






آرامِش روِح مارس
»صـرف نظـر از اینکـه ژنـرال قاسـم سـلیمانی 
فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران در 
چـه  او  از  تصاویـری  چـه  و  شـود  ظاهـر  کجـا 
در کنـار رهبـران ارشـد ایـران و چـه در میـان 
وی  شـود،  منتشـر  مردمـی  جنگجویـان 
سیاسـتگذاران  بـرای  کابوسـی  همچنـان 
امـا  مبهـم  چهـره  یـک  اسـت؛  آمریکایـی 
بـه حضـور  بـا توجـه   . ظاهـرا همـه جـا حاضـر
فضـای  در  اسـطوره ای اش  گاهـی  و  وسـیع 
مجـازی و گزارش هـای بـی وقفـه مطبوعـات 
بطـور  وی  کـه  گفـت  می تـوان  بین المللـی، 
همزمـان در چنـد میدان جنـگ حضور دارد.
تهـران  اسـرارآمیز  فرمانـده  ایـن  بـه  برخـی 
لقـب »سـوپرمن«ی داده اند کـه ماموریتش 
و  واشـنگتن  اهـداف  مـداوم  کـردن  خنثـی 
متحـدان آن ضمـن تقویـت شـکوه انقالبـی 

اسـت. ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
میزان تاثیرگذاری واقعی این مامور اسـاطیری 
داشـته  سـوال  جـای  اسـت  ممکـن  تهـران 
سـلیمانی،  مجـازی،  فضـای  در  امـا  باشـد. 
و  باصالبـت  چهـره  خاکسـتری،  محاسـن  بـا 

شـباهتی بـه »جالب تریـن مـرد در جهـان« بـه 
یک چهره تاثیرگذار مهم، تبدیل شده است.
طبـق  جنـگ،  میادیـن  در  وی  حضـور 
روایت هـای فزاینـده بـه منزلـه پیـروزی بـرای 
جنگجویانـی اسـت کـه شـانس بهره منـدی 
حـوادث  ناظـران  دارنـد.  را  او  حضـور  از 
تحـرکات  خاصـی  حساسـیت  بـا  خاورمیانـه 
در  قاسـم«  »حـاج  بـه  )مشـهور  سـلیمانی 
عـراق  و  سـوریه  سراسـر  در  را  خاورمیانـه( 
و  می کننـد  ردیابـی  جنگـی  مناطـق  دیگـر  و 
هـر تصویـر جدیـدی از روبـاه نقـره ای )چهـره 
ارزشـمند( سـپاه پاسـداران ایـران بـه هنـگام 
بـا  مقدم، گفتگـو  خـط  نیروهـای  از  بازدیـد 
از  کـردن  دلجویـی  حتـی  و  بـاال  رده  مقامـات 

می گیـرد.« قـرار  توجـه  کانـون  کـودک  یـک 
آن چـه خواندیـد، توصیف روزنامه آمریکایی 
قاسـم  حـاج  از  بـود   » تایمـز آنجلـس  »لـس 
قـرن  از  دهـه  دومیـن  اواسـط  در  سـلیمانی 
بیسـت و یکـم. در پایـان همیـن دهـه، »حاج 
میهمانـی  عنـوان  بـه  حالیکـه  در  قاسـم« 
بـود،  شـده  عـراق  سـرزمین  وارد  رسـمی 
توسـط پهپادهـای ارتـش تروریسـتی ایـاالت 
شـهادت  بـه  و  گرفـت  قـرار  هـدف  متحـده، 
رسـید. قاتلینـش بالفاصلـه بـه ایـن جنایـت 
اعتـراف و حتـی مباهـات کردنـد و او را جنـگ 

طلبـی بی رحـم کـه عامـل قتـل صدهـا سـرباز سرمقاله
در  امـا  نمودنـد  معرفـی  بـوده  آمریکایـی 
اهـل  و  تیزهوشـان  بودنـد   ، کنـار و  گوشـه 
ح کننـد، مهمتریـن عامـل  کـه مطـر تدبیـری 
تعدیـل کننـده قـوا در آسـیای غربـی و ایجـاد 
ثبـات در منطقـه، از میـان رفتـه اسـت و بایـد 

باشـیم. اوضـاع  در  ریختگـی  درهـم  منتظـر 
چنیـن تحلیـل و دریافتـی از تاثیرات شـگرف 
پرآشـوب ترین  در  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
بایـد  را  گذشـته  قـرن  طـی  جهـان  منطقـه 
دقیق تریـن برداشـت از عملکـرد 20 سـاله او 

دانسـت. منطقـه  در 
گرچـه غالبـا حـاج قاسـم را یـک نظامـی تمـام 
مدیریـت  بـا  وی  امـا  می شناسـند  عیـار 
مذاکـره،  و  جنـگ  همزمـان  خارق العـاده 
توانسـت معجزاتی خیره کننده را در آسـیای 

کنـد. محقـق  غربـی 
تقریبـا تمامی آرایـش فعلی صحنه های نبرد 
در آسـیای غربـی را بایـد نتیجـه طراحی هـای 
ایـاالت  کـه  بـود  درحالـی  ایـن  دانسـت.  او 
ج  متحـده بـا در پیـش گرفتن اسـتراتژی »هر
وقت کشـی  بـا  داشـت  بنـا  سـازنده«  ج  مـر و 
خـون،  از  دریایـی  روی  اسـکیت بازی  و 
داسـتان را تـا پیـدا شـدن متحـدی جدیـد و 
از  آمریکایی هـا  کـه  )عنصـری  اعتمـاد  قابـل 
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هجر حبیب

کـش  می کشـند(،  عـذاب  حقیقتـا  نبـودش 
معـادالت  سـلیمانی«  »قاسـم  امـا  بدهـد. 
منطقـه  بومیـان  منافـع  اسـاس  بـر  تنهـا  را 
تعریف کرده و با پیشـبرد پیروزمندانه شـان 
شـدت  بـه  را  حریـف  مختلـف،  میادیـن  در 
کالفه می کرد و سـرانجام کار به جایی رسـید 
قمـاش  از  فندقـی  مغزهـای  صاحبـان  کـه 
راه  سـلمان«،  »بـن  و  »پومپئـو«  و  »ترامـپ« 
را  ناجوانمردانـه  حـذف  و  تـرور  جـز  دیگـری 
پیـش روی خـود ندیدنـد. مجموعه ی پیش 
رو درحالـی منتشـر می شـود کـه حـدود یـک 
سـال از فقـدان »قاسـم سـلیمانی« می گـذرد 
چنیـن  حـذف  نتایـج  ارزیابـی  بـرای  هنـوز  و 
وزنـه تعادلـی از صحنـه معـادالت منطقـه ای 
کمـی زود اسـت امـا اندیشـمندان و صاحب 
پیـش  را  پرتالطمـی  و  سـخت  ایـام  نظـران، 
بینـی می کننـد. بـه نظـر می آید طوفانـی در راه 
باشـد کـه بـا حضـور استراتژیسـت کهنـه کار 
و جنـگ آزمـوده ای چـون »حـاج قاسـم« عبور 
آن  از  کمتـر  بسـیار  هایـی  هزینـه  بـا  آن  از 
امـا جنـگ  بـود، میسـر می شـد  چـه خواهـد 
عالـم،  دسـِت  بـه  تیـغ  زنگیـان  و  سـاالران 

را رقـم زدنـد.  تقدیـر دیگـری 
  ****

فروردیـن  مـاه  متولـد  سـلیمانی،  قاسـم 
بـا مـارس.  اسـت و فروردیـن مقـارن اسـت 
دانسـته اند،  »جنـگ«  روِح  هـم  را،  مـارس 
ارواح  از  یکـی  او  صلـح«.  »محافـظ  روِح  هـم 
دوران  الهیـات  بـر  مسـلط  اصلـی  گانـه  سـه 
همـان  بـر  را  او  نـام  اسـت.  بـوده  باسـتان 
بحـری،  و  بـری  اوضـاع  کـه  گذاشـتند  ماهـی 
مناسـب  سپاه سـازی  و  اردوکشـی  بـرای 
ماهـی  اعتـدال؛  فصـل  آغـاز  یعنـی  می شـد، 
کـه در آن بـرف و یـخ، بـه نـور آفتـاب از پهنـه 
چهـره  »خـاک«  و  می شـد  محـو  دشـت ها 
نشـان می داد. به همین دلیل مارس را ماِه 
خاکـی هـم گفته انـد و شـاید مـا بتوانیـم رنگ 
سـبز را هم به نام این ماه بزنیم. کسـانی که 
سـرخی »مریـخ« را به نشـانه جنـگ، بر قامت 
»مـارس« دیده انـد، کمتـر به سـبزی زمین در 

داشـته اند. عنایـت  بهـار 
آدمیـاِن  باورهـای  همـه  نماینـده  »مـارس« 
کهـن بـود دربـاره »جنـگ و صلـح«. گرچـه بـا 
غلبـه جنگ هـا و کشورگشـایی های طوالنـی، 
بـه عنـوان  را  آن  توانسـتند  قـدرت  اصحـاب 
امـا  کننـد  تثبیـت  اذهـان  در  جنـگ«  »الهـه 
نام آورتریـن  و  محبوب تریـن  نهایـت،  در 
نـه  )و  تاریـخ  سـپه مندان  و  نظامیـان 

کـه  بودنـد  آنانـی  جنگجویـان(  و  جنـگاوران 
همـواره  و  می زدنـد  شمشـیر  »صلـح«  بـرای 
مـردم و سـربازان خـود را بـه صلحـی طوالنـی 

می دادنـد. وعـده  پایـدار  و 
شـخصیت های  تصاویـر  ماندگارتریـن 
اسـطوره ای کـه شمشـیر و سـپری داشـتند، 
از آنانی به یادگار ماند که جنگ افزارشـان در 
کنـج خانه هایـی روسـتایی زنـگار می گرفت و 
عمرشـان بـه فالحت و صناعت می گذشـت 
و تنهـا زمانـی سـراغ از تیـغ و خـود می گرفتنـد 
را  آرامـش  و  صلـح  قـدرت،  دیوانـگان  کـه 
برهـم می زدنـد. مـارس هـم آغـاز بهـار بـود و 
ع و زایندگـی و بالنگـی، هـم آغـاز  کشـت و زر

لشکرکشـی بـود و نبـرد و مردانگـی. 
»مـارس«  مـاه  در  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  و 
چـه  و   ! سـبز و  خ  سـر مـاه  شـد؛  متولـد 
زیباسـت اینکه پرچم سـرزمین حاج قاسـم، 
سـفیدی صلحـی اسـت کـه بـا سـرخی نبـرد و 

می شـود. محافظـت  زمیـن  سـبزی 
روی  بـر  همـان،  در  پیچیـده  نهایـت،  در  او 
جایـگاه  سـوی  بـه  دسـت ها،  از  اقیانوسـی 
ابـدی اش رهسـپار شـد. تشـییع حاج قاسـم 
می تـوان  اطمینـان  بـا  و  اغـراق  بـدون  را 
ژنـرال  یـک  بـرای  انسـانی  بدرقـه  بزرگ تریـن 
نظامی گـری  تاریـخ  طـول  در  عالی رتبـه 

. نسـت ا د
از  نفـر  20 میلیـون  تـا  بیـن 15   ، روز طـی چنـد 
مردمـاِن آسـیای غربـی، بـر گـرد بقایـای پیکـر 
او چرخیدنـد و تجلیلـش کردنـد؛ مـردی کـه 
40 سـال مجـال آن را پیـدا نکـرد کـه رزم جامـه 
صناعـت  و  زراعـت  پـای  و  درآورد  تـن  از 
میلیون هـا   کـه  مـردی  برگـردد.  پـدری اش 
را  او  جهـان،  نقـاط  اقصـی  در  مسـلمان 
دسـتیابی  بـرای  می دانسـتند  امیـدی  نقطـه 
از  شمسـی،   1327 بهـار  از  کـه  صلحـی  بـه 
تعـداد  همیـن  و  بودنـد  شـده  محـروم  آن 
در  یهـودی  و  مسـیحی  صهیونیسـت 
شـمار  بـه  تهدیـدی  را  او  عالـم،  چهارگوشـه 
»هارمجـدون«  نبـرِد  تحقـق  بـرای  می آوردنـد 

آرماگـدون(. (
او که مردانه، چهل و پنجمین رییس جمهور 
را بـه مبـارزه طلبیـده بـود، در  ایـاالت متحـده 
مردمـان  شـیوه  بـه  و  ناجوانمردانـه  نهایـت، 
پسـت و فرومایـه از پشـت خنجـر خـورد و بـا  
آتش آرماگدونیسـت ها قطعه قطعه شـد اما 
بدون شـک ایـن پایان ماجـرای محبوب ترین 

ژنـرال مسـلمان نخواهـد بـود.
ذهـن خواننـدگان را ارجـاع می دهـم بـه فـراز 

زاپاتـا«،  بـاد  »زنـده  سـینمایی  فیلـم  پایانـی 
هنگامـی کـه مبـارز افسـانه ای مکزیکـی، زیـر 
و  افتـاد  خـاک  بـه  دشـمنانش  آتـش  بـاراِن 
اسـبش از معرکـه گریخـت. یکـی از خائنیـن 
رو  اسـبش  بزنیـد!  رو  »اسـبش  زد:  فریـاد 
و  شـد  دور  تاخـت  بـه  اسـب  امـا  بزنیـد!« 
افسـانه زاپاتـا، سـوار بـر اسـب، در کوه هـا و 

شـد. جاودانـه  سـرزمینش  دشـت های 
سـرداِر  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  امـروز 
و  سـبز  اسـت  روحـی  »مـارس«،  متولـد 
خ در تمامـی آسـیای غربـی کـه بـه زودی  سـر
نصـب  مقـدس«  »سـرزمین  در  تصاویـرش 
آخرالزمـان،  نبـرِد  سرنوشـت  و  شـد  خواهـد 
توسـط شـاگردان و همرزمـان او رقـم خواهد 

ان شـاءاهلل خـورد. 
محمدعلی صمدی

   

ویژه نامه تسنیم به مناسبت اولین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یارانش
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

اختصاصی |  سخنرانی منتشرنشده از حاج قاسم سلیمانی:

حزب اهلل می تواند 
ارتش اسرائیل را 

دفن کند
21 خردادماه سال 90 در جلسه ای با حضور 

پیشکسوتان جهاد و شهادت و برخی فرماندهان 
)عج(  سال های دفاع مقدس در مسجد ولی عصر

تهران، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

بیان سخنانی در خصوص موضوعات مختلف ازجمله 
سال های دفاع مقدس، وضعیت جبهه مقاومت در 

آن ایام و مسئله بیداری اسالمی که در آن تاریخ چیزی 
در حدود 5 ماه از آغاز آن می گذشت پرداخت.
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کـه  سـلیمانی  شـهید  سـخنرانی  متـن 
بـار  اولیـن  بـرای  را  آن  تسـنیم  خبرگـزاری 

اسـت: زیـر  ح  به شـر کـرد،  منتشـر 
جنـگ  بچه هـای  مـا  وقتـی  طبیعـی  به طـور 
یـک  در  برویـم  بایـد  می بینیـم،  را  همدیگـر 
حال وهـوای دیگـری و اگـر ایـن اتفـاق نیفتد، 
معلـوم می شـود کـه مـا تأثیـری بـر همدیگـر 

نداریـم.
مـا چـه بخواهیـم چـه نخواهیـم، در راِه رفتـن 
رفته انـد.  مـا  دوسـتان  از  خیلـی  هسـتیم. 
آنهایـی کـه شـهید شـده اند بـا افتخـار رفتنـد 
و آنهایی هم که توانسـتند آن روح شـهادت 
را به عنـوان شـهید زنـده در خودشـان حفـظ 
کننـد و بعـد رفتنـد هـم بـا افتخـار رفتنـد. مـا 
و  رفـت  خواهیـم  وضعیتـی  بـا  یـک  هـر  هـم 
ایـن راهـی اسـت کـه بازگشـت نـدارد و همـه 

مـا در مسـیر آن قـرار خواهیـم گرفـت.
مـا  از  اگـر  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال  حـال 
بپرسـند کـه؛ در ابتـدای ورود بـه آن دنیـا چـه 
بخواهـد  آدم  اگـر   

ً
یقینـا ببینـی،  می خواهـی 

دارد  دوسـت  دهـد،  جـواب  بامعرفـت 
دوسـتان شـهیدش را ببیند، حسـن باقری، 

کاظمـی! خـرازی،  همـت، 
کـه  داریـم  زیـادی  رفقـای  مـا  از  هرکـدام 
دوسـت داریـم آنهـا را ببینیم. بایـد بزرگترین 
اگـر  باشـد.  دوسـتانمان  غـم  مـا  سـرمایه 
داشـته  معرفـت  حقیقـی  به معنـای  کسـی 

اسـت،  عـزادار  دائـم  کـه  کسـی  مثـل  باشـد، 
بایـد ایـن غـم را در درون خـودش حفظ کند.

 واقعیات جنگ به خوبی تفسیر نمی شود
امـروز مسـئله جنـگ در سـطوح مختلـف و 
ح می شـود، بخشـی  بـا عبـارات گوناگون مطر
خنـده  بـرای  و  کمـدی  قالـب  در  جنـگ  از 
ابـزار  به عنـوان  نیـز  بخشـی  و  می شـود  ارائـه 
حقیقـت  ولـی  می شـود  اسـتفاده  سیاسـی 
جنـگ و آن چیـزی کـه واقعیت جنگ اسـت، 
خودمـان  مـا  یـا  نمی شـود،  تفسـیر  خـوب 
کـه  نکردیـم  حـس  را  حقیقـت  آن  خـوب 
بتوانیـم خـوب منعکـس کنیـم، یـا اینکـه در 

نمی گیـرد. صـورت  جـدی  توجـه  آن  بیـان 
اگـر یـک حادثـه ای بتواند در یک زمـان کوتاه 
ابعـاد  در  انقـالب  یـک  مثـل  را  جامعـه  یـک 
فرهنگـی دگرگـون کنـد و ایـن دگرگونـی هـم 
چیـزی  هیـچ  بگوییـم  بایـد  باشـد،  عمیـق 
جامعـه  نتوانسـت  مقـدس  دفـاع  به انـدازه 
معـارف  کـه  وجهـی  آن  کنـد،  دگرگـون  را  مـا 
به شـکل  مـا  جامعـه  در  را  شـیعه  اساسـی 

بـود. جنـگ  کـرد،  منتشـر  وسـیعی 
 598 قطعنامـه  پذیـرش  از  پـس  امـام)ره( 
فرمودنـد »مـا انقالب مـان را صـادر کردیـم.«، 
خـب، وقتـی امـام)ره( ایـن حـرف را فرمودند، 

اتفـاق ویـژه ای نیفتـاده بـود.
یـک  به عنـوان  کـه  چیـزی  آن  بنـده  به نظـر 
 
ً
الگـوی مجسـم بـه دنیـا عرضـه شـد و بعـدا
تأثیـرات خـود را در دنیـا گذاشـت و اسـم آن 
جنـگ  گذاشـت،  انقـالب  صـدور  می تـوان  را 

بـود.
جنـگ پایـه اساسـی صـدور انقـالب ماسـت. 

تحـول  در  جنـگ  به انـدازه  چیـز  هیـچ  شـاید 
)حتـی  فرهنگـی  ابعـاد  در  مـا  کشـور  داخلـی 
بیـش از خـود انقـالب( نقـش نداشـت، تأثیر 

آن یـک تأثیـر اساسـی و زیربنایـی اسـت.
بعدهـا   ،61 سـال  در  خرمشـهر  آزادی 
ولدهـا  و  زاد  آن  کـه  داشـت  تولدهایـی 

گرفـت. نـام  انقـالب  صـدور  اسـمش 

ناشـناس ماندن  مـا  غصه هـای  از  یکـی   
اسـت جنـگ  »مالک«هـای 

 یکـی از افتخـارات عمـر مـا ایـن اسـت 
ً
واقعـا

امـام)ره(  و  کردیـم  درک  را  امـام)ره(  کـه 
مـن  و  ماسـت  عمـر  افتخـار  باالتریـن 
کسـی  مـا  جامعـه  تمـام  در  نمی کنـم  فکـر 
امام شـناس تر از مقـام معظـم رهبـری باشـد 
و مصمم تـر بـه پیـروی از راه و خـط امـام)ره(.

کـه  دارنـد  نـادر  جملـه  یـک  ایشـان 
از  بعـد  خمینـی)ره(  »امـام  می فرماینـد: 
معصومیـن بی نظیـر اسـت.«، خـب، مـا بعـد 
بزرگـی  انسـان های  خیلـی  معصومیـن  از 
امامزاده هـای  و  صحابـه  از  خیلـی  داشـتیم، 
مالـک  مثـل  انسـان هایی  هسـتند،  بـزرگ 
یکـی  گفـت  بایـد   

ً
واقعـا البتـه  کـه  اشـتر 

کـه  اسـت  ایـن  مـا  اصلـی  غصه هـای  از 
مـا  و  نشـد  شـناخته  مـا  جنـگ  مالک هـای 
کسـانی  بشناسـانیم،  را  آنهـا  نتوانسـتیم 
به عنـوان  او  اسـم  را.  خـرازی  حسـین  مثـل 
چشـمه  آنهـا  ولـی  هسـت  لشـکر  فرمانـده 
بودنـد و هرچـه جوشـید، از اینجـا جوشـید.

