری اسلامی

تعاملـی ایـن بـود کـه بیـن جمهـوری اسلامی

و پشـتیبانی میکردنـد .جاها�یـی کـه عـراق

و حـزباهّلل مؤمـن صـورت گرفـت و نقـش

میخواست وارد عمل بشود ،مانع میشدند.

بهصحنه آمد و حاجقاسـم فرمانده این حرکت
شـد .داعشـیها در سـه مـاه ّاول هـر جنایتـی

ّ
عملیاتـی که آمریکا�ییها بودند
در یک قرارگاه

خواسـتند ،کردنـد و جامعه جهانی در سـکوت

امـروز ،رژیم صهیونیسـتی دیگـر جـرأت نکرده

و افسـر عراقی هم حضور داشـت ،روی صفحه

به لبنان حمله کند .رژیم صهیونیستی که طرح

مانیتور میبینـد و میگوید این سـتون داعش

مطلق بود .آمریکا حمایت میکرد؛ چرا؟ چون
ّ
تصور آمریـکا این بـود کـه داعش در طول سـه

«نیل تا فرات» را در سـر دارد ،امـروز در مرزهای

اسـت که دارد میآید .به آمریکا�ییها میگوید

حاجقاسـم محـوری اسـت .بعـد از آن جنگ تا

شـمالی فلسـطین دیوار بلنـد میکشـد .پس از
شکسـت در جبهـه لبنـان ،سـراغ غـزه رفتند که

یکی دیگر
از اقدامات
حاجقاسم،
دولتسازی
بود .به عراق
کمک کردیم
دولت بسازد.
آمریکا�ییها
ها
ی
آمریکا�ی 
تا سال 2008
نمیخواستند در
عراق انتخابات
برگزار بشود.
عربها و
ّ
برادرهای سنی هم
نمیخواستند.
ما در معرکه
مینشستیم و به
میگفتیم اگر
آنها ً
واقعا میخواهید
اشغالگر از عراق
بیرون برود ،راهش
ساختن نظام
سیاسی عراق
و مشارکت در
انتخابات عراق
است

اینهـا را بزنیـدّ .امـا آنهـا میگوینـد نمیتوانیـم

ماه بـه آن اهدافی که میگوید میرسـد؛ بغداد
ّ
عملیـات را بهسـمت ایران
را میگیـرد و از آنجا

بزنیـم ،چـون مـا قانونـی داریـم کـه بایـد یقین

ادامـه میدهـد.

کنیم در بین این سـتون ،فرد بیگناهی نباشد.

داعـش پدیـدهای بـود کـه داشـت بهجـای
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جنـگ نیابتـی را بـه یمـن و افغانسـتان بردند؟
این فقط برای حفظ جان کادرهایشـان نیست.
ّ
محـل تقاطع
همانطـور کـه گفتم افغانسـتان
ّ
سه حوزه تمدنی است ،یعنی باید علیه روسیه
وارد عمـل بشـود .پوتیـن در توجیـه اینکه چرا
در سـوریه میجنگـد چـه گفـت؟ گفـت مـا در
سـوریه بـا داعـش و تکفیـر میجنگیـم کـه در
مسـکو نجنگیـم .مانند صحبـت رهبـر معظم
انقلاب کـه میگوینـد« :ایـن شـهدای [مدافـع
حرم] رفتند با دشـمنی مبارزه کردنـد و اگر اینها
مبـارزه نمیکردند ،این دشـمن میآمـد داخل
کشـور ...اگـر جلویـش گرفته نمیشـد ،مـا باید
اینجا در کرمانشـاه و همدان و بقیه استانها با
اینهـا میجنگیدیـم».
لشکرکشـی نظامـی آمریکا عمـل میکـرد و آن
قیـودات آمریـکا هـم برایـش وجـود نداشـت؛
اقدامدیگر
حاجقاسمکهکار
بزرگیبود،بازکردن
مسیر اربعین
حسینیاست.
اینکار از عملیات
جرفالصخر آغاز
شدواکنونزیارت
اربعینبهمددهمین
مجاهدتهاثبت
جهانیشدهاست.
یکیاز مصادیق
خدمتبهاسالم
وشعائر اسالمی
همیناستو
حاجقاسمدر ثواب
اینعملشریک
است.اینیکاقدام
ناببود

بـرای همیـن آمریـکا سـه مـاه سـکوت کـرد و
برخلاف تمـام ّ
تعهداتـی کـه بـه عـراق داده
بـود ـ کـه بایـد در شـرایط بحرانـی بـه کمـک
دولـت عـراق بیایـد ـ از ایـن کار سـر بـاز زد و بـه
ّ
تعهداتـش عمـل نکـرد .چـه گفـت؟ گفـت تـا
مشـکل سیاسـی عـراق حـل نشـود ،مـن وارد
ً
نمیشـوم .مشـکل سیاسـی چـه بـود؟ مثلا
ُ
اختالفات بین نخستوزیر با کردها .این بهانه
ّ
بود .اگر داعـش موفق میشـد و اگر آل سـعود
ّ
در حمله به یمـن و تجاوز به یمن موفق بشـود
که نمیشـود ،این بـه یـک ّ
رویه تبدیـل خواهد

چهارچوب همـان اهـداف ّاو ّلیه خـودش بود.
ایـن را بدانیـد! آمریـکا در منطقـه مـا ّ
امنیتـی را

اهمیت حضور منطقـهای ما برای حفظ
امنیتداخلیرامتوجهنمیشوند.

این نکته را هم بگویم کـه امروز برقراری ّ
امنیت
فقـط بـا کنتـرل مرزهـا امکانپذیـر نیسـت؛

ّ
مدیریـت
میخواهـد کـه خـودش بتوانـد آن را

پایتختهـا بـا وجـود ایـن فضاهـای مجـازی

کنـد ،آشـوبی را میخواهـد کـه خـودش بتواند
ّ
مدیریـت کنـد .یکـی از خیانتهـای آمریـکا

دیگـر امنیـت ندارند .حـاال شـما داعـش را هم
چاشـنی ایـن فضاهـا کنیـد کـه میخواهـد از

بـه افغانسـتان و عـراق ایـن بـود که نگذاشـت
ّ
ارتـش حرفـهای و ملی شـکل بگیـرد ،چـون اگر

بیرون بیایـد .امـروز امنیـت هر واحد سیاسـی
یـا هـر جغرافیا�یـی بـه ّ
امنیـت کل گـره خـورده

شکل بگیرد ،دیگر ضرورتی برای حضور آمریکا

است .تروریسـم یک پدیده منطقهای نیست،

نیسـت و توجیهی برای حضـور او وجـود ندارد.

یـک پدیـده فراگیـر اسـت ،مثـل آتـش اسـت،

داعـش میگفـت بزرگتریـن دشـمن مـا

مثل این اسـت که شـما کبریـت را ابتـدای یک
ّ
خـط بنزیـن روشـن میکنیـد ،تـا آنجـا کـه ایـن
ّ
خط بنزین ادامه داشـته باشـد ،آتش میگیرد؛

شـدّ ،
رویـهای کـه ایـن قدرتهـا بـه خودشـان

شـیعیان یـا رافضیهـا هسـتند .ایـران اسـت.

اجـازه میدادنـد بـرای نابـودی هـر کشـور و
ّامـا آمریـکا وقتـی دیـد ورق دارد برمیگـردد

ی خود باید همه
طبق چهارچوب و هدفگـذار 
ّ
را میکشـت .تعداد کشـتههای سـنی و اسـرای
ّ
بـرادران سـنی کمتـر از شـیعه نیسـت ،آمریـکا

اروپا یا هر کجـای دیگر خودش را نشـان بدهد،

نظامـی ،همیـن شـیوه را بـه کار ببرنـد.

در عـراق میتوانـد شـروع بشـود ،در فیلیپین،

و جلـوی تهاجـم داعـش گرفتـه میشـود و

میخواسـت ترویـج کنـد که اسلام این اسـت.

همانطور که االن میبینیـم ،تکنولوژی هم به

جمهـوری اسلامی مردانـه آمـد و خطـر را دفـع

مسـیحی و ایزدی را به اسـارت بگیرند ،به زنها

کمک این دو تهدید آمده است .اگر ما در لبنان

کـرد .آمریـکا دید کـه آن طـرح زمانبندی شـده

تجـاوز کننـد و بردهفروشـی راه بیندازنـد.

بـه نتیجـه نرسـید ،از ایـن طـرف در جامعـه و

اینکه میگوییم حاجقاسـم سـایه تروریسم را

در منطقـه و در عـراق دارد جـا میافتـد کـه

برداشـت ،یعنی داعـش ،یک گروه تروریسـتی
ّ
مسـلح معمولـی نبـود کـه بگوییـم ایـن گـروه

و فلسـطین حضـور داریـم ،این حضـور ،حضور
ً
راحتی نیسـت ّاما مثال اگر جمهوری اسالمی در
ُ
قلب اروپا و در بوسـنی هرزگوین از نسلکشـی

اینجـا سیاسـت جدیـدی را تحـت ایـن عنـوان

بـرای اینکـه حکومـت را بگیـرد میجنگد.نـه!
ّ
مأموریت جهانی داشـت و
یک رسـالت و یک

داعـش را ایجـاد کنیـم ،بـرای چـه؟ بـرای اینکه

به نیابت از استکبار و صهیونیست میجنگید.

حضـور خـودش را توجیـه کنـد و در آن هدفـی

کاری را که اکنون در نیجریه و فیلیپین و در نقاط

کـه جمهـوری اسلامی ایـران و عـراق دارد برای

دیگـر علیـه شـیعیان انجـام میشـود ،ببینید؛

دیگر از خدمات حاجقاسـم است .شما ببینید

نابودی تروریسـم و جریانهای تکفیری دنبال

چـرا بعـد از شکسـتی کـه در عـراق خوردنـد این

هنـوز در داخـل ایـران میگوینـد مـا بـرای چـه

آمریکا همدسـت تروریسـم اسـت؛ آمریـکا در
اعالم کـرد که مـا بایـد ائتالف جهانـی مبـارزه با
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میکنـد ،مداخلـه کنـد ،مانـع بشـود و نگـذارد
ّ
اتفـاق بیفتـد .آمریـکا دنبـال نابـودی داعـش
ّ
مدیریـت داعـش در
نبـود ،دنبـال هدایـت و

ّاما برخی این گـزاره را قبـول ندارند و
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بوشـنیاکها جلوگیـری نمیکـرد  -کـه یکـی از
برگهای ّزرین و از افتخارات جمهوری اسالمی

بـود ّ -
امنیـت مـا دچار مشـکل میشـد.
ّ
ّ
ّ
ّ
امتـزاج منافـع ملـی ،امنیـت ملـی ،امنیـت
ّ
داخلـی بـا مصالـح اسلام و عـزت اسلام ،یکی

در سـوریه میجنگیـم؟ سـوریه حـرم دارد،
ّ
ّامـا غـزه و لبنـان بـه مـا چـه ربطـی دارد .ولـی
حضـرت آقـا در خطبههـای نمازجمعـه بـرای
ّاولیـن بـار راجـع بـه نیـروی قـدس فرمودنـد:
«سـپاه قـدس ،نیرو�یـی اسـت کـه بـا سـعه
صـدر بـه همـه جـا و همـه کـس نـگاه میکنـد.
رزمنـدگان بـدون مرزنـد؛ رزمندگانـی کـه هرجا
نیاز باشـد ،آنهـا در آنجـا حضـور پیـدا میکنند.
کرامت مسـتضعفان را حفظ وخود را بالگردان
ّ
ّ
مقدسـات و حریمهای مقدس میکنند .سپاه
ن وقت،
قـدس را بـه این چشـم نـگاه بکنیـم .آ 
همینها ،همین کسـانی که با جان خودشـان،
ّ
بـا همـه تـوان خودشـان بـه کمـک ملتهـای
ُ
دیگر و ض َعفـای اطراف منطقه که در دسـترس
آنهاسـت میرونـد ،همینهـا سـایه جنـگ و
تـرور و تخریـب را از کشـور خودمـان هـم دور

حاجقاسـم اسـت.

میکننـد و دفـع میکننـد ».این سـخنان یعنی
ّ
ّ
ملـی و ّ
امنیـت ملی بـا مصالح اسلامی
منافع

حاجقاسـم در توسـعه و گسـترش جبهـه
مقاومـت نقشآفرینـی کـرد .قبـل از ایشـان،

ضمـن اینکه میـدان ،یـک میـدان رزم نظامی

مـا حـزباهّلل را داشـتیم .حـزباهّلل را دم
مسـیحا�یی امـام؟هر؟ درسـت کـرد؛ ّامـا شـاخ و

گـره خـورده اسـت.

علیـه مخالفـان اسـتفاده کنـد .آیا ایـن خدمت
ّ
بشـریت نیسـت؟ چـرا
حاجقاسـم بـه جامعـه
نباید آلسـعود در یمـن پیروز بشـود؟ چون اگر
پیـروز بشـود ،ایـن ّ
رویـه میشـود .آیـا احتمال
ّ
نـدارد بـا همیـن ّ
رویـه علیـه ملـت مـا ،علیـه

برگ آن ،گسـترش آن ،تقویت ّ
کمی و کیفی آن،

عراق یا علیه هر دولـت دیگر وارد عمل شـود؟

اینکه به یک تهدیـد راهبـردی و بازدارنده برای

پـس خدمـت و مجاهدتـی کـه نیـروی قـدس

منازعـ هِی بیـن دو جبهـه حـق و باطل بـود؛ آن

رژیم صهیونیسـتی و آمریکا تبدیل بشـود ،این
کار ّ
توسـط حاجقاسـم صورت گرفـت و امنیت
ّ
ملی و منافع ملی مـا را تأمین کرد .اینکه شـما
ّ
بگوییـد بیـن منافـع ملـی و مصالـح اسلامی

و حاجقاسـم همـراه بـا عراقیهـا و سـوریها
کردنـد ،ایـن بـود کـه جلـوی ایـن ّ
رویـه گرفتـه

جمهـوری اسلامی بـود .سـطح و تـراز و عرصـه

تبایـن یـا اختلاف اسـت ،اینجـا نشـان داد کـه
امنیـت مـا بـه ّ
نیسـت .چـرا کـه امـروز ّ
امنیـت

میـدان درگیری بین دو کشـور و دو
صرف نبود،
ِ
دولت نبود .همانطـور که گفتم عـراق صحنه

طـرف اسـتکبار و صهیونیسـت و ارتجـاع بـود،
ایـن طـرف هـم جبهـهای بـه نـام مقاومـت که
ّ
محوریـت آن هـم بـا
کمکـم شـکل گرفـت و

ّ
بشـریت
شـد .ایـن دسـتاورد در خدمـت بـه

بیبدیـل اسـت .ایـن خدمـات فقـط بـه نسـل
امـروز نیسـت ،بلکـه مربـوط بـه نسـلهای
آینـده هـم میشـود .البتـه مـا بهصـورت
فیزیکـی بـا داعـش جنگیدیـمّ ،امـا هنـوز بـه

بازیگـری ،عرصـه ابرقدرتـی بـود .در عرصـه
ّ
سیاسیّ ،
امنیتی ،اقتصادی ،نظامی و اطالعاتی

منطقه گره خورده است ،خطر تروریسم فراگیر

بـود و سـطح هـم سـطح راهبـردی اسـت.

اسـت و جمهـوری اسلامی آنجـا میجنگـد که

لحـاظ فکـری بایـد بجنگیـم و در حوزه اندیشـه

حاجقاسـم در این سـطح ایفای نقـش میکرد.

اینجـا در امـان باشـد .ضمـن اینکـه از کیـان

بایـد کار کـرد .حاجقاسـم کار خـودش را انجـام

ایشـان در حالی کـه با داعـش میجنگـد ،برای

اسلام و مسـلمین هـم حمایـت میکنـد؛

داد ،اگرچـه ایشـان همینطـور کـه در حـوزه

اینکـه در میـدان جنـگ سـوریه نقشـه راه

حاجقاسـم ایـن را در عمـل نشـان داد.

نظامـی میجنگیـد ،در حـوزه فرهنگـی هـم

تعریف کنـد ،با رئیسجمهور روسـیه و سـوریه
ّ
مقامـات
دیـدار میکنـد ،در داخـل کشـور بـا

حاجقاسـم در مراسـم یکـی از شـهدا اعلام کرد

جبههگشـا�یی کـرده بـود .بنابرایـن جلوگیـری

تـا سـه مـاه دیگـر خبـری از خالفـت داعـش در

از تجزیـه و تغییـر ژئوپلتیـک منطقـه و مقابلـه
ّ
اقدامـات تجزیهطلبانـه ،دمیـدن روحیـه
بـا
ّ
مقاومت در ملتهـا و تقویت جبهه مقاومت

عالـی مینشـیند ،بـا رهبـران جبهـه مقاومـت
سـطح بازی در باالترین سـطح بود .حاجقاسـم
ّ
مأموریـت نیروی
فرمانـده نیروی قـدس بـود؛

کـره زمیـن نیسـت و در کمتـر از سـه مـاه ایـن
ّ
اتفاق افتـاد .خالفت و سـلطهای کـه داعش در
ّ
منطقـهای از موصل و تـا رقـه در سـوریه ایجاد

از کارهـای بزرگـی بود کـه انجام شـد؛ ایـن کارها

کـرده بـود ،قـرار بـود ایـن خالفـت را تـا همـان

را مجموعـه جمهـوری اسلامی انجـام داد ،امـا

قـدس اینهـا بـود و ایشـان خـوب هدایـت و

جغرافیـای نیل تـا فـرات توسـعه بدهـد .حتی

نقـش حاجقاسـم محـوری اسـت.

فرماندهـی کـرد .امـروز جمهـوری اسلامی بـا

عمارت خراسان را در پاکستان و افغانستان راه

وجـود همـه مشـکالت ،در آسـتانه ورود بـه

انداختند .ایـن خالفت یـا این شـیوه حکومتی
ّ
موفـق میشـد ،یـک ّ
رویـه میشـد ،یعنـی
اگـر

پیکر این شهید عزیز شـرکت کردند یا در

آمریـکا میتوانسـت در هـر کجـا از همیـن ابزار

نقاط دیگر ایران و خار جاز ایران مراسـم

دیـدار میکنـد؛ ایـن بهخاطـر ایـن اسـت کـه

باشـگاه قدرتهـای جهانـی اسـت و بخـش
ّ
مهمـی از ایـن را مرهـون مجاهدتهـای

تالش حاجقاسم
در منطقه ،ترجمان
این کالم امام
خمینی است که
آمریکا یک ببر   
تو خالی است .این
طبل تو خالی را که
ُ ّ
ّ
شما عده و عدهاش
را میبینید،
تجهیزات نظامی او
را میبینید ،هیبتی
دارد ،این هیبت به
دست مجاهدت
حاجقاسم شکسته
شد ّو این باور را
در ملتها ایجاد
کرد که میشود با
آمریکا ستیز کرد

شاید بسیاری از مردمی که در تشییع
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

برگزار کردنـد ،تا ایـن اندازه با خدمات شـهید

مجموعـهای کـه در ایـن مسـیر تلاش کردنـد ،یکی

سـلیمانی آشـنا نبودنـدّ .امـا واقعیـت ایـن

از کسـانی بودند کـه ایـن اقتـدار را بهوجـود آوردند.

اسـت که جمعیتی عظیم برای ایشـان شکل

اینکه آمریـکا تلاش میکند جمهـوری اسلامی در
ّ
منطقه حضور و نفوذ نداشـته باشـد بهعلت اقتدار

گرفت که بـه تعبیر رهبر انقالب یومهللا شـد.
تحلیلشماچیست؟

جمهـوری اسلامی اسـت کـه یـک رکـن قـدرت در

ّ
شـخصیت
شـهید سـلیمانی امـروز بهعنـوان یـک

منطقـه اسـت .پـس یکـی از دسـتاوردهای تلاش
ّ
حاجقاسـم و مجموعـهای کـه کار کردنـد ،عـزت

عدالتخواهـان جهـان ،نخبـگان سیاسـی ،رهبران

جمهـوری اسلامی اسـت.
ّ
نکتـه ّ
دوم دفـاع از ملتهای مظلوم منطقه اسـت

ممتاز در بیـن مسـتضعفان جهـان ،آزاداگان جهان،
سیاسـی  -چه دوسـت و چـه دشـمن  -و بیـن جبهه
ّ
مقاومـت بهشـمار مـیرود و فقـط در بیـن ملـت
ّ
ایـران و ملتهـای منطقـه شناختهشـده نیسـت.
ّ
شـخصیت فرامرزی شـناخته
ایشـان بهعنـوان یـک

که از سیاسـتهای جمهوری اسلامی و امـام راحل
بوده اسـت که حاجقاسـم با مجموعه افرادی که با

س جمهـور سـابق آمریکا
شـد اسـت تا جا�یی کـه رئی 
میگویـد ایشـان دشـمن مـا بـودّ ،امـا مـرد بـزرگ

او بودند پیاده کرد .بعد از فعالشـدن خط سـازش
ّ
در فلسـطین ،ایـن جمهوری اسلامی بود کـه از خط
مقاومـت دفاع کـرد به طـوری که امـروز آقـای ّ
هنیه

و قابلاحترامـی بـود .ایـن اعتـراف بزرگتریـن

بهعنـوان رهبـر حماس بـه رهبـر انقلاب میگوید:

دشـمن مـا اسـت کـه ایشـان بـه دسـت همیـن

«ای رهبر! ایـن تحول ،یک تحول کوچک نیسـت».

رژیـم تروریسـت ،تـرور شـد .چنیـن اعترافـی بیانگـر

یـک غیرایرانـی مجاهـد مقـاوم ضـد رژیم اشـغالگر
ّ
حس ّ
غـزه بـا آن همـه ّ
اسـیتها،
قـدس ،از داخـل

ایشـان چـرا و چگونـه بـزرگ شـد؟ حاجقاسـم چـه
ّ
شـخصیتی بود که به این مقام رسـید؟ چـه ویژگیها

در نامـهای کـه بـه مقـام معظم رهبـری مینویسـد
ّ
معظملـه اذعـان میکنـد و در غـزه هـم
ٌ
بـه رهبـری

بزرگـی ایشـان اسـت.

ّ
خصوصیاتـی داشـت کـه مالـک اشـتر زمـان لقب
و

عکـس حاجقاسـم سـلیمانی بـاال مـیرود .ایـن در

میگیـرد؟
نکته ّاول ،خدمات و دستاوردهای ایشان در خدمت
ّ
به ایـران و ملـت ایـران ،به انقلاب و نظـام جمهوری

حالی اسـت کـه مالحظـات زیـادی وجود داشـت و
سـران عرب بـه ّامـت اسلام از پشـت خنجـر زدند و

اسلامی ایران ،به محـور مقاومت و خدماتی اسـت
ّ
بشـریت کرد و همچنین خدماتـی که در
که به جهان
کمـک بـه صلـح و ّ
امنیت منطقـه کـرد ،خدماتـی که

برای اسلام و عالم اسلام انجـام داد.
ّ
حاجقاسـم بـه جمهـوری اسلامی عـزت داد؛ ایـن
یک حقیقت محـض اسـت .در عالم سیاسـت و در
دنیـای امـروز امـکان نـدارد قدرت نداشـته باشـید
ّ
و بتوانیـد حـق خودتـان را بگیریـد .اینکـه رهبـر

به فلسطینیها فشار آوردند و تهدید و تطمیعشان
کردند که به ایران نزدیک نشـوید .حماس دفاترش
را در معرکه سـوریه جمع کرد و از سـوریه خارج شد،
ّامـا امـروز میبینید کـه چگونـه در جبهـه مقاومت
ُ
حضور دارد و به جمهوری اسالمی بهعنوان ا ّمالقری
نـگاه میکنـد .در اینکـه حاجقاسـم بـرای بهوجود
ّ
آمدن این فضا تالش کرده ،هیچ شکی وجود ندارد.
دسـتاورد سـوم ،ترویـج عدالتخواهـی در سـطح
بینالمللـی اسـت ،که یـک مصـداق آن حمایـت از
ً
فلسطین است .حقیقتا جمهوری اسالمی پرچمدار
ّ
دفـاع از ملت مظلوم فلسـطین و آرمانهای قدس

انقلاب بـر اقتـدار و بـر قـدرت تأکیـد میکننـد ،بـه
ّ
ایـن علـت اسـت کـه قدرتمنـدان علاوه بـر اینکه
ّ
حـق کشـورهای ضعیـف را نمیدهنـد ،آنهـا را زیر پا

شـریف اسـت؛ ایـن جـزو مـوارد عدالتخواهـی

لـه میکننـد .اگـر آمریکا�ییهـا آمدنـد بـا جمهوری

جمهوری اسالمی اسـت که در این عدالتخواهی،

مذاکـره کردنـد ،بیانگـر قـدرت جمهـوری اسلامی

حاجقاسـم نقش اساسـی دارد .بهنظر من خروجی
ّ
مجاهدت حاجقاسـم ایجاد خودبـاوری در ملتها
ّ
آنهاسـت.اما نکتـه ّ
دوم در
و اعتمادبهنفـس در

اقتـدار را چـه کسـی بهوجـود آورد؟ حاجقاسـم و

تحلیـل اینکـه چگونـه حاجقاسـم بـه ایـن مقـام

اسلامی ایـران  -ولو بـه بهانـه موضوع هسـتهای-
اسـت .امکان نـدارد آنهـا با شـما مذاکره کننـد .این
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ً
چنین نیست! یقینا پروردگارم با من اسـت ،بهزودی

رفیع رسـید ،مربوط به خصایص و فضائل و سجایای
ً
ایشـان اسـت .حاجقاسـم واقعا مصداق عبد صالح

مرا هدایـت خواهد کـرد» .حاجقاسـم مؤمـن به این

خدا بود .به مفهـوم واقعـی از خدا خوف داشـت و از

مسـئله بود ،چـون ایـن صحنههـا را دیـده بـود .یک

دیگـران خـوف نداشـت؛ ایشـان در همـه معرکههـا

ویژگـی دیگـر او هراسنداشـتن از عظمـت و بزرگـی

خـودش را نشـان داد .حاجـی از گنـاه تـرس داشـت.
اهـل ّ
تزکیه بـود .دنبـال خودسـازی بود .حاجقاسـم

کار بـزرگ بـود .در کار بـزرگ صفا میکرد .حاجقاسـم

نمیخواسـت خـود را بـروز و ظهـور بدهـد؛ ّامـا چـه

شـد که روزبهروز بیشـتر دیـده شـد؟ داعش کـه آمد،

در جنـگ سـاخته شـد .ابراهیـموار خـودی نداشـت
ّ
خودیتی داشـته باشـد .یک ویژگـی دیگر ایشـان
کـه
ّ
خـاص حاجقاسـم به شـهدا
مـردمداری بـود؛ ارادت

مـا مجبـور شـدیم بـه کمـک عـراق برویـم و بـا آن

و خانـواده شـهدا عجیـب بـود ،یعنـی بـه مفهـوم

بجنگیـم .آن طـرف جبهـه خـودش را بـاز کرده بـود و

واقعی عاشـق شـهدا بـود و خـودش را مدیـون خون

نمیشـد وارد میـدان نشـد .ضمـن اینکـه بایـد بـه

شـهدا میدانسـت .حاجقاسـم میگفـت شـهدا

جامعـه هـم گـزارش داده میشـد؛ جامعـهای کـه

حـی هسـتند ،اهـل الهـام هسـتند ،شـفاعتکننده

تحـت القائاتـی مانند «بـه مـا چـه ربطـی دارد» ،قرار

هسـتند و حاجقاسـم ایـن را حقیقـی میدانسـت.

داشـت .نکته خیلی مهم این بود که آمریکا بهدنبال

سرکشـی ایشـان بـه خانـواده شـهدا را دیدهایـد .یک

مصادره دسـتاورها بود ،یعنی شـما میجنگید ،بعد

خاطـره بگویـم .حاجقاسـم وقتـی تهـران بـود و بـه
ِّ
محـل کار میآمـد ،در محوطـه سـاختمان تـا اتـاق

حامـی تروریسـم بـود ،بعـد میگفـت من بـا داعش

حاجقاسم قاب عکس شـهدا نصب شده است .این

میجنگم؛ آمریـکا میگویـد ایـران حامی تروریسـم

شـهدا ،شـهدای جبهه مقاومـت در طول چهلسـال

اسـت و مـا داریـم بـا تروریسـم میجنگیـم .مـا باید

هسـتند؛ از شـهدای افغانسـتان تا عراق و فلسـطین

نشـان میدادیـم جمهـوری اسلامی اسـت کـه بـا

و یمـن و لبنـان و جنـگ تحمیلـی .حاجـی همیـن
کـه وارد سـالن میشـد ،میایسـتاد و از ّاولیـن قـاب

حاجقاسـم این بود کـه دسـتاوردهای مقاومـت ،به

عکـس شـروع میکرد بـا آنهـا زمزمـه و نجـوا میکرد،

نفع جبهه دشـمن مصـادره نشـود وگرنه حاجقاسـم

احسـاس میکردی دارد از این شـهدا الهام میگیرد و

دنبـال ایـن نبود کـه مطرح بشـود.
ّ
یکی از ویژگیهای حاجقاسـم این بود که انسان زکی

شفاعت میخواهد .گاهی میایسـتاد و به بعضی از
عکسهـا خیره میشـد .با دسـت ترکشخـوردهاش

و شـجاعی بود ،اهل بصیرت بود و خـدا این بصیرت

قـاب عکـس شـهید را لمـس میکـرد و بـه صورتـش

را بـه او داده بود .حاجقاسـم در همـه جبههها�یی که

میکشـید و چهـرهاش منقلـب میشـد .مقابـل

وارد شـد ،پیـروز شـد و در جبههها�یـی وارد شـد که در
ّ
اولویت نظام بود ،دنبال کار حاشـیهای نبود .دنبال

بعضی از عکسها که میایسـتاد ،طاقـت نمیآورد.

آمریـکا میگویـد من بـا داعـش میجنگـم؛ خودش

تروریسـم میجنگـد .یکـی از دالیـل مطر حشـدن

صورتش را به قاب عکس میچسـباند و میبوسید.

خوشنامـی نبـود ،خـدا او را بـزرگ کـرد .ایـن پیمان

احسـاس میکـردی از او شـفاعت میخواهـد ،الهام
ّ
حاللیـت میطلبـد ،چـون
میخواهـد ،دارد از اینهـا
ً
واقعا خـودش را مدیون شـهدا میدانسـت؛ این کار

میکنـم .حاجقاسـم بهصـورت عملیاتـی ذوب در
ّ
والیـت بـود .خلوص ّ
نیـت داشـت .تـوکل بـه خـدا

حدود ده دقیقه طول میکشـید .همیشـه میگفت

خـدا اسـت .خداونـد میفرمایـد اگـر بـرای مـن کار
کردی ،مـن در همین دنیـا در قلوب مـردم محبوبت

و اعتمـادش بـه خالـق واقعـی بـود .انسـان بایـد در
ّ
صحنه باشـد کـه درک کنـد تـوکل یعنی چـه؟ حاجی
در جا�یی تشـبیهی به قوم حضرت موسـی در کنار

اگـر در هـر خانـه عکـس شـهدا نباشـد جفـا در حـق
آنهاست .اگر برای شهدا روزی صد صلوات نفرستیم،
در حقشـان جفا کردهایم .مجموعه ایـن ویژگیهای
ّ
شـخصیتی را به
حاجقاسـم و دسـتاوردهای ایشـان،

دریـا میکنـد و میگویـد وقتی قـوم حضرت موسـی

جامعـه ّ
معرفـی کـرد کـه در تاریـخ جاودانـه شـد .به

میگویند فرعون ما را نابود میکند ،حضرت موسی
َّ
در جـواب میگویـد« :كل إ َّن َم ِع َ
هدین؛
ـی َر ّبـی َس َـی
ِ
ِ

مدد ویژگیهـا و خلوص و آن برکاتی که عمر شـصت
سـاله حاجقاسـم داشـت ،در تاریـخ ماندگار شـد.
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گفتاریاز سرلشکر غالمعلیرشید

بایــد دستـاوردهـاینظامــی
حـاج قـاسـم را حفــظ کنیــم
مت ــن پیــشرو خالصــهای از س ــخنان سرلش ــکر غالمعل ــی رش ــید اس ــت ک ــه هماکن ــون بهعن ــوان فرمان ــده

باقری ایشان را که دیدیم ،با هم به این نتیجه
رســـیدیم که ایشـــان میتواند مسئولیت
یک تیپ را عهدهدار شـــود و همین را هم به
آقامحســـن پیشـــنهاد دادیم .همچنین در
عملیات فتحالمبین 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 بیتالمقـــدس بهعنوان یکی

ق ــرارگاه مرک ــزی خاتماالنبی ــاء ،دانش ــیار دانش ــگاه عال ــی دف ــاع مل ــی و نی ــز عض ــو هیئ ــت علم ــی دانش ــگاه ام ــام

از یگانهای تابعه قـــرارگاه قـــدس در کنار

حس ــین فعالی ــت میکن ــد .ای ــن فرمان ــده نظام ــی ،هماکن ــون معاون ــت ام ــور دفاع ــی دبیرخان ــه ش ــورایعالی

یگانهای ارتش ،سپاه و لشکر  16و یگانهای

امنی ــت مل ــی را نی ــز ب ــر عه ــده دارد .او در ط ــول جن ــگ تحمیل ــی از فرمانده ــان ارش ــد س ــپاه بهش ــمار میرف ــت

ســـپاه بود .در این عملیات ،این شهید عزیز

ودر تمامــی عملیاتهــای اصلــی ســپاه حضــور فعــال داشــت .از  ۱۳۶۵تــا ۱۳۶۸معــاون عملیــات ســتاد مشــترک

بهعنوان فرمانده تیپ  41ثاراهّلل از کرخهکور

س ــپاه پاس ــداران ب ــود و از س ــال ۱۳۶۸ت ــا ۱۳۷۸معاون ــت اطالع ــات و عملی ــات س ــتاد کل را اداره میک ــرد .س ــردار

به لشکر  6زرهی دشـــمن و لشکر  5مکانیزه

رشــید در ســالهای ۱۳۷۸تــا ۱۳۹۵بــرای مــدت ۱۷ســال جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــوده اســت.

حمله میکرد .در دیگر عملیاتها هم حضور

اینسخناندر ششمینروز اسفندسال 1398در جمعفرماندهاننیروهایمسلحبیانشدهاست.

داشت .در عملیاتهای بدر ،خیبر ،کربالی،1
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والفجر ،8فتحفاوودر عملیاتکربالی 5نقش

حاجقاسم در آغاز جنگ تحمیلی یک جوان

ً
دو سه ماه ایشان ،واقعا لیاقت یک فرمانده

بیستویکســـاله بودند که بنده ایشان

گردان را پیدا کرد و فرمانده گردان شـــد .در

را در جبهـــه «کرخهکور» بهســـمت هویزه و

عملیات بیتالمقدس به ســـردار جعفری

مرتضی قربانی از کانال ماهی عبور کردند و
ً
یکهفتهتا 10روز دشمنراواقعادرگیر کردندو

بهســـمت سوســـنگرد میدیدم .بعـــد از

کمک کرد ،ولی هم من و هم شـــهید حسن

کار بزرگی انجام دادند .ایشان تا پایان جنگ در

| مسیر | ویژهنامه نخستین سالگرد نمازجمعه تاریخی  ۲۷دی | شهیدپیروز

خاصیداشتوبههمراهسردار کوثریوسردار

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

اسالمی ایران را محدود کرد.

ً
که اوال پیدایـش این وضعیـت و کارها�یی که

نکته عجیبی که میخواهم درباره ایشـــان

برایمـان کـرد چـه تأثیـری در تأمیـن قـدرت

بگویم این اســـت که این شـــهید عزیز در

تهاجمـی و بازدارندگـی نیروهـای مسـلح
ً
داشـت؟ ثانیـا چه بایـد کرد تـا دسـتاوردهای

چیز میگویـــد ،ولی هیچ چیـــزی از خودش

ایشـان حفـظ شـود و راه ایشـان بـا اتـکاء بـه

نگفته است؛ در حالی که انسان انتظار دارد

بـرکات شهادتشـان ادامـه پیـدا کنـد؟

مثل یک فرمانده لشکر ،مثل یک فرمانده

ناتوانی ما در پاســـخ به این پرســـشها و

نیرو ،در وصیتنامهاش به زحماتی که برای

تمرکز صرف بر اخالق و رفتار ایشان باعث

لشکر ،نیرو و سازمان کشیده است مقداری
اشـــاره کند؛ ّاما در این مورد هیـــچ چیزی در

مظلومیت این شهید و خدای ناکرده موجب

وصیتنامه بیستصفحهای خود از همه

ابترماندن راه ایشان میشود.