مـا نتوانسـتیم صیـاد شـیرازی و آبشناسـان 
را بشناسـانیم، اینهـا جویبارهای جبهه های 

مـا بودند.

  امام)ره( در جنگ اصالت را به دین داد
چنـد  زد،  کنـار  را  بنی صـدر  وقتـی  امـام)ره( 
پایـه اصلـی را بـر جنـگ مـا حاکم کـرد و دالیل 
اصلـی ایـن پاکی و منزه بـودن و معصومیت 

پایه هاسـت. همیـن  جنـگ 
امـام)ره( در جنـگ اصالـت را بـه دین داد. در 
طـول جنـگ هیچ کس مدعی و چشـم انتظار 
تشـویق یـا ترفیع نبود. امـام این را از جامعه 
جنـگ گرفـت تـا جنـگ پـاک بمانـد، لـذا امـام 
بعـد از فتـح خرمشـهر بـه کسـی درجـه نـداد 
یعنـی  کـرد،  آزاد  خـدا  را  خرمشـهر  فرمـود  و 

اصالـت را بـه دیـن داد.
امـام)ره( خدامحـوری را در جنـگ حاکـم کرد. 
وقتـی در عملیـات بـدر دچـار مشـکل شـده 
وقتـی  و  شـدیم  جمـع  شـمالی  جزیـره  در  و 



8

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

امـام)ره(  خدمـت  صیـاد  و  رضایـی  آقایـان 
در  آن،  از  قبـل  آ وردنـد،  را  پیـام  آن  و  رفتنـد 
سـنگر یـک جوششـی بـود بـرای یقـه گرفتـن 
کـه  فرمودنـد  امـام)ره(   . بـدر حادثـه  به خاطـر 
»بـه مـن گزارش داده شـده کـه برخی ناراحت 
هسـتند، می خواسـتم بگویـم کـه هیـچ جـای 
باالتـر  ائمـه)ع(  از  کـه  مـا  نیسـت.  نگرانـی 
ظاهـر  در  اوقـات  بعضـی  هـم  آنهـا  نیسـتیم. 
موفـق نبودنـد، هـم امیرالمؤمنیـن)ع(، هـم 
مـا  حسـین)ع(،  امـام  هـم  و  حسـن)ع(  امـام 
کـه نسـبت بـه مقـام اینهـا چیـزی نیسـتیم، 
عمـده مشـیت خداوند اسـت کـه هرچه خدا 
بایـد  اسـت،  شـیرین  عسـل  مثـل  بخواهـد 
می خواهـد  او  هرچـه  پذیـرای  بـاز  آغـوش  بـا 
باشـیم، از هیـچ چیـز نگـران نباشـید، محکـم 
بعـد،  به فکـر عملیـات  از هم اکنـون  باشـید، 
امـروز هـم  پیـروز هسـتید،  باشـید  مطمئـن 
پیـروز هسـتید، اگـر بـرای رضـای خـدا باشـید 

نمی خوریـد.« شکسـت 
تمـام روح حاکـم بر بیـان امـام)ره(، »خدا« بود 
و این باعث شـد آن فضای یکپارچه معنوی 
خداسـت،  خانـه  دور  مطـاف  از  باالتـر  کـه 
شـکل بگیـرد. روح تـوکل، وحـدت و اعتمـاد 
بـه نفـس، ارکانـی بـود کـه منجـر بـه جاویـدان 

شـدن جنـگ شـد.
مـن یـک بـار در بندرعبـاس بـرای سـخنرانی 
نامـه  مـن  بـه  دانشـجو  دختـر  چندتـا  رفتـم، 
خانـواده  نـه  کـه  دخترهایـی  ـ  نوشـتند 
بچه هـای جنـگ بودنـد و نـه خانـواده شـهدا 
دوسـت  تـا  »مـا 4  کـه  بودنـد  نوشـته  اینهـا  ـ 
هسـتیم کـه هرکداممـان بـرای خودمـان یک 
فامیلـی انتخـاب کردیـم، مـن همـت هسـتم، 
آن دوسـتم زین الدین اسـت، آن یکی خرازی 

کاظمـی.« هـم  دیگـری  و 

حـوادث  مقـدس  دفـاع  از  بعـد    
افتـاد اسـام  جهـان  در  خارق العـاده ای 

امـروز برخـی می پرسـند آیا ایـن حوادثی که در 
خ داده، متأثـر از انقـالب ماسـت؟ آیـا  جهـان ر

اسـالمی اسـت یـا نـه، چیز دیگری اسـت.
پدیده هـای  اینهـا  معتقدنـد  خیلی هـا 
در  فسـاد  به دلیـل  کـه  هسـتند  اجتماعـی 
آمریـکا تنهـا سـر  آمـده و  کشـورها بـه وجـود 
خـودش  و  برداشـته  را  اعتراضـات  ایـن  چـاه 
یکـی  می بـرد،  را  یکـی  می کنـد،  هدایـت  را  آن 
دیگر را می آورد، اسـتدالل و منطقی هم برای 
آن دارنـد امـا مـن معتقـدم ایـن نیسـت، نـه 
مـن، خیلی هـا و مهمتریـن فـرد مقـام معظـم 

رهبـری اسـت کـه بارهـا ایـن را فرموده انـد کـه 
»چـه کسـی قبـول کنـد یـا نکنـد، این حـوادث 

اسـت.« اسـالمی  انقـالب  از  متأثـر 
خـب، مـا بعـد از جنگ مـان حوادثـی داشـتیم 
کـه در عالـم اسـالمی خارق العـاده و در نـوع 
خودشـان متحیرکننـده بودنـد، ایـن حوادث 
در جمع بندی هـای مـادی، غیـر قابـل شـدن 

بود.
کـه  کنـد  انـکار  را  ایـن  می توانـد  کسـی  آیـا 
حـزب اهلل لبنـان متأثر از انقالب ماسـت؟ و یا 
اینکـه حزب اهلل پایه اصلی اش متأثر از جنگ 
ماسـت؟ مـا بزرگترین شـهید یـا زنده یاد حاج 
احمد متوسـلیان را در راه تأسـیس حزب اهلل 

دادیـم.
اگـر قبـول داریم کـه حزب اهلل متأثـر از انقالب 
عمـل  ببینیـم  بایـد  بـود،  مقـدس  دفـاع  و 
یـک  به عنـوان  عـرب  جهـان  در  حـزب اهلل 

داشـته؟ تأثیـری  چـه  عربـی  سـازمان 
حـزب اهلل در سـال 2000 اسـرائیل را شکسـت 
داد، همـان زمـان خیلی هـا شـبهه کردنـد کـه؛ 

آیـا اسـرائیل فـرار کـرد یـا نکرد؟
ایـن شـبهه بـه وجود آمـد که؛ آیا ایـن پیروزی 
اسـرائیل  یـا  بـود  حـزب اهلل  عمـل  اثـر  در 
خسـته شـد و خـودش رهـا کـرد و رفـت؟ امـا 
باقـی  را  شـبهات  ایـن  دیگـر  33روزه  جنـگ 

نگذاشـت.
در جنـگ 6روزه، سـه ارتـش کشـورهای مهـم 
اسـرائیل  مقابـل  روز  در 6  عربـی  ثروتمنـد  و 
شکسـت خوردنـد. در جنـگ 33روزه دیگـر 
اسـرائیل  نبـود؛   1967 اسـرائیل  اسـرائیل، 
برابـری  آن  لشـکر  یـک  کـه  بـود   2006 سـال 
در  اسـرائیل  ارتـش  توانمنـدی  بـا  می کـرد 

6روزه. جنـگ 
در ایـن جنـگ، 33 روز دنیـا بر طبل رسـانه ها 
قـدرت  امـروز  کـه  رسـانه هایی  می کوبیـد، 
طبـل  ایـن  خواسـت  خـدا  و  دارنـد  زیـادی 

بیایـد. به وجـود  دنیـا  در  زدن هـا 
جنـگ  مثـل  33روزه(  )جنـگ  جنـگ  ایـن 
6روزه نبـود کـه چیـزی مخفـی بمانـد، نقـش 
رسـانه ها در ایـن جنگ هـا آن قـدر زیـاد اسـت 

از نقـش دولت هـا هـم بیشـتر اسـت. کـه 
 از نقـش 

ً
امـروز نقـش یـک تلویزیـون بعضـا

یـک حکومـت بیشـتر اسـت در ایجـاد جنـگ 
جهـت  در  چـه  دیگـر؛  موضوعـات  و  روانـی 

تقویـت و چـه تضعیـف.
در  خبرنـگاران  کـرده،  فـرق  وضعیـت  امـروز 
البـه الی ایـن تانک هـا می لولنـد و راه می رونـد 
نشـان  را  وقایـع  و  می کننـد  منتشـر  خبـر  و 

می دهنـد.
همه دنیا امکانات خود را بسیج کرده بود تا 
پیـروزی اسـرائیل را جشـن بگیـرد و از دسـت 
حـزب اهلل خـالص شـود، امـا حـزب اهلل پیـروز 

شـد و پیـروز صددرصـد نظامـی هم شـد.
کردنـد  اعتـراف  اسـرائیلی  فرماندهـان  خـود 
کـه حـزب اهلل در ایـن جنـگ مثـل یـک زلزلـه 

کـرد. الـک  را  اسـرائیل  9ریشـتری 

سـاختمان های  حـزب اهلل  موشـک های   
اسـرائیل را بـا دقـت می زنـد

رژیـم  وقـت  وزیـر  نخسـت  اولمـرت  وقتـی 
در  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  کـرد  اعـالم  اسـرائیل 
تاریـخ مناقشـات اعـراب و اسـرائیل، همـه یـا 
اغلـب کشـورهای عربـی اسـرائیل را در جنـگ 
علیه یک سـازمان عربی حمایت کردند، این 

بـود. حـرف تاریخـی و بی نظیـری 
امـروز رشـد مقاومـت مثـل دیروز نیسـت که 
سـید حسـن نصـراهلل انـکار کنـد و بگویـد کـه 
خـودش  عکـس  بـر  نـدارم.«،  موشـک  »مـن 
دارم  موشـک هایی  »مـن  کـه  می کنـد  اعـالم 
کـه می توانـم سـاختمان های شـما را بـا دقت 
بیایـد  شـما  لشـکر   6 »اگـر  می گویـد  بزنـم.«، 

مـن دفنـش می کنـم.«
ایـن خیلـی اعتمـاد بـه نفـس می خواهـد کـه 
یـک سـازمانی بیایـد و چنیـن حرفـی را بزنـد، 
چـرا حـزب اهلل چنیـن اعتمـاد بـه نفسـی دارد؟ 
چـون از مرحلـه تهدیـد و تأثیـر از تهدیـد عبـور 
کـرده و نه تنهـا بـه مرحلـه بازدارندگـی بلکه به 

مرحلـه تهدیـد دشـمن رسـیده اسـت.
جانـب  از  پیـروزی  این همـه  و  حـوادث  ایـن 
یـک  را  آن  ریاسـت  کـه  عربـی  سـازمان  یـک 
روحانـی برعهـده دارد، آیـا می توانـد بـر مصـر، 
تأثیرگـذار  عربـی  کشـورهای  دیگـر  و  اردن 

نباشـد؟

در جنـگ 22روزه، خاخام هـای یهـودی بـا   
گریـه از غـزه عقـب رفتنـد

خ داد، ایـن حـوادث  آنچـه در فلسـطین ر یـا 
به صورت تسلسلی بر هم تأثیرگذارند، وقتی 
سـال 2000 اتفـاق افتـاد و اسـرائیل از جنـوب 
لبنـان فـرار کـرد، حادثـه بعـدی، عقب نشـینی 
از غـزه بـود به طـوری کـه خاخام هـای یهـودی 
پـس  کردنـد،  عقب نشـینی  غـزه  از  گریـه  بـا 
عقب نشـینی  لبنـان،  از  عقب نشـینی  ثمـره 
از غـزه شـد و ثمـره پایـداری در جنـگ 33روزه 
جنـگ  در  و  غـزه  داخـل  در  دیگـری  پیـروزی 

بـود. 22روزه 
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این اتفاق ها در کنار مرزهای مصر افتاد.
و  زدنـد  عجیبـی  حـرف  تونسـی  جوانـان 
گفتنـد »مـا وقتـی شـنیدیم کـه سـید حسـن 
را  اسـرائیل  لشـکر   6 »مـا  می گویـد  نصـراهلل 
دفـن می کنیـم«، گفتیـم پـس مـا می توانیـم 
ایـن  دهیـم.«،  شکسـت  را  بن علـی  پلیـس 
بـاور بـه وجـود آمـد. دفـاع مقـدس و انقـالب 
اسـالمی با نام اسـالم بر این بیداری اسـالمی 
تأثیـر گذاشـت و مـن بعیـد می دانـم کـه امروز 
حادثـه مهمـی در دنیـا بیفتـد یـا اتفـاق افتاده 
باشـد کـه به نوعـی متأثـر از جنـگ مـا نباشـد، 
ایـن  کنیـم؟  انـکار  را  ایـن  می خواهیـم  چـرا 
ثـروت انقـالب اسـالمی اسـت، مـال انقـالب 
بـر  حتـی  ماسـت،  شـهدای  خـون  و  اسـالمی 
نکننـد. قبـول  را  آن  اینکـه مصری هـا  فـرض 

اسـامی  انقـاب  بـدون  دنیـا  در  بیـداری    
نیسـت تصـور  قابـل  ایـران 

اصـاًل می تـوان تصـور کـرد کـه بـدون انقـالب 
بیـداری  جهـت  در  اتفاقـی  دنیـا  در  اسـالمی 
بـود  عثمانـی  فروپاشـی  کـه   1917 از  بیفتـد؟ 
تـا بـه حـال، همـه اتفاقـات بـرای مهـار جهـان 
اسـالم بـوده و تنهـا حکومتـی کـه از زیـر یـوغ 
ج شـد، جمهـوری اسـالمی بود  صلیبیـت خـار

و ایـن هنـر بـزرگ امـام)ره( اسـت.
اسـالمی  جمهـوری  تأسـیس  هـم  فقـط 
نیسـت بلکـه امـام)ره( اولیـن خـروج را انجـام 
کـه در دنیـا  آن چیزهایـی  امـروز همـه  و  داد 
ح می کننـد مثل حقوق بشـر، تروریسـم  مطـر
اروپـا نـدارد؛ تمـام  کاربـردی در  و غیـره، هیـچ 
کاربـردش بـرای کنتـرل جهـان اسـالم اسـت.

ابهـت  و  اسـرائیل  هیمنـه  شکسـت   
از  متأثـر  افغانسـتان  و  عـراق  در  آمریـکا 

اسـت ایـران  اسـامی  انقـاب 
این شکست هیمنه اسرائیل و یا شکست 
ابهـت آمریـکا در عـراق و افغانسـتان متأثـر از 
ادعـا  آمریکایی هـا  اسـت.  اسـالمی  انقـالب 
البتـه  را بلعیـده و  ایـران، عـراق  کـه  می کننـد 
بـه  اختـالف  ایجـاد  بـرای  را  حـرف  ایـن  آنهـا 
دیگـر کشـورها می گوینـد، خـب، آمریـکا کـه با 
دسـت چـالق بـه آنجـا نیامـد؛ 160 هـزار سـرباز 

آورد.

بـر  زیـادی  تأثیـر  می تواننـد  مصـر  و  ایـران   
باشـند داشـته  هـم 

مـا معتقدیـم آنچـه در منطقـه در حـال اتفـاق 
اسـت، از جنـس انقـالب اسـالمی و متأثـر از 
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اگـر  دیگـر  نـگاه  از  امـا  اسـت  مقـدس  دفـاع 
چه نسـبتی  مصـر  مثـاًل  ببینیـم  بخواهیـم 
کـه  اصلـی  دلیـل  دارد،  اسـالمی  انقـالب  بـا 
مبـارک اصـرار داشـت ایـن فاصلـه بیـن ایـران 
و مصـر وجـود داشـته باشـد، همیـن اسـت. 
مصـر  و  ایـران  کـه  دارد  وجـود  پارامترهایـی 
می تواننـد تأثیـر متقابل بسـیار زیـادی بر هم 
داشـته باشـند که یکی از آنها مذهب اسـت.
درسـت اسـت کـه مـا شـیعه هسـتیم و آنهـا 
اهل سـنت امـا مصـر مذهـب شـافعی اسـت 
اینکـه  دوم  اسـت،  اهل بیـت)ع(  محـب  کـه 
حـدود 9 میلیـون نفر اهـل تصوف دارد که در 
محبـت اهل بیـت)ع( وضع مشـخصی دارند. 
اخوان المسـلمین  مثـل  سـاختاری  سـوم 
از  و  مهـم  سیاسـی  سـاختار  یـک  کـه  اسـت 
ایـن  محـرک  اصلـی  موتورهـای  و  محورهـا 

اسـت. انقـالب 

در  المسـلمین  اخـوان  بنیانگـذاران   
دارنـد قدسـیت  اسـامی  جمهـوری 

عـرب  عالـم  در  کـه  اتفاقاتـی  از  مهـم  بخـش 
بـوده،  مصـر  از  متأثـر  آمـده،  وجـود  بـه 
اخـوان  چـه  و  عربـی  ناسیونالیسـم  چـه 
جهـان  بـه  مصـر  از  هـم  آن  کـه  المسـلمین 

اسـت. شـده  منتشـر  عـرب 
بنیانگذاران اخوان المسـلمین در جمهوری 
اسـالمی و در تشـیع و در نـزد بـزرگان شـیعه 

قدسـیت دارند.
یکـی از خیابان هـای اصلـی مـا بـه نام »حسـن 
اخـوان  اصلـی  مؤسـس  کـه  اسـت  البنـاء«  
شـخصیت های  از  یکـی  اسـت.  المسـلمین 
مـورد احتـرام در بیـن علمـای دینـی مـا »سـید 
مهـم  تألیفـات  از  یکـی  کـه  اسـت  قطـب« 
کتاب هـای  تفسـیر  ترجمـه  آقـا،  حضـرت 
مؤسـس  اینهـا  اسـت،  بـوده  سـیدقطب 

بودنـد. المسـلمین  اخـوان 
جنبـش حمـاس کـه امـروز یکـی از اتهامـات 
اصلـی اش همبسـتگی بـا جمهـوری اسـالمی 
المسـلمین  اخـوان  اصلـی  شـاخه  اسـت، 
اساسـی  دوسـتان  می شـود.  محسـوب 
در  ل 

ُ
گ و  اردوغـان  ماننـد  اسـالمی  انقـالب 

در  ربانـی  و  مسـعود  شـاه  ترکیـه،  احمـد 
و...  مالـزی  در  محمـد  ماهاتیـر  افغانسـتان، 
المسـلمین  اخـوان  اصلـی  شـخصیت های 

. هسـتند
ایـن  هـم  دیگـری  گوناگـون  سـطوح  در 
و  روشـنفکران  و  دارد  وجـود  نزدیکی هـا 
انقـالب  دربـاره  زیـادی  مصـری  نویسـندگان 

نوشـتند. مطلـب  ایـران  اسـالمی 

معیـار  مصـر  نظامـی  شـورای  عملکـرد   
نیسـت قضـاوت  و  سـنجش  بـرای  خوبـی 
کـه  کنیـم  ح  مطـر طـور  ایـن  بیاییـم  اگـر  امـا 
عمـل  این گونـه  چـرا  مصـر  نظامـی  شـورای 
سـنجش  بـرای  خوبـی  معیـار  ایـن  می کنـد، 
نمی تواند باشـد. در یمن، بحرین و لیبی هم 
بـه همیـن شـکل اسـت، لـذا امـروز به لطـف 
خـدا به نوعـی ایـن صـدور انقـالب بـه منصـه 
حقیقـی ظهـور رسـیده و مـا بایـد خـدا را شـکر 
تالش هـای  و  مـا  شـهدای  خـون  کـه  کنیـم 

داد. نشـان  را  خـودش  نتیجـه  امـام)ره( 
خیلی هـا سـؤال می کننـد کـه؛ مـا چـرا این قـدر 
اصـرار  آمریـکا  مقابـل  در  ایسـتادگی  بـه 
اسـالمی  جمهـوری  نمی شـود  آیـا  می کنیـم؟ 
لبخندی به آمریکا بزند و خیلی از مشـکالت 
جمهـوری  ایسـتادگی  ایـن  اگـر  شـود؟  حـل 
اسـالمی نبـود و مـا دسـت مان را در دسـت 
می توانـد  چه کسـی  می گذاشـتیم  آمریـکا 
امـروز  کـه  اتفاقاتـی  چنیـن  دنیـا  در  بگویـد 

می افتـاد؟ هسـتیم  شـاهد 
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه دیگـر پیـروزی و 
شکسـت ایران در مرز مهران نیسـت؛ امروز 
پیـروزی و شکسـت ایـران در بغـداد و لبنـان 

اسـت، این ثمره بزرگی اسـت که باید قدر آن 
را دانسـت نـه اینکـه بـا تحلیل هـای گوناگون 
بـه مسـیر غلـط برویـم و یـا از جایـی ناراحـت 
باشـیم و آن را بـه جـای دیگـری وصـل کنیـم 
و ایـن ثمـره ارزشـمند و ملمـوس را نادیـده 

بگیریم.
حـاال  شـده،  سـفید  محاسـنمان  مـا  همـه 
نـدارد. فایـده  ولـی  می کنیـم  رنـگ  بعضـی 

بـه کسـی داد و  از اهـل معرفـت پولـی  یکـی 
گفـت »مرتـب بیـا بـه مـن بگـو تـو می میـری.«، 
او پـول را گرفـت و مرتـب می آمـد و می گفـت 
هـم  ایـن  می میـری.«،  تـو  قاسـم!  »فالنـی! 

بـرو.« خـب،  »خیلـی  می گفـت 
خیلـی  دیگـر  طـرف  دیـد  و  گذشـت  مدتـی 
آنکـه  بـه  »نـه  گفـت  و  رفـت  نیسـت،  پیگیـر 
بـه  نـه  تـو بگویـم می میـری  بـه  گفتـی هـرروز 
اینکـه دیگـر پیگیـری نمی کنـی!«، گفـت »الزم 
نیسـت، امـروز یـک مـوی سـفید در صورتـم 
دیـدم، آن بـه من می گوید کـه »تو می میری.«، 

دیگـر الزم بـه گفتـن تـو نیسـت.«
از  رفتـن هسـتیم ولـی  مـا همگـی در حـال 
اواًل  کـه  توفیقـی بدهـد  کـه  خـدا بخواهیـم 
 
ً
ثانیـا ببـرد،  دنیـا  ایـن  از  را  مـا  شـهادت  بـا 

محشـور  شـهیدمان  دوسـتان  بـا  را  مـا 
. کنـد
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گفت وگو با فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( در سوریه: 

 جواب نامه حاج قاسم 
را با خون امضا کردم

سیزدهم دی سال 98، یک ساعت و 20 دقیقه پس از نیمه شب، هواپیماهای   
بدون سرنشین آمریکا دو خودرو را در حوالی فرودگاه بغداد مورد هدف موشک های 

، دقایقی بعد به مهم ترین خبر رسانه های جهان تبدیل شد.   خود قرار دادند. این ترور
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به همراه جمع دیگری از نیروهای ایرانی و عراقی )ازجمله ابومهدی المهندس( در این 
ترور به شهادت رسیدند و این شهادت، موج بزرگی از احساسات ضدآمریکایی را در ایران 

و برخی کشورهای دیگر برانگیخت.  سردار سلیمانی محبوب ترین فرمانده سپاه بود 
که 22 سال فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت.  نیروی قدس و فرمانده آن البته 

تا همین چندسال قبل چندان در افکار عمومی شناخته شده نبودند ولی در سال های 
- خصوصا بعد از بحران تکفیری ها در عراق و سوریه- این اسامی بیشتر در  اخیر

ح شد.  رسانه ها و افکار عمومی مطر
برای بررسی بیشتر نقش سردار شهید قاسم سلیمانی در مقابله 

با تروریست ها در سوریه و نیز بررسی برخی زوایای شخصیتی و 
، با یکی از همرزمان وی در سوریه  فرماندهی این شهید بزرگوار
 ، گفت وگو کردیم.  »سردار رحیم نوعی اقدم« طی سال های اخیر

فرماندهی یکی از قرارگاه های اصلی سپاه در سوریه یعنی قرارگاه 
حضرت زینب)س( را برعهده دارد. 

وی اهل اردبیل و از رزمندگان سال های دفاع مقدس در لشکر 
عاشورا به  فرماندهی شهید مهدی باکری است. 

متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید. 



13 دی 1399

از  یکـی  دی مـاه  سـیزدهم  نیمه شـب 
مـردم  از  بسـیاری  بـرای  سـاعات  تلخ تریـن 
ایـران و جهـان اسـام اسـت، چـون فـردی به  
کـه  آمریکایی هـا بـه شـهادت رسـید  دسـت 
برای مردم بسـیار محبوب بود و قوت قلبی 
بـا  مقاومـت  جبهـه  در  کـه  رزمندگانـی  بـرای 
می آمـد،  به  حسـاب  می جنگیدنـد  دشـمن 
کجـا  از  سـلیمانی  سـردار  بـا  شـما  آشـنایی 
و  هسـتید  اردبیـل  اهـل  شـما  شـد،  ع  شـرو

بودنـد؟ کرمـان  اهـل  ایشـان 

ابتـدا  در  بسـم اهلل الرحمن الرحیم. 
فرمانـده  جانگـداز  شـهادت  می خواهـم 
مالـک  سـرورم،  و  جسـمم  روحـم،  عزیـزم، 
مقاومـت،  سیدالشـهدای  علـی،  اشـتر 
را  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد 
امیـدوارم  و  کنـم  عـرض  تعزیـت  و  تسـلیت 
کـه خداونـد متعـال بـه مـا توفیـق ادامـه راه 
پرنـور ایـن شـهید عزیـز را عنایـت بفرمایـد. 
قهرمانـان  و  رزمنـدگان  از  قاسـم  حـاج 
و  نـام  و  مقـدس  دفـاع  هشت سـال 
شـخصیتی آشـنا در زمـان جنـگ بـود و تمـام 
حضـور  جنـگ  در  به نحـوی  کـه  رزمندگانـی 
داشـتند یـا موضـوع جنـگ را رصـد می کردنـد 
بـا قهرمانی هـای لشـکر 41 ثـاراهلل و فرمانـده 

بودنـد.  آشـنا  آن  شـجاع  و  غیـور 
ایشـان  خدمـت  در  جنـگ  زمـان  در  مـن   
می شـناختم.  را  ایشـان  کامـال  ولـی  نبـودم 
متعـدد  جلسـات  در  جنـگ،  اتمـام  از  پـس 
فرماندهـان  عنـوان  تحـت  مختلـف  و 
پیـدا  حضـور  کـه  زمینـی  نیـروی  یگان هـای 
و  می رسـیدیم  ایشـان  خدمـت  می کردیـم، 
در آن جلسـات بـا صفـا، صمیمیـت، تقـوا و 
تواضـع ایشـان آشـنا شـدم. بعدهـا کـه بنـده 
در نیـروی زمینـی مسـئولیتی گرفتـم، ارتبـاط 

شـد.  هـم  بیشـتر  مـا 

چطور ایشـان شـما را برای حضور در سوریه 
انتخاب کردند؟

ایشـان  طـرف  از  بنـده  مقاومـت  جریـان  در 
زمـان  تـا  موقـع  آن  از  و  شـدم  سـوریه  روانـه 
و  بـودم  ایشـان  خدمـت  در  شهادت شـان 
ارتبـاط نزدیـک و میدانـی بـا هـم داشـتیم. در 
اکثـر عملیات هایـی کـه اتفـاق می افتـاد بنده 
عضـو یگان هایـی بـودم کـه تحـت امـر حـاج 

می کـرد.  عملیـات  قاسـم 

شـما  کـه  زینـب)س(  حضـرت  قـرارگاه 

آن را بر عهـده داریـد، کجـا بـود و  فرماندهـی 
داشـت؟ مسـئولیتی  چـه 

کـه  زمانـی  تـا  رفتـم  سـوریه  بـه  کـه  زمانـی  از 
مسـاله داعـش تمـام شـد، فرمانـده قـرارگاه 
حضـرت زینـب)س( در ایـن کشـور بـودم و 
ماموریـت بنـده بیشـتر در جنـوب- نزدیکـی 
شـرق  و  جـوالن-  اشـغالی  سـرزمین های 
کـه  دیگـر  مـکان  هـر  در  ولـی  بـود  سـوریه 
نیـاز بـود، بنـا بـه دسـتور فرماندهـان حضـور 
در  متعـددی  ماموریت هـای  و  می یافتـم 
ج از حـوزه ماموریـت اصلـی خـودم انجام  خـار

دادم. 

سـلیمانی  سـردار  شـخصیتی  ویژگـی  کـدام 
از بقیـه در نظـر شـما برجسـته بـود؟ بیـش 

قـدرت  و  قـوت  نقـاط  بزرگ تریـن  از  یکـی 
همـه  جـذب  باعـث  کـه  ایشـان  شـخصیت 
رزمنـدگان می شـد، اخالق شـان بود. ایشـان 
فوق العـاده متواضـع بودند و رفتـار مودبانه 
و  بـود  صادقانـه  برخوردشـان  داشـتند، 
و  می گرفـت  ارتبـاط  ایشـان  بـا  فـردی  هـر 
می کـرد،  صحبـت  و  می رسـید  خدمت شـان 
احسـاس می کـرد حـاج قاسـم او را بیشـتر از 

دارد.  دوسـت  همـه 
اخـالق ایشـان جاذبـه خاصـی در ارتباطاتش 
بـا زیرمجموعـه و نیروهـای تحـت امـر خـود 
حـاج  متبسـم  چهـره  و  بـود  کـرده  ایجـاد 
قاسـم در برخوردهـای شـخصی و ارتباطـات 
آب  را  سـنگی  هـر  غیـراداری  و  غیرمدیریتـی 
رفتارهـای  بـا  قاسـم  حـاج  به نظـرم  می کـرد. 
خـود، مصـداق ایـن شـعر بـود: »می کشـمت 
عشـق  از  کشـش  ایـن  خویـش،  سـوی 
ماسـت/ گـر دل تـو آهـن اسـت، عشـق مـن 
آهنرباسـت.« هرکسـی در همـان دیـدار اول 
فروتنـی  و  تواضـع  ادب،  اخـالق،  مجـذوب 

می شـد.  ایشـان 
بـا  سـلیمانی  سـردار  دارم  اعتقـاد  بنـده 
کنگـره  یـک  دنیـا  و  ایـران  در  شهادت شـان 
بـه راه  خیابانـی  و  مردمـی  بـزرگ  بسـیار 
ثـروت،  حـزب،  هیچ قـدرت،  کـه  انداختنـد 
نمی توانسـت  گروهـی  یـا  جریـان  حاکمیـت، 
چنیـن  بـا  را  جمعیـت  ایـن  شـکل  ایـن  بـه 
تحلیـل  اندیشـه،  سـلیقه،   ، تفکـر تنـوع 
مـن  البتـه  بیـاورد.  به خیابـان  گویـش  و 
معتقـدم ایـن شـخص حـاج قاسـم نبـود کـه 
مـردم را بـه خیابـان آورد، بلکه خدای ایشـان 
خداپرستی شـان  و  خداجویـی  بـزرگ  روح  و 

کـرد. را  کار  ایـن  کـه  بـود 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

سـوریه  در  قـوا  کل  فرمانـده  زینـب)س(   
ست ا

دیـده  را  ایشـان  خـاص  حـاالت  هیچ وقـت 
عصبانیت شـان؟ یـا  گریـه  مثـا  بـود؟ 

یک بـار دو نفـری بـر سـر موضـوع فرماندهـی 
قاسـم  حـاج  می کردیـم؛  صحبـت  سـوریه 
فرمانـده  فرمـود  می کـرد،  تبسـم  درحالی کـه 
زینـب)س(  حضـرت  سـوریه،  در  قـوا  کل 
اسـت. ایشـان بـا آن اقتـدار و بزرگـی، زمانـی 
زینـب)س(  حضـرت  حـرم  آسـتانه  بـه  کـه 
متضرعانـه  متواضعانـه،  چنـان  می رسـیدند 
و مودبانـه صـورت بـر زمیـن می گذاشـتند و 
گریـه می کردند که قطرات اشـک روی کاشـی 
قاسـم  حـاج  معتقـدم  می خـورد.  سـر  حـرم 
توانسـت قدرتمندانـه در سـوریه فرماندهی 
داشـت  بـاور  موضـوع  ایـن  بـه  چـون  کنـد، 
حضـرت  سـوریه  در  قـوا  کل  فرمانـده  کـه 

اسـت. زینـب)س( 
 

 جـواب نامـه حـاج قاسـم را با خونـم امضا 
کردم

اسـت  ممکـن  گاهـی  به هرحـال، 
فرمانـده  یـک  بـرای  سـختی  موقعیت هـای 
چنیـن  در  بخـورد.  گـره  کار  کـه  بیایـد  پیـش 
احـوال  فرمانـده  اسـت  ممکـن  مواقعـی 

مختلفـی پیـدا کنـد، مثـا مکـدر یـا عصبانـی 
شـود. قطعـا در سـوریه نیـز چنیـن شـرایطی 
بـوده و کار گـره خـورده و گاهـی بـه بن بسـت 
هـم رسـیده بـود؛ در چنیـن مواقعـی سـردار 

می کـرد؟ رفتـار  چطـور  سـلیمانی 
کار  در  اصـال  قاسـم  حـاج  بگویـم  نمی توانـم 

رفتارهـای  در  مـن  ولـی  نمی شـد  عصبانـی 
در  اتفاقـا  ندیـدم.  عصبانیتـی  شخصی شـان 
شـرایط سـخت و بحرانـی، سـکینه و آرامـش 
می شـد،  احسـاس  وجودشـان  در  خاصـی 
انـگار اتفاقـات مهم اصال نمی توانسـت حاج 
قاسـم را به لحـاظ روانـی بـه وحشـت بینـدازد 
البتـه  کنـد.  متوقـف  یـا  ُکنـد  را  حرکاتـش  یـا 
و  مقاومـت  در  تعجیـل  بـر  مواقـع  این طـور 
گاهـی  و  داشـتند  تاکیـد  کار  بیشـتر  تحـرک 
لحـن، ُتـن صدا و برخوردشـان تغییـر می کرد 
ولـی در عمـق وجودشـان آرامـش احسـاس 

می شـد. 
دیـدم،  را  وضعیتـی  چنیـن  مـن  کـه  یک بـار 
»دیـر  شـهر  آزادسـازی  عملیـات  جریـان  در 
سـوریه  جنـوب  در  شـهری  العـدس«- 
سـرزمین های  نزدیکـی  در  تقریبـا  و 
اشـغالی- بـود. مـا به عنـوان قرارگاه حضـرت 
داشـتیم  ماموریـت  آنجـا  در  زینـب)س( 
آن  در  دیرالعـدس  کنیـم.  آزاد  را  شـهر  ایـن 
مثـل  مختلفـی  گروه هـای  دسـت  در  زمـان 
جبهـه  و  سـوریه  داخـل  معـارض  مسـلحان 

بـود.  شـام  و  عـراق  النصـره 
اذان  بـا  همزمـان  و  آفتـاب  طلـوع  از  قبـل 
یک سـوم  توانسـتیم  و  زدیـم  خـط  بـه  صبـح 
شـد،  روشـن  کـه  هـوا  کنیـم.  آزاد  را  شـهر 

یکی از بزرگ ترین نقاط 
قوت و قدرت شخصیت 
حاج قاسم که باعث جذب 
همه رزمندگان می شد، 
اخاق شان بود. فوق العاده 
متواضع بود و رفتار مودبانه 
داشت، برخوردشان 
صادقانه بود و هرفردی 
با ایشان ارتباط می گرفت 
احساس می کرد حاج قاسم 
او را بیشتر از همه دوست 
دارد 
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بـود.  آنهـا  دسـت  در  شـهر  دوسـوم  هنـوز 
از روشـن شـدن هـوا دشـمن عقبـه و  بعـد 
کـرد و دیگـر  را مختـل  مسـیر پشـتیبانی مـا 

دهیـم.  ادامـه  نتوانسـتیم 
نزدیکی هـای ظهـر در بیسـیم متوجـه شـدم 
منطقـه  بـه  می خواهـد  سـلیمانی  سـردار 
بیایـد. آنجـا به شـدت زیر آتش بود و شـرایط 
در  همیشـه  قاسـم  حـاج  داشـتیم.  سـختی 
مقـدم  خـط  در  و  می آمـد  سـخت  شـرایط 
و  شـرایط  نزدیـک  از  و  می یافـت  حضـور 
برنامه هـای  و  تدابیـر  و  می دیـد  را  میـدان 
ابـالغ  و فرمانـده منطقـه  نیروهـا  بـه  را  خـود 

می کـرد.
چیـزی  اولیـن  آمدنـد،  منطقـه  بـه  وقتـی 
دریافـت  ایشـان  دیـدن  به محـض  کـه 
و  توپخانـه  آتـش  شـدت  علی رغـم  کـردم– 
آرامـش  و  سـکینه  دشـمن-  خمپاره هـای 
آزادسـازی  مـا  ماموریـت  بـود.  ایشـان  قلبـی 
دیرالعـدس بـود ولـی توانسـته بودیـم تنهـا 
یک سـوم را آزاد کنیـم و دوسـوم را هنـوز آزاد 
بـه  ایشـان  داشـتم  انتظـار  بودیـم،  نکـرده 
امـا  نشـد؛  و  نتوانسـتید  چـرا  کـه  بگویـد  مـا 
هیـچ نگفتنـد و فقـط وضعیـت را پرسـیدند 
بررسـی  را  میـدان  مختلـف  قسـمت های  و 

رفتنـد.  و  کردنـد 
موضـوع  سـر  بـر  سـلیمانی  سـردار  بـا  قبـال 
گفتـه  برایشـان  و  »تـوکل« صحبتـی داشـتم 
بـودم کـه شـهید باکـری بـه مـا یـاد داد کـه اگـر 
نظامـی،  محاسـباتی،  عقلـی،  به لحـاظ  کاری 
باشـد،  غیرممکـن  منطقـه ای  و  منطقـی 
ممکـن  خـدا  بـه  تـوکل  و  اخـالص  شـرط  بـه 

می شـود. 
یـک  و  آمـد  پیـک  دیـدم  دقیقـه   20 از  بعـد 
کـه شـامل  آورد  از طـرف ایشـان  یادداشـت 
هشـت دسـتور بـرای بنـده بـود. در انتهـای 
بنویسـد  »ابوحسـین  بـود:  نوشـته  هـم  آن 

یـا نـه؟« کنـد  را اجـرا  آنهـا  آیـا می توانـد  کـه 
اجـرا  نمی توانـم  دیـدم  کـردم.  نـگاه  را  نامـه 
کنـم. واقعـا هیچ کدام از آنها قابل اجرا نبود. 
بـا ایشـان تمـاس گرفتـم تـا سـوالی بپرسـم. 
در انتهـای مکالمـه گفتنـد اگـر بتوانـی توکلی 
را کـه شـهید باکـری گفتـه اسـت، پیـدا کنـی، 

می توانـی. 
بـود. قلبـا بـه شـهید باکـری  شـرایط سـختی 
نمی توانـم  »می بینیـد  گفتـم:  و  بـردم  پنـاه 
تمـام  بـا  کنـم؟«  کار  چـه  نیسـت؛  شـدنی  و 
وجـودم احسـاس کـردم و می توانـم به جرات 
مـرا  دسـت  و  آمدنـد  باکـری  شـهید  بگویـم 

خـدا  بـه  آنجـا  کـن.  تـوکل  گفتنـد  و  گرفتنـد 
بـه  بـه بعـد چندکالمـی  آن  از  و  کـردم  تـوکل 
صحبـت  خداونـد  بـا  )ترکـی(  مـادری  زبـان 
کـردم و گفتـم خدایـا بـه مـن کمـک می کنـی؟ 
آخـر سـر هـم  می خواهـم بـه تـو تـوکل کنـم. 
گفتـم  ای خـدای باکـری از ایـن بـه بعـد بـه تـو 

از ایـن بـه بعـد بـا توسـت.  تـوکل کـردم؛ 
در جـواب نامـه ننوشـتم کـه می توانـم انجـام 
بدهـم. یک سـوزن بـه انگشـتم زدم و خونم 
را پـای کاغـذ گذاشـتم و گفتـم ایـن نامـه را به 
حـاج  قاسـم بدهیـد؛ بـا خونـم نامـه را امضـاء 
نمی توانسـتم!  بیـن اهلل  و  بینـی  می کنـم. 
هیـچ زمینـه و امکانـی فراهـم نبـود کـه ایـن 

اتفـاق بیفتـد. 
از زبـان راوی می گویـم کـه »نامـه را بـرای حـاج 
کردنـد.  بـاز  را  نامـه  ایشـان  و  بردیـم  قاسـم 
خـون را کـه دیدنـد، اندکـی منقلـب شـدند و 
آن را تـا کردنـد و در جیـب گذاشـتند و گفتند 
ببیننـد چـه  تـا  آقـا نشـان بدهـم  بـه  می بـرم 