وصیتنامه او وجود ندارد .از نعمتهای

موضـــوع دیگـــر اینکه نقـــش تجربیات

خداوند ،از شهدا و جاماندن کاروان شهدا،

هشت سال دفاع مقدس و بعد از جنگ در

خطاب به برادران مجاهد خارج از کشـــور،

شکلگیری شخصیت و توانمندی شخصیت

برادران و خواهران ایرانی ،خانواده شهدا،

شهیدسلیمانیچیست؟

سیاسیون ،لزوم تبعیت از اصل والیت فقیه،

سردار ســـلیمانی بر اســـاس تجربه جنگ

خطاب به برادران ارتشـــی و سپاهی ،علما،

تحمیلی در ایجـــاد و بهکارگیری قدرتهای

مراجع ،لیکن هیچ مطلبی از دو دهه تالش و

دفاعیمردمپایه،کهپایهگذار آنحضرتامام

مجاهدتخودشنگفتهاست.حتیاز شهید

بود ،همین تجربه را در عراق ،سوریه ،لبنان،

پورجعفری هم که همیشه در کنار ایشان بود،

یمن و  ...تکرار کرد .سردار سلیمانی بدون

هم مسئول دفتر ایشـــان بوده و هم روابط

تجربه جنگ هشتساله نمیتوانست یک

ایشان را برنامهریزی میکرد غافل نشده و

ارتش بینالمللی -با  5ارتش -را در قالب

توصیهها�یی کرده است و اینها مناعتطبع

یک جنگ امنیتی ـ نظامی در کل جغرافیای

و بلندنظری سردار سلیمانی را اثبات میکند.

منطقهدر ابعادزمینی،فنی،دریا�یی،هوا�یی،

جبههها حضور مؤثر داشت که میتوان گفت

ایـن نکتـه را از ایـن نظـر عـرض کـردم کـه

موشـــکی و  ...ســـازماندهی ،فرماندهی،

با افکار بسیار برجسته بهعنوان یک فرمانده

دوستانی که با شهید سلیمانی خیلی نزدیک

مدیریت و رهبری کند .ایشان همیشه به ما

لشکر شـــاخص و نمونه ،یک دهه در سطح

بودنـد میداننـد ایشـان ،شـهید راه مبـارزه

میگفت:آقایباقریوآقایرشید،بایدآنقدر

تاکتیکیایفاینقشکرد.

بـا آمریـکای جنایتـکار ،رژیـم صهیونیسـتی

قدرتمان را در منطقه بزرگ کنیم که دشمن

در دهه دوم و طی هفت سال ،در جنوب شرق

و عربسـتان شـد ،در حالـی کـه کسـی چیـزی

نتواند ما را ببلعد.به فلسطینیها آموزش

برای مقابله با اشرار ،یک قرارگاه عملیاتی به

دربـاره مفاهیـم اصلـی کـه شـهید سـلیمانی

نام قدس ایجاد کـــرد و همین کارها�یی را که

بـرای آنهـا خـون دل خـورده نگفتـه اسـت.

موشک داده بود .یکروزی ،در بیست سال
پیش ،در دست اینها ســـنگ بودّ ،اما حاال

سردار پاکپور انجام میدهند ،شهید سلیمانی

بـه فرمـوده حضـرت آقـا ،نـگاه مـا بـه شـهید

موشک دارند و تلآویو را میزنند .مختصات

انجام میداد و اقدامات مؤثری در سرکوب

سـلیمانی و شـهید ابومهـدی بایـد بهعنـوان

این قدرت منطقهای ما چیست؟ یک ارتش

اشرار منطقه جنوب شرق کشور کرد و خیلی

یـک مکتـب و یـک راه باشـد و از خودمـان

بینالمللی با این مشخصات و با این ابعاد،

خوش درخشید.

سـؤال کنیـم کـه شـهید سـلیمانی عزیـز بـر

چهآثار تهاجمیوبازدارندگیدارد؟اینقدرت

شهیدسلیمانیاز آغاز سال ۱۳۷۶باحکمرهبر

اسـاس چـه تفکـری و چـه تجربـهای و بـا چـه

چگونهحاصلشد؟

معظم انقالب به فرماندهی نیروی قدس

روش و منابعـی طـی دو دهـه ،موقعیـت

دشـــمن تاکنـــون هزینههای ترور شـــهید

منصوب شد و پایههای قدرت منطقهای ما

منطقهای ایران را شـکل داد و ارتقاء بخشید.

سلیمانی را نپرداخته است .این کاری هم که

را طراحی کرد .به جرأت میتوانیم بگوییم

یعنـی بنـده بـه صحبتهای خـودم هـم نقد

نیروی قدس و قدرت جمهوری اسالمی ایران

دارم کـه چـرا مـا میآییـم دربـاره یک شـهید،

کردیم -زدن پایگاه عیناالسد -دستگرمی
ً
بود.واقعاهمانگونهکهحضرتآقافرمودند

را دهها برابر ارتقاء داد و توانست در سطح

یک نقـل تاریخـی میکنیم و بعـد میگوییم

و سایر فرماندهان از جمله سردار سالمی و

راهبردی ،هم در داخل کشور و هم در سطح

اخالقـش ایـن بـود ،روابطـش خـوب بـود،

سردار قاآنی نیز بر آن تأکید کردند ،مابهازای

منطقه ،بهعنوان یک فرمانده بسیار برجسته

رفتارش اسلامی بـود .خـب ،از ایـن زاویه که

ترور شهیدسلیمانی،بیرونکردنآمریکا�ییها

راهبردی ایفای نقش کند و نقـــش آمریکا،

همه شـهدای مـا مثل هـم بودنـد؛ بیاییـم از

از منطقه با اهرمهای سیاســـی ،اجتماعی و

رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان جمهوری

خودمـان بپرسـیم و ایـن مسـئله را بـاز کنیـم

نظامیاست.

سردار سلیمانی
بر اساس تجربه
جنگ تحمیلی در
ایجاد و بهکارگیری
قدرتهای
دفاعی مردمپایه،
که پایهگذار آن
حضرت امام بود،
همین تجربه را
در عراق ،سوریه،
لبنان ،یمن و ...
تکرار کرد.
سردار سلیمانی
بدون تجربه
جنگ هشتساله
نمیتوانست یک
ارتش بینالمللی
با  5ارتش را در
قالب یک جنگ
امنیتی ـ نظامی
در کل جغرافیای
منطقه در ابعاد
زمینی ،فنی،
دریا�یی ،هوا�یی،
موشکی و ...
سازماندهی،
فرماندهی،
مدیریت و رهبری
کند
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

گفتاری از سردار اسدی ،معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء درباره سلوک اخالقی وسبک مدیریتی سردار سلیمانی

همه را زیر پرچم والیت جمع می کرد
ســـردار محمدجعفـــر اســـدی فرمانـــده لشـــکر  ۳۳المهـــدی (اســـتان فـــارس) در دوران دفـــاع مقـــدس

اســـت .او در عملیاتهـــای فتحالمبیـــن ،بیتالمقـــدس ،رمضـــان ،محـــرم ،والفجـــر مقدماتـــی ،والفجـــر ،۱
 ،۲والفجــر  ۸و والفجــر  ،۱۰خیبــر ،بــدر ،کربــای  ۵ ،۴ ،۲و  ،۱۰نصــر  ،۴ظفــر  ،۷بیتالمقــدس  ۷و مرصــاد حضــوری
فع ــال داش ــت .س ــردار اس ــدی س ــابقه فرمانده ــی مستش ــاران ایران ــی در زم ــان بح ــران س ــوریه را در س ــوابق
خـــود دارد و هماکنـــون بعنـــوان معـــاون بازرســـی قـــرارگاه مرکـــزی خاتماالنبیـــاء فعالیـــت میکنـــد .او از
خاطرات خود با شهید قاسم سلیمانی و سلوک اخالقی و شیوه مدیریتی وی گفته است.

آشنا�ییدر سالدومجنگ

کــه میدانســت االن حاجــی بایــد قــرآن
بخواند ،ســریع قرآن و ماژیکهای فســفری
قرمــز و ســبز را بــه او مــیداد .اوایــل برایــم
ســؤال پیــش میآمــد چــرا حاجــی قــرآن را
عالمتگــذاری میکنــد ،بعــد متوجــه شــدم
نــگاه او بــا قــرآن غیــر از نــگاه ماســت.

شبهایزیبا

در جبهــه ،خیلــی پرهیــز میکــرد از ایــن

ی بــا خــدا
حاجقاســم ارتباطــی بســیار قــو 

بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،شــیاطین

کــه خــودش را مطــرح کنــد .در جلســات،
ً
معمــوال کار نیروهایــش را توضیــح مــیداد
ً
تــا کار خــودش را؛ مثــا میگفــت بچههــای

داشــت .ش ـبهای خیلــی خــوب و زیبا�یــی

تــا سیستانوبلوچســتان و جنگلهــای

اطالعــات ایــن کار را کردنــد ،بچههــای

شــمال و دیگر مناطــق .و بعــد ،در شــرایطی

تخریــب ایــن کار را و بچههــای عملیــات

کــه هنــوز انقــاب اســامی دوســاله هــم

ایــن کار را .مــن هیچوقــت ندیــدم آقــای

نشــده بــود ،یــک جنــگ تمامعیــار را بــه

ســلیمانی خــودش را مطــرح کنــد ،بلکــه از

ســرکردگی صــدام و بــه پشــتوانه اســتکبار

شــجاعت بچههــا میگفــت ،از درایــت

جهانــی علیــه مــا تــدارک دیدنــد .در ایــن

بچههــا و از پشتکارشــان.

شــرایط ،جوانهــای غیرتمنــد و عالقهمند

قاســم بــا اخــاص بــود .همــان ابتــدای کار

در جایجــای کشــور بــا جمهــوری اســامی
درگیــر شــدند؛ از کردســتان و خوزســتان،

به اســام برای مقابله با دشــمنان وارد کارزار

در سوســنگرد و بعــد از آن در طــول جنــگ

جنــگ شــدند .از جملــه ایــن عزیــزان ،بــرادر

بارهــا مجــروح شــد امــا بــا اخالصــی کــه

عزیزمــان آقــای قاســم ســلیمانی بــود .در

داشــت هیچوقــت حاضــر نشــد بــرای

ســال دوم دفــاع مقــدس یعنــی ســال  61بــا

درمــان جراحتهایــش بــه کرمــان برگــردد

ایشانرابطه
ویژ هوخاصی
باقرآنداشت.
بارهامیدیدمبا
ماژیکهایفسفری
رویعباراتیاز قرآن
خطمیکشد.معلوم
بودباآنبخشها�یی
کهعالمتگذاری
میکندکار دارد.
اوایلبرایمسؤال
پیشمیآمد
چراحاجیقرآن
راعالمتگذاری
میکند،بعدمتوجه
شدمنگاهاوباقرآن
غیر از نگاهماست

داشــت؛ ش ـبها�یی کــه شــاید کمتــر کســی
در میانــه آن آتــش و خــون و درگیــری  -کــه
ً
بعضــا جلســاتمان تــا نمــاز صبــح طــول
میکشــید  -میتوانســت داشــته باشــد.
امــا قاســم در بیــن ایــن جلســات ،یــک
گوشــهای میرفــت و خــودش را بــه خــدا
وصــل میکــرد .اعتقــادم ایــن اســت او از
ایــن شــبهایش انــرژی میگرفــت؛ چــون
حتــی یــک نفــر را نمیشناســم که بـ ه انــدازه
قاســم ،دور از خانــوادهاش زندگــی کــرده
ً
باشــد .واقعــا قاســم خــودش را صددرصــد
وقــف کــرده بــود و ایــن نمیشــود مگــر بــا
اخــاص .اگر غیــر از ایــن باشــد ،باالخــره یک

او آشــنا شــدم .در آن ســال بنــا بــود ســپاه

و بــا همــان بــدن مجــروح در جبهــه خدمت

روز ،دو روز ،یــک مــاه ،دو مــاه ،یــک ســال

پاســداران ،تیپها�یــی را تــدارک ببینــد کــه

میکــرد.

میتوانــد ادامــه بدهــد .دیگــر آدم تمــام

بتوانــد در کنــار ارتش باشــد و عملیــات کند.
یکــی از افــرادی کــه بایــد بــرای رزمنــدگان

انسویژهباقرآن

میشــود .این کــه بیــش از  40ســال یــک آدم
از روز اول تــا روز آخــر هیــچ تفاوتــی نکنــد بــه

اعزامــی از کرمــان ،سیستانوبلوچســتان

ایشــان رابطــه ویــژه و خاصــی بــا قــرآن

دلیــل اخالصــی اســت کــه دارد.

و هرمــزگان تیــپ درســت میکــرد ،آقــای

داشــت .بارهــا میدیــدم بــا ماژیکهــای

قاســم بســیاری از مواقــع ،شــبها

قاســم ســلیمانی بــود کــه خــودش از کرمان

فســفری روی عباراتــی از قــرآن خــط

بیشــتر از یکــی دو ســاعت نمیخوابیــد.

اعــزام شــده بــود .مــا آنجــا بــا ایــن جــوان

میکشــد .معلــوم بــود بــا آن بخشها�یــی

یکوقتها�یــی پیــش میآمــد کــه مــا

روســتا�یی آشــنا شــدیم و ایــن آشــنا�یی

کــه عالمتگــذاری میکنــد کار دارد .خــدا

همســفر میشــدیم و بهقــدری خســته بــود

بهتدریــج تقویــت شــد ،تــا جا�یــی کــه

رحمــت کنــد آقــای حســین پورجعفری[یــار
ً
و محافــظ ســردار ســلیمانی] را کــه واقعــا

کــه دیگــر نمیتوانســت در هواپیمــا قــرآن
بخوانــد .صندلــی هواپیمــا را میخوابانــد،

نزدیــک داشــتیم و ایــن ارتبــاط تــا لحظــه

یــار بیبدیــل و بینظیــری بــرای او بــود و

یــک ســاعت میخوابیــد و وقتــی بیــدار

شــهادت ایشــان ادامــه داشــت.

همــه زندگــیاش را وقــف کــرده بــود.
ً
معمــوال حاجــی در فاصلــه دو جلســهای

میشــد ،بــه جلســه میرفــت.
ً
اصــا نمیشــود او را وصــف کــرد .چــه چیــز،

قــرآن میخوانــد یــا وقتــی ســوار هواپیمــا
ً
میشــد تــا مثــا بــه ســوریه بــرود ،حســین

این آدمــی را کــه  70درصــد جانبازی داشــت،

رفتوآمــد خانوادگــی و دوســتی بســیار

خودشرامطرحنمیکرد

حاجقاســم از همــان ابتــدای خدمــت
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اینگونــه کــرده بــود .همیشــه مقــدار زیادی

دارو مصــرف میکــرد و از چســبهای
ُمســکنی کــه موضــع را گــرم میکــرد ،روی
گــردن ،کمــر و بازوهایــش میانداخــت کــه
بتوانــد جلســه را ادامــه بدهــد و کار را پیــش
ببــرد .همــه اینهــا دلیــل بــر اخــاص زیادش
بــود کــه نمیبریــد و کــم نمــیآورد.
آنوقــت کســی کــه اینطــوری کار میکنــد
کالمــش نفــوذ دارد ،حتــی روی کســانی
کــه مســلمان هــم نبودنــد ،یــا بــا ایشــان
دشــمنی داشــتند ،نفــوذ داشــت .از همــه
مهمتــر ،همــه را بــه چشــم انســان و بــه
چشــم مخلــوق خــدا نــگاه میکــرد .مثــل
آن عارفــی کــه بــر ســردر خانــهاش نوشــته
بــود« :هــر کــس در ایــن خانــه آمــد نانــش
دهید و نپرســید کیســتی؛ کســی کــه در درگاه
خــدا بــه جانــی ارزد ،در خانه حســن بــه نانی
مــیارزد ».قاســم اینطــور نــگاه میکــرد
کــه ایــن انســان را خــدا جــان داده و جانــش
ارزشــمند اســت.

دائمالذکر بود

تــاوت بــرای کســی اســت کــه آنچــه را بــه

مختلــف برمیخــورد بــه خانــه مــردم،

زبــان مــیآورد ،خــودش هــم صددرصــد

بــه بــاغ مــردم و بــه امکانــات مــردم.در

میخواهــد بــه آن عمــل کنــد و مجــری آن

ســخنرانی بــرای نیروهایــش تأکیــد میکــرد

چیزها�یــی اســت کــه میگویــد .اعتقــادم

کــه اســام اجــازه نمیدهــد شــما یــک

ایــن اســت قاســم بــه آنچــه میگفــت عمل

شــاخ ه از درخــت مــردم بکنیــد .از اینجــا کــه

میکــرد ،بــه همیــن دلیــل حرفهایــش

رد میشــوید ،در ایــن نخلســتان ،دشــمن

نفــوذ داشــت .ایــن صداقتــی را کــه حضــرت

ممکــن اســت بــه اینجــا خمپــاره بزنــد،

آقــا راجــع بــه قاســم میفرماینــد ،اینگونــه
ً
بــود .قاســم واقعــا صــادق بــود و چــون

گلولــه بزنــد و نخلســتان را از بیــن ببــرد امــا
شــما حــق نداریــد ایــن کار را بکنیــد .اگــر

صداقــت داشــت ،تــاوت میکــرد و تــاوت

میخواهیــد جــاده بکشــید ،بهگونــهای

یعنی در جلســاتی کــه بــود ،اگر دو ســاعت

نفــوذ میکنــد .اگــر دنبــال دلیــل تأثیــر

بکشــید کــه تلفاتــی از درخــت مردم نباشــد،

هــم صحبــت میکــرد چیــزیجــز ذکــر از
ً
ایشــان صــادر نمیشــد .معمــوال تســبیح

کالم قاســم میگردیــد ،دلیلــش صداقــت

اگــر میخواهیــد ســنگر بزنیــد ،جا�یــی بزنیــد

اوســت .بــرای ایــن کــه ایشــان اهــل تــاوت

کــه امــوال مــردم را خــراب نکنــد .حتــی یک

هــم دســتش میگرفــت و در مســیر هــم

بــود ،نــه اهــل قرائــت .هــر کســی میتوانــد

دیــوار خرابــه را هــم اجــازه نمـیداد بیندازند

که میرفــت ،مقیــد بــود تعداد مشــخصی

قرائــت بکنــد ولــی هــر کســی نمیتوانــد

و میگفــت شــاید صاحبــش بخواهــد

صلــوات بفرســتد یــا دعاهــای روزهــای

تــاوت بکنــد.

آن را مرمــت کنــد .ایــن مــرام او از زمــان

ذکــر بــه دو صــورت اســت؛ یکــی ایــن کــه
کســی تســبیح را دســت میگیــرد و ذکــر
خــدا را میگویــد ،امــا ایشــان مرتبــهای
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 ّ
ولیامــر
خــودش میدانســت .وقتــی صحبــت
میکــرد ،پیــدا بــود متذکــر اســت و اهــل
ذکــر اســت و االن هــم دارد ذکــر میگویــد.

هفتــه را بخوانــد .مقیــد بــه ایــن اذکار بــود
ولــی بیشــتر از آن ،مقیــد بــه آن ذکــری بــود
کــه همیشــه ذاکــری آن را میکــرد.

صداقتراتالوتمیکرد

اعتقادم این است
قاسم به آنچه
میگفت عمل
میکرد ،به همین
دلیل حرفهایش
نفوذ داشت .این
صداقتی را که
حضرت آقا راجع به
قاسم میفرمایند،
اینگونه بود

امینجانواموالمردمبود

قاســم ســلیمانی وقتــی وارد جنــگ شــد،
یــک تیــپ درســت کــرد کــه بعدهــا ایــن
تیــپ تبدیــل بــه لشــکر شــد و از کردســتان

دفاعمقــدس بــوده ،تــا االن کــه در ســوریه و
عــراق و یمــن و لبنان و فلســطین هــم نمود
پیــدا کــرده اســت.

شجاعتشاز رویتدبیر بود

یکــی از علمــای بــزرگ میفرمودنــد اثــر

تــا خوزســتان ،از خلیجفــارس تــا آذربایجــان

انســان شــجاعی بــود؛ خیلــی شــجاع .مــن

تالوت خیلــی باالتــر از قرائت اســت .قرائت

جنگیــد .خیلــی جاهــا بــه امــوال مــردم

بــا بســیاری از فرماندهــان ســروکار داشــتم،

اثــر دارد امــا اثر تــاوت خیلی بیشــتر اســت.

برخــورد کــرد؛ در آبــادان ،خرمشــهر ،جاهــای

بــا آنهــا در جبهــه جنــگ مــراوده داشــتم و
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بودیــم ،شــب عملیــات لغــو میکــرد ،چون
خــودش میرفــت و منطقــه را میدیــد.
میآمــد میگفــت اگــر از اینجــا برویــد ،ایــن
مشــکالت را دارد،عمــل نکنیــد.
شــجاعتی کــه قاســم داشــت ایــن بــود کــه
ً
هــر کاری را دقیقــا بــا فکــر انجــام مــیداد.
میگفــت :از ایــن محــور عمــل نکنیــد،
محــوری بهتــر از ایــن پیــدا کنیــد .مــا هــم
میرفتیــم پیــدا میکردیــم و او میآمــد
نــگاه میکــرد ،میرفــت جلــو شناســا�یی
میکــرد و میگفــت حــاال ایــن محــور
بهتــر از آن اســت .برویــد عمــل کنیــد .تــا
خــودش نمیرفــت ،اجــازه نمــیداد
دیگــران برونــد .نــه در ســوریه ،بلکــه در
جنــگ هشتســاله هــم همینطــور بــود.
بــا بچههــای اطالعاتعملیــات از میــدان

منبابسیاریاز
فرماندهانسروکار
داشتم،باآنهادر
جبههجنگمراوده
داشتمومنشو
ششانرادیدمو
رو ً
انصافاهمهم هشان
شجاعبودندودر
شجاعتچیزی
کمنداشتنداما
اگر بخواهیمبه
شجاعتفرماندهان
نمرهبدهیم،
قاسمسرآمدهمه
اینهاست
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میــن عبــور میکــرد و میرفــت ســنگرهای

ً
منــش و روششــان را دیــدم و انصافــا هــم

میشــود هــم شــنا را یــاد گرفــت بــرای ایــن

عراقــی را میدیــد و بعــد بــه فرمانده گــردان

همهشــان شــجاع بودنــد و در شــجاعت

کــه اگــر اتفاقــی افتــاد ،بــرود جــان دیگــران

میگفــت از آنجــا بایــد برویــد کــه مــن رفتم.

چیــزی کــم نداشــتند امــا اگــر بخواهیــم بــه

را نجــات بدهــد .ایــن حالــت دوم ،اولــی را

در ارتشهــای دنیــا مرســوم اســت کــه هــر

شــجاعت فرماندهان نمــره بدهیم ،قاســم

هــم شــامل میشــود .قاســم بــه نــوع دوم

کســی جایگاهــی دارد .قاعــده ایــن ارتشها

ســرآمد همــه اینهاســت .کســی کــه بــه جای

عمــل میکــرد؛ شــنا یــاد نمیگرفــت بــرای

آن اســت کــه اولیــن الیــه ســرباز اســت،

خطرناکــی مــیرود ،هــم ممکــن اســت

این که فقــط جــان خــودش را نجــات بدهد،

بعــد میشــود درجــهداری ،بعــد افســری،

جهــل بــه خطــر داشــته باشــد و هــم ممکــن

شــنا یــاد میگرفــت کــه بــرود جــان کســی

امرا�یــی و ســرداری .یعنــی خــط مقــدم بــرای

اســت خطر را بشناســد .ایــن دو نفر کارشــان

کــه دارد غــرق میشــود را نجــات بدهــد.

ســرباز اســت و درجـهدار نبایــد قاطــی اینهــا

شــبیه هــم اســت امــا آن کســی کــه خطــر را

یعنــی قاســم همیشــه بــا خطــرات مواجــه

باشــد .ایــن یــک قاعــده کلــی در ارتشهــای

میشناســد ،بــرای خطــر تدبیــر هــم میکنــد

میشــد ولــی پیــدا بــود کــه تدبیــر میکنــد

دنیاســت و از جهــت علمــی هــم حــرف

ولــی آن کســی کــه جاهــل بــه خطــر اســت،

و بــا حســابوکتاب جلــو مــیرود .ایــن

بیربطــی نیســت ،اما ســپاه قاعــده جدیدی

هیــچ تدبیــری بــرای خطــر نمیکنــد.

شــجاعت منجــر بــه بیاحتیاطــی نمیشــد

آورد کــه فرمانده کل ســپاه در خطــوط مقدم

خــدا رحمــت کنــد حضــرت آی ـتهللا حائری

و احتیاطــش از روی تــرس نبــود؛ از روی

جنــگ حضــور مییافــت و ایــن منــش همه

شــیرازی را که فرمودنــد ترس از عقل اســت.

تدبیــر بــود .اگــر الزم هــم بــود ،آر�پیجــی را

فرماندهــان بــود ولــی حاجقاســم در ایــن

کســی کــه شــنا بلــد نیســت ،اگــر عقلــش

برمیداشــت و بــه تانــک مـیزد .مــن بارهــا

مــورد هــم ویژهتــر از بقیــه بــود.

برســد کــه ایــن آب آدم را میکشــد ،حاضــر

در صحنههــای مختلــف دفاعمقــدس و

نیســت پایــش را بگــذارد داخــل آبــی کــه

در ســوریه ایــن صحنههــا را از حاجقاســم

برایهمرزمانش
سنگتماممیگذاشت

عمقــش معلــوم نیســت چقــدر اســت.

دیــدهام.

ولــی جاهلــی کــه عقلــش درســت کار

اخــوی مــا یــک موتــور برمیداشــت ،قاســم

آنوقــت آدمــی بــا ایــن شــجاعت،

نمیکنــد ،میپــرد داخــل ایــن آب و خفــه

را مینشــاند تــرک موتــور و بــا هــم میرفتند

رقیقالقلــب بــود و یــک احتــرام ویــژه بــرای

هــم میشــود .حــاال یــک کســی داخــل ایــن

تــا خــط مقــدم .در راه بــه حاجــی التمــاس

بــرای نیرویــش قائــل بــود .یکــی از پزشــکان

آب مــیرود و میداندایــن آب خطرنــاک

میکــرد همینجــا بــس اســت ،دیگــر جلوتر

بیمارســتان بقیــةهللا میگفــت قاســم

اســت امــا تدبیــر میکنــد .آن کســی کــه

از ایــن نرویــم .قاســم میگفــت نمیشــود.

آمد ،لبــاس اســتریل پوشــید و در اتاق عمل

مــیرود شــنا یــاد بگیــرد ،میخواهــد

بچههــای مــردم میخواهنــد برونــد

بــاالی ســر یکــی از نیروهایــش ایســتاد ،دکتر

خطــر آب را رفــع بکنــد .بنابرایــن میشــود

امشــب اینجــا عمــل کننــد .مــن بایــد بــروم

او را عمــل کــرد و قاســم بــا او بــه ریــکاوری

شــنا را یــاد گرفــت بــرای ایــن کــه اگــر یــک

و خــودم محــل عملیــات را ببینــم .بارهــا

رفــت .وقتــی بههــوش آمــد ،قاســم

اتفاقــی افتــاد ،جــان خــود را نجــات بدهــد و

پیــش میآمــد عملیاتــی را کــه طراحــی کرده

صورتش را بوســید ،از او دلجو�یی کــرد و بعد
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مســتقیم بــه فــرودگاه رفــت کــه از آنجــا بــه
ســوریه بــرود .یعنــی برایــش اینقــدر مهــم
بــود کــه خــودش بــاالی ســر نیرویش بــرود و
بــا چشــم اشـکآلود از او دلجو�یــی کنــد و به
او بگویــد« :ای کاش مــن جــای تــو بــودم!»
هــر فرمانــدهای ایــنکار را نمیکنــد .یک نفر
مجــروح شــده ،نیــاز بــه عمــل جراحــی دارد،
خــب م ـیرود بیمارســتان عمــل میکنــد و
بعــد هــم دیگــران میرونــد مالقاتــش امــا
ایــن کــه بــروی داخــل اتــاق عمــل ،بــاالی
ســرش بایســتی تا عمــل بشــود ،بعــد بیا�یی
در ریــکاوری باالی ســرش تا به هــوش بیاید.
بنده فرمانــدهای را ســراغ ندارم کــه اینگونه
باشــد .ایــن خصوصیــات ،فقــط مختــص
شــخص قاســم ســلیمانی بــود .رفاقتــش
ً
واقعــا بینظیــر بــود .یــا بــه کســی خیلــی
نزدیــک نمیشــد بنا بــه دالیلــی کــه خودش
داشــت ،یــا آنقــدر نزدیک میشــد کــه در او

مــن احســاس کــردم بــرای حاجقاســم

مـــن مـــیروم داخـــل ،شـــما هـــم بیـــا .آن

ذوب میشــد .مــن از نزدیــک شــاهد بــودم

هــم خیلــی گــوارا بــود ،چــرا کــه در یکــی از

نامــه را آوردم ،خوانــد و گفت :ایــن ،توهین

بــا کســانی کــه نزدیــک بــود مثــل آقــای
ً
ابومهــدی مهنــدس ،واقعــا رفتــارش فــرق

ســخنرانیهایش یــک بیــت از آن شــعر

ب ــه حض ــرت آق ــا اس ــت .ت ــا نزدیک ــی اذان

را خوانــد و گریــه هــم کــرد« :مرزهــا ســهم

صب ــح ایش ــان نشس ــت ی ــک نام ــه تنظی ــم

میکــرد.

زمینانــد و تــو اهــل آســمان  /آســمان شــام

ک ــرد ب ــرای آن ش ــخص ک ــه ت ــو ای ــن س ــوابق

یــا ایــران ،چــه فرقــی میکنــد؟»

درخش ــان را داری و نبای ــد مقاب ــل حض ــرت

اگــر آدم روی زمیــن بــود ،مرزبنــدی دارد

آق ــا بایس ــتی .ب ــا ای ــن ح ــال از م ــا خواس ــت

وقتــی قاســم بــه حلــب یــا حمــص یــا

امــا اگــر بــاال رفــت و آســمانی شــد ،دیگــر

بـــا او مـــراوده داشـــته باشـــیم ،برویـــم

جبهههــای مختلــف ســوریه میرفــت،
ً
پیــش میآمــد جلســهاش مثــا ســاعت

مــرزی برایــش نیســت .قاســم بــاال بــود و
ً
ایــن مرزبندیهــا را اصــا قبــول نداشــت.

نامـــه را بدهیـــم و از ایشـــان ســـؤال کنیـــم
و جـــواب بگیریـــم .خیلـــی تـــاش کـــرد.

یــک یــا دو نیمهشــب تمــام میشــد.

یــک اصطــاح هســت کــه میگوینــد فالنــی

هیچج ــا ه ــم خ ــودش را مط ــرح نک ــرد ام ــا

شــهید حســین پورجعفــری میآمــد ســؤال

خوشخیــم اســت یــا بدخیــم اســت .او
ً
اصــا بــه ایــن چیزهــا اعتنــا نمیکــرد و ایــن

خیل ــی ت ــاش ک ــرد ک ــه ایش ــان را برگردان ــد.

دارد؟ چــون قاســم هــر روز صبــح غســل

حرفهــا را قبــول نداشــت .ایشــان منــش

شــهادت میکــرد .اگــر شــرایط آب گــرم هــم

مخصــوص خــودش را داشــت .کســی را

دلـــش میخواســـت نشـــد ولـــی دلـــش
ً
میســـوخت یـــا مثـــا آن نامـــهای کـــه

فراهــم نبــود ،در یــک کتــری بــزرگ ،آب را
ً
گــرم میکــرد کــه قاســم حتمــا صبــح غســل

کــه در جبهــه دیــده بــود ،تــا آخــر جانــش

هم ــه م ــا ح ــدود چهلنف ــر از فرمانده ــان

را بــرای او میگذاشــت .میگفــت تــا آن

ســـپاه خطـــاب بـــه آقـــای خاتمـــی امضـــا

شــهادت بکنــد و بعــد بــرود .مواقعــی بــود

وقتــی کــه حضــرت آقــا را قبــول دارد ،مــن

کردی ــم ،ایش ــان تهی ــه ک ــرده ب ــود .دوس ــت

کــه فقــط یــک ســاعت میخوابیــد امــا بعــد

نوکــرش هســتم؛ اگــر رفــت مقابــل حضرت

داش ــت هم ــه بیاین ــد زی ــر خیم ــه حض ــرت

کــه بلنــد میشــد ،میرفــت زیــر دوش

آقــا ایســتاد ،تــاش میکنــم دســتش را

آقـــا .میگفـــت در ایـــن خیمـــه اشـــکالی

و غســل شــهادت میکــرد و دوبــاره راه

بگیرم.اگــر دســتش را نــداد ،دیگــر کاری بــه

میافتــاد و میرفــت تــا فــردا شــب.

کارش نــدارم.

ن ــدارد ک ــه س ــلیقهها ب ــا ه ــم ف ــرق بکن ــد.
ً
ب ــرای قاس ــم ،س ــلیقهها اص ــا مه ــم نب ــود.

شــبی بــه منزلــش رفتــم .ســاعت از  12هــم

میگفـــت همهمـــان زیـــر یـــک خیمـــه

گذش ــته ب ــود و از س ــفر برگش ــته ب ــود .دم در

در یکــی از دیدارهــای شــاعران بــا رهبــر

خان ــه ،ایش ــان را دی ــدم و گفت ــم ش ــما نام ــه

باشـــیم .بـــر همیـــن اســـاس هـــر کســـی
ب ــا ه ــر َمنش ــی ک ــه داش ــت ،ب ــرای قاس ــم

معظــم انقــاب ،شــعری خوانــده شــد

فالنـــی را خواندهایـــد؟ گفـــت نـــه .گفتـــم

تفاوتـــی نداشـــت و دعوتـــش میکـــرد

کــه حضــرت آقــا خیلــی تحســین کردنــد.

مـــیآورم ،نگاهـــی بکنیـــد .گفـــت باشـــد،

داخـــل ایـــن خیمـــه بیایـــد.

چشمانتظار شهادتبود

میکــرد کــه آیــا اینجــا حمــام آب گــرم

اینمرزهابرایآسماننیست

حـــاال آخـــر هـــم آنطـــوری کـــه ایشـــان

دوست میداشت
همه بیایند زیر
خیمه حضرت آقا.
میگفت در این
خیمه اشکالی
ندارد سلیقهها با
هم فرق بکند .برای
قاسم سلیقهها
ً
اصال مهم نبود.
میگفت همهمان
زیر یک خیمه
باشیم .بر همین
اساس هر کسی
با هر َمنشی که
داشت ،برای قاسم
تفاوتی نداشت و
دعوتش میکرد که
داخل این خیمه
بیایید
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مرورری بر ویژگیهای
شهید سلیمانی در خاطرات
حجتاالسالموالمسلمین علی شیرازی
نماینده سابق ولی فقیه در نیروی قدس

حاجقاسمسلیمانی
شاگردمکتبامامبود
حجتاالسالموالمس ــلمین عل ــی ش ــیرازی ،از دوران جن ــگ تحمیل ــی ب ــا س ــردار حاجقاس ــم آش ــنا میش ــود و پ ــس از مدت ــی ب ــه عن ــوان مس ــؤول تبلیغ ــات
لش ــکر ث ــارهللا در کن ــار ایش ــان خدم ــت میکن ــد .در س ــالهای اخی ــر نی ــز در ح ــدود ی ــک ده ــه در نی ــروی ق ــدس ،در کن ــار س ــردار س ــلیمانی ب ــه عن ــوان نماین ــده ول ــی
توگ ــو ب ــه ابع ــاد غیرنظام ــی ح ــاج قاس ــم پرداختی ــم؛ از ارتب ــاط او ب ــا خانوادهه ــای ش ــهدا گرفت ــه ت ــا ن ــگاه
فقی ــه در س ــپاه ق ــدس فعالی ــت میکن ــد .در ای ــن گف 
فرهنگی و اخالقی به مسائل و جنبه معنوی و اعتقادی این شهید عالیمقام.

ً
عملیات او هم اهمیت میداد .مثال یادم هســـت

من در فروردین ســـال  61و در عملیات فتحالمبین

بگوید «اگر من در ســـوریه نبودم ،داعش شکست

با سردار سلیمانی آشنا شدم .در این مدت ،یعنی از

نمیخورد» .او دنبال مطرحکردن خود نبود.

دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادتشان ،در دو

نکته دیگر این که به نیروهای تحتامرش توجه

مقطع ارتباط کاری با ایشان داشتم؛ یکی در همان

داشت؛ از نیروها غفلت نمیکرد و در این مسئله،

دوران جنگ ،یکی هم از ســـال  90در نیروی قدس

یک بعدی هم نبود .من بارها گفتهام سردار سلیمانی

سپاه  ،ایشان فرمانده آن بود .بین این دو مقطع هم

فکری طراح داشـــت و در این طراحی همه جوانب
ً
را هم میدید .اصال اینطور نبود که بگوییم همه
همو ّ
ّ
غمش نقشه نظامی است ،طراحی عملیاتی

به خانه شهدا .در اینجا به یک مورد اشاره میکنم:

ارتباطمان را حفظ کردیم .ارتباط خانوادگی داشتیم؛
اما در محیط کار بیشتر در تماس بودیم.

در عملیات کربالی یک ،هنگام عملیات ،غذای گرم
ّ
با میوه و نوشابه را به خط مقدم به دست نیروهای
عملیاتی میرساند.
این توجه به نیروها هم فقط محدود به زمان عملیات
نبود ،بعد از عملیـــاتّ ،
مقید بود به سرکشـــی در
ّ
گردانها ،تفقد از فرماندهان و معاونتها ،سرکشی

نکته اولی که میخواهم درباره ایشان بگویم این

اســـت ،آمادهکردن نیروها ســـت ،تجهیز لشکر از

عملیات کربالی  5از هجدهم دیماه  65آغاز شد و

اســـت که در طول این سیوهشت سال ،حتی یک

نظر مهمات است نه! به لباس نیرویش هم توجه

تا فروردین  66ادامه داشت ،یعنی حدود دو ماه و

بار هم از زبان او نشنیدم «اگر من در فالن عملیات

میکرد ،به کار فرهنگی برای او هم اهمیت میداد،

نیم طول کشید و فرمانده لشکر در عملیات کربالی5

نبودم ،در فالنجا نبودم ،این اتفاق نمیافتاد ».یا

به معنویت او هم توجه میکـــرد ،به غذای هنگام

حداقل دو مـــاه و نیم در عملیات بـــود .عملیات
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که تمام شـــد ،ششـــم فروردیـــن  66من از
ً
منطقه به محل اسکان در اهواز رفتم .تقریبا

حاجقاســـم زیر دستوپا له بشـــود .وقتی

قناتملک جلســـه ختم بود .ایشان از نظر

آمدیم بیرون ،حاجقاسم به شوخی میگفت

حفاظتی ردیف اول بود و بایست حفاظت

ســـاعت دو بعدازظهر بود که رسیدم اهواز.

شیرازی ،خدا بکشـــتت ،میخواستی من را

میشد .در مراسم ،دســـتگاههای حفاظتی

حاجقاسم به من تلفن کرد و گفت آماده شو

خفه کنی زیر دســـت و پای بچههای شهدا.

گذاشته بودند .وقتی متوجه شد ،عصبانی

با هم برویم شمال .جریان از این قرار بود

حاجقاســـم در همه ابعاد برجســـته بود؛

شد و بساط حفاظت را بههم ریخت.گفت

که یک نفر از شهدا شمالی بود و حاجقاسم

اخالص ،تعبد ،والیتمداری ،شبزندهداری.

مـــردم میخواهند بیایند مـــن را ببینند یا

میخواست برای شرکت در مراسم او برویم.

حاجقاســـم ســـال  61در این خصلتها با

بهخاطر من بیایند در جلسه ختم مادر من.

یعنی میخواهم بگویم او بعد از همه این

حاجقاسم سال  98تفاوت نداشت؛ بلکه

نباید اذیت بشوند.

خستگیها ،کار را رها نمیکرد .آن عملیات

برجستهتر هم شده بود .اگر آن روز بچههای

در جلسات متعدد که با هم میرفتیم برای

بهقدری طوالنی شده بود که حاجقاسم در

لشکر ثارهللا او را روی دست بلند میکردند،

سخنرانی یا گاهی برای تشییع جنازه شهدای

حین مصاحبه با ســـعید عالمیان ،خبرنگار

در این دوره هم من بارها دیدهام رزمندگان

مدافع حرم ،مردم میآمدند و میخواستند

روزنامه جمهوری اسالمی خوابش برد ،چون

مدافع حـــرم در ســـوریه و لبنـــان و عراق و

او را ببینند .او نمیگفت حاال شرایط حفاظت

هفتادساعت بود نخوابیده بود! ولی این آدم

فرزندان شهدای مدافع حرم هجوم میآوردند

اســـت ،من هم که سوار ماشـــین شدهام و

با اینهمه مشغله ،با اینهمه خستگی توجه

تا با او عکس بگیرند و ایشان را ببوسند .این

دارم میروم .نه! گاهی ســـوار ماشین بود،

دارد به نیرویش که شهید شده ،نمیگوید االن

عشـــق هم طرفینی بود .حتـــی میخواهم

وقتی میدید مردم هجوم آوردهاند ،پایین

خستهام ،خســـتگیام را رفع کنم ،حاال عید

بگویم عشق او نسبت به والیت هم طرفینی

میآمد و تحویلشـــان میگرفت و با آنها

است ،برویم سری به اقوام و دوستان بزنیم،

بود؛ یعنی عشقی که ســـردار سلیمانی به

حرف میزد .اما به این ارتباط هم بســـنده

اســـتراحتی بکنیم؛ نه! با هم رفتیم شمال،

آقا داشـــت و همچنین عالقـــهای که آقا به

نمیکرد.در تمام جلسات به فرماندهان و

در مراسم شرکت کردیم و چند ساعت بعد

حاجقاسم داشـــتند .من مکرر این عشق و

مسئوالن تأکید میکرد هر کاری میتوانید

برگشتیم .دوباره راه افتاد رفت منطقه برای

عالقه آقا به حاجقاسم را دیدهام.

برای حل مشکالت اقتصادی مردم بکنید،

ادامه کار .کرمـــان هم که میرفت ،به خانه

یک بار تعـــدادی از مســـئوالن حزبهللا را

مردم تحت فشارند و مشکل دارند .این توجه

تکتک فرماندهان و شهدا سر میزد و به آنها

آورده بودیم خدمـــت رهبر معظم انقالب.

به مشکالت مردم ،خاص ایرانیها هم نبود،

رسیدگی میکرد.

شب بود ،داخل حیاط حســـینیه ایستاده

در سوریه هم همینطور بود؛ وقتی میدید

این رفتارهای او تـــا کی اســـتمرار دارد؟ تا

بودیم .بنا شد اینها را منظم کنیم که وقتی

منطقهای دارد از دست نیروهای داعش آزاد

روز دوازدهـــم دی  !1398یعنـــی تماس با

آقا تشـــریف میآورند ،بتوانند راحت همه

میشود و مردمی که در آن منطقه بودهاند،

خانوادههای شهدا ،با بچههای شهدا ،حتی از

را ببینند .من و حاجقاســـم هم گوشـــهای

سختی دارند ،مشکالت غذا�یی دارند و بعضی

سوریه و با تلفن هم ادامه داشت .خب ،این

ایستاده بودیم .آقا که تشریف آوردند ،اول

مشکالت دارو�یی دارند ،به فکر این بود که

فرمانده نگاهش به همه ابعاد قضیه هست.

فرمودند :آقای سلیمانی! اول شما بیا من

مشکالتشان را کمتر کند.

حاجقاسم در دل بچهها نفوذ داشت .وقتی

شما را ببوسم .حاجقاسم رفت جلو .آقا او را

توجه به چنین جزئیاتی بـــه خاطر اخالص

میخواست در مهدیه لشکر ثارهللا سخنرانی

در آغوش گرفتند و پیشانیاش را بوسیدند،

ایشـــان بود .ما به خیلی از مسائل توجه

کند ،همه گردانها میآمدند و آنقدر عشق

با ایشان احوالپرسی گرم کردند ،بعد آمدند به

نداریم .میگوییم حاال سرمان شلوغ است،

داشتند به حاجقاسم بهعنوان فرمانده لشکر

سمت جمعیت .این ماجراها محدود به یک

یادمان رفت ،اما او بـــه ریزترین موضوع

که از در ورودی مهدیه تا جایگاه سخنرانی،

بار و دو بار هم نبود .اینها برخاسته از همان

هم توجه میکرد ،دســـتور میداد .دنبال

او را روی دست بلند میکردند و میبردند.

اخالص او بود چون او دنبال خودش نبود و

میکرد .همیشـــه هم به نیروهایش تذکر

او کراهت داشـــت ،فرار میکرد ،اما دست

دنبال خدا بود ،برای همین در دل رزمندگان

میداد رفتارتان باید برای مردم الگو باشد.

خودش نبود.

جا باز کرد ،در دل مردم و رهبر معظم انقالب

میگفت ما بـــا رفتارمان انقـــاب را صادر

در دوران بعد از جنـــگ هم همینطور بود

اسالمی جا باز کرد.

میکنیم .بنابرایـــن وقتی نگاه میکنیم به

و نیروها و خانوادههایشـــان به او محبت

بارها در فرودگاه ،مردم از هر قشری ،از جناح

سیره مدافعان حرم ،به سیره شهدای مدافع

داشتند .یک بار در سال  ،97خانوادههای

چپ و راست ،اصولگرا و اصالحطلب ،خانم

حرم ،این خصوصیت را پررنگ میبینیم.

شهدای نیروی قدس را جمع کردیم تهران تا

باحجاب و بدحجاب ،همـــه میآمدند به

به نظر من ،ایـــن که رهبـــر معظم انقالب

دیداری با رهبر معظم انقالب داشته باشند.

ایشان اظهار ارادت بکنند .همه میخواستند

فرمودند حاجقاسم شـــاگرد مکتب امام؟هر؟

بعد از آن هم حاجقاســـم آمد در جلسهای

با حاجقاسم عکس بگیرند و او هم حواسش

بـــود ،در ایـــن مکتب تربیت شـــده بود و

برایشان سخنرانی کرد .خانوادههای شهدا

بود که کسی ناراحت نشود.

فرمودند مکتـــب ســـلیمانی ،یعنی این

و بچههایشان ریختند سر او و نزدیک بود

مادرش کـــه از دنیا رفت ،در روستایشـــان

شاگرد بیش از چهلسال در مکتب امام؟هر؟

به نیروهای
تحتامرش توجه
داشت .عملیات
کربالی  5حدود
دو ماهونیم طول
کشید و سردار
سلیمانی بهعنوان
فرمانده لشکر،
حداقل دوماهونیم
در عملیات
بود .عملیات
که تمام شد،
ششم فروردین
 66من از منطقه
به محل اسکان
اهواز رفتم.
در ً
تقریبا ساعت دو
بعدازظهر بود
که رسیدم اهواز؛
حاجقاسم 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 حاجقاسم
میخواست برای
شرکت در مراسم
او برویم .یعنی
میخواهم بگویم
او بعد از همه این
خستگیها نیروها
را رها نمیکرد
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درعینحال در صحنه نبرد ،حقیقت وجودی
سردار سلیمانی را و فرماندهان تربیتیافته
در مکتب او را و ســـربازان تربیتشـــده در
مکتب او را دارد میبیند و قضاوت میکند.
مردم هم میبینند؛ مردم ســـوریه ،لبنان و
عراق میبینند.
شما ببینید ،نگاه مردم عراق به ملت ایران
نگاه متفاوتی است .ما چه بخواهیم و چه
نخواهیم ،هشتسال با عراق جنگیدهایم.
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 فدا�یی حاجقاسم

گاهیکهپدر و
مادرشرامیبرد
مشهد؛خودش
آنهاراباویلچر از
هتلمیبردحرم،
اجازهنمیداد
کسدیگریببرد.
ً
مثالپدر رامیآورد
میگذاشتتوی
حرم،برمیگشت
مادرشرامیآورد.
گاهیکهدر عراق
بود،میبردشان
کربال؛گاهیکه
در سوریهبود،
میبردشانحرم
حضرتزینب
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درس خوانده اســـت .او در مقطعی با رهبر

میخواهد نیروهایش بر اساس حکم شرعی

و عاشق ملت ایران شدند.

معظم انقالب است ،در مقطعی این ارتباط

عمل کنند .این که االن این داعشی را که اسیر

ساختار جمعیتی عراق ،قبیلهای و عشیرهای

نزدیکتر میشود و در نیروی قدس حداقل

کردهاند ،اسالم درباره روش برخورد با او چه

است .مردم حتی در رأیدادن و انتخابات

بیستسال این ارتباط مستمر وجود دارد.

میگوید ،اسالم درباره جنگ با دشمن چه

هم به ســـران قبیله و عشیره نگاه میکنند.

من اینطور تعبیر میکنم که حاجقاســـم

میگوید ،آیا حق دارند در میدان جنگ به

شما میبینید در خانه ســـران این عشایر،

شاگرد مکتب امام؟هر؟ بود و استاد این مکتب،

زن آسیب برســـانند یا نه .حاال شما ببینید

عکس سردار سلیمانی است .در چه زمانی؟

رهبر معظم انقالب هستند که ایشان تعلیم

استکبار در این مواضع چگونه رفتار میکند.
ما این آموزهها را از مکتب امام ّ
حیمان امام

زمانی که سردار سلیمانی با داعش در عراق
جنگید .پس این مردم به سردار سلیمانی

میدهند و او درس میگیرد و در کنار والیت
رشد میکند؛ او شاگرد است و آقا استاد.

خامنهای میگیریم .او بر این اساس حرکت

عشق میورزند.

پس از آن ،ســـردار ســـلیمانی طبق مرام و

میکند که داعش فریبخورده است ،پشت

مردم عراق در آن زمـــان میدیدند داعش

اندیشه امام؟هر؟ و مرام و اندیشه آقا شاگرد

صحنه او استکبار است .پشت صحنه او رژیم

به سوریه آمد و شکســـت خورد؛ فرمانده

تربیت میکند .شاگردان مکتب سلیمانی

صهیونیستی است .داعش از روی جهل به

نیروها�یی هم که داعش را در سوریه شکست

چه کسانی هستند؟ رزمندگان مدافع حرم:

دام افتاده .باید ببینیم او را میتوانیم نجات

دادند سردار سلیمانی اســـت .حاال داعش

فاطمیون ،زینبیون ،حیدریون ،ســـوریها،

بدهیم یا نه .باید او را بکشیم؟ یا اگر او در
ً
محاصره ما قرار گرفت ،مثال در نبل و الزهرا،

حمله کـــرده به عـــراق ،موصـــل را گرفته،

او همچنین عدهای را هم بهعنوان اســـتاد

ما او را بکشیم یا راهی باز کنیم تا فرار کند که

مشخص کرده که دائم به این شاگردان تأکید

شاید در آینده اصالح بشـــود؟ ما که دنبال

رســـیده نزدیک کربال و نجف ،هدفش هم
تخریب حرم ّ
ائمه است .در این شرایط،

میکنند دقت کنید! اخالق شما روی دیگران

کشتن افراد نیستیم .ما دنبال انتقامگیری

مردم نجف و کربال ساکهایشان را بستهاند

اثر میگذارد ،شما الگوی دیگرانید ،توجه

نیستیم .ما دنبال هدایت جامعه بشری به

و دارند میروند .زن و بچه که نمیتوانند

داشته باشید یک بزرگتر هرگونه رفتار کند،

سمت خداییم.

در میـــدان جنگ بماننـــد .صاحب یکی از

زیردستان او یاد میگیرند .پس او به همه
ً
این نکات توجه میکند؛ مثال این که اگر در

با این نگاه ،ســـردار ســـلیمانی میآید به

هتلهای عراق میگفت همین که شنیدیم

فرماندهانش تعلیم میدهد که دقت کنید!

هواپیمای سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد

میدان جنگ وارد خان های شدید ،این اجازه را

این داعشـــی دارد از ما درس میگیرد و فردا

به زمین نشست ،ما ساکهایمان را گذاشتیم

داشتهاید یا نه؟ حالل بود یا حرام؟

میخواهد به دنیا بگوید مـــا چگونه با او

زمین .این را چه کســـی دارد میگوید ،یک

مکتب امام؟هر؟ ،مکتب اسالم است ،مکتب

برخورد کردیم .بنابراین همان دشمنی که بر

عراقی میگوید با آمدن ســـردار سلیمانی

سلیمانی هم مکتب اسالم است؛ بنابراین او

اثر جنگ روانی دیگران ،علیه ما حرف میزند،

باور کردیم عراق سقوط نمیکند .حاال شما

ایرانیها ،فلسطینیها ،حزبهللا ،انصارهللا.
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میخواهد بیاید شهرهای دیگر را هم بگیرد،

حساب کنید از آن ساعتی که حمله به عراق
آغاز شد و خبر رسید به سردار سلیمانی و او
نیروها را شـــبانه جمعوجور کرد و خودش
راه افتاد آمد به بغداد ،هفت هشت ساعت
بیشتر نشد.
پس حاجقاســـم فقط برای مردم ایران دل
نمیسوزاند ،برای عراقی هم دل میسوزاند.
خدا میخواهد پرده برود کنار و حقایق برای
مردم دنیا روشـــن بشـــود .ما و عراقیها با
هم اینگونه هستیم .ما حاضریم جانمان
را برای یک عراقی بدهیم .این پیام مکتب
سلیمانی اســـت :ما برای نام نیامدهایم.
برای نشان نیامدهایم ،برای زورگو�یی به شما
نیامدهایم.آمدهایم برای شما عراقیها جان
بدهیم.آمدهایم برای شما مردم سوریه جان
بدهیم .این پیام را آن سوری میفهمد ،آن
عراقی میفهمد ،آن لبنانـــی میفهمد ،آن
افغانستانی میفهمد.میفهمد که چرا سردار

شده بود؛ در حدی که پیشبینی کرده بود

سردار سلیمانی چه در دوران جنگ تحمیلی،

سلیمانی بلند میشود میرود به سوریه و

الذقیه بشود پایتخت سوریه و برنامهریزی

چـــه در دوران جنـــگ با تروریســـتهای

عراق و لبنان و افغانستان.

و مقدمات هم مهیا شده بود که در صورت

عـــراق و ســـوریه ،وقتـــی میخواســـت

آن زمانی که دشـــمن دارد در افغانســـتان

لزوم ،نیروهای خودی را که در دمشق داریم

منطقه را شناســـا�یی کند ،خـــودش در خط

مبارزه میکند و تروریستها وارد این کشور

جابهجا کنیم .فرودگاه دمشق در محاصره

مقدم و جلوتر از نیروهـــا در نقطه خطر قرار

شدهاند و دارند با مردم افغانستان میجنگند

بود ،ریف و روســـتاهای اطراف دمشـــق در

میگرفت .او چهلســـال اینطـــور بود .در

و بمبگذاری میکنند و مردم را میکشند،

محاصره بودند و حتی بعضیهایشان سقوط

سیستانوبلوچســـتان اینطور بود .آنجا

سردار سلیمانی میرود به افغانستان .سردار

کرده و به دست داعش و تروریستها افتاده

هم نگفت من را میزنند و من فرماندهام.

سلیمانی بارها در دل حادثه تا پای شهادت

بودند .تروریستها تا پشت دیوار فرودگاه

پس با بیسیم از عقب فرماندهی کنم .در

رفت .این فقط در افغانستان نبود .در جنگ

هم رسیده بودند .بعد از این که این منطقه

جنگ تحمیلی هم به همینگونه بود .بعد

تحمیلی هم همینطور بود .در سوریه ،لبنان

آزاد شـــد ،من رفتم دیدم که تروریستها

از قطعنامه ،دشمن به ســـمت جاده اهواز

و عراق هم همینطور بود.

داخل ســـنگر بتون آرمهای بودند .ســـردار

-خرمشـــهر حمله کرد .من خودم دیدم که

در جنگ 33روزه ،چهل شبانهروز در لبنان

ســـلیمانی به دفعات با هواپیما وارد این

یک خاکریز بود که یک سمت آن عراقیها

ماند و ایران نیامد .جنگ هم که تمام شد،

فضای خطرناک میشـــد .یک روز و دو روز

بودند ،یک سمتش ایرانیها؛ لشکر ثارهللا

مدتی ماند تا اوضاع سر و سامان پیدا کند

هم که نبود .بارها با هواپیما به این فرودگاه

و لشکر المهدی- که فرماندهاش سردار

و تثبیت بشود .در ضاحیه بیروت که محله

میآمد و از همین مســـیر برمیگشـــت .در

اسدی بود -یک طرف خاکریز میجنگیدند.

شیعهنشین لبنان اســـت ،بارها در تهدید

فرودگاه دمشـــق وقتی هواپیمـــا به زمین

آن طرف خاکریز هم عراقیها میجنگیدند.

اســـرائیلیها بود و مدام از این خانه به آن

مینشست ،دشمن گاهی اوقات میفهمید

سردار سلیمانی میگفت در بعضی مواقع ما

خانه میرفت.خدا نمیخواست آنجا شهید

سردار ســـلیمانی در این پرواز است و کنار

و عراقیها قاطی بودیم .نمیفهمیدیم چه

بشـــود .باید میماند ،چون رســـالتهای

هواپیما خمپاره مـــیزد .حتی آمریکا�ییها

کسی ایرانی است وچه کسی عراقی است.

دیگری داشت.

یک بار به او اعالم کردند ما میدانیم تو در

او در این شرایط تا آخر ایستاد و این منطقه

در سوریه ،از سال  90تا آخر مورد تهدید بود.

کدام هواپیما�یی و کجا داری میروی .یا زمانی

را آزاد کرد.

آن روزی که داعش وارد ســـوریه شد ،تمام

که فرودگاه حلب در محاصره دشمن بود ،او

در دوران جنگ ،ایشـــان کنار بازار اهواز در

طراحی ســـقوط دمشـــق انجام شده بود و

با بالگرد به آن فرودگاه محاصرهشده رفت

خانهای مستقر شده بود .وقتی رزمندهها از

نیروها آماده سقوط دمشق بودند .براساس

و آنجا به نیروهایش روحیه داد .خب ،اینها

میدان جنگ خالص میشـــدند ،میآمدند

معادالت نظامی ،ســـقوط دمشـــق قطعی

خطرکردن است.

اهواز در یکی از خانههای خالی اســـتراحت

در جنگ 33روزه،
33روزه،
چهل شبانهروز 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
محلهشیعهنشین
لبنان است،
بارها در تهدید
اسرائیلیها بود و
مدام از این خانه به
آن خانه میرفت.
او را خدا حفظ کرد.
خدا نمیخواست
آنجا شهید بشود.
باید میماند،
چون رسالتهای
دیگری داشت
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میکردند .فکر میکنم عید ســـال  66بود.
سردار سلیمانی ،فرماندهان لشکر ثارهللا
را که خانوادههایشان در اهواز بودند به همراه
ّ
خانواده دعوت کرد .گردانهای ما در سد ِدز
بودند؛ نزدیک دوکوهه ،هوا هم در خوزستان
ّ
گرم بود ولی نزدیک سد دز ،غاری بود در دل
ً
کوه .آنجا آب میآمد و هوا نسبتا خنک بود.
دو کوه نزدیک هم بودند و سایه هم داشت.
سردار ســـلیمانی خانوادهها را به آن محل
دعوت کرد .خودش هم آستینها را باال زد،
یک دیگ بزرگ هم گفته بود آورده بودند.
آتش روشن کرد .گوســـفند کشت .خودش

از ایشانپرسیدم
آقایسلیمانی،
بچههاخوبند؟گفت
اگر منبچههارا
دیدم،احوالشانرا
میگیرم.
خوباستاین
نکتهرابگویم.
یکبار سفرش
شایدپانزدهروز
طولکشید.بعداز
پانزدهروز آمدایران.
در فرودگاهجلساتی
داشت.بعداز
جلسهمیبایست
برمیگشت.از همان
فرودگاهفقطتلفن
کردبهخانهوگفت
منآمدهامفرودگاه
امادارمبرمیگردم
بروم.بچههایش
گفتندچرانمیآ�یی
خانه؟گفتکار دارم
وبرگشتورفت
سوریه

ً
هم حتما به این مسائل توجه و دقت دارد .او
ُ
با خانوادهاش انس داشت .کلیپی از سردار

پرسیدم آقای ســـلیمانی ،بچهها خوبند؟

سلیمانی پخش شده بود که ایشان داشت

گفت اگر من بچهها را دیدم ،احوالشان را

با فرزند یکی از بستگان بازی میکرد .همه

میگیرم.

ِکیف کرده بودند که سردار سلیمانی دارد با

خوب اســـت این نکتـــه را بگویم :یک بار

این کودک بازی میکند .سردار سلیمانی با

سفرش شاید پانزدهروز طول کشید .بعد از

هشتم دی  98بود؛ در این جلسه از ایشان

بچههای شهدا هم اینجور بود.

پانزدهروز آمد ایران .در فرودگاه جلســـاتی

هر عصر جمعه توی خانهاش جلسه روضه

داشت.بعداز جلسهمیبایستبرمیگشت.

داشـــت؛ خودش ،خانمش و بچههایش.

از همان فـــرودگاه فقط تلفن کرد به خانه و

من هم گاهی به این جلسات میرفتم .یک

گفت من آمدهام فرودگاه اما دارم برمیگردم.

روحانی دعوت میکرد که مســـائل دین و

بچههایش گفتند چرا نمیآ�یی خانه؟ گفت کار

احکام شرعی را میگفت .یک مداح هم بود.

دارم و برگشت و رفت سوریه .اما به تربیت

در شبهای زمستان اگر جلسه و برنامهای

بچهها توجه داشت .به بچههای شهدا توجه

نداشت ،شب ساعت  9میخوابید .صبح

داشت .به خانواده شهدا ســـر میزد .حال

اگر ساعت پنجونیم اذان بود ،او ساعت سه

برای این که موضوع خوب جا بیفتد ،دو نکته

بیرون از خانه بود ،میآمد ورزش ،کوهنوردی

را بگویم.

و شنا و قبل از ســـاعت هفت هم در محل

ی به
سردار سلیمانی با همه مشغلههای کار 

کارش بود و شـــب هم اگر جلســـه داشت،

زن و بچهاش توجه میکرد .به پدر و مادرش

ساعت یک و دو میرســـید خانه .در زمان

توجه میکرد .نمیشد ماه بگذرد و به پدر و

فرماندهی نیروی قـــدس اینطور بود که
ً
مثال یک بار چهـــلروز در لبنان بود .بارها

مادرش سر نزند .با پرواز میرفت کرمان .از
کرمان هم تا روستای قناتملک دو ساعت با

در لشکر ،تلفن بود ولی نمیخواستم از آن
ً
استفاده کنم .میگفتم باید بیایم اهواز و مثال

پانزده بیستروز در سوریه و عراق بود؛ اما

ماشین میرفت .گاهی اوقات با پرواز ساعت

میدیدی در مجموع ده ساعت هم نخوابیده

یازده و نیم پنجشنبه شب میرفت کرمان.تا

بروممخابراتوتویصفبایستموتلفنکنم

بود .وقتی میآمد ایران دیگر رمق نداشت.

میرسید قناتملک دیگر صبح بود .عصر

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
بهخوبی پذیرا�یی کرد.
خاطره دیگـــری هم دارم .من قبل از ســـال
 65بهعنوان مسئول تبلیغات ،در عملیات
رفتوآمد میکردم .از ســـال  65دیگر آمدم
مستقر شدم ،اما خانواده را نیاورده بودم.
خانواده در شهرستان بودند و من اهواز بودم.

به خانه .برای همین ،پانزده بیستروز بود

میخواست با بچههایش باشد ولی دیگر از

جمعه هم با پرواز ســـاعت  9شب از کرمان

که با خانه تماس نگرفته بودم .نمیدانم چه

خستگی و بیخوابی میافتاد .با این حال،

برمیگشـــت .گاهیاوقات با پرواز ساعت

کسی به سردار سلیمانی این موضوع را گفته

حتی اگر با سختی و مشقت هم بود ،به تفریح

پنج صبح شنبه میآمد تهران که به جلسات

بود که ایشان آمد ،عصبانی هم بود و گفت

بچههایش توجه میکرد .بعضی جمعهها

برسد .گاهی که پدر و مادرش را میبرد مشهد

چرا زنگ نمیزنی به خانوادهات؟ ببینید،

کنار هم بودند یا بچهها را مشهد میبرد.

وقتی او به من اینگونه میگوید ،خودش

آخرین جلسهای که با ایشان داشتم ،یکشنبه

خودش آنها را با ویلچر از هتل میبرد حرم.
ً
اجازه نمیداد کس دیگری ببرد .مثال پدر را
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میآورد میگذاشت توی حرم ،برمیگشت

یک ساعت و نیم فرق میکند .نصف شب

میگذاشت و همهشان را با خانواده دعوت

مادرش را میآورد .گاهـــی که در عراق بود،

هم کارش داشتند .یک جا را آرام میکرد ،یک

میکرد ،گاهی میبردشان مشهد ،یک بار هم

میبردشان کربال؛ گاهی که در سوریه بود،

جای دیگر فتنه میشد .یک جا را آرام میکرد،

میبردشان حرم حضرت زینب.
نکته دیگر ،توجه او به خانواده شهداست

یک جای دیگر جنگ میشـــد .باید همه را
ً
اداره میکرد؛ مثال دو تا گروه با هم به اختالف

که اشـــاراتی به آن کردم .ببینید ،شما یک

میخوردند ،باید اینها را آرام میکرد.

سردار سلیمانی میشنوید ،یک زندگی هم از

این ماجرا�یی که میخواهم بگویم مربوط به

مردم میبینید؛ اما او استثنا بود .شبانهروز

سال  91یا  92است؛ ما جلسهای داشتیم که

ت سال و خردهای
میدوید .من در این هش 

تا ساعت هشت شب طول کشید ولی تمام

که با ایشان بودم ،نشد در جلسهای راحت

نشد .دیگر همه خسته بودند و قرار شد بقیه

و خصوصی کنار هم بنشینیم درددل کنیم.

جلسه را فردا ساعت ششونیم ،هفت صبح
ً
ادامه بدهیم .معموال من قبل از جلساتی که

بود .درعینحال با همه مشغلهها به زوایای
ً
موضوع نگاه میکرد .مثال اگر قرار بود برویم

داشتیم ،میرفتم داخل اتاق میدیدمش
و وقتی ساعت جلســـه میرسید ،او در را باز

همیشه مشـــغول رفتوآمد و اینور آنور

قم خدمت علما ،صبح سحر راه میافتادیم

میکرد و همه میآمدند داخل .آن روز وقتی

که اولوقت آنجا باشیم .تا شب خانه هفت

قبل از جلسه به اتاقش رفتم ،به من گفت:
دیشب ســـاعت هشـــت که از جلسه آمدم

من کسی را مثل
سردار سلیمانی
سراغ ندارم که
ارتباطش را با
نیروهای جبهه
از دوران جنگ
تا آخر عمر حفظ
کرده باشد .هر
سال چند جلسه با
آنها داشت.گاهی
اوقات تهران
برنامه میگذاشت
و همهشان را با
خانواده دعوت
میکرد .گاهی
میبردشان
مشهد .یک بار هم
همهشان را جمع
کرد خوزستان برای
بازدید از
ّ
مقر لشکر ثارهللا

همهشان را جمع کرد خوزستان برای بازدید از
ّ
مقر لشکر ثارهللا و محلهای عملیات لشکر.
چند روز آنجا جمعشان کرد که یاد آن دوران
زنده بشـــود و آنها خاطرات دوران جنگ را
بگویند .آن سفر ،شد ســـفر خاطرهگو�یی که
همه دور هم جمع بشوند.
به ثبت خاطرات توجه میکرد .مرکزی را در
کرمان راه انداخت به نام حماسه ثارهللا که
خاطرات پدر و مادرهای شهدای کرمانی را
جمعآوری کرد .بعد این طرح را کشوری کرد.
رفت با فرماندهان سپاه صحبت کرد .گفت
پدر و مادر شهدا ّ
سنشان رفته باال.بعضیها
از دنیا میروند .نکند ایـــن خاطرات خاک
بشود .در کل کشـــور ،همه این خاطرات را
ثبت کردند .سال  75کنگره شهدای کرمان را

هشت نفر از علما و مراجع را میرفتیم .حاال
ً
در این سفر ،مثال اگر بنا بود ساعت  9صبح

بیرون ،رفتم اصفهان جانبازی از دوران جنگ،

دایر کرد .شاید بشود گفت بهترین کتابهای

جلسه شروع بشود ،قبلش میرفت خانه یک

از جانبازان لشکر ثارهللا در اصفهان است.

کنگرههای شهدا ،مربوط به کنگره شهدای

فرزند شهید .جلسه تا ظهر طول میکشید.

دیشب رفتم خانه این جانباز .بهش سر زدم.

کرمان اســـت؛ چون کار را به دست کاردان

میخواســـتیم ناهار بخوریـــم .میرفتیم

صبح هم با پرواز آمدم که به جلسه برسم.
ً
همراهان ایشان در آن سفر بعدا گفتند وقتی

داد .ما میگوییم کار را به دست کسی بده که
میفهمد؛ لذا ایشان کار را به نویسنده جنگ

فشرده ،یک زیارت حضرت معصومه هم

سردار سلیمانی به خانه این جانباز قطع نخاع

و به بچههای حوزه هنری داد که بنویسند.

میرفت .گاهی اوقات سخنرانی هم داشت.

ویلچری میرود ،به زن و بچهاش میگوید

اولین موزه جنگ ایران ،در کرمان بود که آن

خانه یک فرزند شهید دیگر .در این برنامه

این برنامه یک سفرش بود .تازه تهران هم

شما بروید بخوابید ،من هستم ،تر و خشکش

را هم او تأسیس کرد.

که میآمد ،خالص نمیشد که بگوییم خب

میکنم .این جانباز سال  94شهید شد.

کارهایش را هـــم مثل بچههـــای خودش

میرود به خانه ،میگیرد میخوابد تا صبح.

من کسی را مثل سردار سلیمانی سراغ ندارم

میدانست؛ لشـــکر ثارهللا را بچه خودش

نه ،دیگران شبانهروز با ایشان کار داشتند.

که ارتباطش را با نیروهای جبهـــه از دوران

میدانســـت ،موزه جنـــگ را بچه خودش

ســـاعتها هم در کشـــورهای مختلف فرق

جنگ تا آخر عمر حفظ کرده باشد .هر سال

میدانســـت ،مرکز حماســـه ثارهللا را بچه

میکند .ساعت لبنان و سوریه با ساعت ایران

چند جلسه با آنها داشت .گاهی تهران برنامه

خودش میدانست .میگفت باید از اینها
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در بحبوحهکارهای
نیرویقدسو
جنگهایمنطقه
واینهمهمشغله
کاری،اینگونهبود.
توجهداشتکه
بایدآنبچهشهید
لشکر ثارهللاراببرد
خدمتآقا.وظیفه
خودمیدانستکه
آنیکیبچهشهید
راببردمشهد.باید
بهآنیکیتلفنکند
ببیندمشکلیندارد.
میگفتبابایاین
بچهزیر دستمن
بودهوشهیدشده.
منبهوسیلهاو
آمدهامباال.حاالباید
بههمسرشوبه
بچههایش
توجهکنم

مراقبت کنم .در بحبوحـــه کارهای نیروی

ســـیزدهم دی ماه که شهید شـــد ،خیلیها

امروز ّ
ولیفقیه تضعیف بشود ،اسالم از بین

قدس و جنگهای منطقه و اینهمه مشغله

آمدند منزل ایشان .من هم آنجا بودم .به

میرود و ما باید پشـــت سر والیت حرکت

کاری ،اینگونه بود .توجه داشت باید آن

آنها گفتم نگاه کنید ،اینجا موزه نیست ،اینجا

کنیم .بنا داشت آنها را به این مسیر دعوت

بچهشهید لشـــکر ثارهللا را ببرد خدمت آقا.

مهمانخانه سردار سلیمانی است؛ دیوارش

کند و حقایق امروز جهان اســـام و عظمت

وظیفه خود میدانست که آن یکی بچهشهید

را نگاه کن ،عکس شـــهدای لشکر ثارهللا را

را ببرد مشهد .باید به آن یکی تلفن کند ببیند

زده ،عکس عماد مغنیه را زده ،عکس احمد

مشکلی ندارد .میگفت بابای این بچه زیر

کاظمی را زده.