سـربازانی در خـط مقـدم دارنـد.«
بسـیار  شـرایط  می رفتـم،  منطقـه  بـه  بایـد 
و  سـنگین  خیلـی  دشـمن  آتـش  و  سـخت 
عقبه مـان هـم بسـته بـود. وقتـی هـوا کامـال 
تاریک شد، از خاکریزی که بین ما و دشمن 
بود، رد شـدم و به سـمت دیگر رفتم و دیدم 
دشـمن بسـاطش را برداشـته و درحـال فـرار 
اسـت. یـک نفـر از آنـان از شـب تـا روز پنهان 

شـده بـود کـه مـا صبـح او را پیـدا کردیـم. او 
گفـت نیروهـای مـا احسـاس کردند که شـما 
آنجـا  را دور بزنیـد. واقعـا در  می خواهیـد مـا 
آرامـش  و  سـکینه  کـه  شـد  ثابـت  مـا  بـرای 
توکلـی  و  بـوده  چـه  بـرای  قاسـم  حـاج  قلبـی 
اگـر خالصانـه  باکـری فرموده انـد  کـه شـهید 
باشـد، خـدا غیرممکـن را ممکـن می سـازد. 
در  را  همدیگـر  و  آمدنـد  ایشـان  صبـح  فـردا 
بـر  تبسـم  کـه  درحالـی  دیدیـم.  دیرالعـدس 
خـوب  »ابوحسـین  گفتنـد:  داشـتند  لـب 

کـرد.« را  کارش 

 حاج قاسم گفت عجب حرفی زدی
در  مـا  حضـور  تفاوت هـای  از  یکـی 
دیگـر  حضـور  بـا  یه  سـور مثـل  کشـوری 
کـه  اسـت  ایـن  یـکا  آمر ماننـد  کشـورها 
مستشـاری  نقـش  ایرانـی  فرماندهـان 
کشـور  همـان  خـود  ظرفیـت  از  و  داشـتند 
از  یه  سـور در  مثـا  می کردنـد،  اسـتفاده 
زمنـدگان  ر یـا  فرماندهـان  خـود  ظرفیـت 
به هرحـال  می شـد.  اسـتفاده  سـوری 
رسـم  و  اسـم  فرماندهـان  نهـا  آ درمیـان 
چطـور  دارنـد؛  حضـور  هـم  باسـابقه  و  دار 
را  غیرسـوری  شـخص  یـک  فرماندهـی 
نهـا  آ بـا  قاسـم  حـاج  و  می کردنـد  قبـول 

داشـت؟ برخـوردی  چـه 
اولیـن نکتـه ای کـه در این رابطه بسـیار ویژه 
بـود، اعتمـاد همه  جانبـه و بـه تمـام معنـای 
قاسـم  حـاج  بـه  سـوریه  ارتـش  فرماندهـان 
اسـت. آنهـا بـا تمـام وجـود بـه ایشـان ایمـان 
و اعتمـاد داشـتند و حضـور ایشـان را بـرای 

می دانسـتند.  قـدرت  خودشـان 
روانـی  بـار  منطقـه  در  قاسـم  حـاج  حضـور 
اگـر  داشـت.  نیروهـا  بـرای  مثبتـی  و  بـزرگ 
ایشـان وعـده ای می دادنـد، می دانسـتند آن 

افتـاد.  خواهـد  حتمـا  اتفـاق 
شـجاعت و نترسـی و اسـتقامت حاج قاسم 
در میـدان و شـرایط سـخت و بحرانـی آنهـا را 
مجـذوب ایشـان کـرده بـود. اصـال مشـخص 
دارد  دیگـری  کشـور  در  قاسـم  حـاج  نبـود 
وادار  خضـوع  بـه  را  هرکسـی  لـذا  می جنگـد، 
پنـاه  و  ملجـا  سـخت،  شـرایط  در  و  می کـرد 

بـود. 
قدرشـناس  البتـه  هـم  سـوری  فرماندهـان 
عشـق  عاطفـه،  احسـاس،  توجـه،  و  بودنـد 
بـه  کـه ژنرال هـای سـوری نسـبت  و محبتـی 
بـه هیچ کـس  حـاج قاسـم داشـتند نسـبت 

نداشـتند.

معتقدم سردار سلیمانی 
با شهادتش در ایران و 
دنیا یک کنگره بسیار 
بزرگ مردمی و خیابانی 
به راه انداخت که هیچ 
قدرت، حزب، ثروت، 
حاکمیت، جریان یا گروهی 
نمی توانست به این 
شکل این جمعیت را با 
، سلیقه،  ع تفکر چنین تنو
اندیشه، تحلیل و گویش به 
خیابان بیاورد و این لطف 
خدای ایشان و روح بزرگ 
خداجویی و خداپرستی 
ایشان بود 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

از این برخوردها خاطره ای در ذهن دارید؟
یـک روز در دمشـق بـودم کـه پیغـام دادنـد 
بـه  خواسـتند  و  شـده  حملـه  »حمـاه«  بـه 
»تـل  نـام  بـه  تپـه ای  حمـاه  در  بـروم.  آنجـا 
کـه تقریبـا بـام حمـاه  زین العابدیـن« اسـت 
اسـت  نقطـه ای  اینجـا  می شـود.  محسـوب 
درحقیقـت  باشـد،  هرکـس  دسـت  در  کـه 

اوسـت.  بـه  متعلـق  شـهر 
بـود  رسـیده  تـل  ایـن  نزدیکـی  بـه  دشـمن 
آن فاصلـه  و شـاید بیـش از 300-200 متـر بـا 
نداشـت. بـه حمـاه و روی تـل زین العابدیـن 
رفتـم. در آنجـا حـاج قاسـم را دیـدم کـه قبـل 
هـم  سـوری  ژنرال هـای  بـود.  رسـیده  مـا  از 
محبـت  و  ارادت  ادب،  تواضـع،  بـا  آنقـدر 
تحت تاثیـر  مـن  کـه  بودنـد  ایشـان  اطـراف 
را  ایشـان  چهارچشـمی  گرفتـم.  قـرار 
تـا ببیننـد چـه می گوینـد و  زیرنظـر داشـتند 

چیسـت.  برنامه شـان 
از آنجـا بـه جلسـه ای رفتیم تـا تصمیم گرفته 
بـا  صحبتـی  هنـوز  کنیـم.  کار  چـه  کـه  شـود 
مـن نشـده بـود ولـی می دانسـتم بایـد نیـرو 
دمشـق  در  هـم  نیروهایـم  و  ببـرم  آنجـا  بـه 

بودنـد. 
در جلسـه، فرماندهـان وضعیـت را گـزارش 
دادنـد و حـاج قاسـم هـم تدابیر خـود را بیان 
»ابوحسـین«  امشـب  از  گفتنـد  و  کردنـد 
نیروهایـش  می شـود،  مسـتقر  اینجـا  در 
پشـتیبان  و  می کنـد  کمـک  و  مـی آورد  را 
بـا  ان شـاءاهلل  باشـید؛  محکـم  شماسـت. 
ورود ابوحسـین حمـاه سـقوط نخواهد کرد. 
مـن  کـه  مـی زد  درحالـی  را  حرف هـا  ایـن 
آنجـا  در  و  ببـرم  نیـرو  بایـد  می دانسـتم 
چـه  جلسـه  در  اینکـه  دربـاره  ولـی  بجنگـم 
اتفاقـی خواهـد افتـاد بـا مـن صحبـت نشـده 

بـود. 
یکی از ژنرال ها گفت حاج قاسـم ما به شـما 
و سـخنان تان اعتمـاد داریـم امـا ابوحسـین 

بگویـد می خواهـد چـه کار کند؟
جلسه، جلسه نظامی بود و همه کارشناس 
نظامـی بودنـد. حـاج قاسـم بـه بنـده گفتنـد 
بلند شـو و حماسـی جواب شان را بده. بلند 
شـدم و گفتـم بسـم اهلل الرحمن الرحیم، بنـا 
بعـد  بـه  ایـن  از  عزیـزم،  فرمانـده  فرمـان  بـه 
»حمـاه« تهـران مـن اسـت و در حیـن گفتـن 
کـه  را  ایـن  کوبیـدم.  بـه سـینه ام  ایـن حـرف 
همیـن  گفتنـد  سـوری  فرماندهـان  گفتـم، 

کافـی اسـت. 
پـس از جلسـه، حـاج قاسـم خندیـد و گفتند 

عجـب حرفی زدی. 
ارتبـاط و ارادت فرماندهـان سـوری بـه حـاج 
اوقـات  بعضـی  کـه  بـود  به گونـه ای  قاسـم 
ژنرال هـا بـه بنـده می گفتنـد اگـر زمانـی حـاج 
چنـد  تـا  دهیـد  خبـر  هـم  مـا  بـه  آمـد  قاسـم 

ببینیـم.  را  ایشـان  دقیقـه 
انصافـا وقتـی هـم کـه حـاج قاسـم بـه میـان 
بزرگـی  بسـیار  قـدرت  می رفـت،  نیروهـا 
بدنـه  بـه  تـوکل  و  شـجاعت  معنویـت،  از 
نیروهـای خودمـان و دیگـران تزریـق می کرد. 
و  وجـودی  ثـار  آ سـخت،  شـرایط  در  حتـی 
بـودن ایشـان در روحیـه و رفتـار نیروهـا پیدا 

بـود. 

و  مسـیحی ها  و  سـنی ها  احسـاس   
احسـاس  مثـل  قاسـم  حـاج  بـه  دروزی هـا 

بـود شـیعیان 
مختلـف  ملیت هـای  از  مقاومـت  جبهـه  در 
افغانسـتانی،  لبنانـی،  ایرانـی،  ماننـد 
بـا  پاکسـتانی،  و  عراقـی  پاکسـتانی، 
ایـن  دارنـد.  حضـور  متفـاوت  فرهنگ هـای 
افـراد درکنـار هـم زندگـی می کننـد و بـا هـم و 
فرماندهـی  قاعدتـا  می جنگنـد؛  هـم  درکنـار 
نیسـت،  راحتـی  کار  عمـل  در  نیروهـا  ایـن 
فرهنگـی  از  افـراد  ایـن  از  هرکـدام  چـون 
سـردار  هسـتند.  خـود  خـاص  آداب  بـا 
چگونـه  را  نیروهـا  ع  تنـو ایـن  سـلیمانی 

می کـرد؟ مدیریـت 
کـه  مولفه هایـی  از  یکـی  جنـگ،  ادبیـات  در 
فیزیکـی  تـوان  جـزء  تحلیل هـا،  و  تجزیـه  در 
فرماندهـی  شـخصیت  می شـود  محاسـبه 
را  فرماندهـی  غـرب،  دنیـای  در  اسـت. 
عملکردهـای  و  علـم  سـابقه،  تجربـه،  بـه 
در  امـا  می کننـد  توصیـف  گذشـته اش 
ادبیـات جنـگ مـا، یـک تـوان بـه شـکل غیـر 

می شـود.  محاسـبه  هـم  فیزیکـی 
فرماندهـی حـاج قاسـم تجلـی ایمـان و توکل 
بـه پـروردگار و توسـل به اهـل بیت)ع( بود و 
ادبیـات ایشـان هـم ادبیات حماسـی بود که 
در کالم، رفتـار و برخـورد آن را نشـان مـی داد. 
فیزیکـی  توانایـی  و  قـدرت  از  برخـورداری 
در  عاطفـه،  و  صفـا  محبـت،  اخـالق،  درکنـار 
خـود  تسـلیم  را  همـه  شـرایط  بحرانی تریـن 
سـنی،  یـک  مسـیحی،  یـک  وقتـی  می کـرد. 
یـک دروزی یـا یـک شـیعه درکنار حاج قاسـم 
و  می زدنـد  حلقـه  دورش  می گرفـت،  قـرار 
بـه  می چرخیدنـد.  او  دور  بـه  پروانـه  مثـل 
حـاج  کـه  نمی کردنـد  احسـاس  هیچ عنـوان 
قاسـم بـه ایرانی هـا یـا لبنانی هـا و شـیعیان 
کـه  احساسـی  همـان  دارد.  ویـژه  محبـت 
بـه  نسـبت  لبنانی هـا  و  ایرانی هـا  شـیعیان، 
حـاج قاسـم داشـتند، مسـیحی ها، سـنی ها، 
دو  امامی هـا،  پنـج  علوی هـا،  دروزی هـا، 

داشـتند.  هـم  امامی هـا  سـه  و  امامی هـا 
مـن فرماندهـی اخالق پایـه و عاطفه پایه را از 
حـاج قاسـم یـاد گرفتـم. حـاج قاسـم در مقام 
فرماندهـی- مخصوصـا بـرای نیروهـای چنـد 
از در اخـالق و عاطفـه وارد می شـد  ملیتـی- 

نـه از در انضبـاط، دیـن و علـم.
 

 برای بردن نیروی ایرانی به سوریه 
محدودیت داشتیم

بـرای  را  ایرانـی  نیروهـای  از  تعـداد  چـه  شـما 
بـه سـوریه بردیـد؟ در  بـا تکفیری هـا  مقابلـه 
یکی از صحبت های شـما شنیدم که گفتید 
به جـای  کـه  داشـتند  زیـاد  تاکیـد  رهبـری 
و نیروهـای  ظرفیـت  از  ایـران،  از  نیـرو  اعـزام 
از  هـم  خاطـره ای  شـود.  اسـتفاده  همانجـا 
حـاج قاسـم گفتـه بودیـد کـه نشـان مـی داد 
در بـردن نیروهـای ایرانـی محدودیـت وجود 
بدهیـد  توضیـح  بـاره  ایـن  در  کمـی  داشـت. 
چطـور  و  بـود  شـکلی  چـه  بـه  اعزام هـا  کـه 

می شـدند؟ سـازماندهی 
یکـی از ویژگی هـای حـاج قاسـم ایـن بـود کـه 
خـود را سـرباز و مطیـع مطلـق مقـام معظـم 
تمـام  بـا  را  ایـن  مـا  و  می دانسـتند  رهبـری 
حـاج  یک بـار  می کردیـم.  احسـاس  وجـود 
قاسـم گفتنـد من بـدون اذن و اجازه رهبری 
حتـی آب نمی خـورم. ایـن یـک مثـال اسـت. 
قاسـم  حـاج  دسـتورات  و  فرامیـن  همـه 

بـود.  رهبـری  فرمـان  از  برگرفتـه 
ایرانـی  نیـروی  چنـد  بـردن  بـرای  یک مرتبـه 
اضافـه تاکیـد کـردم و دالیلـی هـم داشـتم و 

فرماندهان ارتش سوریه 
به تمام معنا به حاج 
قاسم اعتماد و ایمان 
داشتند و حضور ایشان 
را برای خودشان قدرت 
می دانستند. حضور حاج 
قاسم در منطقه بار روانی 
بزرگ و مثبتی برای نیروها 
داشت 
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روی حرفـم هـم محکـم ایسـتاده بـودم ولـی 
ایشـان بـا محبـت نپذیرفتنـد. هرچـه اصـرار 
مـن،  »عشـق  مهربانـی  گفتنـد:  بـا  کـردم، 
می گفتنـد.  هـم  ترکـی  لهجـه  بـا  نمی شـود.« 
بعـد قیافـه جـدی بـه خـود گرفتنـد و گفتنـد: 
»نمی توانـم نیـروی اضافـه به منطقـه بیاورم. 

آقـا اجـازه بگیـرم.«  بایـد از 
و  بزرگـی  آن  بـه  صحنـه ای  در  قاسـم  حـاج 
معظـم  مقـام  فرماندهـی  عمـق  عظمـت، 

می شـناختند. را  رهبـری 
 

باالخره راضی شدند یا نه؟
و  ندادنـد  مثبـت  جـواب  مـن  بـه  موقـع  آن 

نکـردم. پیگیـری  دیگـر  هـم  مـن 
 

 حـاج قاسـم گفـت: شـاگرد باکـری مثـل او 
عمـل می کنـد

فرمـان  ابـالغ  در  فرمانـده  ادبیـات  ببینیـد 
ابـالغ  نحـوه  ایـن  اسـت.  مهـم  بسـیار 
امیـد  بـا  تـوأم  قدرتمندانـه،  چنـان  می توانـد 
و قهرمانـی باشـد کـه نیـروی دریافت کننـده 
فرمـان تـا رسـیدن به هدف چیـزی جز اجرای 
قاسـم  حـاج  ادبیـات  نبینـد.  را  فرمـان  آن 

بـود.  این گونـه 
در مقطعـی بعـد از آزادسـازی حلـب، تصمیم 

کنیـم.  گرفتیـم به سـمت مـرز عـراق حرکـت 
کلیـد  جایـی  یـک  از  بایـد  عملیـات  ایـن 
می خـورد. نقطـه ای کـه ارتـش سـوریه در آن 
نیـروی هوایـی  پـادگان  بـود درکنـار  مسـتقر 
سـوریه بـه نـام »پادگان سـین« بود کـه تا مرز 
داشـت.  فاصلـه  کیلومتـر   150 تقریبـا  عـراق 
عملیـات  ایـن  اولیـه  اسـتارت  شـد  بنـا 
بزنـد.  زینـب)س(  حضـرت  قـرارگاه  را 
آمریکایی هـا متوجـه شـده بودنـد کـه ایـران 
می خواهـد عملیـات کنـد و بـه طـرق مختلف 
ایـران  اگـر  کـه  بودنـد  فرسـتاده  پیغـام 

می زنیـم.  دهـد،  انجـام  عملیـات 

دسـتور  و  بـود  شـده  ح ریـزی  طر عملیـات 
حضـرت  قـرارگاه  به عنـوان  مـا  بـه  را  کار 
قاسـم  حـاج  کردنـد.  ابـالغ  زینـب)س( 
داشـت.  حضـور  سـوریه  در  هـم  خـودش 
دیگـر  نفـر  دو  یکـی،  و  مـن  جلسـه  از  بعـد 
درمـورد  گفتـم  و  رسـیدیم  ایشـان  خدمـت 
عملیـات چنـد مطلـب داریـم. قبـل از اینکـه 
بـرو و  را بگویـم، گفتنـد ابوحسـین  مطالـب 
در پـادگان سـین مسـتقر شـو و 75 کیلومتـر 
جـاده اسـتراتژیک دمشـق- بغـداد را بایـد در 
بعـدا  کنـی،  آزاد  زازا  سـه راهی  تـا  اول  مرحلـه 
سـپس  می گیریـم.  تصمیـم  کار  ادامـه  بـرای 
و  می زنـم  گفتـه  آمریـکا  ابوحسـین!  گفتنـد 
ببینیـم  تـا  بـرو  حـاال  می زنـد؛  کـه  دارم  یقیـن 
باکـری  بـه  مـرا  سـالم  زد،  اگـر  نـه؛  یـا  می زنـد 
را  تـو  و  می آیـم  آنجـا  بـه  نـزد،  اگـر  و  برسـان 

 . می بینـم
بـودم، هرگـز چنیـن دسـتوری  اگـر مـن  حـاال 
نمـی دادم. بـه نیرویـم می گفتـم آمریـکا غلـط 
عملیـات  اینهـا  بزنـد،  نمی توانـد  می کنـد، 
روانـی اسـت و مـا هسـتیم و نگـران نبـاش و 
بـرو. امـا ایشـان گفتنـد آمریـکا گفتـه می زنـم 

کـه می زنـد.  و یقیـن دارم 
وقتـی  نمـی زد.  بی ربـط  حـرف  قاسـم  حـاج 
دو  بـا  کنیـم،  خداحافظـی  خواسـتیم 

من فرماندهی اخاق پایه و 
عاطفه پایه را از حاج قاسم 
یاد گرفتم. حاج قاسم در 
مقام فرماندهی- مخصوصا 
برای نیروهای چند ملیتی- 
از در اخاق و عاطفه وارد 
می شد نه از در انضباط، 
دین و علم 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

لب هـای  بـا  و  گرفتنـد  را  سـرم  دست شـان 
مبارک شـان پیشـانی ام را بوسـیدند و هنـوز 
خـود  پیشـانی  در  را  لب هـا  آن  گرمـی  هـم 
شـهید  شـاگرد  گفتنـد  می کنـم،  احسـاس 

گریـه(. )بـا  می کنـد  عمـل  او  مثـل  باکـری 

جهـاد  و  اهلل دادی  شـهید  شـهادت   
بـرای  خبرهـا  سـخت ترین  از  یکـی  مغنیـه 

بـود قاسـم  حـاج 
یـا  دوسـتان  از  یکـی  مثـا  داریـد  به یـاد 
همرزمان تان شـهید شـده باشـد و بخواهید 
برسـانید؟  سـلیمانی  سـردار  بـه  را  خبـر  ایـن 

بـود؟  چگونـه  این گونه اخبـار  گفتـن 
 مـن در جلسـاتی کـه اخبـار سـخت را به حاج 
ولـی  داشـتم  حضـور  باشـند  گفتـه  قاسـم 

نگفتـم. هیچ وقـت  خـودم 
 

رفتار ایشان چگونه بود؟
قـرار  تحت تاثیـر  به شـدت  شـرایط  ایـن  در 
نیروهـای  کـه  زمانـی  مخصوصـا  می گرفتنـد؛ 
بـه  نقـاط  سـایر  و  لبنـان  ایـران،  از  مهـم 
بسـیار  برایشـان  می رسـیدند،  شـهادت 
سـخت بـود و برافروختـه می شـدند و قیافـه 
خاصـی به خود می گرفتنـد. حالت غضبناکی 
داشـتند و تذکـر جدی و تنـد می دادند. همه 
حسـاب  او  از  و  بودنـد  قاسـم  حـاج  تسـلیم 
ایـن  کـه  اسـت  ایـن  اعتقـادم  می بردنـد. 
حسـاب بـردن از شـخص حـاج قاسـم نبـود، 
بلکـه از عظمتـی بـود کـه خدا بـه او داده بود.