والیت فقیه را برای آنها تبیین کند .مراجع
ً
هم اگر نکاتی داشتند علنا مطرح میکردند
ً
و او جواب میداد .مثال ســـؤال میکردند

دست من بوده و شهید شده؛ من بهوسیله

موضوع بعدی ،ارتباط ایشان با علماست.

در ســـوریه چه خبر است و شما آنجا چه کار

او آمدهام باال .حاال باید به همســـرش و به

ایشان با علمای ایران و جهان مرتب جلسه

میکنید.

بچههایش توجه کنم.

داشـــت .علمای مصری ،لبنانی ،ســـوری،

در دو ســـفری که ما به قم رفتیم ،شاید به

سال گذشته چند نفر از این بچهها را بردیم

عراقی ،یمنی ،کویتی ،بحرینی و هر جا�یی که

خانـــه ده دوازده یا چهارده عالـــم و مرجع

خدمت رهبر معظم انقالب ،بعد هم قرار بود

شما حساب کنید .حتی با علمای مسیحی.

رفتیم .ایشان در هیچکدام از این جلسات ،از

بروند حاجقاسم را ببینند .او فردایش به من

خودش در سخنرانی سال  89قسم میخورد

خودشنگفت.علمابهاوعشقمیورزیدند.

گفت :اینها آمدند خانه من.من هم دیشب

میگفـــت وهللا من همه علمای شـــیعه را

من میدیدم بعضی از مراجع حتی با پای

بدون محافظ و بدون راننده ،پیاده با این

میشناسم ،با همهشـــان جلسه داشتهام

برهنه به استقبال او میآمدند و تا دم در او

بچهها راه افتادم رفتیـــم امامزاده ــ نزدیک

و بعد گفت وهللا مـــن هیچکـــس را میان

را بدرقه میکردند .خب ،این مهم است .آنها

خانهشان امامزاده پنج تن اســـت ــ زیارت

تهللاالعظمی خامنهای
روحانیت بهتر از آی 

کردیم و با هم برگشتیم تا این بچهها احساس

نمیدانم.

احترام قائل بودند برای سردار سلیمانی.
ّ
ایشـــان هم اهل مماشـــات و تقیه نبود؛

ً
در دیدار با علما معموال گزارشی از وضعیت

حرفش را مـــیزد که ما باید پـــای انقالب

بود .بچههای شهدا میآمدند تا او را ببینند و

منطقه میداد تا آنها در جریان باشند که در

بایستیم و از انقالب و آقا حمایت کنیم.

اگر وقت نداشت ،زمان ناهار میگفت بچه

سوریه و عراق چه خبر است و مباحث کاری

سردار سلیمانی میگفت من از آقا چیزها�یی

شهید آمده ،بیاید کنار من بنشیند تا با هم

خودمان در منطقه را مطرح میکرد؛ اما یک

دیدهام که نمیتوانم ایشان را رها کنم .ذوب

ناهار بخوریم.

نکته را بدون رودربایستی میگفت که در

در خانهشان عکس همه فرماندهان شهید

وصیتنامه هم به آن اشاره کرده .این که ما

در والیت بود .اگر آقا تدبیری داشت ،این
ً
تدبیر باید اجرا�یی میشـــد؛ مثال میگفت

لشکر ثارهللا را به دیوار زده بود .این اواخر

باید جمهوری اسالمی را حمایت کنیم .شما

حرف آقاست که باید برویم سوریه .چه کسی

در اتاق کارش تابلو�یی نصب کرده بود که

باید بیایید به میدان ،ما هیچکس را بهتر از

حاضر است اینگونه مثل سردار سلیمانی

عکس شـــهدای لشـــکر ثارهللا ،حزبهللا،

آقا نداریم .ایشان مالحظه هم نمیکرد حاال

برای انقالب کار کند؟ چه کسی حاضر است

شهدای سوریه و عراق و شهدای مدافع حرم

ما در محضر یک مرجع تقلید هستیم و خوب

در طول چهلسال بیســـتروز ،بیستروز

در آن بود .میخواست اینها جلوی چشمش

نیست آقا را تبلیغ کنیم و از آقا مایه بگذاریم،

سراغ زن و بچهاش را نگیرد؟ من به خانواده

باشند .با اینها زندگی میکرد.

نه! بنا داشت رک و پوستکنده بگوید اگر

سردار ســـلیمانی گفتم شـــما هیچ زمانی

یتیمی نکنند .در اتاق کارش هم همینطور
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آرامش نداشتید .از آن روزی که خانم ایشان

نبودم ،ولی یک روز به خودش گفتم که آقای

استادهای دیگری هم داشت که هیچوقت

«بله» را به سردار ســـلیمانی گفته ،ایشان

ســـلیمانی! حاضری رئیسجمهور بشوی؟

از آنها جدا نشـــد :فرماندهان شهید لشکر

فرمانده جنگ بوده ،آن روزی هم که شهید

گفتم مـــن مخالفم ،ولـــی میخواهم نظر

ثارهللا .او از سال  65تا لحظه شهادتش با

شده فرمانده جنگ بوده .دامنه این جنگ

خودت را بدانم .گفت اگر آقا به من تکلیف

مهدی زندی زندگی میکرد ،با جانشـــین

گستردهتر هم شده .هر بار که ایشان از خانه

کنند که بیا رئیسجمهور بشو ،آنقدر پیش

لشکر ثارهللا حاجقاسم میرحسینی زندگی

میآمده بیـــرون ،معلوم نبوده برمیگردد

آقا گریه میکنم تا دســـت از سرم بردارند.

میکرد ،با حاجیونس زنگیآبادی ،فرمانده

یا برنمیگردد .خودش میآید یا جنازهاش

همه قدرت را بـــا چنگ و دندان میگیرند.

تیپ امامحسین زندگی میکرد ،با مهدی

را میآورند .نزدیک چهلســـال اینجوری

همه تا احســـاس میکنند کـــه میتوانند

مغفـــوری ،فرمانده بســـیج کرمان زندگی

زندگیکردن خیلی ســـخت اســـت دیگر.

چهار تا رأی جمع کننـــد ،میپرند تا قدرت

میکرد.

ایشان ،هم خودش خستگی را نمیشناخت

را بگیرند اما او دنبال قدرت نبود .جوانی

این یــک نکتــه اســت؛ امــا نکتــه مهمتــر این

و خانوادهایشان محکم بودند و هستند.

نامه نوشته بود به ایشان که بیا کاندیدای

کــه حاجقاســم از اول زندگـیاش میخواهد

من االن وقتی نگاه میکنم ،میبینم ایشان

ریاست جمهوری بشو .من اگر جای ایشان

پشــت ســر یــک نفــر مخفــی بشــود تــا

میدوید .ســـحر از خواب بلند میشـــد،

بودم و نمیخواستم کاندیدا بشوم ،نامه
ُ
را میانداختم توی خردکن و میگفتم این

خــودش را نبینــد .در کرمــان هــم وقتــی
میخواهــد بگویــد مــن کــیام ،میخواهــد

میرفت ورزش میکرد .جسمش را آموزش

چیســـت که نوشـــته؛ اما او اینطور نبود.

یوســفاللهی مطــرح بشــود ،یوســفاللهی

میداد تا بتواند مثـــل دوران جنگ از کوه

نمیگفت حاال یک نفر چیزی نوشته ،بلکه

بــزرگ بشــود .چگونــه؟ چــون همــه ســؤال

در دوره اخیر حتی از دوران جنگ هم بیشتر

برود باال و هیچکس به پای او نمیرســـید.

جواب نامـــهاش را داد .ایـــن عین عبارات

میکننــد ایــن یوســفاللهی کیســت کــه

خب شوخی نیست .کسی بیستودو سال

سردار ســـلیمانی اســـت« :افتخار من این

در نیروی قدس دارد شـــبانهروز میدود و

است که سربازصفر بر سر پست دفاع از ملتی

حاجقاســم میخواهــد کنــار او دفــن بشــود.
ً
خــب ،معمــوال هــر آدمــی میگویــد آقــا مــن

خستگی هم ندارد .یکبار به ایشان گفتم

هســـتم که امام(رحم ةهللاعلیه) میفرمود

سردار سلیمانی! تو هنوز از جوانهای االن

جانم فدای آنها باد .من سرباز صفرم .روی

را ببریــد کنــار قبــر فــان شــخصیت بــزرگ
ً
دفــن کنیــد ،مثــا اگــر مــن بگویــم مــرا ببریــد

جوانتری .گفت بعضی از جوانها سه روز

قبرم بنویسید سرباز؛ ننویسید سردار ،سپهبد،

کنــار قبــر امــام؟هر؟ دفــن کنیــد ،دلیلــش ایــن

با من میآیند ،میبرنـــد .از جوانها بهتر

فرمانده نیروی قدس ،نه.بنویسید سرباز.

اســت کــه میخواهــم از پرتــو امــام؟هر؟ نــور

میدوید .یک بار هم نبرید ،یک بار هم شک

هیچ چیز دیگری ننویسید ».این حرفهای

بگیــرم .حــاال حا جقاســمی کــه خــودش

نکرد در راهش که حاال من بروم ســـوریه یا

او شعار نبود.

خورشــید اســت ،اگــر میخواهــد بــرود کنــار

نروم ،ادامه بدهم یا ندهم.

حاال درباره این که چطور ســـردار سلیمانی

قبــر یوســفاللهی دفــن بشــود ،پــس ایــن

سال  96به ایشان فشار آوردند کاندیدای

اینگونه شـــد ،هر کســـی چیزی میگوید.

نشــان میدهــد یوســفاللهی کیســت .و

ریاست جمهوری بشود .بارها افراد به من

بعضیهـــا میگویند او اســـتاد داشـــت و

حاجقاســم حتــی بعــد از شــهادتش هــم

گفتند برو وســـاطت کن که ایشان بیایند

اســـتادش که بود و چه بود؛ اما من نگاهم
این است که استادش ّ
ولیفقیه بود .البته

میخواســت دیــده نشــود.

رئیسجمهور بشـــوند .من البتـــه موافق

جوانی نامه نوشته
بود به ایشان که بیا
کاندیدای
ریاست جمهوری
بشو؛ من اگر جای
ایشان بودم و
نمیخواستم
کاندیدا بشوم،
نامه را میانداختم
ُ
توی خردکن و
میگفتم این
چیست که نوشته؛
اما او اینطور
نبود ،نمیگفت
حاال یک نفر چیزی
نوشته ،بلکه جواب
نامهاش را داد .این
عین عبارات سردار
سلیمانی است:
«افتخار من این
است که سربازصفر
بر سر پست دفاع
از ملتی هستم که
امام(رحم ةهللاعلیه)
میفرمود جانم
فدای آنها باد .من
سرباز صفرم؛ روی
قبرم بنویسید
سرباز .ننویسید
سردار ،سپهبد،
فرمانده نیروی
قدس ،نه .بنویسید
سرباز .هیچ چیز
دیگری ننویسید».
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هم در رزم فرمـانده
بودو هــم در تقــوا

ســردار ســرتیپ پاســدار ســیدمحمد حجــازی ،جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب

بینالمللـی و نیـروی سراسـری بـرای حضـور
در خلیـج فـارس بـه وجـود بیاورنـد ،ولـی
نتوانستند .از برجام خارج شدند و خواستند
کشـورهای اروپا�یـی را بـا خودشـان همـراه
کننـد ،ولـی نتوانسـتند؛ در همیـن معاملـه
قـرن خیلـی تلاش میکننـد کشـورهای
مختلـف را بـا خودشـان همـراه کننـد ،ولـی
نتوانسـتهاند و نمیتواننـد؛ بنابرایـن از
نظـر سیاسـی و دیپلماسـی هـم شکسـت
خوردهاند .شـاید تنهـا چیزی که بـرای آمریکا
ی اسـت که آن
باقـی مانده ،قـدرت اقتصـاد 

اســـامی ســـالها همـــکار ســـردار شـــهید حاجقاســـم ســـلیمانی بـــوده و تـــا آخریـــن ســـاعات زندگـــی ایـــن

هـم بـه چالـش کشـیده خواهـد شـد.

بزرگم ــرد مجاه ــد ،پی ــش از عزیم ــت ایش ــان از لبن ــان ب ــه ع ــراق ،توفی ــق داش ــته در کنارش ــان باش ــد .ب ــه دلی ــل

آنهـا چـون ابـزار دیگـری در اختیـار ندارنـد،

همراه ــی نزدی ــک ،خاط ــرات او از آخری ــن دی ــدار ب ــا حاجقاس ــم ش ــنیدنی اس ــت .گفتوگ ــو ب ــا س ــردار حج ــازی

بـه سلاح تحریـم اقتصـادی و مجازاتهـای

ب ــرای م ــا فرصت ــی مغتن ــم ب ــود ت ــا بتوانی ــم گوشــهای از ویژگیه ــای ش ــخصیتی و مدیریت ــی ش ــهید س ــلیمانی

اقتصادی رو آوردهاند؛ وگرنـه از نظر نظامی،

را منعکس کنیم و تحلیل او را از چرا�یی اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور حاجقاسم بشنویم.

دیپلماسی ،تکنولوژیکی و از بسیاری جهات،
ناتوانیهای آنها برمال و آشکار شده و در یک

ی به همه کشورهای
ندادند و این پیامی منف 

جملـه ،هیمنـه آمریـکا ،سـلطه آنهـا و وجهه

درباره شهادت سردار سلیمانی ،فارغ

در محور آمریکا بود؛ اینکه آمریکا از خودش

ابرقدرتیشـان فـرو ریخته اسـت .البتـه این

از نحـوه شـهادت ایشـان بایـد بـه آن

نمیتواند دفاع کند ،چه برســـد به اینکه

عرض مـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آمریکا

م آمریکا
پرداخته شود ،چرا�یی تصمی 

بخواهد از دوستان و همپیمان خود دفاع

بـرای انجـام ایـن جنایـت تروریسـتی

کند .بنابراین قدرت بازدارندگی آمریکا ضربه

یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه

اسـت.

میدانیـم

در

دنیـا،

خورده و دیگر هیمنه و سلطه و قدرت سابق

پروتکلهـای امنیتـی بـرای افـراد و

را ندارد.

شـخصیتهای برجسـته وجـود دارد
ً
که معموال تمام کشـورها خود را ملزم

نکتـــه دوم ،شکســـت تکنولوژیکـــی
آمریکا�ییهاست.وقتیپهپادبسیار پیشرفته

بـه رعایـت آن میداننـد .چـرا آمریـکا

آنها با پدافند هوا�یی و بومی ایرانی ساقط

دستبهاینجنایتزد؟

میشود ،این یک شکســـت تکنولوژیکی

آمریکا�ییهادر سالهایاخیر باشکستهای

اســـت؛ وقتی انصارهللا یمن به پاالیشگاه

بزرگ و متعدد سیاســـی مواجه شـــد ه و در

آرامکو و تأسیســـات نفتی عربستان حمله

قدرتبازدارندگی،
قدرتتکنولوژیکی
وقدرتسیاسی
آمریکاروبهافول
ونمودار آننزولی
استواینتلقیو
جمعبندیدر منطقه
بهوجودآمدهکه
آمریکانمیتواند
از خودش و از
همپیمانانخودش
دفاعکندودر نتیجه
دیگر قدرتینیست
کهبایداز اوترسید

پایان یافته و تمام شده و هیچ قدرتی ندارد.
نـه ،نمیخواهـم 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 جمعبنـدی در
منطقه بـه وجود آمـده که آمریـکا نمیتواند
از خـودش و از همپیمانـان خـودش دفـاع
کنـد و در نتیجه دیگـر قدرتی نیسـت که باید

چند بعد ،شکســـتهای جدی خوردهاند.

ی پیشرفتهای
میکند و سامانههای پدافند 

از او ترسـید.

یکی از این شکستها در حوزه بازدارندگی

که آمریکا در اختیار دولت سعودی گذاشته،

با درنظرگرفتن این موارد ،آمریکا�ییها به این

آنهاست .بازدارندگی آمریکا به شکل بسیار

نمیتواند حمله را کشف و با آن مقابله کند،

نتیجه رسیدند که باید شوکی وارد کنند تا با

قابلمالحظهای خدشهدار شده و دیگر آن

اینبیانگر شکستتکنولوژیکیآمریکاست.

این شوک به زعم خودشان مثبت ،بتوانند

قدرت گذشته را ندارد .در سالهای گذشته،

وقتی اســـرائیلیها دائم از پیشرفتهای

مسیر را عوض کنند  ،بنابراین دست به این

اگر آمریکا چشـــمغرهای میرفت و تشری

تســـلیحاتی و ســـاحهای دقیق حزبهللا

اقدام زدند.

میزد یا پیغامی برای یک طرفی میفرستاد،

جزع و فزع میکنند ،این یعنی پیشـــرفت

همه حساب کار دستشان میآمد و از این

تکنولوژیکـــی جبهه مقاومت و شکســـت

به نظرتان چرا آمریکا حاجقاسم را
برای ترور انتخاب کرد؟

جهتکهابرقدرتبوداز آنتبعیتمیکردند؛

تکنولوژیکیآنها.

اما امروزه قـــدرت آمریکا در دنیا به چالش

بعـد دیگـر ،شکسـتها و ناکامیهـای

میشد هر فرمانده دیگری غیر از حاجقاسم

ی در آمریکا
کشیده شده و دیگر این توانمند 

ی اسـت که آمریکا�ییها بـا آن مواجه
سیاسـ 

ســـلیمانی را هدف قرار دهند و دســـت به

وجود نـــدارد .مالحظه کردیـــد ،در ماجرای

شـدهاند .در سـالهای اخیـر ،آمریکا�ییهـا

اقدام دیگری بزنند ،بهعنوان مثال نقطهای

ساقطشدن پهپاد پیشرفته آمریکا�یی توسط

در قضایای متعـددی در مجامع بینالمللی

را بمباران کننـــد ،اما ایـــن گزینهها چنین

ایران،آمریکا�ییهاهیچعکسالعملینشان

تنها ماندنـد و بارها تالش کردنـد یک اجماع

بازتاب گستردهای بههمراه نداشت .آنها
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میخواستند یک کار بزرگ در ابعاد جهانی
انجام بدهند؛ کاری که بازتابهای گسترده و
بینالمللی داشته باشد .البته شرایط داخلی
آمریکا هم روی این تصمیـــم و اقدام مؤثر
بوده و آنها را هم نمیشود نادیده گرفت؛
ً
مثال همین که آمریکا در آستانه انتخابات
بود و زمزمههای اســـتیضاح آقای ترامپ
ً
هم به گوش میرســـید و قطعا اینها هم در
این تصمیم بیتأثیر نبوده .حتی فشارها�یی
که رژیم صهیونیستی بر آمریکا وارد کرده و
مطالباتیکهاز آمریکابرایحمایتاز خودش
داشتهاستواینکهرژیمصهیونیستیبهاین
جمعبندیرسیدهبودکهحاجقاسمسلیمانی
جایگزینندارد،در اینتصمیمبیتأثیر نبوده
است.
اسـرائیلیها در تحلیلهـای خودشـان
میگوینـد گاهـی ترورها�یـی کـه انجـام

برگـزار شـد ،بزرگتریـن پاسـخ بـود؛ یعنـی

حضور مردم در تشییع سردار سلیمانی فقط

دادهانـد بـه ضررشـان تمـام شـده اسـت.
ً
مثلا میگوینـد دبیـرکل قبلـی حـزبهللا را

یـک «نـه» بـزرگ و بیسـابقه سراسـری در

حمایت و دفاع و یـک بزرگداشـت برای یک
ً
شـخص نبود؛ اگرچه انصافا سردار سلیمانی

جهان اسلام و میان آزادیخواهان جهان به
ً
آمریکا بود و آنها قطعا انتظار نداشـتند که با

یـک فرمانـده بیبدیـل و یـک فـرد بسـیار

آمـد و او سیدحسـننصرهللا اسـت .بنابراین

چنین واکنشی مواجه بشوند .پاسخ نظامی

خودسـاخته و متعالـی بـود ،امـا بسـیاری از

میگویند گاهـی این ترورها نهتنهـا به نفع ما

ایـران و حملـه بـه پایـگاه عیناالسـد هـم بار

کسـانی که در این اجتماعات شـرکت کردند

نیست بلکه به ضرر ماسـت .اما در جاها�یی

دیگـر بـه آنهـا ثابـت کـرد قـدرت بازدارندگی

او را از نزدیـک نمیشـناختند .بهعنـوان

افراد و عناصری هستند که جایگزین ندارند،

آمریکا�ییها و تسـلط و سـلطه تکنولوژیکی

مثـال ،کسـانی کـه در هنـد بـه خیابانهـا

اینهـا منحصربهفردنـد و کسـی نمیتوانـد

آنها پایـان یافته اسـت .نشـان داد آنهـا دیگر

آمدنـد و تظاهـرات کردنـد ،شـاید اولیـن بـار

جـای آنهـا را پـر کنـد .در مـورد حاجقاسـم

قـدرت بالمنـازع و تعیینکننـده مسـیرها و

بود که اسـم قاسم سـلیمانی را میشنیدند،

سـلیمانی هم به همیـن جمعبندی رسـیده

سرنوشـت جهـان نیسـتند.

ولـی همیـن کـه فهمیدند او کسـی اسـت که

بودنـد و لـذا فشـار صهیونیسـتها بـر

اینهــا گمــان میکردنــد بــا تــرور ســردار

با تروریسـم مبـارزه کرده ،بـا اسـرائیل مبارزه

آمریکا�ییها برای چنین اقدامـی را هم نباید

ســلیمانی نفسهــا در ســینهها حبــس

کـرده و بهدسـت آمریکا�ییهـا بـه شـهادت

از نظـر دور داشـت .اگرچـه صهیونیسـتها

خواهــد شــد و همــه ســر تعظیــم در برابــر

رسـیده ،برایشـان کافی بـود بیاینـد و فریاد

بعـد از ایـن تـرور ،پشـت سـر آقـای ترامـپ

آمریــکا فــرود خواهنــد آورد ،امــا نتیجــه

اعتـراض خودشـان را علیـه آمریکا�ییهـا

پنهان شـدند و کمتر اظهارنظـر کردند و حتی

عکــس ایــن بــود .امــروز آمریکا�ییهــا بــرای

بلنـد کننـد .ایـن حضـور ،دفـاع از یـک خـط

نخسـتوزیر رژیـم صهیونیسـتی بـه وزیران

اینکــه کســی در عــراق یــا دیگــر مناطــق بــه

اسـت ،دفاع از یک تفکر اسـت ،دفاع از یک

خودش ابلاغ کرد که کسـی اظهارنظـر نکند،

آنهــا حملــه نکنــد ،بــه التمــاس افتادهانــد

مکتـب اسـت .همانطور کـه مقـام معظم

ولـی ایـن دلیـل نمیشـود کـه مـا دسـت

و در وحشــت و خــوف سراســری بهســر

رهبری فرمودند ،شهیدسلیمانی درحقیقت

جنایتـکار اسـرائیلیها و نقـش آنهـا را در این

میبرنــد و آن شــوک مثبتــی که مدنظرشــان

حامـل پیام یـک مکتـب اسـت ،رسـاله یک

حادثـه نادیـده بگیریـم .بنابرایـن آنهـا بـه

بــود بــه یــک شــوک منفــی تبدیــل شــد.

مکتـب اسـت و او بـا فکـر و عمـل خـودش

تـرور کردیـم ،فـردی خطرناکتـر از او روی کار

دنبـال یـک شـوک تغییردهنـده بودنـد تـا

حضور مردم در
تشییع سردار
سلیمانیفقط
حمایت و دفاع
و یک بزرگداشت
برای یک شخص
نبود ،این حضور،
دفاع از یک خط
است ،دفاع از یک
تفکر است ،دفاع از
یک مکتب است

تجسـمدهنده ایـن تفکـر و اعتقـاد بـود.

جـو سـنگینی را کـه علیـه آمریکا�ییهـا بـه

بهتشییعباشکوهشهیدسلیمانیو

وجود آمده بود،بشکنند و معادالت را تغییر

شهدایمقاومتاشارهکردید.عجیب

میخواهیم بـــه بررســـی ابعاد

بدهند .البته به چنین دسـتاوردی نرسـیدند

بودکهدر برخیکشورهامانندهندهم

شـــخصیتی حاجقاســـم بپردازیم.

و نخواهنـد رسـید .همیـن حضـور میلیونـی

مردم به ســـوگواری و بزرگداشـــت

باالخره شما سالها با ایشان همکار و

مـردم در مراسـم تشـییع و اجتماعاتـی کـه

شهیدسلیمانی پرداختند .دلیل این

همرزم بودهاید و بیان برخی ویژگیها

برای حاجقاسـم سـلیمانی در ایـران و جهان

حضور چهبود؟

وخاطراتاز زبانشماشنیدنیاست.
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

درباره شـــهید ســـردار ســـلیمانی ،شاید

جابهجا�ییها و مسافرتها مطالعه میکرد.
ً
مثال در هواپیما به محض نشســـتن روی

افراد و فرماندهـــان زیرنظر خودش توجه

بیان را رهبر معظم انقالب داشتند و همه

صندلی ،کتابی درمیآورد و مطالعه میکرد.

میکردکه آیا کسی مشـــکلی دارد که به آن

بزرگانی که در ایـــن زمینه صحبت کردند و

کتابهای مختلف هـــم میخواند؛ رمان،

رسیدگی کند؟ سفارش او را میکرد و خالصه

گفتند ،اینها همه در جای خودش محفوظ

کتابها�یی با موضوع تاریخ اسالم و حتی

اینکه ایشـــان در اوج قاطعیت ،محبت و

اســـت؛ اما آنچه بنده از شهیدســـلیمانی

مربوط به فروپاشی سوسیالیسم و نظامهای

رأفت داشت.

میتوانم بیان بکنم این است که ایشان
ً
انصافـــا یـــک شـــخصیت منحصربهفرد

کمونیستی در جهان .بخشها�یی از کتابها
ً
را هم عالمتگذاری که بعدا برگردد و بیشتر

بود؛ یعنی دفاع از انقالب و نظام اسالمی

روی آنها دقت کند.

فرماندهـــان گفتنـــد ایشـــان یک

و پایبندی به مکتب امامخمینـــی؟هر؟ را از

در عبادت هم وقت میگذاشت ،بعد از نماز

نوجوانی و جوانی شروع کرده بود ،اقدام

مدت زیادی سر سجاده مینشست و ذکر

فرمانـــده جنگاور مســـلط بر عرصه
ً
نظامی بود .لطفا در این باره توضیح

عملی را بهعنوان یک رزمنده و بهعنوان یک

میگفت .بعضی از دوستان گفتهاند وقتی

دهید.

مجاهد در جبهههای نبرد شروع کرده و در

ورزش میکرد و وقتها�یی که در اســـتخر

حاجقاســـم ســـلیمانی از میدان نبرد باال

این جبههها بزرگ شده بود .سردار سلیمانی

راه میرفت یا کوهپیما�یی میکرد ذکر هم

آمد .از رزم انفرادی تا فرماندهی لشکر 41

چهلسال در جبهه بود؛ فقط این نبود که

میگفت .یکی از برادران میگفت یکبار

ثارهللا و بعد فرماندهی نیروی قدس ،رشد

در دوران داعش و این چندســـاله در جبهه

رفتم در حین ورزشکردن با ایشان صحبت

بسیار سریع و قابلمالحظهای داشت و در

باشد .او چهلســـال در جبهه بود .حتی در

کنم که گفت خواهـــش میکنم کمی اجازه

ابعاد مختلف از یـــک فرمانده میدانی به

سالهای بین پایان دفاع مقدس و حضور

بده ذکرهایم تمام بشود ،بعد صحبت کنیم؛

یک فرمانده راهبردی و با دیدگاههای بلند

ایشـــان در نیروی قدس ،ایشان بهعنوان

یعنی اهل ذکر بود ،اهل عبادت بود.

تبدیل شـــد ،اما وقتی به این مرتبه رسید

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شـــرق کشور

در ســـالهای مبارزه با داعـــش ،بعضی از

_یعنی مدیریت راهبردی در سطح بسیار

وارد عمل شـــد و مبارزه بزرگی را علیه اشرار

دوستان میگفتند در گرمای باالی  50درجه

عالی و کالن_ ارتباطش با میدان قطع نبود

و قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت مردم را

در بیابانهـــای عراق ،امـــکان روزهگرفتن

و این یعنی حضور همزمـــان در میدان و

در سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان

نیســـت و بعضـــی از رزمندگان اســـتناد

مدیریت راهبردی .اینطور نبود که بنشیند

به خطر انداخته بودند ،شروع کرد .در آن

میکردند که روزهگرفتن واجب نیســـت،

در اتاق خودش و فقط به کلیات بسنده کند.

دقیقترین ،بلندترین ،زیباترین و رساترین
حاجقاسم
اینطور نبودکه
فقطبهگزارش
سلسلهمراتب
فرماندهیاکتفا
کند.بهجایاینکه
منتظربنشیندکه
گزارشمشکالت
از سلسلهمراتب
بهاوبرسدوبهاو
بگوینددر جبههچه
میگذرد،خودش
میرفتومیدیددر
جبههچهاتفاقاتی
افتاده.بهخطمقدم
میرفتوکسب
اطالعمیکرد

حضـــرت آقـــا در دیدار خـــود با

سالها وضع امنیتی در مناطق جنوب شرق

ولی ایشان در آن شرایط بسیارسخت روزه

نه! میرفت در میـــدان ،میدان را میدید،

خیلی نامناسب بود .ایشـــان امنیت را به

میگرفت و به اعمال عبادی خودش پایبند

در جریان شرایط و اوضاع بود و جمع این

آنجا برگرداند و به مردم هدیه کرد و بعد هم

بود؛ طبق آنچه حضرت آقا فرمودند :متشرع

دو سخت است .اگر کسی بخواهد هم کار

در نیروی قدس حضور یافت .این کارنامه

بود و مراعات حدود شـــرعی را میکرد .در

راهبردی بکند و به موضوعات کالن بپردازد و

درخشـــان و سراسر نوری اســـت که سردار

فعالیتها�یی که علیه ضدانقالب داشت،

هم ارتباطش را با میدان قطع نکند ،با عناصر

سلیمانی از خود بر جای گذاشته است.

مراقب بود خدایناکرده به کسی بهناحق

میدانی ارتباط داشته باشد ،اطالعات موردی

بسیار پرکار بود .همه میدانند کارهایش

آسیبی نرسد.

از میدان داشته باشـــد ،با هم قابلجمع

را صبح بســـیار زود آغاز میکرد و میگفت

ایشـــان ضمن اینکه در میـــدان و در کار،

نیست ولی حاجقاســـم وقت میگذاشت

عادت ندارم در بین روز بخوابم و تا آخر شب

بسیار جدی ،قاطع و ســـختگیر بود  -اهل

و با صرف انرژی مضاعف ،ایـــن دو را کنار

هم کار میکرد .بعضی از دوستان میگفتند

تعارف نبود و اگر کســـی خطا میکرد با او

هم حفظ میکرد .اینطور نبود که فقط به

او نیروی خارقالعادهای دارد .عادی نیست

برخورد میکرد و گاهی خیلی صریح و تند

گزارش سلسلهمراتب فرماندهی اکتفا کند.

که یک انسان اینهمه قدرت کار و تالش

اخطار میداد که این کار شما اشتباه بوده -

به جای اینکه منتظر بنشـــیند که گزارش

و فعالیت داشته باشد ،از این جلسه به آن

درعینحال بسیار مهربان بود .گاهی بوسه

مشکالت از سلسلهمراتب به او برسد و به

جلسه ،از این جبهه به آن جبهه ،از این شهر

به دست یک رزمنده میزد و او را در آغوش

او بگویند در جبهه چـــه میگذرد ،خودش

به آن شهر ،و بتواند همه اینها را به سرانجام

میکشید .بسیاری از خانوادههای شهدا او را
ً
واقعا بهعنوان پدر خودشان میدانستند

میرفت و میدیـــد در جبهه چه اتفاقاتی
افتاده .به خـــط مقدم میرفت و کســـب

شاید برای شـــما جالب باشـــد که سردار

و یکبار دیگر با شهادت حاجقاسم یتیم

اطالع میکرد .میرفت از زبان فرماندهان

سلیمانی با آنهمه تالش و مشغله و حضور

شدند .او با آنها ارتباط عاطفی بسیار عمیقی

میدانی میشنید و همانجا دستورات الزم را

دائمی در میدان جنگ ،بسیار اهل مطالعه

داشـــت .بعـــد از جلســـات کاری ،خیلی

میداد .این کار شاید جمع بین اضداد باشد

بود .همیشه کتابها�یی در کیفش بود و در

صمیمی میشـــد و حتی شـــوخی میکرد.

ولی او اضداد را بـــا هم جمع کرده بود؛ هم

برساند.
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نیروها ورزمندگانخودندارند.
قاطعیت و محبت ،هم مدیریت راهبردی

اینطور نبود .حاجقاسم به جان تکتک

و حضور میدانی ،هم مطالعه و رسیدگی به

افراد خودش اهتمام داشت ،توجه داشت.

امور معنوی و شخصی.

این خیلی برای او مهم بود .وقتی یک نفر

من خودم از ایشان شنیدم ـ_شاید سال دوم

از رزمندگان به شـــهادت میرسید ،ایشان

ظهور داعش و حضور نیروهای آمریکا�یی در

بهشدتمتأثر میشدوبرایبعضیگریههای

عراق به بهانه مبارزه با داعش بود_ایشان

طوالنی و شدید میکرد.

گفت آمریکا�ییها میخواهند منطقه شرق

یکبـار بـه ایشـان عـرض کـردم حاجـی ،مـا

فرات و مثلث معروف به منطقه جزیره که

بایـد از اوضـاع میـدان در سـوریه مطلـع

بین فرات و مرز عـــراق و منطقه بوکمال و

باشـیم ،باید بدانیم اینجا چه میگذرد و این

دیرالزور قرار دارد را بگیرند و اینجا بمانند.

برای کسـب تجربه و ارزیابیهـا و اداره کار ما

پرسیدم آیا اطالعاتی در این زمینه دارید؟

مؤثر اسـت .گفت درسـت میگو�یـی .گفتم

اخباری به شما رسیده است؟ گفت :نه ،اما

پس مـن بیایـم آنجـا گشـتی بزنیـم و میدان

آمریکا�ییها اگر بخواهنـــد در این منطقه

را بررسـی کنیـم؟ گفت خیلـی خب ،بیـا .این

حضور طوالنیمدت داشته باشند ،این کار را

موضوع نه یکبـار ،که چندبـار اتفـاق افتاد.

خواهند کرد .یعنی ایشان این نگاه راهبردی

مـا میرسـیدیم بـه منطقـه حلـب ،ایشـان

را داشت و میدانست دشمن چه کار خواهد

یکـی از برادرهـا را مأمـور میکـرد و میگفت

کرد و بعد هم گفت برنامه آنها این است

فالنـی ،بـا ایشـان(یعنی مـن) بـرو گشـتی

که کل مرز بین عراق و ســـوریه را در اختیار

بزنیـد ،آخریـن وضعیـت را بـه ایشـان بگو و

بگیرند ،بنابراین ما باید بهسرعت به مرزهای

توضیـح بـده .مـا هـم میرفتیـم و یـکروزه

عراق و سوریه برسیم و عملیات را بهسمت

برمیگشـتیم .عصـر کـه میشـد ایشـان

منطقه دیرالزور و بوکمال ببریم.

میگفـت کار تمام شـد ،برگرد بـرو! میگفتم

بعضی از دوســـتان میگفتند آمادهسازی

نـه ،مـن آمـدهام اینجـا چنـد روز بمانـم.

عملیات زمان میبرد ،کار دارد ،باید جاده

میگفـت نـه .بـرای چـه بمانـی؟ میگفتـم

بکشیم .باید کار کنیم .ایشان نمیپذیرفت.

خب شـما اینجـا هسـتی ،مـن هـم میمانم

میگفت نه .باید این کار بهسرعت انجام
ً
بشود و واقعا با حضور شبانهروزی خودش،

دیگر .میگفت نه .من اینجا هسـتم ،وظیفه
من این است که اینجا باشـم .تو کارت اینجا

با پیگیری جزءبهجزء کارها ،بهسرعت به

نیسـت .کار دیگری داری .دلیلی نـدارد اینجا

مرزهای دو کشور رسید .این یک نمونه از

بمانی .یـک وقـت اتفاقـی برایـت میافتد؛

عمق نفوذ نگاه ایشان است.

برو! یعنـی اینقدر توجـه داشـت .میگفت

ســاختارها�یی کــه ایجــاد کــرد نمونــه دیگری

دلیلـی نـدارد تو اینجـا بمانـی ،ولی مـن باید

از عمــق نفــوذ نــگاه ایشــان اســت .شــاید

بمانم؛ آن کسـی که باید بماند و مبـارزه کند،

خیلیهــا ایــن ســاختارها را بــاور نمیکردند،

اگر خسـارتی هم پیـش بیایـد ،شـهادتی هم

باور نداشــتند شــدنی باشــد کــه یگانها�یی

پیـش بیایـد طبیعـی اسـت ،مسـیر جنـگ

از نیروهــای رزمنــده کشــورهای مختلــف

اسـت ،ولـی افـرادی کـه ضرورتـی بـرای

درســت بشــود بــرای مبــارزه بــا داعــش؛

ماندنشـان نیسـت چـرا بماننـد؟ خیلیهـا

ماننــد فاطمیــون و زینبیــون و دیگــر

میرفتنـد از ایشـان درخواسـت میکردنـد

گروههــا؛ ولــی همــت بلنــد و نــگاه راهبردی

مـا میخواهیـم بیاییـم به جبهـه سـر بزنیم،

و گا مهــای بلنــدی کــه برمیداشــت،

میگفت برای چـه میخواهید بیایید؟ اینجا

موجــب شــد اینهــا محقــق شــود.

خطر اسـت ،جـواب خـون شـما را چه کسـی

در معرض خطر قرار بگیرند و ایشان زیر بار

میخواهـد بدهـد؟

نمیرفت و قبول نمیکرد .میگفت نه ،ما

در عملیاتبه حفظ جان مردم بسیار توجه

از این منطقه عمل نمیکنیم ،از آن منطقه

فرماندهان ســـپاه ،یا افـــرادی مثل

داشت .گاهیوقتها با یک فشار و با یک

حاجقاسم ســـلیمانی با این روحیه

عملیاتمیتوانستیمبهموفقیتهایبزرگی

وارد میشویم که خسارتی به کسی نرسد و
ً
جان مردم به خطر نیفتد .حتما شنیدهاید که

شهادتطلبی ،توجه چندانی به جان

برسیم ولی این کار مستلزم آن بود که مردم

ایشان مدتی در منطقه بوکمال در خانهای

ممکن است بعضیها تصور کنند
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چیزی که ما از حاجقاسم ســـراغ داریم این
است که وقتی آمریکا�ییها 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 آمریکا�ییها را
نمیگیرم و حاضر نیستم نامه آنها را بخوانم.
نگاهش به آمریکا�ییها 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 بیستو چند ســـالی که ایشان
فرمانده نیروی قدس بـــود ،با دولتهای
مختلـــف کار کرده ،با همه ایـــن دولتها
هم ارتباط داشته ،از اینها کمک گرفته ،در
کشورها�یی که کار میکرده ،ارتباط سیاسی

چیزیکهاز
حاجقاسمسراغ
داریمایناستکه
وقتیآمریکا�ییها
برایایشانپیام
فرستادندوحداقل
دوبارشرامناطالع
دارمکهباواسطه
نامهفرستادند
اماایشاننامهرا
نگرفت.گفتمن
نامهآمریکا�ییها
رانمیگیرموحاضر
نیستمنامهآنهارا
بخوانم.نگاهش
همبهآمریکا�ییها
اینبودکهدشمن
سرسختماهستند

زندگی میکرد و محل استقرارش بود .روز آخر

ً
خودمان در تعارض اسـت؛ ثانیا اینکه صورت

اینطور نبوده که با یک طرف باشد ،با یک

یادداشتی نوشت با این مضمون :صاحبخانه

مسـئله بـرای خودمان هم مشـخص نیسـت و

طرف نباشد؛ کارش ایجاب میکرده با همه

محترم،منچندروزیاینجابودم.سعیکردیم

اطالعـات دقیـق و گسـترده و میدانـی نداریـم.

این دولتها کار بکند و با همه ارتباط داشته

خسارتی به خانه شما وارد نکنیم ،حالل کنید،

ویژگـی ایشـان ایـن بـود کـه اطالعـات قـوی

باشد؛ با دولتها�یی که میگویند اصولگرا

این هم شماره تلفن ،اگر خواستی تماس بگیر،

و گسـترده داشـت .خیلیهـا تحلیلـی ارائـه

بودند ،اصالحطلـــب بودند یا نمیدانم

ما حاضریم هزینه شما را بپردازیم .خب ،این
ً
التزام به مسائل شرعی ،اخالقی و دینی واقعا

میدهنـد ،را هحلـی پیشـنهاد میکننـد کـه

اعتدالی بودند ،حاجقاســـم با همه اینها

مبتنی بـر واقعیـات و حقایق نیسـت؛ حدس و

کار کرده ،ولی روحیه ایشـــان عبارت بود از

بسیار درسآموز است.

گمان اسـت ،ولی ایشـان هـر کجا بـرای مذاکره

ضدآمریکا�یی بودن ،اطاعـــت از رهبری و

و تصمیمگیـری میرفـت ،آخریـن وضعیـت و

والیت و پایبندی به فرمایش حضرت آقا .من

دقیقترین حوادث را تبیین و تشـریح میکرد و

بارها از زبان ایشان شنیدم که میگفت :من

حاجقاسمدر صحنهنبرد،عموممردم،

میگفت بـه این دالیل و بر اسـاس ایـن مبانی،

تجربه کردهام ،در بعضی از مواقع که ما نظری

ایشان را به شـــجاعت و تدبیر جنگی

باید این کار را کرد .مالحظه شـخصی و سیاسـی

داشتیم و حضرت آقا نظر دیگری داشتند .ما

میشناســـند ،اما وجهی از شخصیت

و ماننـد اینهـا را هـم نداشـت .اینطـور نبـود

به نظر حضرت آقا عمل کردیم و فهمیدیم

مغفـــول مانده که قدرت ایشـــان در

که بـه چیـزی فکر کنـد امـا چیز دیگـری بـه زبان

این درست است .خب ،این والیتپذیری

مذاکره است .حضرت آقا هم فرمودند

بیـاورد .صداقـت و عـدم سیاسـیکاری باعـث

است ،این اطاعت از رهبری است .اگر ایشان

سخن ایشان اثرگذار و قانعکننده بود.
ً
لطفا در این باره توضیح دهید.

میشـد قـدرت قانعسـازی در او ایجـاد بشـود.

را تکهتکه میکردند ،حاضر نبود یک کلمه

گاهـی کـه ایشـان بـا فرماندهـان و مسـئوالن

غیرواقعی گزارش بدهد و بـــه حضرت آقا

کسـی که میخواهـد دیگـران را قانع کنـد ،اول

سوریه جلسـه میگذاشـت ،اطالعات او بیشتر

کم و زیاد بگوید .این والیتپذیری است.

بایـد خـودش صـورت واضحـی از مسـئله در

و دقیقتـر از آنها بود .خـب ،در چنین شـرایطی

اطاعت از رهبری در این اســـت که گزارش

اختیـار داشـته باشـد ،یعنـی تـا یـک برداشـت

میتوانی بهتریـن راهحل را ارائـه بدهی و طرف

واقعی بدهی ،نظر خودت را هم ارائه کنی

روشـن و واضـح از مسـئله در ذهـن شـخص

را قانـع کنـی.

و هر فرمایشی هم رهبری داشتند اجرا کنی.

بـــا توجـــه بـــه مأموریتهـــای

ایشـــان به گفته حضرت آقا پرورشیافته

نباشـد ،نمیتواند دیگران را هـم قانع و مجاب
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داشته و پشتیبانی هم دریافت کرده .یعنی

کند .دوم اینکه مبانیاش باید درسـت باشـد؛

یکی دیگر از ویژگیهای شخصیتی

مکتب امامخمینی بود؛ فرزند امام خمینی

مبانـی قـوی و متعیـن .وقتـی تعـارض در فکـر

حاجقاسم که رهبر انقالب اسالمی به

بود ،فرزند حضرت آقا بود .روحیه ضدظلم

و در عمـل نباشـد میشـود دیگـران را قانـع

آن اشاره کردند ،انقالبیگری ایشان

و ضداســـتکباری داشـــت .برخوردش با

کـرد .اینکـه گاهـی نمیتوانیـم طـرف مقابـل
ً
را قانـع کنیم بهخاطـر این اسـت کـه اوال مبانی

بـــود  .درباره این ویژگی شـــهید هم

آمریکا�ییها و اســـرائیلیها معلوم است.

توضیح دهید.

بارها و بارها او را تهدید کردند ،اما بهخاطر
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تهدید و تشر آنها کوتاه نیامد ،عقب ننشست

ایشان میدیدم و احســـاس میکردم خیلی

ً
عکسی بگیرند ،معموال در جلسات بزرگتری

و کم نگذاشت.

نورانی شده.

کـــه مهما نهای دیگـــری بودنـــد عکس

در آن ســـفر و در یکی از جلســـات صحبتی
ً
شد و به ایشـــان گفتیم اخیرا آمریکا�ییها و

میگرفتند .ولی این دفعه ،هم در حال نماز،
هم بعد از جلسه با هم عکس گرفتند .همه

اســـرائیلیها خیلی تهدید میکنند ،مراقب

این اتفاقات یکجورها�یی غیرعادی بود،

بله ،پیداکردن حاجقاسم برای آمریکا�ییها

باشید .گفتیم شما این برنامه را حاال انجام

خیلی خاص بود .یکوقت از حاجقاســـم

در جبهه عراق و ســـوریه کار بسیار سادهای
ً
بود .بعضی فکر میکنند که مثال یک نفوذی

ندهید ،این کار را نکنید .ایشـــان گفت من

سؤال کردند اگر بخواهی به سیدحسن هدیه

آمادهام .مشکلی نیست .گفتیم نه حاجی،

صورت گرفته و اتفاق خاصی افتاده؛ نه! این

باالخره نقش شما در این جبهه منحصربهفرد

هنر نبوده که آمریکا�ییها ایشان را پیدا کردند
ً
چون ایشان تقریبا علنی به آنجا رفته بود و

اســـت ،اگر شـــما به شهادت برســـید این

بدهی ،چه چیزی میدهـــی؟ گفت حاضرم
ً
قلبم را برای سید بدهم و واقعا عالقه شدیدی
ً
بین آنها بود .متقابل هم بود ،سید هم انصافا

جبهه ضربه میخـــورد و کار زمین میماند.

عالقه خاصی به حاجی داشت .قبل از خروج از

این دفعه اولی هم نبوده که ایشـــان را پیدا

ایشـــان گفت همه این کارها�یی که شده و

لبنان ،هم به دختر حاجعماد گفته بود میروم

کردند .در گذشته و ســـالهای قبل ،بارها و

موفقیتها�یی که در منطقه به دست آمده،

به مقتلم.

بارها پهپادهای آمریکا�یی باالی سر ایشان

کار خداست ،کارگردان اوست ،ما بازیگریم،

حاضر شدند .ایشـــان بارها آمریکا�ییها را

ما مهم نیستیم ،اینها از ما نیست و با آمدن و

هم رهبر معظم انقالب و هم سایر

باالی سر خودش دیده و به کارش ادامه داده؛

رفتن ما هم چیزی عوض نمیشود.
ً
انصافا انسان دوستداشتنی و بزرگی بود.

مسئوالن بارها تأکید کردهاند انتقام
خون حاجقاســـم ،خـــروج آمریکا از

روحیه انقالبی این است دیگر.

اگر هم گاهی اوقاتتلخـــی میکرد ،آن هم

منطقه است .با توجه به تجربه خروج

برایمان شـــیرین بود .خیلی از دوســـتانی

آمریـــکا از عـــراق در ســـال ،2011

ســـردار ،شـــما در آخریـــن  ســـفر

که به هر دلیل حاجی به آنها تشـــری زده و

شهیدســـلیمانی در ایـــن بـــاره چه

حاجقاسم در لبنان با ایشان بودید .از

برخوردیکـــرده بود چون ایشـــان را خیلی

برنامهای داشت؟

آخرین ساعات زندگیشـــان برای ما

دوست میداشتند ،به دل نمیگرفتند و من

شـاید ایشـان خیلی دنبال مصوبهای بود که

خیلی وقتها میدیـــدم با خنده میگویند

مجلـس عـراق بعـد از ایـن حادثـه داد؛ ولـی

حاجی به ما تشر زد.

چیـزی کـه بـا حیـات ایشـان محقـق نشـد ،با

بـــرای ایشـــان پیـــام تهدیـــد
میفرستادند؟

نترسیده ،جا نزده ،کوتاه نیامده ،کم نگذاشته.

بگویید.
من یک روز قبل از شـــهادت حاجقاســـم،
ً
ایشـــان را مالقات کردم .واقعـــا معنویت

شهاد تشـان محقـق شـد .ایشـان دنبـال

خـــاص و آرامـــش عجیبی در ایشـــان بود.

ایشان عشق و عالقه خاصی هم به

ایـن بـود کـه نفـوذ و حضـور آمریکا�ییهـا در

البته ایـــن حالت را بارها در این ســـالهای

سیدحسننصرهللا داشتند .از آخرین

اخیردیده بودم .در ضمـــن هر بار جوری با

دیدار شهیدسلیمانی با جناب نصرهللا

منطقـه پایـان یابـد .البتـه ایـن مسـتلزم یک
ً
مبـارزه طوالنیمـدت اسـت ،ولـی قطعـا اگر

هم خداحافظی میکردیم که شـــاید آخرین

بگویید.

اقدامـات حاجقاسـم و نیـروی قـدس نبود،

دیدار باشـــد ،اما هیچوقت فکر نمیکردم

بله ،ایشان به آقای سیدحسننصرهللا بسیار

امروز بخشهـای بزرگی از سـوریه در تصرف

بمانیم و شهادت ایشـــان را ببینیم .حالت

عالقه داشت و گاهی میرفت لبنان .میگفت
ً
کار خاصی در لبنان نداشـــتم ،صرفا سید را

آمریکا�ییهـا بـود .اینکـه آنهـا در بخـش
ی محـدودی در
کوچکی حضـور دارنـد و نیرو 

که هم منتظر شـــهادت ایشان بودیم ،هم

ببینم و دوســـت داشتم با ایشان بنشینم.

آنجـا دارند ،بـه این علت اسـت .آنهـا نیامده

شهادتشـــان غیرمنتظره بود .آن روز آخری

ارتباط مستمری با ایشان داشت و به نظرات
ً
ایشان هم خیلی توجه میکرد .واقعا مثل دو

بودنـد کـه بـه ایـن مقـدار اکتفـا کننـد؛ خیلی
بیشـتر از ایـن میخواسـتند .در عـراق هـم

دیگری داشـــت .این را نه اینکـــه فقط من

برادر خیلی صمیمی و نزدیک بودند .البته

نتوانسـتند چنیـن توسـعهای پیـدا کننـد.

بگویم ،همه عزیزانی که در آن سفر با ایشان

این دو ،عقد اخوت هم بسته بودند .در یک

اگرچـه سـردار سـلیمانی نتوانسـت آنهـا را

مالقات داشـــتند ،میگفتند .ضمن اینکه

روز عید غدیر با هم عقد اخوت بستند و برادر

بهطـور کامـل از منطقـه اخـراج کنـد ،ولـی

خیلی عجله داشـــت برگردد .میخواســـت

شرعی بودند .پیشنهاد عقد اخوت هم از سوی

بهشـدت محدودشـان کـرد و در حقیقـت

کارها را زود انجام بدهد .میگفت من در این

آقای سیدحسن بود که گفتند امروز عید غدیر

جلـوی نفـوذ و گسـترش آنهـا را گرفـت .البته

درعینحال اضطراب و دستپاچگی نداشت.

است ،میخواهیم عقد اخوت بخوانیم.
ً
در این مالقات آخـــر هم به شـــکل تقریبا
ً
بیسابقهای عکس یادگاری گرفتند .ظاهرا

اخـراج آمریکا�ییهـا از منطقـه در گـرو یـک
دسـت آزادگان و احرار جهـان محقق خواهد

متداول نبود در جلسات دونفره یا سهنفره

شـد.

عجیبی اســـت .نمیدانم چه حالتی است

هم که ایشـــان را زیارت کردم ،حالوهوای

سفر زیاد نمیتوانم بمانم ،باید زود برگردم.
خیلی آرام بود و طمأنینه عجیبی داشت .ما
ً
که کورباطن هستیم ولی واقعا نوری در چهره

ایشان گفتیم
به ً
اخیرا آمریکا�ییها و
اسرائیلیها خیلی
تهدید میکنند،
مراقب باشید.
گفتیم شما این
برنامه را حاال انجام
ندهید ،این کار را
نکنید .ایشان گفت
که من آمادهام،
مشکلینیست.
گفتیم نه حاجی،
باالخره نقش
شما در این جبهه
منحصربهفرد
است ،اگر شما به
شهادت برسید
این جبهه ضربه
میخورد ،کار زمین
میماند .ایشان
گفت همه این
کارها�یی که شده و
موفقیتها�یی 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
نمیشود

مبـارزه طوالنـی اسـت کـه ا نشـاءهللا بـه
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

پیـــش از آنکـــه وارد موضـــوع
اصلـــی ایـــن گفتوگـــو شـــویم
مختص ــری از نح ــوه آش ــنا�ییتان ب ــا
حاجقاسم بگویید.
مـــن در عملیـــات والفجـــر 3در مهـــران
بـــا حاجقاســـم آشـــنا شـــدم .آن زمـــان
فرمان ــده گ ــردان توپخان ــه ب ــودم و مأم ــور
شـــدم بـــرای پشـــتیبانی آتـــش بـــه لشـــگر
 41ثـــاراهّلل بـــه فرماندهـــی حاجقاســـم
ســـلیمانی بـــروم .آنجـــا ابتـــدای
آشـــنا�ییمان بـــود و بعـــد از آن تـــا پایـــان
هشتســـال دفـــاع مقـــدس بـــا ایشـــان
مـــراوده کاری داشـــتم .بعـــد از دفـــاع
مقـــدس ،مـــن فرمانـــده توپخانـــه نیـــروی
زمینـــی ســـپاه پاســـداران شـــدم .وقتـــی
حاجقاســـم فرمانـــد ه نیـــروی قـــدس شـــد
م ــن ب ــه واس ــطه ش ــغلی ک ــه داش ــتم باره ــا
ب ــرای س ــازماندهی واحده ــای توپخان ــه و
راکتـــی حـــزباهّلل بـــه لبنـــان رفتوآمـــد
و ب ــا ایش ــان هم ــکاری داش ــتم .بچهه ــای
حـــزباهّلل را بـــرای آمـــوزش بـــه ایـــران
میآوردیـــم و آنهـــا را آمـــوزش عملـــی
میدادیـــم .آموزشهـــای خیلـــی خوبـــی
ب ــه بچهه ــای ح ــزباهّلل  -ه ــم در لبن ــان و
ه ــم در ای ــران  -دادی ــم و ب ــا هدایته ــای
حاجقاســـم روزبـــهروز بـــه قـــدرت آنهـــا
اضافـــه شـــد.

گفتوگوباسردار محمودچهارباغی

چه شد به سوریه رفتید؟
ســـال  92از جانـــب حاجقاســـم بـــه مـــن

روسهااز فتوحاتبدون
ّ
تیراندازیما    متعجببودند

زمــان دشــمن فــرودگاه دمشــق را محاصره

س ــردار س ــرتیپ پاس ــدار محم ــود چهارباغ ــی از فرمانده ــان نس ــل اول توپخان ــه

کـــرده بـــود و قصـــد تصـــرف آن را داشـــت.

س ــپاه و از همرزم ــان س ــرداران ش ــهید حس ــن طهران ــی مق ــدم و حس ــن ش ــفیعزاده اس ــت

ب ــه م ــن گفت ــه بودن ــد حاجقاس ــم دمش ــق

ک ــه پ ــس از جن ــگ فرمانده ــی توپخان ــه نی ــروی زمین ــی س ــپاه را برعه ــده داش ــته اس ــت.

اســـت و مـــا بایـــد بـــه دمشـــق میرفتیـــم.

او در ط ــول بح ــران س ــوریه از روزه ــای نخس ــت در ای ــن کش ــور و در کن ــار س ــردار س ــپهبد

فاصلـــه فـــرودگاه تـــا دمشـــق  25کیلومتـــر

حـــاج قاســـم ســـلیمانی حضـــور پیـــدا کـــرد و در بخـــش توپخانـــه بـــه انجـــام عملیـــات

اس ــت .س ــوار ی ــک ون ش ــدیم .در همی ــن

مستش ــاری پرداخ ــت .از س ــردار چهارباغ ــی درب ــاره ش ــیوه فرمانده ــی ش ــهید س ــلیمانی،

فاصلـــه چندیـــن بـــار مـــورد حملـــه قـــرار

از دفاع مقدس هشتساله تا نبرد با داعش پرسیدیم.

گرفتیـــم .ماشـــین مـــا ســـوراخ ســـوراخ

خب ــر دادن ــد بای ــد ب ــه س ــوریه و ن ــزد ایش ــان
بــروم .مــن بــه ســوریه رفتــم تــا بفهمــم بــا
م ــن چ ــه کاری دارد .آن روز ش ــهید حس ــین
همدانـــی فرمانـــد ه جبهـــه ســـوریه بـــود.
غ ــروب ب ــه ف ــرودگاه دمش ــق رس ــیدیم .آن

ش ــد ،ول ــی ب ــه الس ــتیکها و ب ــه خ ــود م ــا
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گلولـــهای نخـــورد.

بـــرود تـــا امنیـــت را حفـــظ کنـــد .در

حاجقاســـم کارهـــای توپخانـــهای را بـــه

بـــا هـــر مصیبتـــی بـــود از ایـــن مهلکـــه رد

ایـــران هـــم برخـــی میگفتنـــد بشـــار

م ــن س ــپرد و گف ــت حاجمحم ــود ،خ ــودت

شـــدیم و بـــه دمشـــق رســـیدیم .بـــه مـــن

اســـد ماندنـــی نیســـت .در ایـــن شـــرایط

بـــرو از ارتـــش ســـوریه تـــوپ بگیـــر و

گفتن ــد حاجقاس ــم گفت ــه اس ــت ک ــه صب ــح

حا جقاســـم در نقـــش مستشـــاری بـــا

تعـــدادی نیـــروی ایرانـــی هـــم بیـــاور .بـــه

ب ــه ح ــرم حض ــرت رقی ــه بی ــا و م ــن ه ــم

قطـــرهای از دریـــای بیکـــران نیروهـــای

نیروهـــای بســـیجی ســـوریه هـــم آمـــوزش

فـــردای همـــان روز بـــرای دیـــدن ایشـــان

ســـپاهی بـــه ســـوریه رفـــت و آن را حفـــظ

بـــده و تعـــدادی نیروهـــای افغانســـتانی

بـــه حـــرم رفتـــم .حاجقاســـم در نهایـــت

کـــرد.

تحـــت عنـــوان فاطمیـــون هـــم بـــه تـــو

آرامــش در حــرم حضــرت رقیــه نشســته

مـــن طبـــق دســـتور حا جقاســـم از

میدهیـــم .راهبـــرد خـــودش را بـــرای

ب ــود و ب ــا آق ــای همدان ــی و چن ــد نف ــر دیگ ــر

توپخانههـــای ســـوریه در منطقـــه

مـــا معلـــوم کـــرد و کار را بـــه دســـت مـــا

جلس ــه فرمانده ــی گذاش ــته ب ــود .ب ــه م ــن

گزارش ــی تهی ــه ک ــردم ،ام ــا هن ــگام بررس ــی

ســـپرد .مـــن هـــم ابتـــدای کار تعـــدادی

گفـــت شـــما را بـــرای بررســـی وضعیـــت

بـــه مـــوارد عجیبـــی برخـــوردم .از جملـــه

از بچههـــای توپخانـــه لشـــکر 14

توپخانـــه بـــه اینجـــا آوردهام کـــه گزارشـــی

م ــواردی مث ــل ت ــوپ ،کاتیوش ــا ،تجهی ــزات

اما محســـین اصفهـــان و لشـــکر 17

بـــه مـــا بدهیـــد و بـــه ایـــران برگردیـــد.

و نف ــرات از ارت ــش س ــوریه ک ــه ب ــه دش ــمن

علیبنابیطالـــب قـــم و گـــروه

اولیـــن بـــار بـــود کـــه مـــن بـــرای مـــدت

ملح ــق ش ــده ب ــود ک ــه ای ــن م ــوارد خیل ــی

توپخانـــه  15خـــرداد را بـــه ســـوریه آوردم.

محـــدودی بـــه ســـوریه میرفتـــم؛ آن

عجیـــب بـــود .حا جقاســـم بـــه مـــن

بعــد از آن تعــدادی تــوپ از ارتــش ســوریه

هـــم موقعـــی کـــه هشـــتاددرصد ســـوریه

گفـــت مـــا میخواهیـــم ایـــن توپهـــا را

گرفتیـــم و آنهـــا را ســـازماندهی کردیـــم و

در دســـت دشـــمن بـــود و تـــا پشـــت

ســـازماندهی کنیـــم.

کارهـــای آموزشـــیمان را انجـــام دادیـــم.

کاخریاســـتجمهوری و صـــد متـــری حـــرم

م ــن ب ــه ای ــران برگش ــتم و تع ــدادی نی ــرو

مـــا قـــرار بـــود مناطـــق دیرالعـــدس،

حضـــرت زینـــب رســـیده بـــود و خیلـــی

بـــرای ایشـــان فرســـتادم .و بعـــد از آن

حباریـــه و تلقریـــن را آزاد کنیـــم.

راحـــت میتوانســـت بـــا کالشـــینکف

فرمانـــد ه دانشـــگاه امیرالمؤمنیـــن

فرمانـــد ه عملیـــات میدانـــی حاجقاســـم،

صحـــن و گنبـــد را بزنـــد .امـــا حاجقاســـم

شـــدم .زمانـــی کـــه شـــهید همدانـــی از

آقـــای رحیـــم نوعیاقـــدم معـــروف بـــه

آرامـــش عجیبـــی داشـــت و در آن شـــرایط

ســـوریه بـــه ایـــران آمـــد ،آقـــای اســـدی

ابوحســـین بـــود .و فرمانـــده توپخانـــه

دختـــرش را هـــم آورده بـــود و زیـــارت

معـــروف بـــه ابواحمـــد فرمانـــد ه ســـوریه

میـــدان هـــم مـــن بـــودم .کل کارهـــا

میکردن ــد .م ــن تعج ــب ک ــرده ب ــودم ک ــه

ش ــد .ایش ــان از س ــوریه ب ــه م ــن زن ــگ زد و

را هـــم حا جقاســـم هدایـــت میکـــرد.

در ای ــن ش ــرایط هیچک ــس حاض ــر نیس ــت

درخواســت کــرد بــرای راهانــدازی توپخانــه

وقتـــی شـــب شـــد بـــه منطقـــهای بـــه

ب ــه دمش ــق بیای ــد ،ول ــی ایش ــان در نهای ــت

بـــه ســـوریه بـــروم .مـــن هـــم بهخاطـــر

اســـم تلقرابـــه رفتیـــم و حا جقاســـم

آرامـــش ،خانـــواد ه را هـــم آورده بـــود.

اینکـــه هـــم حاجقاســـم و هـــم ابواحمـــد

دســـتور شـــروع عملیـــات را داد .زمانـــی

را خیلـــی دوســـت داشـــتم ،نتوانســـتم

کـــه عملیـــات شـــروع شـــد ،مـــن آتـــش

جـــواب منفـــی بدهـــم و در نهایـــت بـــه

ســـنگینی بـــر ســـر مواضـــع تروریســـتها

ســـوریه رفتـــم.

ریختـــم و حاجقاســـم هـــم در دیـــدگاه بـــه

داشـــتهاید؛ هـــم در مقابلـــه بـــا

اوضـــاع آنجـــا خیلـــی خـــراب بـــود .ارتـــش

کنـــار مـــن آمـــد و آتشهـــا را میدیـــد و

نیروهــای مســلح ضــد دولــت و هــم

ســـوریه هـــم هیـــچ امیـــدی بـــه آینـــده

هدایـــت میکـــرد .آتـــش خیلـــی خوبـــی

در جن ــگ ب ــا داع ــش .ارزیابیت ــان را

حکوم ــت نداش ــت و ه ــر لحظ ــه احتم ــال

ریختیـــم و حاجقاســـم هـــم خیلـــی راضـــی

از شـــرایط آن روز ســـوریه و چرا�یـــی

ســـقوط دولـــت بـــود .حا جقاســـم در

بـــود ،امـــا نیروهـــای پیـــاده نتوانســـتند

حضـــور نیروهـــای مستشـــاری

جلســـه بـــه مـــا گفـــت بایـــد کاری کنیـــم

بـــه شـــهر دیرالعـــدس برونـــد و ایشـــان

جمه ــوری اس ــامی در س ــوریه ب ــرای

تـــا ارتـــش ســـوریه روحیـــه بگیـــرد ،چـــون

خیلـــی ناراحـــت شـــد .امـــا از ســـمت

حـــل ایـــن بحـــران همهجانبـــه و

اولیـــن چیـــزی کـــه ارتـــش ســـوریه از

ش ــمال منطق ــه ،بچهه ــای ح ــزباهّلل جل ــو

بینالمللـــی بفرماییـــد و اقداماتـــی

دس ــت داده روحی ــه اس ــت .درس ــت ه ــم

آمـــده بودنـــد .مـــن در دیـــدگاه نشســـته

در آن شـــرایطی کـــه همـــه از جملـــه

میگف ــت .چن ــد ش ــب جلس ــه گذاش ــت و
ً
نهایت ــا گف ــت م ــا بای ــد در جن ــوب دمش ــق

بـــودم کـــه حاجقاســـم بـــا آقـــای اســـدی از

آمریکا�ییهـــا ،اروپا�ییهـــا ،عربهـــای

یـــک عملیـــات انجـــام بدهیـــم.

اســـرائیلیها و پهپادهـــا و هواپیماهـــای

مرتجـــع منطقـــه و ترکیـــه میخواســـتند

جنـــوب دمشـــق زیـــر نظـــر رژیـــم

رژیـــم صهیونیســـتی بـــود .بـــه آقـــای

بشـــار اســـد بـــرود ،حضـــرت آقـــا بـــه

صهیونیســـتی بـــود و بایـــد عملیاتـــی را در
َ
منطق ــه قنیط ــره و درع ــا انج ــام میدادی ــم.

اســـدی گفتـــم کجـــا میرویـــد؟ ایشـــان

ً
پـــس شـــما تقریبـــا از ابتـــدای
کارزار س ــوریه در ای ــن جبه ــه حض ــور

که به دفع تجاوز منجر شد  .

حاجقاســـم امـــر فرمودنـــد بـــه ســـوریه

در آن شرایطی
که همه از جمله
آمریکا�ییها،
اروپا�ییها،
عربهای مرتجع
منطقه و ترکیه
میگفتند که بشار
اسد باید برود،
حضرت آقا به
حاجقاسم امر
فرمودند که به
سوریه برود تا بشار
را حفظ کند

پلهه ــا ب ــاال آمدن ــد .ای ــن عملی ــات در دی ــد

هـــم گفـــت دشـــمن از دیرالعـــدس فـــرار
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ک ــرده و م ــا ه ــم داری ــم از ایــن ط ــرف ف ــرار

و اس ــیر و کش ــته زی ــادی گرفت ــه ش ــد .تدبی ــر

رقیـــه و حضـــرت زینـــب آمـــده و در

میکنیـــم و ایـــن شـــهر هـــم بیصاحـــب

حاجقاســـم ایـــن بـــود کـــه بگوینـــد ارتـــش
ً
ســـوریه کامـــا ایـــن کار را کـــرده اســـت

جهـــاد هـــم شـــرکت کردهایـــم و هدیـــه
نمیخواهیـــم .بـــه انـــدازهای هـــم کـــه

ابواحم ــد جوس ــازی نک ــن! م ــا کج ــا داری ــم

و ایرانیهـــا ایـــن کار را نکرد هانـــد .بـــا

هدیـــه بـــرای خانوادهمـــان بخریـــم پـــول

فـــرار میکنیـــم؟! فقـــط نتوانســـتید اینجـــا

ایـــن تدبیـــر هـــم ارتـــش ســـوریه در ایـــن

داریـــم .ایـــن نکتـــه را بـــرای ایـــن عـــرض

را بگیریـــد.

عملیـــات روحیـــه گرفـــت و هـــم اولیـــن

کـــردم کـــه خیلـــی از ایـــن حرفها�یـــی کـــه

ث بودیـــم کـــه بـــا بیســـیم
در حـــال بحـــ 

عملیـــات موفـــق مـــا بـــود کـــه بـــا ایـــن

میزدنـــد شـــایعه بـــود و اینهـــا بـــرای

تمـــاس گرفتنـــد و ابواحمـــد جـــواب آنهـــا

گســـتردگی انجـــام میشـــد و باعـــث

پـــول نرفتنـــد.

مانـــده اســـت .حاجقاســـم گفـــت آقـــای

را داد .تمـــاس کـــه تمـــام شـــد ،ابواحمـــد

تثبی ــت مواض ــع و آزادی منطق ــه وس ــیعی

علیا یحـــال

ب ــه حاجقاس ــم گف ــت نیروه ــای مس ــلح از

شـــد .بعـــد از آن عملیـــات مختلفـــی در

نفـــرات بیشتـــر در ســـوریه از حضـــرت

دیرالعـــدس فـــرار کردهانـــد .حاجقاســـم

اطـــراف دمشـــق انجـــام صـــورت گرفـــت

آقـــا اجـــازه گرفـــت و هماهنگیها�یـــی

بـــه مـــن گفـــت ســـوار موتـــور شـــویم

و بـــه منطقـــه درعـــا و ســـویدا گســـترش

برویـــم .گفتـــم حاجـــی کجـــا؟ نیروهـــای

پیـــدا کـــرد.

کـــرد .در ایـــن شـــرایط ،برخـــی از مـــردم
ُ
نبلالزهـــرا ،فوعـــه و کفریـــا و چهـــار شـــهر

مســـلح هنـــوز در شـــهر هســـتند ،کجـــا

بـــا توجـــه بـــه گســـترش جنـــگ بـــه دیگـــر

شیعهنشـــین کـــه خـــارج از محاصـــره

میخواهیـــد برویـــد؟ بـــه ابواحمـــد گفـــت

مناط ــق ،نی ــاز ب ــود ک ــه نیروه ــای جدی ــدی

بودن ــد ه ــم ب ــه حض ــرت آق ــا پیغ ــام دادن ــد

بیـــا برویـــم ،و ســـوار ماشـــین شـــد .گفتـــم

ســـاماندهی شـــوند .بـــرای همیـــن

کـــه سا لهاســـت در محاصر هانـــد و

آنهـــا در ایـــن ارتفـــاع هســـتند و ماشـــین را

حا جقاســـم بـــه ایـــران برگشـــت و از

درخواس ــت کم ــک ک ــرده بودن ــد .حض ــرت

بـــا موشـــک کورنـــت میزننـــد .گفـــت مـــا

حضـــرت آقـــا بـــرای اعـــزام نیـــروی بیشـــتر

آقـــا هـــم بـــا حاجقاســـم ایـــن موضـــوع

ب ــه آن دی ــدگاه میروی ــم ،ت ــو ه ــم بی ــا .ب ــا

اجـــازه گرفـــت .حتـــی بعضـــی مواقـــع بـــه

را مطـــرح کـــرده بودنـــد کـــه اهالـــی ایـــن

ماش ــین ب ــه آن دی ــدگاه رف ــت و م ــن ه ــم

حا جقاســـم میگفتـــم حاجـــی ،اجـــازه

چهـــار شـــهر چنیـــن درخواســـتی دارنـــد.