 
سـخت،  خبرهـای  ایـن  از  یکـی  احتمـاال 
جهـاد  همـراه  بـه  اهلل  دادی  سـردار  شـهادت 
در  صهیونیسـت ها  به دسـت  مغنیـه 
سـوریه بـود. ایـن خبـر چـه تاثیـری روی حـاج 
قاسـم گذاشـت؟ با توجـه به اینکـه هر دوی 
ایشـان  عاقـه  مـورد  به شـدت  شـهدا،  ایـن 

بودنـد. 
سـردار  نیروهـای  جـزء  اهلل دادی  سـردار 
مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  در  سـلیمانی 
کنـار  نیـز  لبنـان  زیـادی در  بـود و مدت هـای 
مسـئولیت  وقتـی  داشـت.  حضـور  ایشـان 
عملیـات سـوریه را برعهـده گرفـت، همزمان 
برعهـده  را هـم  لبنـان  مسـئولیت عملیـات 
و  کاردان  بسـیار  شـخص  یـک  و  داشـت 

بـود.  ارزشـمندی 
عمـاد  شـهید  پسـر  مغنیـه  جهـاد  شـهید 
شـهید  کـه  بـود  درماشـینی  هـم  مغنیـه 
بـرای  آنهـا  داشـت.  حضـور  آن  در  اهلل دادی 

لبنـان  از  شناسـایی  ماموریـت  یـک  انجـام 
در  اشـغالی  سـرزمین های  مـرز  به سـمت 
چـه  بـه  دشـمن  اینکـه  می رفتنـد.  جـوالن 
بـود  یافتـه  اطـالع  موضـوع  ایـن  از  شـکلی 
هسـتند،  ماشـین  داخـل  افـرادی  چـه  کـه 
بـرای  تلـخ  لحظـات  از  یکـی  ایـن  نمی دانـم. 
مالـک  و  علمـدار  گویـی  بـود.  قاسـم  حـاج 
اشـتر و یکـی از سـرمایه های بـزرگ خـود را از 

اسـت.  داده  دسـت 
شـهید اهلل دادی یـک سـرمایه بسـیار بـزرگ 
بـرای سـپاه و حـاج قاسـم بـود. حـاج قاسـم 
داشـت.  بـاور  او  بـه  و  می شـناخت  را  او 
قاسـم  حـاج  بـرای  خبـر  ایـن  شـنیدن  زمـان 
بـود  زمان هایـی  جـزء  و  بـود  سـخت  خیلـی 
شـدند.  غضبنـاک  بسـیار  دشـمن  از  کـه 
قاسـم  حـاج  مخصوصـا  و  هیچ کـس  بـرای 
بـا  امـا  نبـود  قابل تحمـل  ناگـوار  اتفـاق  ایـن 
ایـن وجـود در عمـق قلـب حـاج قاسـم یـک 
آرامشـی احسـاس می کـردم. مـن در شـرایط 
مختلـف و حالت هـای متفـاوت حـاج قاسـم 
را دیـده بـودم، رفتـار او در دو سـطح خودش 
را نشـان مـی داد، یکـی الیـه بیرونـی و دیگـری 
وجـود  عمـق  در  کـه  سـکینه ای  و  آرامـش 

بـود. ایشـان 
 

 عکس دست حاج قاسم را که دیدم...
شـما چطـور خبر شـهادت سـردار سـلیمانی 
را گرفتیـد و بـا شـنیدن ایـن خبـر چـه حالـی 

پیـدا کردیـد؟
شـدم.  بیـدار  صبـح  اذان  از  قبـل  شـب،  آن 
 10-12 دیـدم  بـود.  سـایلنت  روی  موبایلـم 
را  شـماره ها  دارم.  دسـت رفته  از  تمـاس 
نمی شـناختم. وقتـی دقـت کـردم دیـدم یـک 
همـان  بـا  اسـت.  عـراق  از  شـماره  شـماره، 
آمـده بـود. دو، سـه  شـماره برایـم پیـام هـم 
گرفتـه  تمـاس  خوزسـتان  از  هـم  شـماره 
کسـی  امـا  زدم  زنـگ  عـراق  بـه  اول  بودنـد. 
زنـگ  خوزسـتان  بـه  سـپس  نـداد،  جـواب 

کـه  آمـده  خبـری  گفـت  بچه هـا  از  یکـی  زدم. 
هـدف  مـورد  قاسـم  حـاج  ماشـین  احتمـاال 
قـرار گرفتـه اسـت. بـه موبایلـم نـگاه کـردم. 
)بـا  دیـدم.  را  قاسـم  حـاج  دسـت  عکـس 
بـاور  نمی خواسـتم  نمی کـردم.  بـاور  گریـه( 
کنـم؛ اگـر بـاور می کـردم بـا صدای خیلـی بلند 
گریـه می کـردم. نمی خواسـتم بپذیـرم. گفتـم 
افتـاده  دیگـری  اتفـاق  حتمـا  نـدارد؛  امـکان 

اسـت. 
خانـواده  نمی خواسـتم  بـودم.  اردبیـل 
رفتـار  خـودم  از  همیـن  بـرای  بفهمنـد. 
غیرعادی نشـان ندادم ولـی وقتی تلویزیون 
انـاهلل  و اناالیـه  راجعـون را گفـت، هرکـس کـه 
خیلـی  کـرد.  گریـه  بـه  شـروع  بـود،  خانـه  در 

بـود.  سـخت 
االن هـم بعضـی اوقـات به صـورت لحظـه ای 
ولـی  نشـده  این طـور  می کنـم  احسـاس 
ایشـان  خداونـد  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  ایـن 
طـول  در  بارهـا  و  بارهـا  کنـد.  رحمـت  را 
میلی متـری  یـک  تـا  مجاهدتـش  سـال های 
شـهادت رفتـه بـود امـا اراده خداونـد بـر ایـن 

نبـود. 
حاج قاسـم نباید در صحنه نبرد و به دسـت 
سـوریه،  در  یـا  می شـد  شـهید  داعشـی ها 
یـا عـراق در میـدان درگیـری یـک نفـر  لبنـان 
می کـرد.  شـهید  خمپـاره  یـا  تیـر  یـک  بـا  را  او 
اراده الهـی بـر ایـن بـود کـه خـون حـاج قاسـم 
نـه در جغرافیـای ایـران بلکـه در جغرافیـای 
جهـان جـاری شـود و در کالبـد مجاهـدان و 
رزمنـدگان مقاومـت در اقصـی نقـاط جهـان 
قهرمانـی  روح  نیـز  آنـان  بـه  و  بگیـرد  قـرار 

کنـد.  تزریـق 
اراده الهـی ایـن بـود که شـهادت حاج قاسـم 
جهانـی شـود. مقـام معظـم رهبـری فرمودند 
بـودن  زنـده  خـود  شـهادت  بـا  قاسـم  حـاج 

خ دنیـا کشـید انقـالب را بـه ر
و  تحلیلگـران  دنیـا،  تئوریسـین های  تمـام 
اذعـان  ترامـپ  آقـای  سـناتورهای هم حزبـی 
دارنـد کـه ایـن کار یک کار احمقانه و اشـتباه 
به مراتـب  قاسـم  حـاج  خـون  بهـای  بـود. 
بیشـتر از زنـده بودنـش علیـه منافـع آمریـکا 
قاسـم  »شـهید  بـود.  خواهـد  اسـرائیل  و 
سـلیمانی« بـه مراتـب خطرناک تـر از »سـردار 
قاسـم سـلیمانی« برای آنهاسـت. خون حاج 
قاسـم سـلیمانی آمریکا را رها نخواهد کرد و 
دامنگیـرش خواهـد بـود و گلوگیرش اسـت 
الهـی  فضـل  بـه  کـرد.  خواهـد  خفـه اش  و 
از  تـرک دشـمن  کـه  انتقـام  اسـتراتژی اوج  بـه 

اراده الهـی این بود که 
شـهادت حاج قاسم 
جهانی شـود. مقـام معظم 
رهبـری فرمودند حاج 
قاسـم با شهادت خود 
خ  زنـده بـودن انقاب را به ر
دنیا کشـید
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منطقـه اسـت، خواهیـم رسـید.
 

 انتقام از آمریکا گرفته خواهد شد
بعـد از شـهادت حـاج قاسـم و همراهانـش، 
نقـاط  از  بسـیاری  در  بلکـه  ایـران،  در  نه تنهـا 
بـرای  عمومـی  خواسـت  یـک  اسـام  جهـان 
شـکل  شـهیدان  ایـن  خـون  انتقـام  گرفتـن 
در  شـهادت  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  گرفـت. 
شـأنی داشـت و به دسـت بزرگ تریـن دشـمن 
قطعـا  و  رسـید  شـهادت  بـه  شـکل  آن  بـه 
انتقامـی کـه گرفتـه خواهد شـد، باید در شـأن 
ایشـان باشـد. بفرماییـد ایـن انتقـام چگونـه 
جبهـه  آینـده  شـما  و  خـورد  خواهـد  رقـم 
مقاومت را در فقدان بزرگ ترین فرمانده این 

می بینیـد؟ چگونـه  جبهـه 
اوال به عنـوان سـرباز کوچـک والیـت و در رکاب 
شـهید قاسـم سـلیمانی الزم می دانم از ملت 
عزیـز، غیـور، ارزشـمند، بـا معرفـت و شـریف 
تشکر کنم و دست وپای این ملت را ببوسم. 
مردم تنها حاج قاسم را تشییع نکردند، بلکه 
از ادبیـات مقاومـت حمایـت کردنـد و ادبیـات 

مقاومـت را روی چشمان شـان گذاشـتند. 
انتقام حق اسـت و درمقابل این خطای بزرگ 
آمریـکا، مـردم حق دارند انتظار داشـته باشـند 
که انتقام گرفته شود و این کار را هم خواهیم 

کرد. حضرت آقا هم روی این موضوع و انتقام 
سـخت تاکیـد کردند. فرمانده کل قـوا در کالم 
خـود صـادق هسـتند. بایـد از ایـن منظـر نـگاه 
کنیـم. درطـول تاریـخ و بعـد از جنـگ جهانـی 
دوم تاکنـون کشـور یـا شـخصی جـرأت نکـرده 
آمریـکا یـک گلولـه کلـت شـلیک کنـد. در  بـه 
خیـال هیچ یـک از زمامـداران و قدرتمندتریـن 
ارتش هـای دنیـا چنیـن چیـزی گـذر نکـرده امـا 
ایـران و قـدرت جمهـوری اسـالمی کـه برگرفتـه 
از توکل به پروردگار و توسـل به اهل بیت)ع( 

بـود، چنیـن کرد. 
ایرانـی  هیـات  رئیـس  به عنـوان  مقطعـی  در 
بـه آلمـان سـفر کـرده بـودم و بـا آنهـا مذاکـره 
خیلـی  رسـمی  جلسـه  همـان  در  داشـتیم. 

حماسـی علیـه آمریـکا صحبـت کـردم و هـر از 
چنـد گاهـی از مخاطـب آلمانـی مقابـل خـودم 
و  نـه؟  یـا  اسـت  درسـت  کـه  می گرفتـم  اوکـی 
او می گفـت درسـت اسـت. آنقـدر گفتـم تـا او 
عصبانـی شـد و گفـت: ای جـوان! خیـال نکـن 
تـو شـجاعی که ایـن حرف ها را می زنـی؛ رهبرت 
شـجاع و نترس اسـت. بنده هم این حرف ها 

را می دانـم ولـی نمی توانـم بگویـم.
 

  آمریکا را زدیم و هیمنه او را شکستیم
مـا  کـه  دارد  اذعـان  موضـوع  ایـن  بـه  دنیـا 
تمـام  بـا  درمقایسـه  را  رهبـر  قدرتمندتریـن 
رهبـران دنیـا داریم. مـا آمریکا را زدیم و هیمنه 
او را شکستیم. اولین انتقام سیاسی سخت 
ایـن بـود کـه هیبـت و هیمنـه جهانـی آمریـکا 
مراحـل  ضربـه،  همـان  در  مـا  شکسـتیم.  را 
مختلـف عکس العمل دشـمن را پیش بینی 
عکس العمـل  کـه  مرحلـه ای  هـر  و  کردیـم 
را داشـتیم.  نشـان مـی داد مـا مرحلـه بعـدی 
البتـه قهرمانـان لبنانـی، فلسـطینی، سـوری و 
عراقـی در اقصـی نقـاط دنیـا خونخواهـی حـاج 
قاسـم را خواهنـد کـرد و آمریـکا از ایـن قضیـه 

یافـت.  نخواهـد  رهایـی 
مـا درصـدد برنامه ریزی برای خـون خواهی دراز 
مـدت حـاج قاسـم هسـتیم تـا آمریـکا همـواره 

باجرات می گویم سـردار 
قاآنی در مـرام، اعتقاد، 
توکل، توسـل و اخاص از 
سـردار سـلیمانی هیچ کم 
نـدارد. خداوند به اخاص، 
قـدرت و برکت می دهد و 
آن را منتشـر می سازد
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در اضطـراب و تزلـزل باشـد. آمریـکا بـرای حفظ 
کنـد  تـرک  را  منطقـه  بایـد  خـودش  نیروهـای 
آمـاده کشـته شـدن و  و اگـر تـرک نکنـد بایـد 
نیروهـای  و  انسـان ها  باشـد.  دادن  تلفـات 
ناشـناخته ای از جبهه هـا و زمـان و مکان هـای 
نامعلـوم و بـا ابزارهای نامشـخص انتقام حاج 

قاسـم را می گیرنـد. 
از شـهادت  کـه مـا بعـد  ایـن اسـت  اعتقـادم 
حـاج قاسـم نه تنهـا تضعیـف نشـدیم، بلکـه 
قـدرت گرفتیـم. دیدیـد خـون حـاج قاسـم چـه 
جریانـی از ملـت، مقاومـت، انسـجام، وحـدت 
و یکپارچگی به راه انداخت. خون حاج قاسـم 
جـاری  مقاومـت  رزمنـدگان  شـریان های  در 
شـد و انسـجام، وحدت و اتحاد را درمیان آنها 

ایجـاد کـرد.
 

قاسـم  همـان  مـا  بـرای  قاآنـی  سـردار   
اسـت سـلیمانی 

قـدرت،  درایـت،  بـا  هـم  رهبـری  معظـم  مقـام 
جانشـین  درنـگ  بـدون  شـناخت،  و  بینـش 
خلفـی به جـای حـاج قاسـم منصـوب کردنـد. 
گفتـم  دانشـجویان  بـه  تبریـز  دانشـگاه  در 
مدیـر،  مقتـدر،  سـرداری  قاآنـی،  سـردار  کـه 
و  اسـت  نتـرس  و  شـجاع  طـراح،  برنامه ریـز، 
کـوران و بـوران هشـت سـال دفـاع مقـدس را 

دیده. فرمانده تیپ و لشـکر و در مسـئولیت 
معاونـت اطالعـات کل سـپاه بـوده و بیـش از 
13 سـال جانشـین خلـف سـردار سـلیمانی و 
مسلط به مقاومت، صحنه و جریانات و مطلع 
از گذشته و حال و مسلط به برنامه ریزی های 
یـک  فـردی هـم  رفتارهـای  در  و  آینـده اسـت 
انسان متواضع و محجوب است. اگر ایشان 
درکنـار حاج قاسـم دیـده نمی شـدند، به دلیل 
ادب و تواضـع، اخـالص و ارادت شـان بـه حـاج 
قاسـم بـود کـه نمی خواسـتند دیـده شـوند و 

گـوش بـه فرمـان حـاج قاسـم بودنـد. 
مـن معتقـدم حـاج قاسـم فرماندهـی، قـدرت، 
بـر دل هـا و  شـهامت، شـجاعت، فرماندهـی 
عاطفـه بـه نیروهـا و اخـالق را از مـرام، اخـالص، 
بیـت)ع(  اهـل  بـه  توسـل  و  خـدا  بـه  تـوکل 
قاآنـی  سـردار  می گویـم  باجـرات  و  می گرفـت 
از  در مـرام، اعتقـاد، تـوکل، توسـل و اخـالص 
خداونـد  نـدارد.  کـم  هیـچ  سـلیمانی  سـردار 
را  آن  بـه اخـالص، قـدرت و برکـت می دهـد و 

می سـازد.  منتشـر 
از وقتـی سـردار قاآنـی فرمانـده شـد و حکـم 
آقا را گرفت محبوب دل شـد و وقتی آمریکا 
گفـت قاآنـی را هـم می زنیـم، سـردار قاآنـی در 
رگ هـا و شـریان های مـا جـان گرفـت و بـرای 

مـا قاسـم سـلیمانی شـد. 

  امیدوارم شهادت مزد جهاد ما باشد
همان طـور کـه در قـرآن آمـده، شـهدا زنده اند؛ 
اگـر بخواهیـد دو جملـه بـا سـردار سـلیمانی 
ایشـان  باشـید  مطمئـن  و  کنیـد  صحبـت 

گفـت؟ خواهیـد  چـه  ایشـان  بـه  می شـنوند 
می شـنود  را  حرف هایـم  قاسـم  حـاج  اگـر 
حضـرت  بـه  را  او  می شـنود،  دارم  یقیـن  کـه 
فاطمـه زهـرا)س( قسـم می دهـم کـه دسـت 
قلم شـده اش را دراز کنـد و دسـت مـا را بگیـرد 
و ما را پیش خود ببرد و اجازه دهد در آن دنیا 

هـم کنـارش باشـیم )بـا گریـه(.
کمـک  مـا  بـه  متعـال  خداونـد  ان شـاءاهلل 
خواهـد کـرد و بعـد از فتـح اهـداف مقاومـت 
و سـرنگونی رژیـم جعلـی و غاصـب اسـرائیل و 
ة روی قلل 

َّ
ل ـا الِذّ برافراشـتن پرچـم هیهاَت ِمَنّ

جـوالن و بـاالی مسـجد قـدس مـزد جهـاد مـا 
را شـهادت قـرار دهـد. بـه دوسـتان، رزمندگان 
و  فکـر  بـا  اگـر  می گویـم  خـود  همسـنگران  و 
اندیشـه جهـاد و اطاعـت از والیـت و دفـاع از 
انقالب و ادامه راه شهدا حتی زندگی معمولی 
آنقـدر مهربـان اسـت و  داشـته باشـید، خـدا 
دوسـتان شـهید به قـدری لطـف دارنـد کـه اگـر 
بـا ایـن فکـر، اندیشـه، ادبیات و رفتارهـا از دنیا 
برویم ان شاءاهلل شهیدیم و خدا از ما خواهد 
پذیرفـت و مـا را بـه اردوگاه شـهدا راه خواهـد 
داد و بـه فضـل الهی جزء آنان خواهیم بود که 
در زمـان ظهـور بـه اذن و اراده الهـی برگردیـم و 
در رکاب آقا امام زمان)عج( برای جهانی کردن 

انقـالب مهـدی بـه شـهادت برسـیم.

مـا بعد از شـهادت حاج 
قاسـم نه تنهـا تضعیف 
نشـدیم، بلکه قدرت 
گرفتیـم. دیدید خون 
یانی  حاج قاسـم چـه جر
از مقاومت، انسـجام، 
وحـدت و یکپارچگـی به راه 
انداخت. خون حاج قاسـم 
یان های رزمندگان  در شـر
مقاومت جاری شـد و 
انسـجام، وحـدت و اتحاد را 
درمیـان آنهـا ایجاد کرد
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گفت وگو با دبیرکل حزب سوسیالیست دموکرات کردستان:

اگر حاج قاسم نبود، داعش 
بغداد و دمشق را اشغال می کرد

رد در اقلیم کردستان، حزب سوسیالیست دموکرات کردستان یکی از 
ُ
 میان احزاب و گروه های ک

قدیمی ترین و موثرترین احزاب است که تاریخ تاسیس آن به سال 1976 میالدی برمی گردد. 
این حزب در سال های گذشته و خصوصا در درگیری با داعش که به منطقه اقلیم کردستان حمله کرده 

بود، نقش آفرینی زیادی داشت و رهبران و افراد آن در این مبارزات حضور داشتند.
برای بررسی نقش و عملکرد جمهوری اسالمی ایران به خصوص سردار شهیدقاسم سلیمانی در کمک 

ردها در مقابله با تهدیدات داعش، به گفت وگو با »محمد حاج محمود« دبیرکل این حزب ــ که سابقه 
ُ
به ک

دوستی با سردار سلیمانی را دارد ــ نشستیم که متن کامل آن را در ادامه از نظر می گذرانید. این گفت وگو 
در منزل ایشان در حومه شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان صورت گرفته است.
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در  کـه  وقتـی  از  کنـم  تشـکر  بایـد  ابتـدا  در 
اختیـار مـا قـرار دادیـد و پذیـرای گـروه خبـری 
انجـام  زمانـی  در  مصاحبـه  ایـن  شـدید.  مـا 
شـهادت  از  روز   40 بـه  نزدیـک  کـه  می شـود 
گذشـته  سـلیمانی  شهیدقاسـم  سـردار 
شـما  بـا  گفت وگـو  در  داریـم  قصـد  مـا  و 
عملکـرد  بـه  باشـیم  داشـته  کوتاهـی  نـگاه 
در  ردهـا 

ُ
ک بـه  کمـک  و  همـکاری  در  ایشـان 

اقلیـم کردسـتان بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات 
را  گفت وگـو  بفرماییـد  اجـازه  اگـر  داعـش. 
از  مختصـری  بیـان  و  خودتـان  معرفـی  بـا 

کنیـم.  آغـاز  مبارزاتی تـان  سـوابق 
حضـور  از  هـم  مـن  آمدیـد.  خـوش  خیلـی 
مـن  نـام  خوشـحالم.  اینجـا  در  شـما 
سـال  از  مـا  اسـت.  حاج محمـود«  »محمـد 
را  خـود  مسـلحانه  مبـارزات  میـالدی   1976
صـدام  رژیـم  یعنـی  عـراق  وقـت  رژیـم  علیـه 
پیـروزی  و   1979 سـال  تـا  و  کردیـم  آغـاز 
حتـی  و  منطقـه  در  ایـران  اسـالمی  انقـالب 
علیـه  عـراق  تحمیلـی  جنـگ  سـال های  در 
جمهـوری اسـالمی ایـران مبـارزات مـا ادامـه 

 . شـت ا د
کردسـتان  دموکـرات  سوسیالیسـت  حـزب 
کـه اآلن هـم به فعالیت خود ادامه می دهد، 
کـه در همـه مناسـبت ها و در  حزبـی اسـت 
و  کردسـتان  سیاسـی  پروسـه های  همـه 
انتخابـات شـرکت داشـته  و در همـه  عـراق 

اسـت. 
کشـورهای  در  و  کردسـتان  در  اکنـون  مـا 
دیگـر نظیـر ایران)تهـران(، سوریه)دمشـق(، 
و  مراکـز  دارای  کشـورها  دیگـر  و  آلمـان 
فعلـی  کابینـه  در  و  هسـتیم  نمایندگانـی 
حکومـت اقلیـم کردسـتان و پارلمـان اقلیـم 

داریـم.  شـرکت  نیـز 

از چه زمانی با سـردار سـلیمانی آشـنا شـدید 
و در چـه حوزه هایـی بـا هـم کار می کردید؟

پـس از اینکـه آقـای احمد وحیـدی)از نیروی 
قدس( رفتند و پس از انتصاب جناب آقای 
حاج قاسـم سـلیمانی بـه سـمت فرماندهـی 
و  شـدیم  آشـنا  ایشـان  بـا  قـدس  نیـروی 
روابـط متـداوم جریان هـای ُکردسـتان عـراق 
طریـق  از  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـا  هـم 

نیـروی قـدس بـود. 
قبـل از حضـور ایشـان در نیـروی قـدس، در 
)اعضایی  جریـان یـک مانـور نظامـی بـا حضور
و  اسـالمی  انقـالب  اعـالی  مجلـس   ) از
 ، سـیدمحمدباقر حکیـم و برخـی افـراد دیگـر

ایشـان را مالقـات کـردم و بعدهـا نیـز روابـط 
طریـق  از  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـا  مـا 
گذشـته  سـال های  در  بـود.  حاج قاسـم 
هـم ایـن روابـط وجـود داشـت و مالقات هـا 
کردسـتان  و  عـراق  ایـران،  در  جلسـاتی  و 

اسـت.  گرفتـه  صـورت 

بـا  متعـددی  جلسـات  در  حتمـا  شـما 
موضوعـات  درخصـوص  سـلیمانی  سـردار 
زیـادی  برخوردهـای  و  صحبت هـا  مختلـف، 
ویژگـی  و  خصوصیـت  مهم تریـن  داشـتید، 
ــ به عنـوان  کـه از ایشـان در نظـر شـما مانـدهـ 
مثـل  آدم،  یـک  شـخصی  خصوصیت هـای 
ـــ  تقـوا  و  اخـاص  یـا  اخـاق  برخـورد،  نحـوه 

؟ چیسـت
ویژگی هـای  و  خصائـص  حاج قاسـم 
آرام  شـخصیتی  داشـت؛  منحصربه فـردی 
مقابـل  طـرف  احتـرام  همیشـه  کـه  متیـن  و 
بـه  همیشـه  می داشـتند،  نگـه  را  خودشـان 
تـا  می دادنـد  گـوش  مقابـل  طـرف  سـخنان 
بداننـد چـه می گویـد، همـواره تـالش می کـرد 
راضـی  را  خودشـان  مقابـل  طـرف  به نوعـی 
کـه جلسـه  نگـه دارد، رفتـارش طـوری نبـود 

ندهـد.  نتیجـه  و  بخـورد  بن بسـت  بـه 
برگـزار  حاج قاسـم  حضـور  بـا  کـه  جلسـاتی 
می رسـید.  خاصـی  نتایـج  بـه  می شـد 
بحـث  هـم  بـا  مـا  کـه  اصلـی  موضوعـات 
می کردیـم عمدتـا راجع بـه رژیـم بعـث عـراق، 
کردسـتان،  عمـران  و  هماهنگـی  همـکاری، 
اسـالمی  جمهـوری  و  حـزب  روابـط  و  عـراق 

بـود.  منطقـه  امنیتـی  وضعیـت  یـا  ایـران 
گاهـی  و  دوجانبـه  جلسـات مان  گاهـی 
کـه  احـزاب  حضـور  بـا  وسـیع  تر  به شـکل 
بحـث  بـه  زیـادی  موضوعـات  هـم  آنهـا  در 

می شـد.  گذاشـته 
دارای  احـزاب،  بـا  روابـط  از  جـدا  حاج قاسـم 
روابـط شـخصی خاصـی نیـز با همـه جریان ها 
بودنـد کـه این روابط خیلی اهمیت داشـت. 
تمامـی  بـا  سـال   25 بـه  نزدیـک  ایشـان 
جریان هـا در ارتبـاط بـود که ایـن مدت زمان، 
برقـراری  در  حاج قاسـم  بـه  زیـادی  امـکان 

مـی داد.  گروه هـا  بـا  ارتبـاط 
در یک کالم، ایشان شخصیتی متخصص و 
گاه بـه مسـائل اجتماعـی، نظامـی، مبارزاتـی  آ
بـود و در جنـگ ایـران و عـراق نیـز به عنـوان 
همیـن  داشـت،  شـرکت  فرمانـده  یـک 
بـه  معنـای  کـه  بـود  شـده  موجـب  هـم  امـر 
سیاسـی،  نظامـی،  زمینه هـای  در  کامـل 
و  خـوب  روابـط  دارای  دیپلماسـی  و  اداری 

باشـد.  مسـتحکمی 

عـراق  کردسـتان  بـا  حاج قاسـم  آشـنایی   
به شـکلی بـود که گویـی اینجا زندگـی می کرد

ایشـان تـا چه حد با منطقه اقلیم کردسـتان 
آشـنا بـود، باالخـره سـردار سـلیمانی از یـک 
و  بـود  متفاوتـی  فرهنـگ  بـا  دیگـر  کشـور 
دیگـری  مختصـات  دارای  عـراق  کردسـتان 

اسـت؟
به دلیـل روابـط شـخصی کـه داشـتند، ماننـد 
در  مختلـف  زمینه هـای  در  متخصصـی  فـرد 
مـردم  شـناختن  و  کردسـتان  اقلیـم  حـوزه 
کاملـی  آشـنایی  آن  اقشـار  همـه  بـا  ُکـرد 
مسـائل  تحلیـل  و  تجزیـه  بـه  داشـتند، 
طـرف  دل  حـرف  می پرداختنـد،  مختلـف 
افـراد  همـه  بـا  و  می فهمیدنـد  را  مقابـل 
آشـنایی داشـتند. در مسـائل مهـم، بر همه 
کـه  به گونـه ای  داشـتند،  احاطـه  جزئیـات 
انـگار خودشـان در اقلیـم کردسـتان زندگـی 

می کردنـد. 

 جلسـه ای نبـود کـه بـا حضـور حاج قاسـم 
بـه نتیجه نرسـد

درخصـوص  کـه  بـوده  هـم  جلسـاتی  آیـا 
برخـورد  چالشـی  بـه  بحـث  مـورد  مسـائل 
ایشـان  کـه  بـود  آمـده  پیـش  مثـا  یـا  کنیـد 
عصبانـی شـوند؟ بن بسـت ها یـا مشـکات 
احتمالـی در جلسـات چطـور حـل می شـد؟
مـن در چندیـن جلسـه بـا سـردار سـلیمانی 

حاج قاسم شخصی 
توانمند، نترس و همیشه 
در انتظار شهادت بود و 
در راه رسیدن به اهداف 
جمهوری اسامی خدمات 
زیادی را انجام داد و 
معتقدم آن گونه که در 
زمان حیاتش به جمهوری 
اسامی خدمت کرد، با 
شهادتش هم خدمات 
به مراتب بیشتری به ایران 
کرد 
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حضـور داشـتم. این جلسـات در مکان های 
کار  محـل  در  می شـد،  برگـزار  هـم  مختلفـی 
ایشـان در تهـران، در اقلیـم کردسـتان و در 
متیـن  و  آرام  فـردی  ایشـان   . دیگـر مناطـق 
طـرف  حـرف  گفتـم،  کـه  همان طـور  بودنـد، 
و  مـی داد  گـوش  به خوبـی  را  خـود  مقابـل 

می کـرد.  قبـول  را  نظـرات 
بـه  بـاور مـن جلسـه ای نبـوده کـه بـا حضـور 
باشـد.  نرسـیده  نتیجـه ای  بـه  ایشـان 
جلسـه ای در تهـران داشـتیم کـه مجموعـه 
ح شـد، ایشـان اگرچه  موضوعاتی در آن مطر
بـا تعـدادی از آنهـا موافـق نبودنـد امـا چیـزی 
بـا  هـم  دوجانبـه ای  جلسـات  نگفتنـد.  هـم 
هـم در محـل اسـتراحت و محـل کار و حتـی 

داشـتیم.  عـراق(  اینجا)کردسـتان  در 
و  نتـرس  توانمنـد،  شـخصی  حاج قاسـم 
راه  در  و  بـود  شـهادت  انتظـار  در  همیشـه 
رسـیدن بـه اهـداف جمهوری اسـالمی ایران 

مـی داد.  انجـام  را  زیـادی  خدمـات 
مـن معتقـدم آن گونـه کـه در زمـان حیاتـش 
بـه جمهـوری اسـالمی ایـران خدمـت کـرد، بـا 
بیشـتری  به مراتـب  خدمـات  هـم  شـهادت 
بـه ایـران کـرد، شـهادت ایشـان باعـث اتحاد 
هـم  بـا  شـیعیان  اسـت،  شـده  شـیعیان 

شـده اند.  متحـد 

سـردار سـلیمانی همیشـه در سـخنان خود 
بـه  ایـران  کمک هـای  کـه  داشـتند  تاکیـد 
و  یـت 

ّ
مل بـه  توجـه  بـدون  مختلـف  مناطـق 

مذهـب آنهـا بوده اسـت، ممکن اسـت این 
کمک هـا بـه ُکردهـا، شـیعیان یـا اهل سـنت 
کردسـتان  درخصـوص  باشـد.  بـوده 

نظـر  از  تفاوت هایـی  به هرحـال  هـم  عـراق 
فرهنگـی و مذهبـی وجـود دارد، چقـدر ایـن 
و  برخوردهـا  مشـاوره ها،  در  موضوعـات 

بـود؟ موثـر  همکاری هـا 
در  کـه  می کـرد  تـالش  همیشـه  ایشـان 
ایـن  بـا  باشـد،  موفـق  خـودش  کارهـای 
همـه  بـا  و  نداشـت  مشـکلی  هـم  مسـائل 
و  می رسـید  توافـق  بـه  می گذاشـت  جلسـه 
از همـه طرف هـا چـه شـیعه چـه سـنی و چـه 
همـه احـزاب و گروه هـا حمایـت می کـرد و بـا 
آنهـا همـکاری داشـت. مـن مشـکل خاصـی 

ندیـدم.  ایشـان  از  زمینـه  ایـن  در 

آمـد  ردهـا  کُ کمـک  کـه بـه  گروهـی    اولیـن 
بـود نیروهایـش  و  حاج قاسـم 

کـه  برسـیم  داعـش  بـا  مقابلـه  ع  موضـو بـه   
عـراق  در  به ویـژه  گذشـته  سـال  چنـد  در 
کـه  هسـت  نقل قولـی  بودنـد.  فعـال  خیلـی 
حملـه  عـراق  کردسـتان  بـه  داعـش  وقتـی 
کـرد، اولیـن جایـی کـه کمـک کـرد، جمهـوری 
اسـامی ایـران و سـردار سـلیمانی بـود، نظـر 
شـما چیسـت؟ داعـش در آن مقطـع تـا کجـا 
پیشـروی کـرده بـود و چطـور ایـران و سـردار 

آمدنـد؟ ردهـا  کُ کمـک  بـه  سـلیمانی 
موصـل  بـه  داعـش  بـار  اولیـن  کـه  زمانـی 

بعد از حمله داعش 
نخستین کشوری که 
حتی قبل از آمریکا و اروپا 
به فرودگاه اربیل رسید، 
جمهوری اسامی ایران بود. 
حاج قاسم با 70 نفر نیرو از 
کارشناسان نظامی و سه 
محموله مهمات موردنیاز 
برای مقابله با داعش 
آمدند و خودشان نیز به 
همکاری با نیروی پیشمرگه 
پرداختند، حتی در منطقه 
مخمور شهید هم دادند
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

رسـید، هیاتـی از ایـران بـه اقلیـم کردسـتان 
در  گروه هـا  و  جریان هـا  تمامـی  بـا  و  آمـد 
آنهـا  داشـتند.  دیدارهایـی  اقلیـم  حکومـت 
بعضـی  امـا  کردنـد  گوشـزد  را  داعـش  خطـر 
کـه  بودنـد  عقیـده  ایـن  بـر  جریان هـا  از 
بغـداد  سـوی  بـه   رفتـن  داعـش  مأموریـت 
آمـد، توجـه  کردسـتان نخواهـد  بـه  اسـت و 
طـرف  از  هیـات  آن  توضیحـات  بـه  آنچنانـی 
کـه  زمانـی  امـا  نگرفـت  صـورت  گروه هـا 
 ، داعـش حملـه ور شـد و بـه منطقـه مخمـور
رسـید،  مناطـق  دیگـر  و  کرکـوک   ، گویـر
و  آمریـکا  از  قبـل  حتـی  کشـور  نخسـتین 
اروپـا کـه بـه فـرودگاه اربیـل رسـید، جمهوری 
نفـر   70 بـا  حاج قاسـم  بـود.  ایـران  اسـالمی 

نیـرو از کارشناسـان نظامـی و سـه محمولـه 
داعـش  بـا  مقابلـه  بـرای  موردنیـاز  مهمـات 
آمدنـد و خودشـان نیز به همـکاری با نیروی 
منطقـه  در  حتـی  پرداختنـد،  پیشـمرگه 

دادنـد.  هـم  شـهید  مخمـور 

حاج قاسـم بیـش از همـه در جبهه هـای   
جنـگ حضـور داشـت

کار  ابتـدای  همـان  در  حمایـت  ایـن  اگـر   
می افتـاد؟  اتفاقـی  چـه  نمی گرفـت  صـورت 
لحظـه  آن  در  داعـش  جلـوی  اگـر  یعنـی 
بـا  اآلن  بـود  ممکـن  نمی شـد  گرفتـه  اول 
مواجـه  عـراق  کردسـتان  در  وضعیتـی  چـه 

؟ یم شـو

حاج قاسم شخصیتی آرام 
و متین داشت و همیشه 
احترام طرف مقابل خود را 
نگه می داشت، به سخنان 
طرف مقابل گوش می داد تا 
بداند چه می گوید، رفتارش 
طوری نبود که جلسه به 
بن بست بخورد و نتیجه 
ندهد 
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مهمـات  و  سـالح  کمبـود  بـا  ُکـردی  طـرف 
عراقـی  سـرباز  هـزار   90 داعـش  بـود،  مواجـه 
 60 ، را خلـع سـالح کـرده بـود، از ایـن 90 هـزار
 30 و  بودنـد  ارتـش  نیروهـای  آن  نفـر  هـزار 
هـزار نفـر دیگـر از پلیـس فـدرال عـراق بـود. 
آخریـن سـالح های  نیـرو دارای  ایـن 90 هـزار 
و  تانـک  از  بودنـد،  آمریکایـی  پیشـرفته 
موشـک تـا توپخانـه و دیگـر ادوات جنگـی؛ 
بنابرایـن آخریـن ُمدل تسـلیحات پیشـرفته 
نظامـی همـه در اختیـار داعـش قـرار گرفتـه 

بـود. 
جنـگ  بـه  امکاناتـی  چنیـن  بـا  داعـش 
بـه  ایرانـی  نیروهـای  آمـدن  آمـد،  کردسـتان 
 فرماندهـی حاج قاسـم بـا همـکاری نیروهای 

بـه  منجـر  کوتاهـی  مـدت  در  پیشـمرگه 
شـد.  داعـش  تروریسـت های  شکسـت 
شـمار نیروهـای ایرانـی زیـاد نبـود امـا همین 
اسـتفاده  زمینـه  در  متخصـص  نیروهـای 
از امکانـات نظامـی کـه گفتـم حـدود 70 نفـر 
کمک هـای  بودنـد،  نظامـی  کارشناسـان  از 
خیلی خوب و موثری به نیروهای پیشمرگه 
کردسـتان ارائـه کردنـد تـا زمانـی کـه نیروهای 
خـود  مجـدد  سـازماندهی  بـه  پیشـمرگه 
رسـید، امـا همکاری های حاج قاسـم ازجمله 
تامیـن مهمـات و اسـلحه در جنـگ داعـش 
ادامه داشـت. آنها نقش مهم و تاثیرگذاری 
کیلومتـر مرزهـای  نه تنهـا در 1500  داشـتند، 
خسـروی  و  نفتخانـه  از  کردسـتان  اقلیـم 
در  بلکـه  سـوریه،  مرزهـای  تـا  خانقیـن  و 
خـود  کردنـد.  ایفـا  موثـری  نقـش  هـم  عـراق 
ایشـان به ماننـد یـک پیشـمرگه و سـرباز در 
جبهه هـا حضـور داشـتند و در جنـگ علیـه 
داعـش مشـارکت کردنـد. حاج قاسـم بیـش 
از همـه در تمامـی جبهه هـای جنـگ حضـور 

داشـتند. 