بـــا موتـــور بهدنبالـــش رفتـــم .شـــهر هنـــوز

بدهیـــد مـــن تعـــداد بیشتـــری نیـــرو

حا جقاســـم هـــم در جنـــوب حلـــب

پاکس ــازی نش ــده ب ــود .نیروه ــای مس ــلح

از توپخانـــه بـــه ســـوریه بیـــاورم .ولـــی

عملیاتــی را تحــت عنــوان عملیــات محــرم

حضـــور داشـــتند و بچههـــا در حـــال

بـــه میگفـــت حا جمحمـــود ،حضـــرت

بـــرای آزادســـازی مناطـــق فوعـــه و کفریـــا

ورود بـــه شـــهر بودنـــد .حاجقاســـم بـــه

آقـــا بـــه مـــن ایـــن تعـــداد نیـــرو را اجـــازه

طراحـــی کـــرد .ایـــن بـــار ارتـــش ســـوریه

همـــراه آقـــای پورجعفـــری و محافظانـــش

داد هانـــد و بیشـــتر از ایـــن نمیتوانـــم

ه پی ــدا ک ــرده و س ــازماندهی ش ــده
روحیــ 

س ــوار موت ــور ش ــدند و جل ــو رفتن ــد .آق ــای

بـــه ســـوریه بیـــاورم و ســـهم تـــو هـــم ایـــن

بــود ،امــا خیلــی ســخت اســت در کشــوری

پورجعفـــری پیوســـت حاجقاســـم بـــود.

تعـــداد نیروســـت .چـــون زمانـــی کـــه مـــا
ً
بـــه ایـــران میآمدیـــم واقعـــا بچههـــا

بجنگی ــد ک ــه ه ــم بای ــد حکومت ــش را حف ــظ
کنی ــد و ه ــم امکانات ــی از خ ــودش نداش ــته

و آقــای پورجعفــری همــراه ایشــان نباشــد.

بـــه مـــا التمـــاس میکردنـــد کـــه مـــا هـــم

باشـــد .خیلـــی هزینهبـــر اســـت .وقتـــی

بـــه حاجقاســـم گفتیـــم بـــه شـــهر نـــرو،

میخواهیـــم در جهـــاد ســـوریه شـــرکت

حا جقاســـم متوجـــه شـــد هزینههـــای

چـــون پاکســـازی کامـــل نشـــده بـــود،

کنیـــم .التمـــاس و گریـــه میکردنـــد.

ایـــن کار زیـــاد اســـت و امکانـــات دیگـــری

امـــا خـــودش میدانســـت اگـــر بچههـــای

بـــه خانـــه مـــن میآمدنـــد و التمـــاس

بای ــد آنج ــا مص ــرف بش ــود ب ــا هماهنگ ــی

منطقـــه اســـم حاجقاســـم را بشـــنوند،

میکردنـــد کـــه مـــا میخواهیـــم بـــه

حضـــرت آقـــا بـــه روســـیه رفـــت .در

انرژ یشـــان چنـــد برابـــر میشـــود.

ســـوریه بیاییـــم.

جلســـهای کـــه بـــا پوتیـــن داشـــت بـــه او

حا جقاســـم بـــه دیرالعـــدس رفـــت

بعضیهـــا شـــایعه درســـت کـــرده بودنـــد

گفتـــه بـــود کـــه مـــا منافعـــی در ســـوریه

و مـــن هـــم رفتـــم و جـــای گلولههـــای

ک ــه اینه ــا ب ــرای پ ــول میرون ــد! ببینی ــد!

داری ــم ام ــا مناف ــع ش ــما بیش ــتر از ماس ــت.

تو�پـــی را کـــه زده بودیـــم بـــه حاجقاســـم
نشـــان دادم .چنـــد شـــب بعـــد هـــم در

مـــن مســـئول در آنجـــا ماهـــی دو
بـــه
ِ

منافـــع شـــما ،ابرقدرتـــی شماســـت .اگـــر

میلیـــون تومـــان میدادنـــد .اگـــر کســـی

حباریـــه عملیـــات کردنـــد و تلقریـــن را

یــک ریـ ــال بیشت ــر از ای ــن گرفت ــه اس ــت

آمریکا�یـــی آنجـــا مســـتقر بشـــود بـــرای

گرفتنـــد و منطقـــه وســـیعی در جنـــوب

بیایــد بــه مــن بگویــد .بــه خیلــی از نیروهــا

شـــما بـــد میشـــود .پوتیـــن هـــم بعـــد از

دمشـــق بـــا همـــکاری نیروهـــای ایرانـــی و

موقـــع برگشـــت یـــک هدیـــه محـــدود

بررس ــی ای ــن ماج ــرا ب ــا مش ــاورانش ،ابت ــدا

ح ــزبهللا لبن ــان و فاطمی ــون افغانس ــتان

بـــرای خریـــدن ســـوغاتی میدادیـــم کـــه

ی خـــود را بـــه ســـوریه
نیروهـــای شناســـا�ی 

آزاد شـــد .رســـانههای ســـوریه چنـــد بـــار

ایـــن پـــول را هـــم بـــه مـــا برمیگرداندنـــد.

فرســـتاد و بعـــد هـــم در زمینههـــای

ای ــن منطق ــه را نمای ــش دادن ــد و غنیم ــت

میگفتنـــد مـــا بـــه زیـــارت حضـــرت

مختل ــف مهم ــات ،تجهی ــزات ،هلیکوپت ــر

ام ــکان نداش ــت حاجقاس ــم جا�ی ــی ب ــرود
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ســـوریه از دســـت بـــرود و یـــک حکومـــت

ً
و هواپیم ــا آورد و انصاف ــا ه ــم از عملی ــات

مناطـــق وســـیعی را آزاد کنیـــم .امـــا

برایمان بگویید.
در مـــدت زمانـــی کـــه مـــن بـــا حاجقاســـم

در حیـــن اینکـــه در جنـــوب حلـــب

در حلــب ب ــودم ،خاط ــرات خیل ــی زیبا�ی ــی

عملیـــات میکردیـــم ،بـــه مـــا پیغـــام

کمکه ــای نیروه ــای خارج ــی ،از

بـــا ایشـــان دارم .اکثـــر مواقـــع مـــن ناهـــار

جملـــه همیـــن روســـیه کـــه بـــه آن

و شـــام را بـــا ایشـــان میخـــوردم و هـــر

رســـید کـــه داعـــش جـــاده خناصـــر بـــه
َ
اثریـــا را گرفتـــه اســـت .مـــا در حلـــب بـــا

اشـــاره کردیـــد ،در مقایســـه بـــا

جا�یـــی هـــم کـــه میرفـــت همـــراه ایشـــان

گرو ههـــای جبههالنصـــره و مخالفـــان

اقداماتـــی کـــه ایـــران در آنجـــا

بـــودم .یـــادم هســـت یـــک روز روســـتا�یی

بشـــار اســـد درگیـــر بودیـــم .ایـــن گروههـــا

ارزیابـــی

بـــه اســـم خلصـــه در حـــال آزادشـــدن

ب ــا داع ــش میان ــه خوب ــی ه ــم نداش ــتند،

بـــود .آقـــای پورجعفـــری بـــه مـــن گفـــت

ول ــی در اینج ــا ب ــا داع ــش هماهن ــگ ک ــرده

زمانـــی مـــا ارتـــش روســـیه را بـــه یـــک

حا جقاســـم بـــا شـــما کار دارد .تـــازه

بودن ــد ک ــه ج ــاده خناص ــر ب ــه اثری ــا را ک ــه

ارتـــش تهاجمـــی ،دلیـــر و حملهکننـــده

نمـــاز صبـــح را خوانـــده بـــودم کـــه گفـــت

پش ــت س ــر م ــا ب ــود ببندن ــد .معن ــی ای ــن

میشـــناختیم امـــا در آنجـــا میدیدیـــم
ً
مثـــا وقتـــی مســـلحین ،انتحـــاری

حا جمحمـــود ،بایـــد بـــا هـــم برویـــم.

کار محاصـــره کل حلـــب بـــود و فقـــط

گفتـــم کجـــا؟ گفـــت میخواهـــم بـــا هـــم

هلیکوپت ــر میتوانس ــت بیای ــد و برگ ــردد و

ســـیکیلومتر

بـــه خلصـــه برویـــم .گفتـــم حا جآقـــا،

حاجقاســـم میتوانســـت بـــه بهانههـــای

عقبنشـــینی میکردنـــد .بـــه مـــا

خلصـــه هنـــوز دســـت دشـــمن اســـت.

مختلـــف از محاصـــره بـــه دمشـــق بـــرود،

میگفتنـــد شـــما چگونـــه ایـــن روســـتاها

گفـــت الکـــی نگـــو ،آزاد شـــده! گفتـــم آزاد

ولـــی هیچوقـــت ایـــن کار را نکـــرد .در

را میگیریـــد .شـــیوه آنهـــا بـــه ایـــن

شـــده ولـــی هنـــوز پاکســـازی نشـــده

تم ــام مدت ــی ک ــه م ــا در محاص ــره بودی ــم

صـــورت بـــود کـــه ابتـــدا بـــا هواپیمـــا،

اســـت .گفـــت مـــن میخواهـــم بـــروم.

ایش ــان ه ــم در کن ــار م ــا ب ــود ،از محاص ــره

هلیکوپتـــر و توپخانـــه آنقـــدر بمبـــاران
ً
میکردنـــد کـــه آن منطقـــه کامـــا زیـــر و رو

مـــن هـــم اخـــاق ایشـــان را میدانســـتم

بی ــرون نرف ــت و نقش ـهای را طراح ــی ک ــرد و

و نمیتوانســـتم بیـــش از ایـــن ســـماجت

راه بستهش ــده را ب ــاز ک ــرد .آق ــای ابواحم ــد

میشـــد و وقتـــی اطمینـــان مییافتنـــد

کنـــم .خیلـــی ســـریع بـــه حمـــام رفـــت،

را بـــه حمـــا فرســـتاد و خـــودش هـــم از

کـــه هیچکـــس دیگـــری آنجـــا نیســـت

غس ــل ش ــهادت ک ــرد و آم ــد س ــوار ماش ــین

داخـــل حلـــب عملیاتـــی را طراحـــی کـــرد

مســـتقر میشـــدند .ولـــی نیروهـــای مـــا

ه ســـمت روســـتای خلصـــه
شـــد کـــه بـــ 

کـــه بعـــد از  18روز توانســـت جـــاد ه را بـــاز

بـــا همـــان ســـبک و ســـیاق هشـــت ســـال

بروی ــم .ب ــه ایش ــان گفت ــم خلص ــه نصف ــش

کنـــد .وقتـــی جـــاده بـــاز شـــد ،بـــه تهـــران

س و تجربیات ــی ک ــه از آن دوران
دف ــاع مق ــد 

دس ــت دش ــمن و نصف ــش دس ــت ماس ــت

برگشـــت و بـــه حضـــرت آقـــا گـــزارش داد.

داشـــتند ،روســـتا را محاصـــره میکردنـــد،

و خطـــر دارد .گفـــت میترســـی؟ گفتـــم

منطقـــه وســـیعی هـــم آزاد شـــد.

حمایـــت میکـــرد.

چگونـــه

داشـــت
میکنید؟

میزدنـــد،

رو سهـــا

راه را میبســـتند و روســـتا را تصـــرف

واهّلل نمیترســـم ولـــی نمیخواهـــم

حاجقاســـم بخـــش عمـــدهای را از اتوبـــان

میکردنـــد .روسهـــا از کار مـــا تعجـــب

آســـیبی بـــه شـــما برســـد .خالصـــه بـــه

میکردنـــد کـــه بـــدون اینکـــه تیرانـــدازی

خلصـــه رفتیـــم و در پشـــت بـــام یـــک

تـــا شـــمال حلـــب آزاد کـــرد و نیروهـــا را
ُ
بهســـمت شـــمال حلـــب و نبلالزهـــرا

زیـــادی بکنیـــم روســـتاها را میگیریـــم.

ســـاختمان بلنـــد ،یکـــی از فرماندهـــان

کشـــانید .دوبـــاره عملیاتـــی را طراحـــی

زمانـــی کـــه روسهـــا بـــه جنـــوب حلـــب

آم ــد و توضیحات ــی ب ــه حاجقاس ــم داد .در

ک ــرد و قرارگاه ــی ب ــه اس ــم ق ــرارگاه نص ــر2

آمدنـــد ،مـــا عملیـــات بزرگـــی را بـــرای

زمانـــی کـــه ایشـــان داشـــت نـــکات الزم را

ایجـــاد کـــرد .یگانهـــا را بـــرای شناســـا�یی

تصـــرف روســـتاها و شـــهرهای جنـــوب

میگفـــت و راهنما�یـــی میکـــرد ،در ایـــن

آورد و عملیـــات شـــمال حلـــب شـــروع

حلـــب طراحـــی کردیـــم .حا جقاســـم

درگی ــری و وضعی ــت خطرن ــاک ،عراقیه ــا

شـــد.

هـــم بـــه دفعـــات زیـــاد تـــا نیمههـــای

تـــا حاجقاســـم را دیدنـــد بـــرای گرفتـــن

حا جقاســـم از اولیـــن نفراتـــی بـــود

ش ــب جلس ــه برگ ــزار میک ــرد ت ــا راه ــکاری

عکــس بهســمت ایشــان آمدنــد .هرچقــدر

کـــه وارد مناطـــق آزادشـــده میشـــد.

مناســب بــرای آزادســازی فوعــه و کفریــا به

ب ــه محافظ ــان ایش ــان میگفت ــم خطرن ــاک

نمیخواســـت بچههـــا را بـــه خطـــر

ســمت اتوبــان حمــا و حلــب پیــدا کنــد کــه

اســـت و دارنـــد تیرانـــدازی میکننـــد ولـــی

بینـــدازد و تاوقتـــی از امنیـــت منطقـــهای
بچههـــارا

چن ــد روز قب ــل آزاد ش ــده ب ــود .حاجقاس ــم

فایـــدهای نداشـــت .از ایـــن نمونههـــا

مطمئـــن

بـــه مـــن میگفـــت حاجمحمـــود ،تـــو

زیـــاد اتفـــاق میافتـــاد.

نمیفرســـتاد .میگفـــت مـــن بایـــد

بایـــد اکثـــر مناطـــق را بـــا آتـــش توپخانـــه

امـــا در جنـــوب حلـــب عملیـــات

بگیـــری.

خیلـــی خوبـــی صـــورت گرفـــت و آتـــش
ً
توپخانـــهای خوبـــی ریختـــه شـــد .انصافـــا

بچهه ــا را ب ــه جا�ی ــی ب ــرای عملی ــات بب ــرم
ً
کـــه خـــودم قبـــا بـــه آنجـــا رفتـــه باشـــم.
ایـــن ســـبک و ســـیاق شـــهید باکـــری،

هـــم مـــا بـــا حداقـــل تلفـــات توانســـتیم

شـــهید کاظمـــی و شـــهید خـــرازی بـــود.

از روحیـــات شـــهید ســـلیمانی

نمیشـــد،

حاجقاسم از
اولین نفراتی بود
که وارد مناطق
آزادشده میشد.
نمیخواست
بچهها را به خطر
بیندازد و تا زمانی
که از امنیت
منطقهایمطمئن
نمیشد ،بچههارا
نمیفرستاد
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اینهـــا همیشـــه نـــوک پیـــکان بودنـــد و

و خـــوب هـــم دارد ریختـــه میشـــود.

بـــه بچههـــا میگفتنـــد بهســـمت مـــا

گفـــت حاجمحمـــود ،بایـــد صـــدای مـــن

بیاییـــد ،نـــه اینکـــه بگوینـــد شـــما جلـــو

را بچههـــا بشـــنوند کـــه روحیـــه بگیرنـــد.
ً
واقعـــا هـــم همینطـــور بـــود .چـــون

میگفتنـــد حلـــب از نظـــر اهمیـــت،

یـــک خاطـــره از عملیـــات نصـــر برایتـــان

صـــدای حاجقاســـم را دشـــمن اســـتراق

مث ــل خرمش ــهر اس ــت .ای ــن را تأیی ــد

ســـمع میکـــرد .بچههـــای خودمـــان

میکنید؟

برویـــد و خودشـــان عقـــب بایســـتند.

شــما در آزادســازی حلــب بودیــد.

بگویـــم .در منطقـــه نصـــر 2قـــرار شـــد
ُ
عملیاتـــی بـــرای آزادســـازی نبلالزهـــرا

میشـــنیدند و روحیـــه میگرفتنـــد و

انج ــام بدهی ــم .ق ــرار ب ــود م ــن آتشتهی ــه

دشـــمن هـــم روحیـــهاش تضعیـــف

حاجقاســـم آزادســـازی حلـــب را طراحـــی
ً
کـــرد .واقعـــا آزادکـــردن حلـــب خیلـــی

بـــرای جلـــو رفتـــن بچههـــا بریـــزم .نیـــم

میشـــد .بـــه هرجهـــت تشـــری بـــه مـــا

ســـخت بـــود .چـــون حلـــب شـــهر بســـیار

ســـاعت قبـــل از شـــروع عملیـــات،

زد و عملیـــات را هدایـــت کـــرد؛ عملیـــات

بزرگـــی اســـت .از نظـــر اهمیـــت هـــم،

حاجقاســـم بـــه ســـنگر فرماندهـــی آمـــد

بســـیار بزرگـــی کـــه شـــب انجـــام شـــد و

اهمیـــت حلـــب بیشـــتر اســـت .البتـــه

در حالـــی کـــه چشـــمهایش از بیخوابـــی

نتیجـــهاش آزادی نبلالزهـــرا بـــود.

ویرانیها�یـــی کـــه تروریســـتها در ایـــن

قرمـــز شـــده بـــود ،چـــون تمـــام مناطـــق را

مثـــل همیشـــه حا جقاســـم از اولیـــن

ش ــهر بهوج ــود آورده بودن ــد ب ــا خرمش ــهر

بررســـی کـــرده بـــود .گفتـــم حاجـــی ،اگـــر

نفراتـــی بـــود کـــه وارد منطقـــه آزاده شـــده

شـــباهتها�یی داشـــت ،امـــا حلـــب را

ام ــکان دارد نی ــم س ــاعت بخوابی ــد .گف ــت

عملیاتـــی شـــد .از راهها�یـــی کـــه هنـــوز

بایــد بــا مشــهد یــا اصفهــان مقایســه کــرد؛

باشـــد ،ولـــی قبـــل از شـــروع آتشتهیـــه

پاکســـازی نشـــده بـــود بـــه آنجـــا رفـــت

چ ــون بزرگتری ــن ش ــهر صنعت ــی س ــوریه

بیـــا رمـــز عملیـــات را بـــه مـــن بگـــو تـــا

و جلســـه گذاشـــت کـــه نیروهـــا چـــه کاری

یـــا بهعبارتـــی پایتخـــت اقتصـــادی ایـــن

خـــودم اعـــام کنـــم .و رفـــت خوابیـــد .مـــا

انج ــام دهن ــد .ب ــر س ــر بچهه ــای کوچ ــک
ُ
نبلالزهـــرا دســـت میکشـــید و شـــیرینی

کشــور اســت و آنموقــع مــردم و نیروهــای
مس ــلح ب ــا خانوادههایش ــان در آن زندگ ــی

بـــاالی ســـرش رفتـــم ولـــی وقتـــی دیـــدم

و شـــکالت بـــه آنهـــا مـــیداد .حاجقاســـم

میکردن ــد .بهخاط ــر همی ــن ش ــرایط ب ــود

خیلـــی قشـــنگ خوابیـــده ،دلـــم نیامـــد

یـــک چهـــره بینالمللـــی اســـت و همـــه،
ُ
حتـــی مـــردم روســـتای نبلالزهـــرا

ک ــه حاجقاس ــم جن ــگ ش ــهری را در حل ــب

کاره ــا را آم ــاده کردی ــم .موق ــع آتشتهی ــه

صدای ــش کن ــم .ب ــه ابواحم ــد گفت ــم ش ــما

پیـــاده کـــرد .حاجقاســـم کـــه میآمـــد،

رمـــز عملیـــات را بگوییـــد؛ امـــا ایشـــان

ایشـــان را میشـــناختند.

گفـــت بـــرو بـــه حاجقاســـم بگـــو بیایـــد.

وقتـــی مـــردم روســـتا

وقتـــی روسهـــا حاجقاســـم

ب ــه ابواحم ــد گفت ــم خ ــواب اس ــت و دل ــم

فهمیدن ــد ک ــه حاجقاس ــم

را میدیدنـــد افتخـــار

نیامــد صدایــش کنــم .شــما بگوییــد ،نیــم

آم ــده دورش حلق ــه زدن ــد

میکردنـــد بـــا او عکـــس

ســـاعت دیگـــر کـــه بیـــدار شـــد خـــودش

و عک ــس ی ــادگاریگرفتن ــد

بگیرنـــد .کار همـــه را هـــم

عملیـــات را هدایـــت میکنـــد .مـــا االن

و مـــردم شـــیعه آنجـــا
ً
واقعـــا فهمیدنـــد

راه میانداخـــت .هـــر

ابواحمـــد هـــم بـــا رمـــز یـــا زینـــب

پیغا مها�یـــی کـــه

میخواهیـــم آتشتهیـــه بریزیـــم.
عملیـــات را شـــروع کـــرد .حا جقاســـم

بـــه

بـــا غـــرش تو پهـــا و موشـــکها

آقـــا دادهانـــد

بیـــدار شـــد .مـــن را پیـــدا کـــرد و گفـــت

ا ثر گـــذ ا ر

حاجمحم ــود ،مگ ــر ب ــه ت ــو نگفت ــم م ــن را
بی ــدار ک ــن .گفت ــم خوابی ــده ب ــودی ،دل ــم
نیامـــد صدایـــت کنـــم .ابواحمـــد رمـــز را
گفـــت و آتشتهیـــه هـــم شـــروع شـــده
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حضـــر ت

بـــه همـــه انـــرژی مـــیداد .حتـــی

کجـــا حا جقاســـم بـــود،
آنج ــا مرک ــز فرمانده ــی ب ــود.
همـــه هـــم خواهـــان ایـــن
بودنـــد کـــه بـــا او عکـــس

ولـــی پایـــش را روی نفســـش گذاشـــت.

بگیرنـــد .حاجقاســـم هـــم دســـت رد بـــه

منطقـــه مقاومـــت بـــه دســـت بیاوریـــم.
ً
ایـــن را قبـــا هـــم گفتـــهام ،دمشـــق در

خیلیهـــا در زمـــان جنـــگ از نظـــر اســـم

بارهـــا در حلـــب اتفـــاق افتـــاد کـــه مـــن

محاصـــره بـــود و دولتیهـــا احســـاس

و قـــدرت و بزرگـــی از حاجقاســـم باالتـــر

بـــه حاجقاســـم میگفتـــم مهمـــات کـــم

خطـــر میکردنـــد ،امـــا همانطـــور کـــه

بودنـــد ،ولـــی بعضـــی مواقـــع لغزیدنـــد.

داری ــم و ایش ــان ه ــم هم ــان لحظ ــه کاری

گفتـــم ،حا جقاســـم بـــا خانـــواد هاش

ام ــا حاجقاس ــم هی ــچ موق ــع نلغزی ــد و ب ــا

بـــه وقـــت و ســـاعت نداشـــت؛ دو روز

بـــه دمشـــق آمـــده بـــود و کار را هدایـــت

تدبی ــر ،ب ــا درای ــت و ب ــا هوش ــمندی خ ــاص

ســـینه هیچکـــدام نمـــیزد.

بع ــد ای ــن مهم ــات دس ــت م ــا ب ــود .م ــن

میکـــرد .زمانـــی کـــه مـــا  18روز در حلـــب

خـــودش کارهـــا را انجـــام مـــیداد.

در مدتـــی کـــه افتخـــار داشـــتم بـــا ایشـــان

محاصـــر ه بودیـــم حاجقاســـم نـــه تنهـــا

یـــک ارتفـــاع مهـــم بـــه اســـم العیـــس در

باشـــم یـــک شـــب ندیـــدم نمـــاز شـــبش

پایـــش را از منطقـــه محاصـــره بیـــرون

دســـت دشـــمن بـــود .آزادی ایـــن ارتفـــاع

تـــرک شـــود .مـــا در زمـــان دفـــاع مقـــدس

نگذاش ــت ،بلک ــه ب ــا آرام ــش ،ق ــرآن و نم ــاز

آرزویم ــا ب ــود .ب ــه حاجقاس ــم گفت ــم اگ ــر

بـــه چنیـــن افـــرادی شـــیران روز و زاهـــدان

ش ــبش را میخوان ــد و مطالعــهاش را ه ــم

اجـــازه میدهیـــد مـــن بـــا آتـــش توپخانـــه

شـــب میگفتیـــم و مصـــداق واقعـــی

داشـــت و عملیاتـــی را طراحـــی کـــرد کـــه

ای ــن ارتف ــاع را بگی ــرم .گف ــت ت ــو بگی ــری؟

آن هـــم حاجقاســـم بـــود .در روز مثـــل

باعـــث شکســـت محاصـــره و بازشـــدن راه

گفتـــم نـــه ،آتشـــی میریزیـــم کـــه هـــر

شـــیر در خـــط مقـــدم بـــا مدیریـــت قـــوی

ش ــد .ب ــه دلی ــل همی ــن ویژگیهاس ــت ک ــه

جنبـــدهای کـــه آنجـــا باشـــد فـــرار کنـــد.

حضـــور پیـــدا میکـــرد .امـــا بعضیهـــا

بایـــد حاجقاســـم را بهعنـــوان الگـــو بـــه

بعـــد بـــه نیروهایـــت بگـــو جلـــو برونـــد.

میگفتن ــد کار حاجقاس ــم اش ــتباه اس ــت.

فرماندهــان و جوانــان معرفــی کــرد .اینهــا

حاجقاســـم هـــم جلســـهای گذاشـــت و

در صورتـــی کـــه اینطـــور نبـــود .اگـــر

از حا جقاســـم ،حا جقاســـم میســـازد،

فرماندهـــان را توجیـــه کـــرد .یـــک آتـــش

اینگونـــه حـــرکات حا جقاســـم نبـــود

وگرنـــه حاجقاســـم هـــم یـــک انســـان

بینظیـــر و بســـیار پرقـــدرت روی العیـــس

مـــا نمیتوانســـتیم ایـــن پیروزیهـــا را در

معمولـــی مثـــل بقیـــه انســـانها بـــود.

ریختـــم و بعـــد از آن نیروهـــا بهســـمت

ما دیگر به
جلو رفتنهای
حاجقاسم عادت
کرده بودیم و
دیگر مانع ایشان
نمیشدیم چون
فاید ًهای نداشت و
واقعا خود را برای
شهادت حاجقاسم
آمده کرده بودیم

العی ــس رفتن ــد و ب ــا دو ش ــهید ای ــن ارتف ــاع
بـــزرگ را گرفتیـــم .حا جقاســـم هـــم در
ارتفاعـــات اذان داشـــت عملیـــات را
میدیـــد و خیلـــی خوشـــحال بـــود .مـــن
وقتـــی برگشـــتم حاجقاســـم گفـــت بیـــا
باهـــم یـــک عکـــس خوشـــگل بگیریـــم و
دس ــتش را ب ــه گ ــردن م ــن انداخ ــت و چن ــد
عکـــس خـــوب باهـــم گرفتیـــم .بعـــد بـــه
ایشـــان گفتـــم حاجقاســـم بچههـــا
بـــرای راهانـــدازی توپخانـــه و
اجـــرای

آتـــش

خیلـــی

زحمـــت کشـــیدند ،یـــک
تشـــویقی بـــرای آنهـــا در
نظـــر بگیریـــد .گفـــت چـــه
تشـــویقی باشـــد؟ گفتـــم
هـــر جـــور خودتـــان صـــاح
میدانیـــد .گفـــت خـــودت
بگـــو .گفتـــم پنـــج نفـــر از
آنهـــا را بـــا خانمهایشـــان
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

حاجقاســم از ایــران بــرای نیروهــا مهمــات
و امکانــات تهیــه میکــرد و از را ههــای
ســخت بــه دمشــق مــیآورد .کار بســیار
ســختی بــود .بــرای مثــال یــک روز در حلب
بــه حاجقاســم گفتــم ایــن توپهــای 105
خیلــی خــوب شــلیک میکننــد ،شــما هــم
ن
امتحــان کنیــد .بــه دیــدگاه رفتیم و ایشــا 
یــک گلولــه شــلیک کــرد و بــه هــدف هــم
خــورد .بــه مــن گفــت چــه تعــدادی از ایــن
توپهــا داریــم؟ گفتــم ایــن تعــداد .گفــت
پسفــردا بــه ایــران م ـیروم و شــما هــم بــا
مــن بیــا ،ولــی نگفــت در ایــران چــه کاری
دارد .پسفــردا بــه فــرودگاه دمشــق رفتیــم
و نصــف شــب بــه تهــران رســیدیم.
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 تو پهــا در ســوریه را
بــه آقــای صالحــی بگــو تــا تعــداد دیگــری
تــوپ از ایشــان بگیریــم .بعــد از عــرض
بـــا هواپیمـــا بـــه کربـــا بفرســـت .گفـــت

وقتــی منطقــه العیــس آزاد شــد ،عملیــات

تســلیت ،حاجقاســم بــه آقــای صالحــی

بهجـــای پنـــج نفـــر ،اســـم ده نفـــر را بـــه

آزادســازی حلــب را بــا ســختترین شــرایط

گفــت در ســوریه تعــدادی تــوپ  105الزم

حســـین بـــده .بعـــد گفـــت بچههـــای

طراحــی کــرد .خــودش هــم خانهبهخانــه

توپخانـــه را جمـــع کـــن .میخواهـــم

بــا نیروهــا جلــو میرفــت .مــا دیگــر بــه جلو

برایشـــان در الحاضـــر ســـخنرانی کنـــم.

رفتنهــای حاجقاســم عــادت کــرده بودیم

موقعیـــت الحاضـــر در چهـــار کیلومتـــری

و دیگــر مانــع ایشــان نمیشــدیم چــون
ً
فایــدهای نداشــت و واقعــا خــود را بــرای

توپخانـــه را جمـــع کـــردم و حاجقاســـم

شــهادت حاجقاســم آمــده کــرده بودیــم.

آمـــد و ســـخنرانی بســـیار خوبـــی بـــرای

بارهــا تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت .بــرای

العیـــس در خـــط مقـــدم بـــود .بچههـــای

حاجقاسماز ایران
براینیروهامهمات
وامکاناتتهیه
میکردواز راههای
سختبهدمشق
میآورد.کار بسیار
سختیبود.قدرتی
میخواهدکهبتواند
سیستمهواپیما�یی،
وزارتدفاع،ارتش و
سپاهراسر خطکند

اســت .آقــای صالحــی هــم بــه حاجقاســم
گفــت چشــم ،هــر چــه بخواهیــد بــه شــما
میدهیــم امــا مــن هــم خواهشــی از شــما
دارم .بــه همــان تعــداد تو�پــی کــه بــه شــما
میدهــم بچههــای توپخانــه ارتــش را
هــم بــه ســوریه ببریــد .حاجقاســم هــم
بالفاصلــه گفــت چشــم .آقــای صالحــی
بــه مــا تجهیــزات را داد و نماینــده خــودش

آنهـــا کـــرد .گفـــت مـــن بهعنـــوان عبـــادت

نمونــه عــرض کنــم در یکــی از روســتاهای

دســـتوپای بچههـــای توپخانـــه را کـــه

آزادشــده بــرای اســتقرار دید هبا نهــا

آقــای امیــر نعمتــی را کــه آن روز فرمانــده

در ای ــن فتوح ــات بس ــیار ب ــزرگ بهخوب ــی

خــودش میرفــت و آنهــا را مســتقر

تیــپ  65بــود بــه مــا معرفــی کــرد.

عم ــل کردن ــد میبوس ــم .گف ــت ب ــه ش ــما

میکــرد .بــه مــا اجــازه ایــن کار را نمــیداد

هــر ســری تعــدادی از نیروهــای ارتــش بــه

مدافعـــان حـــرم میگوینـــد .میدانیـــد

و نمیگذاشــت جلــو برویــم .بــه مــن گفــت

ســوریه میآمدنــد و جــای خودشــان را بــا

حـــرم یعنـــی چـــه؟ کل نظـــام جمهـــوری

حا جمحمــود ،شــما حــق جلوآمــدن را

نفــرات قبلــی عــوض میکردنــد .یعنــی

اســـامی حـــرم اســـت و شـــما مدافـــع

نداریــد و خــودش تــا جا�یــی کــه تیرانــدازی

اینقــدر عالقهمنــد بودنــد کــه بــه ســوریه

جمه ــوری اس ــامی هس ــتید .کلی ــت نظ ــام

میشــد جلــو میرفــت و دید هبا نهــا و

بیاینــد و آنجــا کار بکننــد .ایــن خیلــی

جمهـــوری اســـامی حـــرم اســـت .تفکـــر را

آر�پیجیزنهــا و کورنتزنهــا را مســتقر

ارزشــمند اســت و بارهــا هــم حاجقاســم

ببینیـــد .مـــا مدافـــع حـــرم را مدافـــع حـــرم

میکــرد و بــه عقــب برمیگشــت.

بــه مــن میگفــت بچههــای ارتــش از شــما

حضـــرت زینـــب و حضـــرت رقیـــه

راضیانــد .نیروهــای توپخانــه ارتــش هیــچ

و اماکـــن متبرکـــه معنـــا میکردیـــم.

ســاحهای ســنگین را چگونــه

تبلیغاتــی هــم نکردنــد و بیســروصدا

ولـــی حا جقاســـم میگفـــت کل نظـــام

تأمیــن میکردیــد و بــه ســوریه

آمدنــد ،کار کردند و کار یــاد دادنــد و کار یاد

جمهـــوری اســـامی حـــرم اســـت.

میرساندید؟

گرفتنــد و ورزیــده شــدند.
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از حلب بیشتر برایمان بگویید.
یــک روز مســلحین اعــام کردنــد مــا
میخواهیــم حلــب را بگیریــم .شــیوه
جدیــدی بــهکار بردنــد و بــه همــه دنیــا
اعــام کردنــد مــا چنــد روز دیگــر حلــب را
میگیریــم .حــاال نصــف بیشــتر حلــب
دســت مــا و بخشــی هــم دســت آنهــا
بــود کــه در محاصــر ه بودنــد و اینهــا
میخواســتند از خــارج از حلــب راه را بــاز
کننــد و بــه نیروهــای خودشــان برســند
و کل حلــب را بگیرنــد .همــه رســانهها
را هــم بــرای پخــش مســتقیم پــای کار
آورده بودنــد تــا بــه همــه دنیــا نشــان
بدهنــد میخواهنــد حلــب را بگیرنــد.
بــا کامیــون ،وانــت و موتــور انتحــاری
میزدنــد و هرچــه تــوان داشــتند بــهکار
بردنــد ،امــا نتوانســتند .حاجقاســم هــم
در منطقــه نصــر فرماندهــی میکــرد و
مــا پدافنــد را انجــام میدادیــم .شــرایط
خیلــی ســختی بــود و مــا در ســختترین
شــرایط روحــی بودیــم و پشــت ســر هــم
و همــه مســائل را از قبــل پیشبینــی

عملیــات داشــتیم .نیروهــای مخالــف
بــه همــه دنیــا فراخــوان داده بودنــد و
طرفــداران خــود را جمــع کردنــد تــا حلــب
را بگیرنــد ،چــون بــه همــه دنیــا قــول داده
بودنــد و آنهــا هــم کمکشــان میکردنــد.
امــا هــر کاری کردنــد ،نتوانســتند حلــب را
ً
بگیرنــد .نهایتــا هــم عقبنشــینی کردنــد و
ً
در موضــع پدافنــدی رفتنــد و رســما گفتنــد
مــا از ایرانیهــا شکســت خوردیــم.
حا جقاســم کــه خیالــش راحــت شــد
میخواســت بــه ایــران برگــردد کــه
بــه ایشــان گفتــم االن اوضــاع چگونــه
میشــود؟ گفــت حا جمحمــود ،چنــد

در هشت سال
دفاع مقدس،
ما هرچه
میخواستیم
پیشروی کنیم و
جلو برویم ،عراق
مانع میشد.
چقدر نیروهای
ما کربال و نجف و
سامرا را ندیدند و
شهید شدند .اما
االن مرزهای ما
کجاست؟ عراق،
سوریه و لبنان به
جمهوری اسالمی
وصل است و
مرز ما تا دریای
مدیترانه است

ببینیــد ،حا جقاســم تجربیــات خوبــی

میکــر د .