جنـگ  در  عطـا  شـهید  به نـام  شـما  فرزنـد   
علیـه داعـش بـه شـهادت رسـیدند، راجع به 
کجـا  کـه  بفرماییـد  صحبـت  هـم  پسـرتان 
بـه  کرکـوک  منطقـه  در  گویـا  شـدند،  شـهید 
هماهنگـی  و  همـکاری  رسـیدند،  شـهادت 
میان نیروهای پیشـمرگه و حشـد الشـعبی 

در جنـگ داعـش تـا چـه  حـد موثـر بـود؟
پیـش از رسـیدن داعـش بـه کرکـوک مـن در 
آن منطقـه حضـور داشـتم. احسـاس کـردم 
و  اسـت  آمـده  همـه  جنـگ  بـه  داعـش  کـه 
تفاوتی میان مردم قائل نیسـت، نه شـیعه، 
افـراد  نـه  و  ُتـرک  و  ُکـرد  نـه  اهل سـنت،  نـه 
بـرای داعـش هیـچ فرقـی نداشـتند.   ، دیگـر
سوسیالیسـت،  حـزب  به عنـوان  مـا 
انتقـال دادیـم  بـه منطقـه  را  نیروهـای خـود 
و بـا نیروهـای پیشـمرگه بـه منطقـه کرکـوک 
رسـیده  منطقـه  بـه  داعـش  تـازه  رفتیـم، 
بـود. مـا از کرکـوک دفـاع کردیـم، مرحلـه بعـد 
بـه  مجبـور  داعـش  و  کردیـم  پیشـروی  مـا 

شـد.  عقب نشـینی 
بـه  مـا  سـوی  از  حمالتـی  سـوم،  مرحلـه  در 
داعـش صـورت گرفـت، در سـال 2014 کـه مـا 
در آن منطقـه بودیـم تقریبـا 4، 5 مـاه جنـگ 
بـود، نیـروی زیـادی از داعـش حملـه ور شـد. 
مکتـب  به نـام  بـود  جایـی  مناطـق  ایـن  در 
خالـد و تـل ورد. تـل ورد یک منطقه حسـاس 

کنتـرل  بـه  کـه  بـود  ارتفاعـات  و  تپـه  دارای 
تسـلط  هـم  کرکـوک  بـر  کـه  درآمـد  داعـش 
داشـت و منبع اصلی گاز کرکوک نیز در آنجا 
سـوی  از  آن  انفجـار  احتمـال  آن  هـر  و  بـود 
انفجـار  صـورت  در  داشـت.  وجـود  داعـش 
، کرکـوک ویـران می شـد. وقتی  ایـن منبـع گاز
ایـن منطقـه بـه اشـغال داعـش درآمـد مـن 
در اینجا)سـلیمانیه( بـودم کـه اطـالع دادنـد 
شـده  اشـغال  داعـش  سـوی  از  تـل ورد 
اسـت. بـه آنجـا رفتم ولی عطا بـا من نبود. او 
آن موقـع دانشـگاه بود ولـی به محض اطالع 
از رفتـن مـن بـه منطقه آمد. چند سـاعتی در 
منطقـه مالعبـداهلل درگیـری بـود و نیروهـای 
داعـش  پیشـروی های  مقابـل  پیشـمرگه 
کـه  آنجـا  بـه  بودنـد.  کـرده  عقب نشـینی 
رسـیدم به عنـوان فرمانـده محـور کرکـوک بـا 
فرماندهـان جلسـه ای برگزار کـردم تا ببینیم 

چطـور می توانیـم مناطق را از دسـت داعش 
ایـن  بـر  فرماندهـان  از  بسـیاری  کنیـم.  آزاد 
بـاور بودنـد کـه اگـر توپخانـه و هواپیماهـای 
مجـدد  کنتـرل  امـکان  نباشـد  آمریکایـی 
ماندیـم.  منتظـر  نـدارد.  وجـود  مناطـق  آن 
فصـل پاییـز بـود. تقریبـا دو سـاعت مانـده 
آمریکایی هـا  از  خبـری  دیدیـم  صبـح  بـه 
نیسـت، توپخانـه ای هـم وجـود نداشـت، بـا 
ایـن حـال حملـه را آغاز کردیـم و ظرف حدود 
آزاد  را  آنجـا  توانسـتیم  سـاعت ونیم  یـک 
کنیـم. اولیـن بار بـود که نیروهای کردسـتان 
بـدون حمایـت خارجـی و جنگنده هـا موفـق 
شـده  داعـش  از  مناطقـی  بازپس گیـری  بـه 

معتقدم که تا 20 سال 
آینده هم کسی نمی تواند 
مانند حاج قاسم ظاهر 
شود. اگرچه پارلمان و 
دولت عراق تصمیماتی 
اتخاذ کرده اند اما اخراج 
آمریکایی ها آسان نیست. 
آمریکایی ها به راحتی از 
منطقه دست بردار نیستند 
و چشم طمع به منطقه 
دوخته اند 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

داعش 90 هزار سرباز عراقی 
را خلع ساح کرده بود، از 
، 60 هزارتن  این 90 هزار نفر
نیروهای ارتش بودند و 30 
هزار نفر دیگر پلیس فدرال 
عراق. این 90 هزار نیرو دارای 
آخرین ساح های پیشرفته 
آمریکایی بودند، از تانک و 
موشک تا توپخانه و دیگر 
ادوات جنگی؛ بنابراین 
آخرین ُمدل تسلیحات 
پیشرفته نظامی در اختیار 
داعش قرار گرفت

کـه  کردیـم  کنتـرل  را  بودنـد، تمامـی مناطـق 
در آخریـن لحظـات، پسـرم عطا کنارم شـهید 

شـد. 

و  بغـداد  داعـش  نبـود  حاج قاسـم  اگـر   
می کـرد اشـغال  را  دمشـق 

تـرور  بـا  آمریکایی هـا  معتقدنـد  بسـیاری   
سـردار سـلیمانی به عنـوان یـک شـخصیت 
رسـمی  میهمـان  کـه  کشـوری  در  و  رسـمی 
دولتـی  کـه  دادنـد  نشـان  بودنـد،  کشـور  آن 
رئیس جمهـوری  هسـتند.  تروریسـتی 
آمریکا هم پس از آن بارها در سـخنان خود 
اعـام کـرد کـه »مـا یـک تروریسـت درجه یـک 
دنیا را کشـته ایم«، یعنی از سـردار سـلیمانی 
ایـن  بـرد،  نـام  تروریسـت  یـک  به عنـوان 
اظهـارات بـا چـه هدفـی اسـت و به نظـر شـما 
حاج قاسـم سـلیمانی کـه بود، آیا تروریسـت 
بـود یـا کسـی بـود کـه جـان و مـال مـردم را از 

مـی داد؟ نجـات  تروریسـت ها  دسـت 
نظیـر  کشـورهایی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
آمریـکا بـه هرکسـی کـه بـا آنهـا خـوب نباشـد 
لقـب تروریسـت می دهند، به عنـوان نمونه، 
مدتـی علیـه امـارات بودنـد امـا زمانـی کـه بـه 
امـارات  از سـوی  توافـق رسـیدند و مبالغـی 
بـه آمریـکا رسـید، ترامـپ امـارات را به عنـوان 

کـه  بـا هـر کشـوری  کـرد ولـی  بـرادر توصیـف 
به عنـوان  را  آنهـا  باشـد،  داشـته  مشـکل 
تروریسـت خطـاب کـرده اسـت. اسـاس کار 
آمریکایی هـا ایـن اسـت کـه تـا وقتـی بـا آنهـا 
خـوب باشـی، بـا تـو خـوب هسـتند ولـی اگـر 

علیـه آنهـا شـدی، بـد هسـتی. 

و  حاج قاسـم  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
بـا داعـش تاثیـرات  همـکاران وی در جنـگ 
شکسـت  در  و  داشـتند  مهمـی  بسـیار 
کردنـد.  ایفـا  ویـژه ای  نقـش  داعـش 
به اعتقـاد مـن اگـر جمهوری اسـالمی ایران و 
حاج قاسـم نبودنـد بغـداد و دمشـق اکنـون 
اطمینـان  ایـن  بـود،  داعـش  اشـغال  در 
در  پایتخـت  دو  ایـن  کـه  داشـت  وجـود 
دسـت داعـش بودنـد امـا به لطـف جمهوری 
آمـد،  منطقـه  بـه  روسـیه  ایـران،  اسـالمی 
کشـور  ایـن  از  و  آمـد  سـوریه  بـه  حـزب اهلل 
در  کردنـد،  دفـاع  هـم  عـراق  از  کردنـد.  دفـاع 
عـراق داعـش بـه ابوغریـب و نزدیـک کربـال و 
مناطق دیگر رسـیده بود. حاج قاسـم نقش 
داشـت.  داعـش  بـا  تقابـل  ایـن  در  واالیـی 
توانسـت  و  بـود  انقالبـی  فـردی  ایشـان 
افغانسـتان  و  یمـن  لبنـان،  سـوریه،  عـراق، 
فرماندهـی  بـه  واحـد  جبهـه ای  به عنـوان  را 
طریـق  از  کشـورها  ایـن  درآورد،  خـود 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـا  حاج قاسـم 
نیروهـای  حاج قاسـم  بودنـد.  ارتبـاط  در 
سـوریه  و  بغـداد  بـه  لبنـان  از  را  حـزب اهلل 
مناطـق  دیگـر  و  یمـن  سـوریه،  در  می بـرد. 
خـودش  کـه  داد  تشـکیل  واحـدی  محـور 

می کـرد.  فرماندهـی  را  آن 

دیـدم  رفتـم  درگیـری  منطقـه  بـه   
آنجاسـت نیروهایـش  بـا  حاج قاسـم 
داشـتید،  ایشـان  بـا  کـه  جلسـاتی  از  جـدا 
از  خاطراتـی  نیـز  جنـگ  میـدان  در  آیـا 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  یـد،  دار حاج قاسـم 
خودتـان  کـه  بودیـد  کسـانی  از  جنابعالـی 
حضـور  جنـگ  میدان هـای  در  شـخصا 

داشـتید؟ مسـتقیم 
رسـید  خبـر  مـن  بـه  کـه  بـودم  کرکـوک  در 
نیروهـای پیشـمرگه حملـه ای داشـتند که با 
مقاومـت داعـش مواجـه شـد و تلفاتـی هـم 
بـه نیروهـا وارد شـده به طـوری کـه 30 جنـازه 
محـل  بـه  سـریعا  بـود.  مانـده  منطقـه  در 
درگیـری رفتیـم و دیدیـم کـه حاج قاسـم هـم 
بـا تعـدادی از نیروهایـش آنجاسـت، علـت 
دادم  پاسـخ  شـدند،  جویـا  را  مـن  حضـور 
و  داشـتند  تلفاتـی  پیشـمرگه  »نیروهـای 
گفتنـد  آمـده ام.«  اینجـا  بـه  همیـن  بـرای 
میهنـی  اتحادیـه  بـرادران  بـه  »مـن  کـه 
مـن  اطـالع  بـدون  کـه  بـودم  کـرده  تاکیـد 
برگـزار  جلسـه ای  آنجـا  در  نکننـد.«  حملـه 
ابومهـدی  حاج قاسـم،  عالوه بـر  کـه  کردیـم 
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المهنـدس و دیگـران هـم حضور داشـتند. 
در ایـن جلسـه تصمیماتـی گرفتـه شـد کـه 
مـدت  در  مناطـق  تمامـی  آزادی  بـه  منجـر 

شـد.  هفتـه  یـک 

پنهـان  خطـر  از  را  خـودش  حاج قاسـم   
د نمی کـر

شـما  بـه  چطـور  ایشـان  شـهادت  خبـر 
داشـتید؟ احساسـی  چـه  و  رسـید 

موضـوع  مـن  بـرای  ایشـان  شـهادت  خبـر 
غیر منتظـره ای نبـود، او روزانـه در دمشـق، 
و  سـلیمانیه  اربیـل،  بغـداد،  لبنـان،  یمـن، 
خـودش  و  داشـت  حضـور  دیگـر  مناطـق 
بنابرایـن  نمی کـرد،  پنهـان  خطـرات  از  را 
بـه  توجـه  بـا  ایشـان  شـهادت  احتمـال 
امـا  داشـت.  وجـود  خطـرات  از  حجـم  ایـن 
خیلـی  مـن  بـرای  ایشـان  شـهادت  خبـر 
همـه  از  بیشـتر  و  بـود  ناراحت کننـده 
شـهید  عـراق  در  میهمـان  به عنـوان  آنکـه 
آن  ناراحتـی  کـه  شـد  موجـب  ایـن  شـدند، 

شـود.  بیشـتر  مـن  بـرای 

صـادق  خـود  دوسـتان  بـا  حاج قاسـم   
د بـو

جبهـه  سـلیمانی  سـردار  شـهادت  از  بعـد 
نمادهـا،  مهم تریـن  از  یکـی  مقاومـت 
فرماندهان و شخصیت های خود را از دست 
داد، بـه هـر حـال ضربـه ای بـه جبهـه مقاومـت 
بـود، شـما آینده این جبهـه را بعد از شـهادت 
سـردار سـلیمانی چطور پیش بینی می کنید، 
سـلیمانی  سـردار  کـه  رونـدی  می کنیـد  فکـر 
بـا  مقابلـه  در  مخصوصـا  بـود  آن  آغازگـر 
گروه های تروریستی و اشغالگری های آمریکا 
و  افغانسـتان  عـراق،  ماننـد  کشـورهایی  در 
پیـدا  ادامـه  چطـور   ، دیگـر مناطـق  یـا  سـوریه 

کـرد؟ خواهـد 
شـخصیت  دارای  حاج قاسـم  البتـه 
منحصربه فـردی بـود و روابـط خیلـی خوبـی 
کشـورهای  و  سیاسـی  جریان هـای  بـا 
بـا  مهم تـر  همـه  از  و  داشـت  مختلـف 

بـود.  صـادق  خـود  دوسـتان 
در  دیگـر  حـزب  چنـد  بـا  هسـت  یـادم 
گفت وگـو  حاج قاسـم  بـا  جلسـه ای 
می کردیـم و از ایشـان درخواسـت حمایـت 
تنهـا  حاج قاسـم  داشـتیم.  انتخابـات  در 
گفتنـد »مـن بـرای شـما دعـای خیـر می کنم 
کـه موفـق باشـید.« حتـی همـراه مـا دو نفـر 
به شـوخی  بودنـد؛  هـم  مـا  روحانیـون  از 

گفتـم  سـلیمانی(  ایشان)سـردار  بـه 
»حاجـی اگـر نیـاز بـه دعـای خیـر باشـد ایـن 
می کننـد.« دعـا  را  مـا  خودمـان  روحانیـون 

سـردار سـلیمانی شـخصا بـا خیلی هـا روابط 
فاکتورهایـی  چنیـن  داشـت.  نزدیکـی 
یـک  بـه  را  منطقـه  کـه  بـود  شـده  باعـث 
سـوی  از  کـه  کننـد  تبدیـل  واحـد  جبهـه 
خـود ایشـان فرماندهـی می شـد. در مـدت 
در  کشـورها  ایـن  بـا  سـال   25 بـه  نزدیـک 
ارتبـاط بـود و همیـن حاج قاسـم را بـه یـک 
کـرد.  تبدیـل  منطقـه  امـور  در  متخصـص 
مـن معتقـدم کـه تـا 20 سـال آینده هم کسـی 
شـود.  ظاهـر  حاج قاسـم  ماننـد  نمی توانـد 
میلیـون   80 تـا   70 دارای  اسـالمی  جمهـوری 
نفـر جمعیـت اسـت، افـراد شناخته شـده ای 
دیگـر  و  نظامـی  سیاسـی،  زمینه هـای  در 
جمهـوری  در  حاج قاسـم  امـا  دارد  حوزه هـا 
شـخصیتی  منطقـه  سـطح  در  و  اسـالمی 
متمایـز بـود. به اعتقـاد مـن یافتـن شـخصی 
آینـده  سـال   20 تـا  ویژگی هـا  ایـن  تمامـی  بـا 

اسـت.  مشـکل 

سـردار  شـهادت  خونخواهـی  و  انتقـام   
اشـغالگران  اخـراج  ع  موضـو سـلیمانی، 
عـراق  به ویـژه  منطقـه  سـطح  از  یکایـی  آمر
اآلن  کـه  ع  موضـو ایـن  شـما  به نظـر  اسـت، 
پیگیـری  جدی تـر  به صـورت  عـراق  در 
آیـا  انجامیـد،  خواهـد  کجـا  بـه  می شـود 
پـاک  یـکا  آمر اشـغالگری  وجـود  از  منطقـه 

نـه؟ یـا  شـد  خواهـد 
اگرچـه پارلمـان و دولـت عـراق تصمیماتـی 
آمریکایی هـا  اخـراج  امـا  کرده انـد  اتخـاذ 
از  به راحتـی  آمریکایی هـا  نیسـت.  آسـان 
چشـم  و  نیسـتند  دسـت بردار  منطقـه 
طمـع بـه منطقـه دوخته انـد. ادعـای آمریـکا 
عـراق  در  دالر  میلیاردهـا  کـه  اسـت  ایـن 
آن  بازپس گیـری  خواسـتار  و  کـرده  صـرف 
اسـت. آنهـا در سـوریه عقب نشـینی کردند 
و  تانک هـا  و  نیروهـا  از  مجموعـه ای  امـا 
نفتـی  میادیـن  در  را  خـود  نظامـی  ادوات 

کردنـد.  مسـتقر 
عربسـتان  سـفر  از  بازگشـت  در  ترامـپ 
نگفـت کـه بـا ایـن کشـور بـه توافق رسـیده 
از  دالر  میلیـارد   400 از  »بیـش  گفـت  بلکـه 
واقعیـات  آورده ام.«،  آمریـکا  بـه  عربسـتان 
آمریـکا همیـن اسـت امـا ترامـپ صادقانـه 
ایـن کشـور  بـه  واقعیـات و حقایـق مربـوط 
کـه  کشـوری  به عنـوان  می کنـد؛  بیـان  را 

دیگـر  منابـع  و  نفـت  بـه  طمـع  چشـم 
دوختـه  خـود  منافـع  راسـتای  در  کشـورها 

اسـت. 

 سـخنی با حاج قاسـم... 
سـردار  بـا  جملـه  چنـد  بخواهیـد  اگـر 
یـک  به عنـوان  کنیـد  صحبـت  سـلیمانی 
هـم  بـا  خوبـی  ارتبـاط  کـه  کسـی  و  دوسـت 
گفـت؟ خواهیـد  چـه  ایشـان  بـه  داشـتید، 

به عنـوان  جنابعالـی  حاج قاسـم،  جنـاب 
شـخصیتی  به عنـوان  مجاهـد،  یـک 
 ، ایثارگـر شـخصیتی  به عنـوان  قهرمـان، 
راه  در  را  خـود  زندگـی  کـه  کسـی  به عنـوان 
کشـور و اهداف و دوسـتان خود بخشـید، 
زادگاه تـان  از  دورتـر  کیلومتـر  صدهـا 
نـزد  بـرای همیشـه  نام تـان  شـهید شـدید. 
بـود.  خواهـد  مانـدگار  باوجـدان  مردمـان 
پیـام  ایـن  اینجا)عـراق(  در  شـما  شـهادت 
کشـور  و  اهـداف  راه  در  کـه  می رسـاند  را 
جایـگاه  مـن  به اعتقـاد  و  بوده ایـد  خـود 

اسـت.  بهشـت  شـما 

 نـام حاج قاسـم بـرای همیشـه در تاریـخ 
منطقـه جـاودان خواهـد مانـد

مغفـول  ناگفتـه ای  نکتـه  اگـر  پایـان  در 
بفرماییـد.  اسـت  مانـده 

کشـوری  و  جامعـه  هـر  در  مـن  به اعتقـاد 
ایـن  بـا  فـردی  به نـدرت  سـال ها  طـول  در 
سـردار  و  می شـود  پدیـدار  مختصـات 
سـلیمانی ازجملـه ایـن افـراد اسـت؛ یافتن 
کـه  کسـی  اسـت،  نـادر  شـخصیتی  چنیـن 
در راسـتای دفـاع از خـاک و وطـن و کشـور 
از  خـود  دوسـتان  و  مسـتضعف  مـردم  و 

بگـذارد.  مایـه  زندگـی اش  و  ُعمـر 
بـرای همیشـه  کـه  نامـی اسـت  حاج قاسـم 
در تاریـخ ایـران و منطقـه جـاودان خواهـد 
بـرای  خـود،  بـرای  را  تاریخـی  ایشـان  مانـد. 
مـردم  بـرای  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
ایشـان  همـکار  و  دوسـت  کـه  منطقـه 
سـلیمانی  قاسـم  و  کردنـد  خلـق  بودنـد 

ُمـرد.  نخواهـد  هرگـز  کـه  اسـت  نامـی 
اسـت  ایـن  عـادی  مـرگ  بـا  شـهادت  فـرق 
راسـتای  در  را  خـودش  جـان  شـهید  کـه 
نیـل بـه هـدف خـود، کشـور و ملتـش نثـار 
انسـانی  هـر  سـرمایه  بزرگ تریـن  می کنـد. 
آییـن  براسـاس  افـراد  ایـن  و  جـان اوسـت 
قـرار  اول  صـف  در  قیامـت  روز  در  اسـالم، 

دارنـد. 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

     گفت وگو با ناظم دباغ

چک ضمانت سردار سلیمانی 
برای کمک به اقلیم کردستان

»ناظم دباغ«، نماینده حکومت اقلیم کردستان، ازجمله افرادی است که به واسطه مسئولیتی که از سال ها قبل  
تاکنون داشته، در مقاطعی از نزدیک با سردار شهید قاسم سلیمانی کار کرده و با او آشنایی دارد. 