از هشــت ســال دفــاع مقــدس و فهــم

روزی کــه آمریکا�ییهــا در خلیجفــارس

خــوب عملیاتــی داشــت و میفهمیــد

بــه دســت نیروهــای مــا دســتگیر شــدند،

چــه اتفاقــی میافتــد .احاطــه کامــل

مــن و حاجقاســم در نصــر بودیــم و خبــر

بــه کردهــا داشــت و فرماندهانشــان را

را از تلویزیــون دیدیــم .بــه حا جقاســم

ش آنهــا
میشــناخت و میدانســت واکنــ 

گفتــم خیلــی خــوب شــد کــه آمریکا�ییهــا

چگونــه اســت و اگــر مــا در فــان منطقــه

را گرفتنــد ولــی بــه نظــر شــما بــا آنهــا چــه

چنیــن عملیاتــی بکنیــم ،دشــمن چــه کار

میکننــد؟ گفــت چنــد روز دیگــر آنهــا را

میکنــد .بهنظــر مــن اینهــا خــدادادی و
ّ
از نبــوغ بــود و تســلط بســیار کاملــی کــه در

چــرا آزادشــان کننــد ،اینهــا را بــا زحمــت

همــه حوزههــا داشــت .دربــاره مســائل

گرفتهانــد .دو روز بعــد تلویزیــون اعــام

سیاســی ســوریه از ایشــان پرســیدم کــه

کــرد اینهــا آزاد شــدند .یعنــی مســائلی را که

چــه میشــود؟ گفــت همــه چیــز بســتگی

آزاد میکننــد .مــن قبــول نکــردم و گفتــم

حتــی مــا بــه ذهنمــا نمیآمــد بهخوبــی

بــه میــدان دارد .مــا اگــر در میــدان موفــق

پیشبینــی میکــرد و همــان هــم میشــد

باشــیم ،در مســائل سیاســی هــم موفقیم.

خوردهانــد بــه گــردن هــم میاندازنــد.

کــه ایشــان میگفــت .در مناطــق عملیاتــی

عملکــرد حاجقاســم باعــث شــد مــا االن

مــن گفتــم اینهــا بــا هــم خیلــی متحدنــد و

هــم از جا�یــی عملیــات انجــام م ـیداد کــه

کنــار دریــای مدیترانــه مســتقر باشــیم.

ممکــن نیســت چنیــن اتفاقــی بیفتــد .دو

نقطــه ضعــف دشــمن بــود.

در هشــت ســال دفــاع مقــدس ،مــا هرچــه

روز دیگــر گروههــای مختلــف مســلحین
بــه جــان هــم میافتنــد و شکســتی را کــه

روز بعــد از رفتــن حاجقاســم ،مســلحین

میخواســتیم پیشــروی کنیــم و جلــو

ســوریه بــه جــان هــم افتادنــد و بــه

برویــم ،عــراق مانــع میشــد .چقــدر

همدیگــر حملــه کردنــد .پیشبینیهــای

ایــن پیشبینیهــا ناشــی از

نیروهــای مــا کربــا و نجــف و ســامرا را

حا جقاســم اینطــوری بــود .خیلــی
ّ
قشــنگ بر اوضــاع و منطقه تســلط داشــت

شناســا�یی قــوی ایشــان بــود یــا از
ّ
نبوغ بیش از حدشان؟

ندیدنــد و شــهید شــدند .امــا االن مرزهــای
مــا کجاســت؟ عــراق ،ســوریه و لبنــان بــه
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نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

بدهیــد مــا نیروهــای باقیمانــده خــود را
ســوار اتوبــوس کنیــم و برویــم .آنها را ســوار
چندتــا اتوبــوس کردنــد و از جــاده راموســه
ً
بــه ادلــب رفتنــد و کال حلــب پاکســازی و
آزاد شــد .حلــب کــه آزاد شــد ،حاجقاســم
بالفاصلــه بهســمت شــرق ســوریه یعنــی
تدمــر ،بوکمــال و میادیــن رفــت.
تدمــر کــه آزاد شــد مــا بــه منطقــه تنــف
رفتیــم و حاجقاســم هــم آمــد و عملیاتــی
طراحــی کردیــم کــه شــروع آن از فــرودگاه
ســین بــود کــه بــه آن وادیــات شــامات
میگوینــد .عر بهــا بــه بیابا نهــای
لمیــزرع کــه ســنگهای تیــز و برنــده
دارد وادیــات شــامات میگوینــد .مــا
کــه بهســمت منطقــه تنــف آمدیــم،
آمریکا�ییهــا هــم در ایــن منطقــه نیــرو

شهادتحاجقاسم
عظمتیرادر منطقه
بهوجودآوردکه
در هیچجایتاریخ
چنینچیزینبوده
است.در اهواز مردم
باآنهمهمشکل
اقتصادیچهتشییع
باشکوهیکردندو
در قم،تهران،مشهد
وکرمانهمتشییع
بینظیریرقمزدند

جمهــوری اســامی وصــل اســت و مــرز مــا

ً
وقتــی کــه حلــب کامــا آزاد شــد ،زمســتان

از دمشــق بــه بغــداد دارد و آمریکا�ییهــا

تــا دریــای مدیترانــه اســت .ایــن عظمــت

بــود و شــرایط خیلــی ســختی داشــتیم.

بهخوبــی تشــخیص دادنــد تنــف را بایــد

جمهــوری اســامی و عظمــت حضــرت

مــردم حلــب هــم بــا اینکــه آب و بــرق

نگــه دارنــد .آمریکا�ییهــا توســط روسهــا

آقاســت .اگــر حاجقاســم و رزمندههــا و

و امکانــات نداشــتند در ســختترین

بــه مــا پیغــام دادنــد کــه اگــر بهســمت

بچههــای مدافــع حــرم نبودنــد چــه بســا

شــرایط آنجــا زندگــی میکردنــد .زمانــی کــه

تنــف بیاییــد ،مــورد هــدف قــرار میگیرید.

االن بایــد در همــدان و کرمانشــاه با داعش

بــه حلــب حملــه کردیــم نیروهــای مخالــف

یــک دایــره بــه شــعاع  55کیلومتــر

میجنگیدیــم .ولــی االن حکومتــی بــه نــام

ســوریه بــه مــردم اجــازه نمیدادنــد بــه

کشــیده بودنــد و اجــازه ورود نمیدادنــد.

داعــش دیگــر وجــود نــدارد .ممکــن اســت

طــرف مــا بیاینــد و آنهــا را مــورد هــدف

حاجقاســم هــم قصــد درگیــری مســتقیم

هســتههای کوچکــی از آنهــا وجــود داشــته

قــرار میدادنــد .بــرای اینکــه مــردم

بــا آمریکا�ییهــا را نداشــت و بــه مــا

باشــد و حملــهای هــم بکننــد ،امــا دیگــر

حائــل بودنــد و میدانســتند مــا مــردم

گفــت از مســیر دیگــری برویــد .ببینیــد،

تشــکیالتی از آنهــا وجــود نــدارد.

را مــورد هــدف قــرار نمیدهیــم .ولــی

دوتــا جــاده بیشــتر نبــود؛ یکــی از دمشــق

حاجقاســم فرماندهــی جبهــه مقاومــت

وقتــی حملــه مــا همهجانبــه شــد ،مــردم

شــروع میشــود و از تنــف میگــذرد و بــه

را بهوجــود آورد .مــا روزی کــه بــه ســوریه

از راههــای مختلــف بهســمت مــاآمدنــد.

بغــداد مـیرود و دیگــری از دیرالزور شــروع

رفتیــم ،از جوانان ســوری درســت اســتفاده

حاجقاســم بــه مــن گفــت مــردم را ســوار

میشــود ،از بوکمــال و میادیــن میگــذرد

نمیشــد .حاجقاســم بســیج را بــه اســم

تو پکشهــا و کامیو نهــا کــن و بــه

و بهســمت عــراق م ـیرود .از شــمال تنــف

دفــاع وطنــی بهوجــود آورد ،نیــرو آورد و

اردوگاه ببــر .اردوگاههای مختلف تشــکیل

و در داخــل بیابانهــای لمیــزرع عملیــات

بــه جوانــان ســوری آمــوزش داد و آنهــا را

دادنــد و مــا هــم بــا هــر وســیلهای کــه در

را هدایــت کــرد و جــاده بوکمــال را آزاد

بــه ارتــش ســوریه ملحــق کــرد .زینبیــون

اختیــار داشــتیم مــردم را ســوار کردیــم و به

کــرد و در حقیقــت جــاده تهــران تــا مــرز

و فاطمیــون و حشدالشــعبی عــراق را

اردوگاهبردیــم .ارتــش ســوریه هــم اینهــا

ســرزمینهای اشــغالی را بــاز کــرد.

بهوجــود آورد .عظمــت و اقتــداری کــه

را ثبتنــام کــرد و کارهایــش را انجــامداد.

اســرائیلیها خیلــی سختشــان بــود و

جمهوری اســامی و جبهــه مقاومــت دارد،

مــا لحظــه بــه لحظــه محلههــای مختلــف

مــن هــم مخالــف بــودم کــه در رســانهها

مدیــون حاجقاســم اســت.

حلــب را میگرفتیــم و جلــو میرفتیــم.

اعــام بکننــد .چــون راه بــاز شــده بــود

حاجقاســم هــم دنبالمــان میآمــد ،تــا

و مــا از تهــران امکانــات بــه بغــداد و از

اینکــه بــه جا�یــی رســیدیم کــه نیروهــای

بغــداد بــه بوکمــال و از بوکمال به دمشــق

حلــب برایمــان بگوییــد؛ تأثیــر

مخالــف تــاب مقاومــت نداشــتند و حلــب

میبردیــم .بازشــدن ایــن راه را در رســانهها

آزادســازی حلــب بــر رونــد جنــگ و

را تمــام شــده میدیدنــد .در ایــن شــرایط

اعــام کردنــد و گفتنــد مــرز بوکمــال آزاد

پیامدها و نتایج آن.

بــود کــه بــه مــا پیشــنهاد دادنــد اجــازه

شــد .اینهــا را مــردم بداننــد خــوب اســت،

دربــاره مرحلــه نها�یــی آزادســازی

122

پیــاده کردنــد .چــون ایــن منطقــه بزرگراهی

| ویژهنامه شهید پیروز | بهمن 1399

امــا اســرائیلیها بــه آمریکا�ییهــا گفتنــد

حا جقاســم کــرد خــود حا جقاســم

حضــرت آقــا بــود .مــا هیمنــه آمریــکا را

شــما قــرار بــود حکومــت بشــار اســد را

نمیتوانســت بکنــد .وقتــی حاجقاســم

فــرو ریختیــم .شــهادت حاجقاســم هیــچ

ســرنگون و حکومــت آمریکا�یــی جایگزین

بــود انســجام از حشدالشــعبی گرفتــه

آن بکنیــد ولــی نــه تنهــا ایــن کار را نکردیــد،

شــده بــود .در عــراق بــه حشدالشــعبی

دســتاوردی بــرای آمریکا�ییهــا نداشــت.
ّ
اگــر اشــراف و تســلط اطالعاتــی داشــتند

بلکــه ایــران توانســت بــرای اولیــن بــار راه

بدبیــن شــده بودنــد .در ایــران مشــکالتی

ایــن کار را نمیکردنــد .آمریکا�ییهــا اگــر

زمینــی خــود را از عــراق به دمشــق بــاز کند.

بهوجــود آمــده بــود .امــا ببینیــد شــهادت

میدانســتند چنیــن عظمتــی بــرای تشــییع

حاجقاســم روی بــاز شــدن ایــن راه خیلــی

حا جقاســم چــه عظمتــی را در منطقــه

زحمــت کشــید و االن هم ایــن راه باز اســت

بهوجــود آورد .در کجــای تاریــخ چنیــن

و آمریکا�ییهــا بهشــدت دنبــال ایــن

چیــزی بــوده اســت؟ در اهــواز مــردم بــا

حاجقاســم و یارانــش بهوجــود میآیــد
ً
حتمــا ایــن کار را نمیکردنــد .پــس معلــوم
ً
میشــود اشــراف نداشــتند .اصــا ایــن

هســتند کــه راه قائــن بــه بوکمــال را ببندند

آن همــه مشــکل اقتصــادی چــه تشــییع

تشــییع باعــث شکســت آمریــکا در منطقه

و بمبــاران میکننــد ،امــا ایــن راه بــرای مــا

باشــکوهی کردنــد و در قــم ،تهــران ،مشــهد

شــد و عظمــت تشــییع و زدن عیناالســد

مهــم و اســتراتژیک اســت و حاجقاســم
تمــام ّ
هموغمــش ایــن بــود کــه ایــن راه

و کرمــان هــم تشــییع بینظیــری رقــم

در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد و اینهــا هــم

زدنــد .ایــن یعنــی اثــر خــون حاجقاســم

هــر دو بــا تدبیــر حضــرت آقــا بــود.

بــاز شــود.

و یارانــش بیشــتر از وجودشــان اســت و

بعــد از اینکــه عملیــات تمــام شــد،

حضــرت آقــا هــم تشــییع و موشــکباران

دربــاره نشــان نصــر یــک کــه

ایرانیهــا

پایــگا ه آمریکا�ییهــا در عیناالســد را

حضــرت آقــا بــه شــما دادنــد هــم

«یــو ماهّلل» نامیدنــد.

قدری برای ما بفرمایید.

اســرائیلیها

میگفتنــد

توانســتند حکومــت بشــار اســد را نگــه
دارنــد و هــدف بعدیشــان مــا هســتیم.

حضـــرت آقـــا بـــه پـــاس زحماتـــی کـــه

االن جبهــه مقاومــت خیلــی قــوی شــده

اگــر ممکــن اســت از منظــر

حاجقاســـم در جبهـــه مقاومـــت کشـــیده

اســت .مــا علیرغــم میــل باطنــی

نظامــی و تخصصــی خودتــان درباره

ب ــود در اس ــفند س ــال  97م ــدال ذوالفق ــار

اســرائیلیها در ســوریه هســتیم .روزی

حملــه بــه پایــگاه عیناالســد

را کـــه باالتریـــن مـــدال کشـــور بـــود بـــه

همــه میگفتنــد کــه بشــار اســد بایــد

توضیح بدهید.

ایشـــان دادنـــد .یـــک هماهنگـــی هـــم

بــرود .امــا نــه تنهــا حــرف آمریکا�ییهــا،

اولیــن چیــزی کــه در زدن عیناالســد بــه

بیـــن سرلشـــکر باقـــری و ســـپهبد شـــهید

اروپا�ییهــا ،اعــراب و ترکیــه تحقــق پیــدا

ذهــن آدمــی خطــور میکنــد ،قــدرت

حا جقاســـم ســـلیمانی انجـــام شـــده

نکــرد ،بلکــه حــرف حضــرت آقــا بــه کرســی

فرمــان ایــن کار اســت .کســی بایــد فرمــان

بـــود کـــه تعـــدادی از نیروهـــای جبهـــه

نشســت و حکومت بشــار اســد حفظ شــد.

ایــن کار را بدهــد کــه ترســی از آن نداشــته

مقاومـــت هـــم کـــه همـــراه حاجقاســـم

بــه ایــن اقــدام ،تحمیــل اراده بــه دشــمن

باشــد .حضــرت آقــا دل شــیر دارنــد کــه

بودنـــد مـــدال بگیرنـــد .مدالهـــا دو نـــوع

میگوینــد .یعنــی اراده جمهــوری اســامی

ایــن دســتور را دادنــد .البتــه ایــران هــم

اســـت .مـــدال فتـــح بـــرای فرماندهـــان

بــر آمریکا�ییهــا غلبــه کــرد و فرمانــده ایــن

پیشبینیهــای زیــادی کــرده بــود کــه

یگا نهـــای پیـــاده و مانـــوری اســـت و

نبــرد هــم حاجقاســم بــود .ایــن اواخــر

اگــر عیناالســد رازدیــم و آمریــکا واکنــش

حا جقاســم بــا اینکــه از نظــر جســمی

نشــان داد ،مــا دوبــاره اقــدام میکنیــم.

م ــدال نص ــر م ــال فرمانده ــان یگانه ــای
ً
پشـــتیبانی رزم اســـت .مـــن طبیعتـــا در

خیلــی خســته شــده بــود ،ولــی مأموریتش

بــه نظــر مــن بزرگتریــن اقــدام حضــرت

پشـــتیبانی رزم بـــودم و باالتریـــن مـــدال

را بــه نحــو احســن انجــام م ـیداد و بــه هــر

حداقــل زمــان
آقــا ایــن بــود کــه در
ِ
تصمیمگیــری کــرد و در ایــن جنــگ

پشـــتیبانی رزم هـــم نصـــر یـــک اســـت.
یـــک روز مـــن در قـــرارگاه خاتـــم بـــودم

ً
ُ
دقیقــا همــان تعبیــر حســنیین که

پیروزمندانــه وارد شــد و پیروزمندانــه

کـــه حا جقاســـم مـــن را دیـــد .گفـــت

از آن خــارج شــد .ایــن خار جشــدن

حاجمحمـــود ،چـــه کار میکنـــی؟ چنـــد

رهبــر انقــاب برای شــهید ســلیمانی

پیروزمندانــه از جنگ،مهمتــر از شــروع

روز پی ــش ب ــه فک ــرت ب ــودم .م ــن متوج ــه

بــهکار بردنــد و فرمودنــد« :خــدای

جنــگ بــا آمریکا�ییهــا و زدن عیناالســد

منظـــورش نشـــدم تـــا اینکـــه چنـــد روز

متعــال در قــرآن از زبان مســلمانها
ّ
َ
َ
ُ
میگویــدِ :بنــا ِال ِاحــدیالحســن َیین،
ُ
مــا یکــی از دو حســنی را داریــم؛
ُ
حســنی یعنــی بهتریــن؛ یکــی از دو

بــود .مــا هشــت ســال بــا رژیــم بعــث

بع ــد پیغ ــام دادن ــد ک ــه حاجقاس ــم اس ــم

پیروزمندانــه جنگیدیــم و پیروزمندانــه از

مـــرا بـــرای اهـــدای مـــدال نصـــر یـــک بـــه

آنچــه میخواســت ،رســید.

بهترین را ما داریم».
ً
بلــه؛ دقیقــا .ببینیــد ،کاری کــه شــهادت

کاری که شهادت
حاجقاسم کرد
خود حاجقاسم
نمیتوانست
بکند .وقتی
حاجقاسم
بود انسجام از
حشدالشعبی
گرفته شده
بود .در عراق به
حشدالشعبی
بدبین شده بودند.
در ایران مشکالتی
بهوجود آمده بود

آن خــارج شــدیم ،امــا در عیناالســد در

آقـــا داد ه و آقـــا هـــم موافقـــت کردهانـــد و

حداقــل زمــان جنگیدیــم و پیروزمندانــه

آقـــای ســـلیمانی و آقـــای باقـــری از طـــرف

خــارج شــدیم .ایــن خیلــی مهــم اســت.

حض ــرت آق ــا ای ــن م ــدال را ب ــه بن ــده اه ــدا

تحلیــل مــن ایــن اســت .ایــن قــدرت

کردنـــد.
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غروب هژمونی آمریکا در غرب آسیا
دکتر سیدجالل دهقانیفیروزآبادی،استاد و نظریهپرداز روابط بینالملل

ارزیابــی وضعیــت و جایــگاه کنونــی آمریــکا در منطقــه غــرب آســیا مســتلزم شــناخت برنامههــا و طر حهــای منطقـهای این کشــور
در طــول حداقــل ســه دهــه گذشــته اســت .ابتــدا بایــد ایدههــا ،طر حهــا و برنامههــای راهبــردی آمریــکا بــرای حضــور در منطقــه را در این
سه دهه مورد بررسی قرار داد .دکتر دهقانی فیروزآبادی در این یادداشت به بررسی اوضاع منطقه پرداخته است.
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نظمنوینجهانی

شوروی و پیروزی آمریکا در جنگ سرد ،این

به رهبری آمریکا بود؛ یعنی نظم بینالمللی

اگرچه سابقه حضور آمریکا در منطقه

باور برای سردمداران این کشور به وجود آمد

که بر پایه ارزشها ،اهداف و رهبری آمریکا

غرب آسیا به بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از

که قدرت بالمنازع نظام بینالملل شدهاند ،از

شکل بگیرد و سازمان ملل نیز بهعنوان نهاد

فروپاشیاتحادجماهیر شورویبرمیگردد،اما

این رو درصدد برآمدند سلطه خود را بهعنوان

مشـــروعیتبخش به آن عمل کند .در این

این تحول استراتژیک را میتوان نقطه عطفی

یکهژمونورهبر بینالمللیبر جهاناعمال

بین اما غرب آسیا ،نقطه آغازین این تغییر

برای حضور پررنگ آمریکا در منطقه دانست.

کنند .اعتقاد آمریکا�ییها بر این بود که یک

الگو نظم بینالمللی یا «»Paradigm Shift

به همین دلیل از ســـال  91میالدی ،طرحها و

فرصت تاریخی برای تثبیت و تأیید هژمونی

بود .به این ترتیب طرح و ایده نظم نوین

برنامههای راهبردی مختلفی در غرب آســـیا

این کشور به وجود آمده است .در آن زمان،

جهانی جورج بوش پدر در این منطقه کلید

از سوی آمریکا اجرا شده است .با فروپاشی

کلیدواژه این هژمونی «نظم نوین جهانی»

خورد .بهانه اشغال نظامی کویت از سوی
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رژیم صدامحسین ،حضور نظامی مستقیم

شوروی برای آمریکا بهوجود آمده ،نتوانستند

گفتمانانقالباسالمی.

آمریکادر منطقهرافراهمکرد؛بهطوریکهآنها

بهخوبی استفاده کنند؛ بهگونهای که با اتخاذ

ناکامی طرحخاورمیانه بزرگ در تأمین اهداف

توانستندپایگاههاینظامیخودرادر منطقه

یک سیاست خارجی لیبرالمنشانه ،از قدرت

آمریکا باعث شد تا نومحافظهکاران از طرح

افزایشدهندوتثبیتکنند.

فائقهآمریکابهنفعاینکشور استفادهنکردند.

خاورمیانه جدید در منطقه رونما�یی کنند که

بنابراین حادثه یازدهم سپتامبر ،شرایطی

ن هم با شکست مواجه شد.
آ 

بهوجود آورد تا نومحافظهکاران آمریکا�یی

در زمان بیـــل کلینتون امـــا راهبرد

متوسل به قدرت نظامی و زور بشوند و حمله

جالب اینجا بود که در آمریکا برنامهها�یی با
ً
هدف توسعه دموکراســـی معموال از سوی

و دکترین جدیدی برای منطقه غرب آســـیا

مستقیم به افغانســـتان و عراق را طراحی و

دموکراتها تهیه و اجرا میشـــد اما این بار

تعریف و تعقیب شد :مهار دوجانبه (Dual

اجرا کردند .به این ترتیـــب در صحنه عمل،

نومحافظهکاران تصمیم گرفتنـــد از قدرت

 .)Containmentهدف از اعالم و اعمال این

نومحافظهکاراندچار لجامگسیختگینظامی

نظامیبرایرسیدنبهاهدافلیبرالیاستفاده

راهبرد ،مهـــار همزمان و توأمـــان جمهوری

در منطقهشدند.از طرفدیگر،بهدلیلشرایط

کنند ،چون جمهوریخواهـــان رویکردهای

اسالمی ایران و عراق صدامحسین بود .البته

بینالمللی پـــس از واقعه یازده ســـپتامبر،

نظامیگری دارنـــد و اینگونه شـــعارهای

با توجه به حمله آمریکا به عـــراق در جنگ

کشورها�یی مثل روســـیه و چین در وضعیتی

دموکراتیـــک و لیبرالـــی ،بیشـــتر از ســـوی

اول خلیج فارس در ســـال  91میالدی ،رژیم
ً
صدامحسینکامالتضعیفشدهبودوظرفیت

نبودندکهبتواننددر مقابلآمریکاموازنهایجاد

دموکراتها ارائه و اجرا شده است .به همین

کنند و این باور که خاورمیانه میتواند قلب

دلیل این مسئله موجب طرح مباحث نظری

وامکانبازیگریدر منطقهرانداشت،بنابراین

هژمونی آمریکا باشد ،در کاخ سفید بیش از

جدیدی شد که به واقعگرا�یی لیبرال مشهور

2

موازنهضعف

است.

هدفاصلیاینراهبرد،جمهوریاسالمیایران

پیشتقویتشد.

بود .مهار دوجانبه به معنای ایجاد وضعیت

در همین زمان است که طرح خاورمیانه بزرگ

موازنه ضعف بود که جمهوری اسالمی ایران را

آمریکا کلید میخورد؛ طرحی که بنا بود برای

هموزن و همپای رژیم عراق تضعیف کنند .در

سازگاری بیشتر منطقه با سیاستها و منافع

ناکامیهـــای متعـــدد آمریـــکا در

زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،راهبرد

آمریکا ،آمایش فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و

رویارو�ییهای نظامی در منطقه و به بنبست

آمریکا در منطقه ،موازنه قوا بود؛ یعنی تالش

دینی جوامع غرب آسیا را دستخوش تغییرات

رسیدن طرح خاورمیانه بزرگ و جدید ،نهتنها

میکردند با تقویت همهجانبه صدامحسین،

عمده بکند .بنا بر ادعـــای آنها ،ایدئولوژی

به تثبیت و افزایش هژمونـــی آمریکا کمک

موازنه بین ایران و عراق حفظ بشود .اما پس

اسالمی یا اســـامگرا�یی و ظهور جنبشهای

نکرد،بلکهبهتعبیر دموکراتها،سیاستهای

از اینکه آمریکا�ییها به عراق حمله کردند و

اسالمی مانعی جدی بر ســـر راه امنیت رژیم

بوش و نومحافظهکاران باعث افول هژمونی

ماشین نظامی صدامحسین ضعیف شد ،بر

صهیونیســـتی و حفـــظ منافـــع اقتصادی و

آمریکا و خدشهدارشـــدن اعتبار این کشـــور

آن شدند تا جمهوری اسالمی ایران را به همان

ژئوپلیتیکیآمریکابود.

در نظام بینالملل شـــد .از ایـــن رو ،هدف

میزان ضعیف کنند .مهار دوجانبه به دلیل

اولویتهای آمریکا برای اجـــرای این طرح

اوباما و دموکراتها�یی که با شعار تغییر به

عدم استقبال بسیاری از کشورها  -حتی اروپا -

عبارت بودند از :توسعه سیاســـی از طریق

جای بوش در کاخ سفید نشستند ،بازسازی،

و نیز تالشهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی

تشـــویق و هدایـــت کشـــورها بهســـوی

تقویت و تثبیت چهره ،اعتبار و هژمونی یا به

بهنتیجهنرسید.

لیبرالدموکراسی آمریکا�یی و حکومتهای

تعبیر خودشان رهبری آمریکا در جهان بود.

شایسته و مشروع ،توسعه علمی و آموزشی

دموکراتها در دولت اوبامـــا راهبرد قدرت

با ایجاد جامعه فرهیخته و پیشرفته لیبرال،

نرم جوزف نای را در پیش گرفتند .به این معنا
ً
که رســـیدن به اهداف موردنظر ،لزوما نیاز

طراحی ســـوم آمریکا پس از حادثه

اقتصادی ،آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد

به استفاده از قدرت ســـخت ندارد و آمریکا

یازدهمسپتامبر  2001ودر �پیحملهبهبرجهای

در جهت اقتصاد نولیبرال .اما اهداف اصلی

از طریق قـــدرت نرم میتوانـــد اهدافش را

دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک شـــکل

که ایاالت متحده آمریکا به دنبال تحقق آن

تأمین کند .بنابراین دموکراتها نیز مانند

گرفت .اعتقـــاد نومحافظهکاران بر این بود

بود عبارت بودند از :برقـــراری نظم امنیتی

جمهوریخواهان نهتنها مخالف ســـلطه و

که آمریکا میتواند و باید نظام بینالملل را

آمریکامحـــور در منطقه ،اعمـــال هژمونی

هژمونی آمریکا نبودند بلکـــه بهزعم خود

یکجانبهمدیریتکند.از مهمترینانتقادات

منطقهای ،تضمیـــن امنیـــت و صیانت از

میخواستند با کمهزینهترین وسایل و ابزار

نومحافظهکاران آمریکا�یی و جورج بوش پسر

بقای رژیم صهیونیســـتی ،انتقال آزاد انرژی

به این هدف برسند.

به سیاستهای خاورمیانهای بیل کلینتون و

از خاورمیانه به غـــرب و کنترل منابع انرژی،

اگرچه در دوره اوباما خروج نیروهای آمریکا�یی

دموکراتها این بود که آنها از این بهاصطالح

جلوگیریاز ظهور هژمونمنطقهایچالشگر با

از عراق آغاز شد اما آنها مجدد به بهانه مبارزه با

لحظه و فرصت تاریخی که پس از فروپاشی

آمریکا،مهار جمهوریاسالمیایرانومقابلهبا

داعش که بهگفته ترامپ در سال  2016ساخته

 3طرحخاورمیانهبزرگ

توسعه اقتصادی از طریق ایجاد فرصتهای

ناکامیهای
متعدد آمریکا در
رویارو�ییهای
نظامی در منطقه
و به بنبست
رسیدن طر ح
خاورمیانه بزرگ و
خاورمیانه جدید،
نهتنها به تثبیت و
افزایش هژمونی
آمریکا کمک نکرد،
بلکهبهتعبیر
دموکراتها،
سیاستهای بوش
و نومحافظهکاران
باعث افول
هژمونی آمریکا
و خدشهدارشدن
اعتبار این کشور در
نظام بینالملل
شد

 4موازنهآشوب
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شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

خودآمریکابود،مجددواردعراقشدند.مبارزه

حضور فیزیکی نظامی خود را کاهش دهند،

خاورمیانه را تغییر بدهد و مدیریت کند؛ اما

با داعش توجیهی برای حضور مجدد آمریکا در

کمااینکه هم اوباما و هم ترامپ به ضرورت

بعد از هشت سال ،نهتنها نتوانست پروژه

عراقومنطقهوهمچنینمشروعیتبخشیبه

کاهشتعهداتنظامیآمریکااذعانکردهاند،

مدیریت تهران تا دمشق خود را پیش ببرد،

آن بود .هدف اصلی آمریکا درواقع تضعیف و

مگر در اهدافاقتصادی.آنهادیگر نمیتوانند

بلکه حتی در عراق هم موفق نشد به اهداف

ازهم پاشیدن جبهه مقاومت به رهبری ایران

به همه متحدان خود در دنیا و از جمله منطقه

خود برسد .به این ترتیب حتی نظریهپردازان

بود .در این شرایط بود که سیاست آمریکا در

غرب آســـیا تعهدات نظامـــی بدهند؛ این

و صاحبنظران آمریکا�یی اذعان میکردند

قبال منطقه ،به سمت موازنه آشوب سوق

شاخص رو به افول است.

آمریکا ممکن است بتواند جنگ را بهتنها�یی

پیدا کرد .آمریکا�ییها که نتوانسته بودند نظم
منطقهای مطلوب و تأمینکننده منافع خود

را برقرار کند.

را ایجاد کنند ،منطقه غرب آسیا را درگیر یک

در طول دهههای مختلف و از زمانی

اکنون اما بیش از گذشته این واقعیت عیان

آشوبمدیریتشدهکردند.واقعیتراهبردی

که آمریکا�ییها وارد منطقه شدند ،همه تالش

شـــده اســـت که آمریکا در شرایطی نیست

حائز اهمیت آن است که تمام طرحوبرنامهها

آنها معطوف به این مسئله بود که به بیان

که بتواند بهتنها�یی بحرانهای منطقهای را

و راهبردهای منطقهای آمریکا در غرب آسیا در

علم روابط بینالملل ،هژمون منطقه باشند

مدیریتکند.حتیدر مدیریتهایچندجانبه

طول سه دهه گذشته در دستیابی به اهداف

و سلطه و تسلط بالمنازع خود را حفظ کنند.

برخی پروندههای منطقهای هم نمیتواند

خود ناموفق و ناکام مانـــده ،بهگونهای که

در اینکه ســـلطه بالمنازع آمریکا در منطقه

حضور داشته باشـــد و با اینکه منطقه را به

قدرت و هژمونی آمریکا در منطقه رو به افول

کاهش پیدا کرده ،هیچکس تردیدی ندارد.

سمت یک آشوب مدیریتشـــده برده اما

بوده است.

یکی از مهمترین شاخصها�یی که در تعریف

توانا�یی مدیریت آن را نداشته است.

این ارزیابـــی نیازمنـــد وجـــود مؤلفهها و

قدرت بازیگـــران بینالمللی بـــهکار برده

اگر بخواهیم وضعیت منطقه را بر اســـاس

شاخصها�ییاستتاطبقآن،میزانکامیابی

میشود ،میزان تعیینکنندگی دستورکارهای

تحوالت اخیر پیشبینـــی کنیم ،باید گفت

یا افول قدرت و هژمونـــی آمریکا در منطقه

منطقهای است .آمریکا در گذشته خود را تنها

برآیند این تحوالت ،تغییر و تحول نظم امنیتی

را مشـــخص کند .مهمترین این شاخصها

قدرت تعیینکننده دستورکارهای منطقهای

منطقهای به معنای الگوی مدیریت منازعه

عبارتند از:

میدانست و در عمل هم سالها اینگونه

در منطقه خواهد بـــود؛ بهگونهای که نظم

1

حضور نظامیمستقیمو
انحصاری

بود که آمریکا تعیین میکرد چه اتفاقی باید

امنیتی هژمونیک برونزاد منطقهای مبتنی

در منطقه بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد.

بر برتری نظامی آمریکا در منطقه تضعیف

ایاالت متحده آمریـــکا بعد از خروج بریتانیا

همانطور کهمشاهدهمیکنیم،اکنونبسیاری

شده و نظم امنیتی درونزاد منطقهای شکل

از شرق ســـوئز و منطقه خلیج فارس ،از قبل

از مسائل مهم منطقهای بدون حضور و حتی

خواهد گرفت.

از پیروزی انقالب اسالمی درصدد بود تا یک

مشـــورت با آمریکا اتفاق میافتد .تحوالت

شـــاخص دیگر برای ســـنجش افول قدرت

حضور نظامی مستقیم و انحصاری در منطقه

سوریه و عراق نمونهها�یی هستند که آمریکا
ً
یا نمیتواند یا دیگر انحصارا به آنها شکل
ً
نمیدهد؛ چرا که اساسااین امکان برای آمریکا

منطقهای آمریکا ،توان این کشور در جلوگیری

داشته باشد .اکنون میتوان بررسی کرد این
وضعیت نسبت به گذشـــته در چه شرایطی
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 2سلطهبالمنازعمنطقهای

آغاز کند اما نخواهد توانست بهتنها�یی صلح

از نقشآفرینی رقبای بینالمللیاش در غرب
آسیاســـت .از جنگ جهانی دوم به این سو،

اســـت .آمریکا�ییها بهرغم اینکه هنوز در

وجود ندارد تا دستورکار منطقهای تعیین کند.

یکی از اهداف همیشـــگی آمریکا برای حفظ

منطقه حضور دارند ،ولـــی در جهت کاهش

شاخص دیگر برای ســـنجش میزان قدرت

هژمونی خود ،کنترل و تحدید حضور و نفوذ

حضور نظامی مســـتقیم و انحصاریشان در

آمریکا در غرب آســـیا ،مدیریت بحرانهای

سایر قدرتهای بینالمللی در منطقه بوده

منطقه برنامهریزی میکنند .ممکن اســـت

منطقهای اســـت .اینکه آمریکا تا چه میزان

است.اینمسئلهاز آنجهتاهمیتبیشتری

گفتهشودخودآمریکا�ییهادیگر نمیخواهند

توانسته یا میتواند بحرانهای منطقهای را

مییابد که اعمال هژمونی جهانی نیز مستلزم

حضور نظامی و مســـتقیم در منطقه داشته

مدیریت کند .با مرور وقایع دهههای قبل از

اعمالهژمونیمنطقهایدر خاورمیانهاست.

باشند .بر فرض صحت این گزاره ،دلیل اتخاذ

پیروزی انقالب اسالمی ایران یا حتی تا دهه

امروز شاهد حضور پررنگ منطقهای روسیه،

اینتصمیمچیست؟افزایشهزینههایمالی،

هشتاد میالدی ،اگر نگوییم آمریکا بهتنها�یی

چین و حتی کشـــورهای اروپا�یی در منطقه

سیاسی و اعتباری آمریکا در منطقه این امکان

مســـائل منطقهای را مدیریت میکرد ،اما

هستیم که تا سالها پس از فروپاشی شوروی،

را از آنها گرفته است؛ بنابراین آمریکا�ییها

اینطور وانمود میکـــرد که هیچ بحرانی در

چنینامکانیمتصور نبود.

علیرغم مشکالت و مســـائل فراوانی که در

منطقه ،بـــدون حضور مســـتقیم آنها قابل

شاخص دیگر برای ســـنجش میزان قدرت

منطقه دارند ،بهخصوص پـــس از تحوالت

مدیریت نیســـت و آمریکا�ییها تنها حافظ

آمریکا در منطقه ،مهندسی روابط منطقهای

اخیر،نمیتوانندمانندگذشتهحضور مستقیم

امنیت منطقه هســـتند .برای نمونه ،بوش

است که سالها توسط آمریکا انجام میشد.

نظامی در منطقه داشته باشند و باید بهتدریج

پسر تصور میکرد بهتنها�یی میتواند اوضاع

یکی از اهداف منطقهای آمریکا ،دنبالهروی
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بالمنازع کشـــورهای منطقه از سیاستهای
کاخ سفید بوده است .آمریکا�ییها همیشه
درصـــدد بودهاند کـــه کشـــورهای منطقه
دنبالهروی اهداف و منافع آنها باشـــند و
حتی برای نیل به این هدف ،تقسیم کار
منطقهای هم بین کشورهای منطقه
انجام دادند .برای مثال ،ترکیه عضو
کشورهایناتوومتحدسنتیآمریکا
در منطقه است اما این کشور نیز
اکنون به دنبال روابط مستقل با
روسیه و چین است .از این رو،
سیاســـت دنبالهروی محض
از آمریکا دیگـــر الگوی غالب
روابط منطقهای در غرب آسیا
نیست.

 3تأمینوحفظ
امنیت رژیم
صهیونیستی

در همـــه طراحیهـــای
منطقهای آمریکا اعم از مهار
دوجانبه ،طـــرح خاورمیانه

بزرگ ،طرح خاورمیانه جدید
و موازنه آشوب ،اگر نگوییم
ً
هدف اصلی ،اما یقینا یکی از
اهدافمهموحیاتیآنهاحفظو
تأمینامنیترژیمصهیونیستی
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
33روزه لبنان و جنگ 22روزه غزه؛ مؤید
اینواقعیتاست-از اینرو،یکیاز اهداف
بهاصطالح معامله قـــرن ،تأمین و تضمین
امنیت دائمی این رژیم است.
خاورمیانـه از گذشـته تـا قبـل از شـکلگیری
محـور مقاومـت بـر اسـاس محـور اسـرائیل
دوقطبـی بـوده اسـت؛ یعنـی یـک جریـان
اسلامگرا و یکجریان محافظهکار 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 مقاومت
ایـران ،سـوریه ،عـراق ،حـزبهللا ،حمـاس و

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

انصـارهللا قـرار میگیرنـد و در محـور سـازش
برخـی کشـورهای عربـی از جملـه عربسـتان و
هدفآمریکااز
مهار وتحدید
ایران،حفظموازنه
منطقهایبهنفع
خودومتحدانش
ونیز جلوگیریاز
شکلگیریوتکثیر
الگو�ییاستکهبا
فرهنگ،راهبردها
واهدافآمریکا
همخوانیندارد

آمریـکا و اسـرائیل بهعنـوان کشـورهای حلقه
مرکزی ایـن اردوگاه قـرار دارند و نوعـی موازنه
قـوای جدیـد منطقـهای در حـال شـکلگیری
اسـت .بسـیاری از تحرکاتـی کـه بهتازگـی
علیـه جمهـوری اسلامی شـکل گرفتـه ،بـرای
بازگردانـدن موازنـه قبلـی یـا شـکلدادن بـه
موازنـه جدیـدی اسـت کـه از تقویـت جایـگاه
ایـران و تضعیـف جایـگاه اسـرائیل جلوگیـری
کنـد.

 4مهار وتحدیدجمهوری
اسالمی ایران

تضعیـف ،مهـار و محدودسـازی قـدرت
ایـران یکـی دیگـر از اهـداف راهبـردی
در طراحیهای منطقهای آمریکا بوده
اسـت .هـدف آمریـکا از مهـار و تحدیـد
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ایـران ،حفـظ موازنـه منطقـهای بـه نفـع خـود

سیاسـی در

و متحدانـش و نیـز جلوگیـری از شـکلگیری و

جهـان و منطقـه

تکثیـر الگو�یی اسـت که بـا فرهنـگ ،راهبردها

اینگونـه نبـوده

و اهـداف آمریـکا همخوانـی نـدارد.

اسـت .اکنــــــون

اما علیرغم همه فشـارهای امنیتی ،سیاسـی

جمهوری اسالمی ایران

و اقتصادی ،جمهوری اسلامی ایران بهعنوان

نقش بسـیار مهمی در تعیین دسـتورکارهای

یـک قـدرت منطقـهای ،در اوج نقشآفرینـی

منطقـهای دارد .ایـران بـه هر میـزان که نقش

قـرار دارد .قـدرت منطقـهای مختص کشـوری

تعیینکنندگـی بیشـتری در منطقـه ایفـا

اسـت کـه اقتـدار و قـدرت الزم بـرای نفـوذ و

کنـد ،نفـوذ و قـدرت آمریـکا در منطقـه افول

بهـره ببرنـد؟ بنابرایـن اثرگـذاری و قدرتمندی

تأثیرگـذاری بـر یـک منطقـه داشـته باشـد یـا

کـرده اسـت .آنهـا در اوایـل بحـران سـوریه

بازیگـران منطقـهای و بینالمللـی بیانگـر

اینکـه قـدرت و منافـع آن در سراسـر منطقـه

نمیخواسـتند نقـش جمهـوری اسلامی

افـول قـدرت آمریـکا در ایـن منطقـه اسـت.

غالبشـود .بر اسـاس این تعریف ،جمهوری

ایـران را بپذیرنـد و تالشهـای فراوانـی هـم

امـروز حتـی کشـورهای متحـد آمریـکا هـم

اسلامی ایـران یـک قـدرت منطقـهای اسـت.

در ایـن زمینـه صـورت گرفـت ،امـا درنهایـت

دیگـر دنبالـهروی بالمنـازع آن نیسـتند و

دوسـت و دشـمن نیـز بـه ایـن جایـگاه

مجبـور شـدند نقـش ایـران را بپذیرنـد .در

بهنوعـی روابط سیاسـی ،نظامـی و اقتصادی

منطقـهای جمهـوری اسلامی ایـران اذعـان

عراق هـم همین اتفـاق افتـاده اسـت .برخی

خـود را بـا کشـورها�یی نظیـر روسـیه و چیـن

دارنـد .دسـتیابی بـه ایـن قـدرت نیـز نتیجـه

اسـتدالل میکننـد کـه جایـگاه منطقـهای

افزایـش دادهانـد .ممکـن اسـت گفتـه شـود

مطلـوب دکتریـن دفاعیامنیتی ایران اسـت

ایـران بر اثـر راهبردهـای اشـتباه آمریـکا ارتقا

ایـن کشـورها از دیپلماسـی پلیآف اسـتفاده

که توانست امنیت جمهوری اسلامی ایران را

یافتـه ،در پاسـخ باید گفت درسـت اسـت که

میکننـد؛ یعنـی بـا یـک قدرتـی تعامـل

تأمین و به تبع آن بهسـمت ایجاد یک شـرایط

اشـتباههای راهبـردی و محاسـباتی آمریـکا

میکنند تا بر قـدرت دیگر برای کسـب منافع

منطقـهای مطلـوب حرکت کنـد .تمـام تالش

در ایـن زمینـه اثرگـذار بـوده اسـت ،امـا اگـر

بیشـتر فشـار وارد کنند .بـر فرض درسـتی این

دشـمنان و رقیبـان بینالمللـی و منطقـهای

یـک بازیگـر عرصـه سیاسـت ،تـوان و قدرت

گـزاره ،همین کـه این امـکان برای کشـورهای

ایران بهویژه ایـاالت متحده آمریکا این اسـت

الزم بـرای ایفـای نقـش مؤثـر در ایـن بـازی

منطقه ایجاد شـده ،عیـان میکنـد آن قدرت

این جایگاه که بر اسـاس این تفکر استراتژیک

پیچیـده نداشـته باشـد ،آیـا میتوانـد از ایـن

بالمنـازع افـول کـرده اسـت .بهگونـهای کـه

بهوجـود آمـده ،از جمهـوری اسلامی ایـران

وضعیت بـه نفـع منافع خـود اسـتفاده کند؟

ایـن کشـور دیگـر توانا�یـی نـدارد مانـع روابط

گرفتـه شـود.

این امکان را سـایر کشورها هم داشـتهاند اما

کشـورهای منطقـه بـا رقبـای فرامنطقـهای

در طـول تاریـخ معاصـر ،هیچوقـت آرایـش

چـرا نتوانسـتند از آن در راسـتای منافـع خود

خـود باشـد.
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واقعیت اسـت کـه تغییراتی عمـده در صحنه
و عرصـه عمـل رخ داده اسـت .بـرای نمونـه،
ارائه نظریه قدرت نرم نشـان میهـد با قدرت
نظامی نمیتـوان همه اهـداف را تأمیـن کرد.
زمانـی عنـوان میشـد قـدرت نظامـی ماننـد
پول اسـت کـه هرچـه میخواهیـد ،میتوانید
با پول بخریـد و هر نیازی را بـا آن برطرف کنید.
امـا امـروز میگویند قـدرت نظامی و سـخت،
تبدیلپذیـر یاش 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؛ بهگونـهای کـه رابـرت کوهیـن،
نظریهپـرداز نولیبـرال آمریکا�یـی
در کتـاب خـود بـا عنـوان «پـس
از هژمونـی» بـه ایـن مسـئله پرداخـت.
ایـن کتـاب سـال  84میلادی انتشـار یافـت.

زمانی در نظام
بینالملل ،آمریکا
سیاستهای
خود را تحمیل
میکرد ،چون
چنین جایگاهی
برای خود قائل
بود و دیگران نیز
میپذیرفتند ،اما
شواهد و قرائن
نظری و عملی
نشان میدهد
وضعیت نظام
بینالمللتغییر
کرده و رقبای
بینالمللی
و منطقهای
آمریکا اجازه
چنین رفتارهای
انحصارطلبانهای
را به آمریکا
نمیدهند

کوهیـن در ایـن کتـاب ،بیشـتر ،از زاویـه نظـم
از اهـداف آمریـکا

اقتصـادی و رژیمهـای بینالمللـی بـه مقولـه

در ایجـاد آشـوبها

افـول آمریـکا میپـردازد .او میگویـد پـس از

و بحــــــرا نهــــای

جنـگ جهانـی دوم تـا دهـه هشـتاد میلادی،

منطقـــــهای نیـــــز

آمریـکا یـک قـدرت اقتصـادی بالمنـازع بوده

فروش تسـلیحات به کشـورهای منطقـه بوده

که توانسـته رژیمهـا و نهادهـای بینالمللی را

است .ترامپ برخالف رؤسای قبلی کاخ سفید

طبـق چارچوبهـای نظـم لیبـرال ایجـاد کند؛

کـه در لفافـه سـخن میگفتنـد ،بهصراحـت

اما ایـن قـدرت هژمـون در حـال افول اسـت.

خطاب به برخی از کشورهای منطقه اعالم کرد

همانطـور کـه اشـاره شـد ،ایـن مباحـث در

بـرای حفـظ امنیتتـان بایـد هزینههـای آن را

دهـه هفتـاد و هشـتاد میلادی مطـرح شـده

یکـی از مهمتریـن دالیـل حضـور آمریـکا در

بپردازیـد .امـروز اما جدول فروش تسـلیحاتی

اسـت .اگرچـه در ایـن سـالها بودجـه نظامی

منطقـه ،منافـع اقتصـادی ایـن کشـور بـوده؛

در منطقـه بیانگر این حقیقت اسـت که رقبای

و تولیـد ناخالـص ملی آمریـکا افزایـش یافته،

بهطـوری کـه کنتـرل و سـلطه بـر جریـان نفت

جـدی آمریـکا درصددنـد تـا از انحصـار آمریکا

اما از آنجـا که قدرت رقیبانش چند برابر شـده،

و انـرژی منطقـه ،بسـیاری از اولویتهـای

بکاهنـد.

مشـخص میشـود قـدرت هژمونیـک آمریکا

 5کنترلمنابعانرژیومبادالت
تجاریمنطقه

اسـتراتژیک آمریـکا را تعییـن کـرده اسـت.
آمریـکا همیشـه درصـدد بـوده بـر اسـتخراج،
خریدوفـروش و حملونقـل انـرژی در منطقه

پیامدهاینظریافولهژمونی
آمریکا

افول کـرده اسـت.
زمانی در نظام بینالملل ،آمریکا سیاستهای
خود را تحمیل میکرد ،چونچنین جایگاهی

سلطه داشـته باشـد ،اما بهتدریج و با افزایش

بیتردیـد واقعیتهـای بینالمللـی منجـر

برای خود قائل بود و دیگران نیز میپذیرفتند،

نقش دیگر بازیگران منطقـهای و بینالمللی،

بـه شـکلگیری نظریههـای جدیـد یـا تعدیـل

اما شواهد و قرائن نظری و عملی نشان

نقـش و نفـوذ آمریکا هـم کمتر شـده اسـت.از

نظریههـای موجـود میشـود .بـرای مثـال

میدهد وضعیت نظام بینالملل تغییر کرده

طـرف دیگـر ،آمریـکا درصـدد بـوده بیشـترین

نظریـه رئالیسـتی مبتنـی بـر قـدرت سـخت

و رقبای بینالمللی و منطقهای آمریکا اجازه

حجم مبـادالت تجـاری را با کشـورهای منطقه

نظامـی بهگونـهای تغییـر میکنـد کـه قـدرت

چنین رفتارهای انحصارطلبانهای را به آمریکا

داشـته باشـد .بخشـی از این مبادالت تجاری،

اقتصادی اهمیـت مییابد یا قـدرت گفتمانی

نمیدهند .ترامپ و تیم او نیز به این نتیجه

بـه فـروش تسـلیحات نظامـی برمیگـردد کـه

و ایدئولوژیـک برجسـته میشـود کـه در �پـی

رسیدند که آمریکا نمیتواند کل دنیا را کنترل

درآمـد و سـود هنگفتـی بـرای کارخانههـای

آن ،نظریـه قـدرت نـرم متولـد خواهـدشـد.

و رهبری کند؛ چرا که بازیگران دیگری هم برای

تسـلیحاتی آمریـکا در �پی داشـته اسـت .یکی

از ایـن رو تغییـر و تحـوالت نظـری بیانگـر ایـن

خود منافع مستقلی تعریف کردند؛ ولو اینکه
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متحد آمریکا باشندو این یعنی افول هژمونی.

وجــود واقعیتهــای جدیــدی اســت کــه در

بسـیاری از اندیشـمندان و سیاسـتمداران

صحنــه بینالمللــی بهوجــود آمــده ،بنابرایــن

همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،وضعیــت

ناکامیها�یــی کــه آمریکا�ییهــا در عرصــه

آمریــکا در منطقــه نســبت بــه ســه دهــه

عمــل کســب کردنــد ،موجب شــد این ایــده که

گذشــته بســیار متفــاوت اســت .تردیــدی

«نظام سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتی که بــر پایه

نیســت کــه بخــش بزرگــی از ناکامیهــای

رهبــری و هژمونــی آمریــکا ایجــاد شــده اســت،

منطقــهای آمریــکا بــر اثــر بازیگــری

تضعیــف خواهــد شــد یــا افــول خواهــد کــرد»،

هوشــمندانه و شــجاعانه جمهــوری اســامی

بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ایــران و زحمــات شهیدســلیمانی بــوده

مواجهــه آمریکا�ییهــا بــا واقعیــات میدانــی

اســت .تــرور ســردار ســلیمانی بــه محاســبات

در روی زمیــن ،موجــب تعدیــل نظریههــای

اســتراتژیک آمریــکا در منطقــه برمیگــردد.

هژمونــی شــد تــا توجیهــی بــرای عقبنشــینی

مبنــای محاســبات اســتراتژیک ،هزینــه -

آمریــکا باشــد .بــرای مثــال ،هژمونی مســتقیم

فایــده کــردن اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه یــک

بــه نظریــه هژمونــی نیابتــی تبدیل شــد؛ یعنی

بازیگــر عاقــل ،هزینــه و فایــده تصمیــم خــود

واقعیـات بینالمللـی منطبـق نیسـت .یکـی

خواســت آمریــکا اعمــال ســلطه از طریــق

را میســنجد و بعــد دســت بــه اقــدام میزند.

از مهمتریـن نمونههـای آن ،حملـه آمریـکا

هژمونــی مســتقیم بــوده ،امــا وقتــی در صحنه

گاهــی هــم برخــی تصمیمهــا در شــرایط

به عـراق بـود .ایـن تجربیـات در عرصـه عمل،

عمــل هزینــه ایــن کار بــاال مــیرود ،بــا یــک

نامطلــوب و غیرعقالنــی اتخــاذ میشــود.

بـه نظریـه «نظـام یکچندقطبـی» تبدیـل

توجیــه نظــری به ســمت اعمــال یــک هژمونی

بهنظــر میرســد ایــاالت متحــده آمریــکا

شـد که آن را سـاموئل هانتینگتـون ارائـه کرد.

نیابتــی مــیرود .وقتــی در عمــل ،هژمونــی

چنــد دلیــل عمــده بــرای ایــن کار تروریســتی

بـر اسـاس ایـن نظریـه ،آمریـکا دیگـر قـدرت
ً
بالمنـازع جهان نیسـت و حتمـا نیـاز دارد برای

نیابتــی هــم امکانپذیــر نیســت ،بهســمت

داشــته اســت.

موازنهســازی ســاحلی یــا «موازنهســازی از

آمریکا�یـی ،کتا بهـا و مقـاالت زیـادی بـا
رویکـرد جهـان پسـاآمریکا نوشـتند و یـا برخی
دیگـر ،نظـرات خـود را تعدیـل کردهانـد .بـرای
مثـال ،پس از فروپاشـی شـوروی ،بحـث نظام
تکقطبی مطرح شد یا فرانسـیس فوکویاما از
اصطلاح «پایـان تاریـخ» اسـتفاده کـرد ،امـا
تحـوالت نظـام بینالملـل بـه سـمتی پیـش
رفت کـه فوکویامـا مجبور شـد از حـرف و ایده
خـود برگـردد.
علاوه بـر فوکویامـا ،اندیشـمندان دیگـری در
آمریـکا دریافتنـد نظریـه نظـام تکقطبـی بـا

وضعیتآمریکا
در منطقهنسبت
بهسهدههگذشته
بسیار متفاوت
است.تردیدی
نیستکهبخش
بزرگیاز ناکامیهای
منطقهایآمریکا
بر اثر بازیگری
هوشمندانه
وشجاعانه
جمهوریاسالمی
ایرانوزحمات
شهیدسلیمانی
بودهاست

مدیریت بینالمللی با سـایر قدرتهای بزرگ

ســاحل» مــیرود؛ بــه ایــن معنــا کــه نیــروی

مشـورت و همکاری کند .نظام یکچندقطبی

دریا�یــی آمریــکا از دور و بــا اســتفاده از ناوهــای

مانند یـک سیسـتم هیئتمدیرهای اسـت که

هواپیمابــر در کنــار ســواحل منطقــهای و

آمریـکا ممکن اسـت رئیس آن باشـد ،امـا نیاز

آبهــای بینالمللــی ،موازنــه منطقــهای را

دارد بـا هماهنگـی دیگر اعضـای هیئتمدیره

کنتــرل میکنــد.

آمریکا�یـــی توســـط ایـــران شـــروع شـــد.

عمـل کند.

وقتــی موازنهســازی از طریــق ســاحل هــم

آمریکا�ییهـــا علیرغـــم تهدیـــدات مختلـــف

جالــب اســت کــه در همــان نظریــه نظــام

کارا�یــی الزم را نداشــته باشــد ،هزینــه بــاال

امـــا ،واکنـــش عملـــی نشـــان ندادنـــد .پـــس

یکچندقطبــی ،هانتینگتــون معتقــد

مــیرود و طــرح احالــه مســئولیت مطــرح

از آن ،حملـــه انصـــارهللا یمـــن بـــه آرامکـــوی

اســت آمریــکا قــدرت درجهیــک اســت و

میشــود .بــه ایــن معنــا کــه آمریــکا بــرای

عربســـتان بـــود کـــه ایـــن اتفـــاق ،هـــم بـــرای

چنــد قــدرت درجــهدوم در مناطــق مختلــف

مثــال ،مســئولیت موازنهســازی در برابــر ایران

آمریـــکا و هـــم بـــرای متحـــد منطقـــهای

حضور دارند .بــرای مثال روســیه را در اوراســیا،

را بــه عربســتان یــا رژیــم صهیونیســتی احالــه

درجهاولـــش یعنـــی عربســـتان ســـعودی

درجــهاول و اوکرایــن را درجــهدوم میدانــد.

میدهــد .امــروز یکــی از دغدغههــای آمریــکا

تبع ــات س ــنگینی ب ــه هم ــراه داش ــت .پ ــس

در خاورمیانــه ،ایــران را قــدرت درجــهاول

همیــن نکتــه اســت کــه نــه خــود میتوانــد در

از ایـــن دو اتفـــاق ،ایـــن پرســـش در میـــان

و عربســتان را درجــهدوم معرفــی میکنــد.

منطقــه موازنهســازی کنــد و نــه بــا احالــه ایــن

متحــدان آمریــکا شــکل گرفــت کــه آمریکا�یی

ایــن خــود نشــان میدهــد آمریــکا از ســر

مســئولیت بــه برخــی کشــورهای منطقــه ،آنها

ک ــه از پ ــس امنی ــت خ ــود برنمیآی ــد ،چط ــور

تفنــن بــا مــا مقابلــه نمیکنــد .وقتــی یــک

توانا�یــی چنیــن کاری را خواهنــد داشــت.

میتـــوان بـــه آن اعتمـــاد کـــرد؟ از طرفـــی،

1

منطقبازدارندگی

اعتبارزدا�یـــی از قـــدرت بازدارنگـــی

آمریـــکا پـــس از ســـاقط شـــدن پهپـــاد

ابرقــدرت بــا جمهــوری اســامی ایــران مقابلــه

راهبــرد چرخــش بــه شــرق هــم از توجیهاتــی

س ــامانهها�یی ک ــه آمری ــکا ب ــرای بازدارندگ ــی

میکنــد بــه ایــن معناســت کــه او میخواهــد

اســت کــه آمریــکا بــرای خــروج از منطقــه

بـــه متحـــدان خـــود فروختـــه بـــود ،کارا�یـــی

قدرتــی را در ســطح بینالمللــی یــا منطقــهای

اســتفاده میکنــد .البتــه ایــن حــرف بــه ایــن

الزم را از خـــود نشـــان نـــداد ،بنابرایـــن اعتبـــار

مهــار کنــد .هانتینگتــون در نظریــه برخــورد

معنــا نیســت کــه چیــن در مرکــز توجــه آمریــکا

قـــدرت بازدارندگـــی آمریـــکا در منطقـــه

تمدنهــا معتقــد بــود نــزاع بینالمللــی در

قــرار نــدارد ،بلکــه آمریــکا همیــن مســئله را

زیـــر ســـؤال رفـــت ،بـــه ایـــن ترتیـــب آنهـــا

آینــده بیــن آمریــکا ،چیــن و ایــران بهعنــوان

هــم توجیهــی بــرای پوشــاندن ناتوانی خــود در

بهزعـــم خـــود بـــا تـــرور ســـردار ســـلیمانی،

رهبــران ســه تمــدن مســیحی ،کنفسیوســی و

مدیریــت منطقــه و کمکــردن نقــش خــود در

درص ــدد بازس ــازی اعتب ــار خ ــود و آرام ک ــردن

اســامی خواهــد بــود .ایــن مباحــث بیانگــر

خاورمیانــه قــرار داده اســت.

متحدا نشـــان برآمدنـــد.
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 2آزمودنقدرتبازدارندگی
ایران

آمریکا�ییهــا بــر اســاس تحلیلــی کــه از
شــرایط ایــران پــس از اعمــال فشــار حداکثــری

تکرار اشتباهمحاسباتیآمریکا

1

تغییر توازناستراتژیکبه
نفعایران

بــه نظــر بنــده ،حتــی اگــر ایــران بــه ایــن تــرور،
شکی نیست که
سردار سلیمانی
منحصربهفرد
بود اما مکتب
و گفتمان
شهیدسلیمانی،
قدرت بازتولید
دارد و توسط افراد
و گروههای بسیاری
ادامه مییابد

پاســخ نظامــی هــم نمـیداد ،خــود ایــن حضور
مــردم مهمتریــن دســتاورد بــود.

 4تقویتنفوذوحضور
منطقهایجمهوریاسالمی

و همچنیــن حــوادث آبــان  98داشــتند ،بــه

اگرچــه آمریــکا بــرای انصــراف ایــران از پاســخ

ایــن نتیجــه رســیدند کــه جمهــوری اســامی

بــه تــرور ســردار ســلیمانی ،تهدیدهای رســمی

ایــران در موضــع ضعــف قــرار گرفتــه اســت.

و غیررســمی کــرده بــود ،امــا حملــه موشــکی

طبــق محاســبات آمریکا�ییهــا ،تــرور

ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه پایــگاه

ســردار ســلیمانی چنــد منفعــت بــرای آنهــا

عیناالســد آمریــکا در عــراق ،محاســبات ایــن

میتوانســت در �پــی داشــته باشــد .اول

کشــور را دربــاره تضعیــف قــدرت بازدارندگــی

اینکــه بــا باالبــردن هزینــه ،ایــران دســت و

جمهــوری اســامی برهــم زد؛ بهطــوری کــه

و سیاسـت خارجی منطقهای مـا را فعالتر کرد.

پــای منطق ـهای خــود را جمــع میکنــد و در این

مجــدد تــوازن اســتراتژیک منطقــه را بــه نفــع

برخلاف انتظـار آمریـکا ،عملیـات تـرور سـردار

موضــع ضعــف ،نمیتوانــد عکسالعمــل

جمهــوری اســامی ایــران و جبهــه مقاومــت

سـلیمانی و بـه تبـع آن عملیـات تالفیجویانـه

نشــان بدهــد.

تغییــر داد؛ بهخصــوص اینکــه ایــن اقــدام

ایران ،نهتنها قدرت منطقـهای ایران را تضعیف

راهبـرد فشـار حداکثـری آمریـکا علیـه ملت

توســط ایــران و نــه بازوهــای منطقهایــش

نکـرد ،بلکه باعـث تقویـت و تثبیت آن شـد .بر

ایران شـامل دو بخش داخلی و خارجی بود.

انجــام شــد.

اثر ایـن تحـول ،محـور مقاومـت نیـز در منطقه

در سطح داخلی ،آنها به دنبال شورش مردم
علیه نظام بودند .مهمترین ابـزار هم در این
راستا ،ناامیدشـدن مردم از سـاختار نظام (و
نه دولت یا افراد) اسـت .این مسئله را هم از

 2تقویتگفتمان سردار
سلیمانی

از جمله اهداف آمریکا از ترور سردار سلیمانی،
تضعیـف نفـوذ منطقـهای ایـران بـود ،امـا ایـن
اقـدام بـه ضـد خـود تبدیـل شـد و شـهادت
شهیدسلیمانی ،تجلی نفوذ منطقهای ایران بود

تقویـت شـده و محـور ضدمقاومـت در موضع
انفعـال و ضعـف قـرار گرفته اسـت.

ســردار ســلیمانی یک گفتمان و مکتب اســت

 5تقویتوتثبیتقدرت
بازدارندگی جمهوریاسالمی

فروپاشی شوروی درس گرفتند که باید مردم

کــه بــه آرزوی دیرینهاش رســید .شــکی نیســت

را از کل سیستم حکمرانی ناامید کنند .وقتی

کــه ســردار ســلیمانی منحصربهفــرد بــود امــا

بازدارندگی عبارت است از مأیوسکردن دشمن

فشار داخلی جواب نداد ،شروع به تضعیف

مکتــب و گفتمــان شهیدســلیمانی ،قــدرت

از اقـدام خصمانـه از طریـق ایجـاد شـکوتردید

یا حـذف بازوهـا و اهرمهای امنیتی ایـران در

بازتولیــد دارد و توســط افــراد و گروههــای

یـا تـرس از عواقـب آن اقـدام و مقاومـت فعـال

لبنان ،سـوریه و عراق کردنـد .در این مقطع،

بســیاری ادامــه مییابــد .نکتــه بســیار مهــم

و همهجانبـه در برابـر فشـارهای او .مهمتریـن

بـرآورد آمریکا�ییها ایـن بود که اگـر فرمانده

دیگــر ایــن اســت کــه ایــن گفتمــان برآمــده از

هـدف بازدارندگـی ،سـلب امکان بسـیج نیـرو و

میدانـی ایران تـرور شـود ،شـرایط منطقهای

مکتــب امامخمینی؟هر؟ فقــط در ایــران بازتولید

اسـتفاده دشـمن از زور و منابـع قـدرت نظامـی

ایران به نفـع آمریکا و متحـدان منطقهایش

نمیشــود؛ در عــراق ،یمــن ،لبنــان ،ســوریه و

است.جلوگیریاز وروددشمنبهمحیطامنیتی

تغییـر خواهـد کـرد .اتخـاذ ایـن تصمیـم بـا

کشــورهای دیگــر بازتولیــد میشــود ،بنابرایــن

و سلب آزادی عمل تهاجمی دشمن ،دو سازوکار

توجـه بـه اینکـه آنهـا اعتقـاد داشـتند ایران

ن محــور مقاومت
درســت اســت که ایران کانو 

بازدارندگی است .بر این اساس ،هدف راهبردی

در شرایطی نیسـت که پاسـخ بدهد ،تقویت

اســت ،امــا محــور مقاومــت دیگــر مســاوی بــا

بازدارندگـی ،تقویت قدرت و توان دفاعی کشـور

شد .

ایــران نیســت .نســبت «اینهمانــی» بیــن

بهمنظور فرسـودن یا فرسـایش قدرت دشمن و

ایــن دو وجــود نــدارد و محــور مقاومــت بســیار

تحمیلهزینهحداکثریبهنیرویمهاجماست.

گســتردهتر از آن اســت.

امـکان عملیشـدن تهدیـد و معتبربـودن آن

 3افزایشهزینهمنطقهای
ایران

همانطور کـــه ترامپ پیـــش از این گفته
بود ،ایران بایـــد برای حضـــور منطقهای

 3تقویتپایگاهمردمی
جمهوریاسالمی

برای بازداشـتن اقدامات خصومتآمیز نظامی
دشـمن در کانون بازدارندگـی قـرار دارد .افزایش
شـرایط ناامنـی بـرای آمریـکا در منطقـه ،او را از

شــرکت گســترده مــردم داخــل و خــارج کشــور

ابتکار عمل میاندازد .یکی از آثار اقـدام ایران در

باالتریـــن هزینـــهای که میتوانســـت بر

در تشــییع پیکــر شهیدســلیمانی و مراســم

پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا ،تقویت قدرت

ایـــران تحمیـــل شـــود ،تـــرور ســـردار

عــزاداری او موجــب تقویــت ایــران شــد.

بازدارندگـی ایـران اسـت .روی دیگـر ایـن سـکه،

ســـلیمانی بـــود؛ بنابرایـــن آمریـــکا بـــا

مهمترین مؤلفــه قــدرت دفاعــی و بازدارندگی

افزایـش هزینـه اقـدام و حضـور نظامـی آمریـکا

محاســـبات فوق ،در �پـــی آن بـــود که با

ایــران« ،مردمپایــه» بــودن آن اســت.

در منطقـه اسـت ،بـه همیـن دلیـل پیشبینـی

یک اقـــدام ،به چند هـــدف راهبردی مهم

آمریکا�ییهــا بههیچوجــه در محاســبات خود

میشود حضور نظامی آمریکا در منطقه کاهش

در منطقـــه و در قبال ایران دســـت یابد.

تصور چنیــن جمعیــت عظیمــی را نمیکردند.

پیـدا کند.

خـــود هزینه بپـــردازد .بـــه زعـــم آمریکا،
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گزیدهای از تصاویر کتاب عکس انتشارات انقالب اسالمی؛
شهیـد سلیمانی در کنـار رهبـر انقـالب

هرگزمنقشتو
از لوحدلوجاننرود

در مـورد آقا تعبیر جالبی داشـت :در این بیسـت
سـالی که در محضر آقا بودم ،نتیجه تقـوا و ثمره
آن را که حکمت می شـود و بـر زبـان و دل و عقل
جـاری میشـود ،در آقا به طـور کامـل دیدم.

«بنده شب و روز به یاد شهید سلیمانی عزیز هستم»  ۲۹/۲/۹۹و «یاد او را هرگز فراموش نمیکنم»  ۲۶/۹/۹۹این جمالتی از میان دهها عبارتی
استکهرهبر انقالبدر یکسالاخیر دربارهشهیدسلیمانیبهکار بردهاست.تعابیر کمسابقهوکمنظیریکه بهچهلسالمجاهدتوفعالیتاین
شهید و مراوده و همنشینی او با رهبر انقالب برمیگردد .در ادامه گزیدهها�یی از تصاویر این مراودات را مرور میکنیم که بهزودی در کتاب عکسی
توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر خواهد شد:

132

| ویژهنامه شهید پیروز | بهمن 1399

ویژهنامه نخستین سالگرد

نمازجمعــه تاریخــی  ۲۷دی

«مالک افتاد زمین قیمت حسـرت چند اسـت؛ خوش به حالش که علی از دل او خرسند است» یک
بیت از سـروده بلندبـاالی یکـی از شـاعران خوشذوق کـه بالفاصله بعد از شـهادت سـردار سـروده
اسـت .انگار که شـاعر آن بیت را برای این قاب سـروده اسـت.

همـــراه خانـــواده رفتـــه
بـــود بـــرای دیـــدار
خصوص ــی .ب ــا اش ــتیاق
مشـــغول

معرفـــی

کســـانی اســـت کـــه
ســـا لها در جهـــاد در
راه خـــدا همراهـــیاش
کر د ها نـــد .
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بعد از شهادت سردار مراسمی نبوده که آقا یاد
خیال روی تو در هر طریق همره ماست

کتابتاریخایرانوعراقهر چهبودوهستقاسمسل

گرفتندآنقدر که...برادرانمادر عراقهممثلمادلتنگ

مهرمـــاه  93بـــود کـــه جهـــاد اســـامی فلســـطین را بـــرده بـــود دیـــدار رهبـــری .احتمـــاال بـــرای
رمضـــان عبـــدهللا و هیـــات همراهـــش هـــم دیـــدن رابطـــه ســـرباز و فرمانـــده جالـــب بـــوده .از
معرک ــه ه ــای خط ــر س ــامت ک ــه م ــی آم ــد ،الب ــد فرمان ــده مح ــض خاط ــر سرس ــامتی میگف ــت
الحم ــدهلل و س ــر را میبوس ــید .ه ــر ب ــار همی ــن قص ــه ب ــود ت ــا آنک ــه «س ــر» آن نیمهش ــب غری ــب،
ش ــد حکایت ــی ج ــدا.
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آمریکا�ییها میلیاردها دالر خر جکردند برای تغییر منطقه .همه آن دالرها اما
حریف این جلسات خالصانه در قلب تهران نشد.

دی از او نکرده باشند .به تعبیر جناب حافظ:

لیمانیاز نقاطعطفآناست  .صفحههابعداز اوبیشتر بویبرادری

گحاجقاسمهستند.در کوچههایبغضکردهآنهاهمانقدر پرچم
سر خانتقام هست که در کوچه های ما و در بغض های ما.

میگفـت باید به ایـن بلوغ برسـیم کـه نبایـد دیده شـویم .خدا هـم برکت
اخالصـش را داد .شـهادتش بـه دسـت شـقیترین انسـانهای زمـان رقـم
خـورد و بدرقـه پیکرش هـم میلیونی شـد.
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ُ
«شهید سلیمانی به هر دو حسنیین رسید؛ هم پیروز
شد-چندسالاستکهدر منطقه،پیروز میدانشهید
سلیمانی است -هم به شهادت رســـید98/11/29 ».

«شهید سلیمانی ،هم در زمان زنده بودنش استکبار را
شکست داد ،هم با شهادتش شکست داد ...همهی
دنیاقبولکردندکهآمریکادر عراقوسوریهبهمقاصد
خودش نرسیده .قهرمان این کار سلیمانی بود .پس
از شهادت هم دشمنان را شکست داد .این تشییعی
که در ایران و عراق شد ...ژنرالهای جنگ نرم استکبار
ّ
متحیر کرد ...این چه حرکت عظیمی بود که آنها را
را
شکست داد99/9/26».