وی نزدیک به دودهه نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در ایران را برعهده دارد و از دوستان نزدیک »جالل طالبانی«، 
دبیرکل فقید اتحادیه میهنی کردستان عراق است که او نیز ارتباط دوستانه زیادی با سردار سلیمانی داشت. ناظم دباغ در 

گفت وگو با تسنیم به بیان برخی خاطرات خود از سردار قاسم سلیمانی پرداخته است که متن آن را در ادامه می خوانید.
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سپاسـگزاریم بابـت وقتـی کـه در اختیـار ما 
آشـنایی شـما  قـرار دادیـد. لطفـا بفرماییـد 
آغـاز  چطـور  و  کجـا  از  سـلیمانی  سـردار  بـا 

شـد؟
کـه  بازمی گـردد   1991 سـال  بـه  مـا  آشـنایی 
جـالل  آقـای  مرحـوم  نماینـده  به عنـوان 
میهنـی  اتحادیـه  حـزب  دبیـرکل  طالبانـی، 
دیدارهـا  ایـن  عـراق  رئیس جمهـور  بعـدا  و 

می شـد.  انجـام 
قـرارگاه  طریـق  از  ُکردهـا  ارتبـاط  عمدتـا 
زیرمجموعه هـای  از  یکـی  کـه  بـود  رمضـان 
می شـد.  محسـوب  قـدس  نیـروی 
و  کردسـتان  اقلیـم  قیـام  از  بعـد  اولین بـار 
اقلیـم  حکومـت  کابینـه  اولیـن  تاسـیس 
شـهید  ریاسـت  بـه  هیاتـی  به همـراه 
بـا  و  آمـدم  ایـران  بـه  عبدالرحمـان  سـامی 
اول  معـاون  موقـع  آن  کـه  حبیبـی  مرحـوم 
رئیس جمهـور بودنـد و سـپس بـا فرمانـده 
آن  در  البتـه  کردیـم.  دیـدار  قـدس  نیـروی 
ایشـان  از  چندانـی  شـناخت  مـا  مقطـع 
و  آشـنایی  ایـن  بعدهـا  ولـی  نداشـتیم 
نیـاز  کـه  زمـان  هـر  و  شـد  بیشـتر  دیدارهـا 
طالبانـی  آقـای  نماینـده  به عنـوان  بـود، 
درخواسـت مالقـات مـی دادم و ایـن دیـدار 

می شـد. انجـام 
 

را  سـلیمانی  سـردار  شـخصیتی  به لحـاظ 
ایشـان  ویژگـی  کـدام  می دیدیـد؟  چگونـه 

بـود؟ برجسـته تر  بقیـه  از  شـما  نظـر  در 
ایشـان یـک فرمانده شـجاع، صـادق، باوفا، 
مخلـص  و  و  فهـم  و  درک  بـا   ، سیاسـتمدار
ایشـان  بـا  کـه  جلسـاتی  درتمـام  بـود. 
و  دقـت  کمـال  بـا  کـه  می دیـدم  داشـتم، 
آرامـش بـه حرف هـای طـرف مقابـل گـوش 
مـی داد و پـس از آن نظـرش را بیـان می کـرد 
می شـد،  ح  مطـر اهمیتـی  بـا  موضـوع  اگـر  و 
به نتیجـه  را  آن  سـعی می کـرد خیلـی سـریع 
موضوعـات  روی  کاملـی  تسـلط  برسـاند. 
پیـش  گفت وگـو  بـا  را  کارهایـش  و  داشـت 
می بـرد و در ایـن مسـیر سـعه صدر باالیـی 

داشـت. هـم 
 

تجهیـز  در  قاسـم  حـاج  پررنـگ  نقـش   
کردسـتان  اقلیـم  بـرای  امکانـات 

بـا  دیـدار  در  کردسـتان  اقلیـم  مـورد  در 
چـه  درخصـوص  بیشـتر  سـلیمانی  سـردار 

می شـد؟ بحـث  موضوعاتـی 
زیـادی  نقـش  و  ارتبـاط  سـلیمانی  سـردار 

داشـت.  عـراق  بـا  مرتبـط  موضوعـات  در 
و  رسـانه ای  چنـدان  جلسـات  ایـن  طبیعتـا 
حضـور  ایـن  ولـی  نمی شـد  هـم  ضبـط  حتـی 

بـود.  تاثیرگـذار  و  پررنـگ  حضـور  یـک 
قیـام  از  پـس  کوتاهـی  مـدت  هسـت  یـادم 
بودیـم  ایـن  به دنبـال  کردسـتان،  اقلیـم 
کـه امکانـات و خدمـات بیشـتری بـه مـردم 
ایرانـی  شـرکت  یـک  دهیـم.  ارائـه  خودمـان 
قبـول کـرد کـه بـرای مـا چـاه بزنـد امـا چـون 
را  دسـتگاه هایش  آمریکایی هـا  می ترسـید 
بزننـد، بـرای همیـن از مـا ضمانت خواسـت 
از  بایـد  ضمانـت  ایـن  کـه  کـرد  هـم  تاکیـد  و 
ایران تامین شـود. این برایمان کار سـختی 
بـود. موضـوع را بـه گـوش سـردار سـلیمانی 
توضیـح  او  بـرای  را  ماجـرا  و  رسـاندیم 
دادیـم. بـه ایشـان گفتـم ایـن شـرکت از مـا 
می خواهـد.  دالری  میلیـون  یـک  ضمانـت 
دالری  یک میلیـون  چـک  یـک  بالفاصلـه 
گفتنـد  و  دادنـد  شـرکت  آن  بـه  و  نوشـتند 
برنگشـت  ایـران  بـه  دسـتگاه هایتان  اگـر 
بـرق  تامیـن  بـرای  برداریـد.  را  چـک  ایـن 
وزارت  کـه  داشـت  زیـادی  نقـش  بـاز  هـم 
نیـروی ایـران قبـول کـرد هـزار مـگاوات بـرق 
ایـن میـزان، 300  از  کـه  کنـد  را تامیـن  عـراق 

بـود.  کردسـتان  اقلیـم  بـرای  مگاواتـش 
( هـم بـا  مـا در زمینـه سـوخت )نفـت و گاز

از  اینهـا  انتقـال  و  بودیـم  روبـه رو  مشـکل 
مرزبانـی  بـود.  مشـکلی  کار  برایمـان  مرزهـا 
اسـت  دیگـری  نهـاد  برعهـده  ایـران  در 
مختلـف  مراکـز  بـا  سـلیمانی  سـردار  ولـی 
هماهنـگ  دولـت  و  حمـزه  قـرارگاه  مثـل 
بـرای  مـاه   6 موقتـا  پرویزخـان  مـرز  تـا  کـرد 
کالر  گرمیـان،  مناطـق  بـه  سـوخت  انتقـال 
نیـز  مـاه   6 از  بعـد  و  شـود  بـاز  سـلیمانیه  و 

کردنـد.  تمدیـد  را  زمـان  ایـن  مجـددا 
دوم  تمدیـد  مـدت  پایـان  از  بعـد  ایشـان 
هـم  و  ایـران  مـردم  هـم  وقتـی  گفتنـد 
می برنـد،  نفـع  موضـوع  ایـن  از  کردسـتان 
ایـن  نکنیـم؟  دائمـی  را  مـرز  بـودن  بـاز  چـرا 
اقدامـات در زمانـی انجـام شـد کـه مـردم مـا 
نیـاز مبرمـی بـه آب، بـرق، نفت، گاز داشـتند 
کـه  بـود  سـلیمانی  سـردار  تاثیـر  همیـن  و 

شـوند.  فعـال  مرزهـا  شـد  باعـث 
داعـش،  حملـه  از  قبـل  چنـدروز  حتـی 
منطقـه  در  سـلیمانی  شـهید  شـخص 
مخمـور و اربیـل حضـور داشـت و از مناطـق 
بـود  ایـن  نظرشـان  کـرد.  دیـدن  مختلـف 
بـه  جبهه هـا  در  پیشـمرگه  نیروهـای  کـه 
بـه  دارنـد،  نیـاز  بیشـتر  تجهیـز  و  همـکاری 
گرفتنـد  تمـاس  شـب  وقتـی  دلیـل  همیـن 
و گفتنـد داعـش حملـه کـرده و درخواسـت 
کمـک شـد، چـون او اطالعـات قبلی داشـت 
کمـک و حضـور مشـاوران  بـرای فرسـتادن 
اقـدام  به سـرعت  ایرانـی  سـپاهی  و  ارتشـی 

کـرد.
 

کمک هایـی کـه در جنـگ داعـش بـه اقلیـم 
و  بـود  شـکلی  چـه  بـه  می شـد  کردسـتان 
آنجـا آمدنـد و  سـردار سـلیمانی چگونـه بـه 

کردنـد؟ چـه کار 
کـرد،  حملـه  اربیـل  بـه  داعـش  کـه  شـبی 
جمهـوری  مقامـات  بـا  اقلیـم  مسـئوالن 
تمـاس  سـلیمانی  آقـای  و  ایـران  اسـالمی 

 . فتنـد گر
فرماندهـان  از  یکـی  هـم  پیـش  چنـدی 
کـرد  صحبـت  بـاره  ایـن  در  ایـران  ارتـش 
اقلیـم  در  را  داعـش  بـا  جنـگ  قـرارگاه  کـه 

داشـتیم.  عـراق  کردسـتان 
از زاخـو تـا جبـل حمـری در منطقـه خانقیـن 
و  مشـورت  بـرای  قـرارگاه  ایـن  کالر  و 
بـه  نظامـی  کمـک  فرسـتادن  و  راهنمایـی 
نیروهـای پیشـمرگه و جنگیـدن بـا داعـش 

داشـت.  وجـود 
سـردار  حضـور  از  هـم  تصاویـر  برخـی 

یک شرکت ایرانی قبول 
کرد که برای ما چاه بزند اما 
چون می ترسید آمریکایی ها 
دستگاه هایش را بزنند، 
ازما ضمانت ازطرف ایران 
می خواست. این برای ما 
کار سختی بود. موضوع را 
به گوش سردار سلیمانی 
رساندیم و به ایشان گفتیم 
این شرکت از ما ضمانت 
یک میلیون دالری می خواهد. 
بافاصله ایشان یک چک 
یک میلیون دالری نوشتند و 
به آن شرکت دادند و گفتند 
اگر دستگاه هایتان به ایران 
برنگشت این چک را بردارید
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و  پیشـمرگه  نیروهـای  درکنـار  سـلیمانی 
منتشـر  کردسـتان  در  هـم  نیروهـا  دیگـر 
و  بـود  داعـش  بـا  مقابلـه  درحیـن  کـه  شـد 
قبـل  ایشـان  گفتـم،  کـه  همان طـور  البتـه 
حاضـر  آنجـا  در  هـم  درگیری هـا  شـروع  از 

. نـد د بو
 

نبـود  ایـران  و  قاسـم  حـاج  کمـک  اگـر   
داعـش  کـه  مناطقـی  بـرای  بزرگـی  مصیبـت 

می آمـد وجـود  بـه  کـرد،  حملـه  آن  بـه 
از  عـراق  و  کـرد  حملـه  داعـش  کـه  زمانـی 
ایـران  اگـر  کـرد،  کمـک  درخواسـت  ایـران 
می افتـاد؟ اتفاقـی  چـه  نمی کـرد،  همـکاری 
و  ایـران  اگـر  کـه  گفتـه ام  هـم  قبـال  مـن 
ابتـدا  همـان  در  نبـود  ایـران  کمک هـای 
ایـران  می افتـاد.  داعـش  دسـت  بـه  بغـداد 
کـرد و اگرچـه کمک هـای  زیـادی  کمک هـای 
ولـی  داشـت  تاثیـر  هـم  دیگـران  هوایـی 
مشـخص  زمیـن  روی  جنـگ  سرنوشـت 
زمینـه  ایـن  در  ایرانی هـا  و  می شـود 

کردنـد.  بسـیاری  کمک هـای 
بزرگـی  مصیبـت  نبـود  کمک هـا  ایـن  اگـر 
بـرای مناطقـی کـه داعـش به آنهـا حمله کرد 
ایـن  نمی شـد  به آسـانی  و  می آمـد  به وجـود 
مصیبـت را جبـران کـرد ولـی خوشـبختانه با 
گرفتـه  مسـاله  ایـن  جلـوی  ایـران  همـکاری 

شـد. 
به عنـوان  بارزانـی  مسـعود  آقـای  هـم  بعـدا 
رئیس اقلیم کردسـتان، پیام تشـکری برای 
رئیس جمهـور ایـران فرسـتاد و از اقدامـات 
جمهـوری اسـالمی به عنـوان کشـوری کـه در 
بـرای  را  کمک هایـش  اول  سـاعات  همـان 

مقابلـه بـا داعـش فرسـتاد، تشـکر کـرد. 
آقـای بارزانـی در آن نامـه نوشـته بـود کـه مـا 
اسـالمی  جمهـوری  از  هـم  را  انتظـار  همیـن 
انجـام  اقـدام  ایـن  خوشـبختانه  و  داشـتیم 
ایـن  اول  لحظـه  و  نیـاز  درموقـع  کـه  شـد 

رسـید. کمک هـا 
 

ارتباطـات سـردار سـلیمانی و آقـای طالبانی 
پیشـبرد  در  ارتبـاط  ایـن  و  بـود  چگونـه 
اگـر  داشـت؟  تاثیـری  چـه  دوطـرف  اهـداف 
دربـاره ارتبـاط ایـن دونفـر خاطـره ای داریـد، 

 . ییـد ما بفر
بنـده عموما در جلسـات آنها حضور داشـتم 
و گاهـی هـم بیـرون می آمـدم تـا آنهـا راحت تـر 
روابـط  از  مـن  آنچـه  کننـد.   صحبـت  هـم  بـا 
سـردار سـلیمانی و مام جالل برداشـت کردم، 

وفادارانـه  و  صادقانـه  برادرانـه،  رابطـه  یـک 
بـود  خوبـی  ارتبـاط  و  گذشـته  مبنـای  بـر 
و  فکـری  ایدئولـوژی  سیاسـی،  لحـاظ  از  کـه 

داشـتند.  هـم  بـا  ملی گرایـی 
گفـت  بنـده  بـه  سـلیمانی  سـردار  چندبـار 
)جـالل  بزرگـوارم  بـرادر  ایـن  خیلـی  مـن  کـه 
فـرد  چـون  دارم،  دوسـت  را  طالبانـی( 
کـه  نیسـت  برخـی  مثـل  اسـت،  صادقـی 
جلـوی آمریکایی هـا علیـه مـا باشـد و جلوی 

آنهـا.  علیـه  مـا 
بـرای سـردار سـلیمانی  آقـای طالبانـی هـم 
می گفـت  و  بـود  قائـل  زیـادی  احتـرام 
درک  مـرا  به خوبـی  کـه  اسـت  کسـی  او 
کمک مـان  بـه  نیـاز  درموقـع  و  می کنـد 
روابـط  ایـن  کـه  داشـت  تاکیـد  و  می آیـد 
یـک  سـلیمانی  سـردار  شـود.  حفـظ  بایـد 
دوست داشـتنی  و  خاکـی  صـادق،  انسـان 
را  چیـزی  کـه  نـدارم  به یـاد  هیـچ گاه  بـود، 
خواسـته  خانـواده اش  یـا  خـودش  بـرای 
بـرای  کردسـتان  اقلیـم  در  مثـال  باشـد، 
راه  اقتصـادی  فعالیـت  یـک  فرزندانـش 

. د ز ا بینـد

و  وحـدت  بـر  سـلیمانی  سـردار  تاکیـد    
اهـل  و  شـیعه  و  ُکـرد  گروه هـای  همـکاری 

سـنت
سـردار  بـه  راجـع  نظـری  چـه  اقلیـم  مـردم 
را  او  چقـدر  و  داشـتند  سـلیمانی 

؟ سـند می شنا
سـردار سـلیمانی در هر جنگـی که نیروهای 

پیشـمرگه بـا داعـش داشـتند، حضـور پیـدا 
می کـرد و اگـر هم خودش نبود، همکارنش 
را می فرسـتاد. طبیعتـا نیروهـای پیشـمرگه 
ایـن  برمی گشـتند  خانه هایشـان  بـه  وقتـی 
دیگـران  و  می کردنـد  تعریـف  را  موضوعـات 
همیـن  بـرای  می شـدند.  آشـنا  او  بـا  هـم 
و  ایشـان  از  خوبـی  شـناخت  مـا  مـردم 
دارنـد.  کردسـتان  اقلیـم  بـه  کمک هایـش 

و  وحـدت  روی  زیـادی  تاکیـد  ایشـان 
اهـل  و  شـیعه  و  ُکـرد  گروه هـای  همـکاری 
سـنت بـا هـم داشـت و ایـن را در جلسـات 
مـورد  بارهـا  افـراد  همـه  حضـور  بـا  مختلـف 

داد. قـرار  تاکیـد 
 

چگونه از شـهادت ایشـان مطلع شدید؟
همکارانـم  از  یکـی  وقـت  اول  صبـح 
ایـن  متاسـفانه  کـه  گفـت  و  داد  پیامـی 
ناگـواری  خبـر  اسـت.  افتـاده  اتفـاق 
از  بیشـتر  مـن  بـرای  آن  اثـر  اگـر  و  بـود 
نبـود،  طالبانـی  قـای  آ فـوت  خبـر  شـنیدن 
خسـارتی  ایشـان  مـرگ  نبـود.  هـم  کمتـر 
بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  جبران ناپذیـر 
بـا ایشـان  کـه  وابـط شـخصی  شـناخت و ر
مثـل  کسـی  آسـانی  بـه  معتقـدم  داشـتم، 

شـد. نخواهـد  پیـدا  ایشـان 
 

شـهادت  از  بعـد  معتقدنـد  بسـیاری 
عـراق  مـردم  کـه  جنـازه ای  تشـییع  ایشـان، 
بین المللـی  و  سیاسـی  لحـاظ  بـه  کردنـد، 
حادثـه  ایـن  و  داشـت  بـزرگ  پیـام  یـک 
را بیشـتر  ایـران و عـراق  وحـدت بیـن مـردم 
چیسـت؟ این بـاره  در  شـما  تحلیـل  کـرد. 

بـود  نـادر  اتفـاق  یـک  پرشـور  حضـور  ایـن 
را-  ایرانی هـا  -نه فقـط  شـیعیان  همـه  و 
و  تصاویـر  بـه  شـما  داد.  قـرار  تحت تاثیـر 
عـراق  و  ایـران  در  منتشرشـده  فیلم هـای 
خـود  وظیفـه  هـم  عـراق  مـردم  کنیـد،  نـگاه 
را در تکریـم و پاسداشـت سـردار سـلیمانی 

کردنـد. ادا 
 

بـه  دسـت  آمریکایی هـا  چـرا  شـما  به نظـر 
زدنـد؟ سـلیمانی  سـردار  تـرور 

اوال تـرور حـاج قاسـم از طـرف رئیس جمهور 
محکومیـت  ایـن  کـه  شـد  محکـوم  عـراق 
کار  ایـن  بـا  آمریـکا  دارد.  دلیـل  و  معنـی 
حاکمیـت عـراق را نقـض کـرد کـه کاری قبیح 

اسـت.  غیرقابل قبـول  و 
ایـن اقـدام حتـی در بیـن خـود آمریکایی هـا 

درتمامی جلسات با کمال 
دقت و آرامش به حرف های 
طرف مقابل گوش می داد 
و پس از آن نظرش را بیان 
می کرد و اگر موضوع با 
ح می شد،  اهمیتی مطر
سعی می کرد خیلی سریع آن 
را به نتیجه برساند. تسلط 
کاملی روی موضوعات 
داشت و کارهایش را با 
گفت وگو پیش می برد و در 
این مسیر سعه صدر باالیی 
هم داشت 
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کار  آیـا  کـه  شـد  نظـر  اختـالف  موجـب  هـم 
؟ یـا خیـر بـود  مثبتـی 

عملکـرد سـردار سـلیمانی در عراق، سـوریه 
ولـی  بـود  تروریسـم  علیـه  اقـدام  لبنـان  و 
صهیونیسـم  البـی  در  می کنـم  فکـر  مـن 
را  کار  ایـن  کـه  بودنـد  کسـانی  ترامـپ  و 
ایـن  از  تـا  می دانسـتند  خودشـان  به نفـع 
طریـق روابـط ایـران و عـراق را خـراب کننـد و 
همچنیـن عامـل اصلـی مقابلـه با تروریسـم 
در منطقـه را از میـان بردارند، چراکه آشـوب 
مـن  امـا  آنهاسـت  به سـود  منطقـه  در 
معتقـدم ضـرر ایـن اقـدام بـرای آمریکایی ها 

اسـت.  بیشـتر  آن  نفـع  از 
ایـن یـک حقیقـت اسـت کـه قربانـی شـدن 
آن  مـردم  بـرای  برکتـی  بـا  ثـار  آ بـزرگ،  افـراد 
افـراد مانـدگار هسـتند.  ایـن  کشـور دارد و 
بـرای  ایشـان  خـون  تالفـی  می کنـم  فکـر 
مـردم دسـتاوردهای خوبـی خواهـد داشـت 
سـردار  مثـل  رهبـران  همـه  امیـدوارم  و 

دهنـد. قـرار  الگـو  را  ایشـان  و  باشـند 
 

سـردار  بـا  کلمـه  چنـد  بخواهیـد  اگـر 
یـک  به عنـوان  کنیـد،  صحبـت  سـلیمانی 

گفـت؟ خواهیـد  چـه  او  بـه  دوسـت 
و  هسـتی  زنـده  تـو  می گویـم  ایشـان  بـه 
مـردم  قلـب  در  تـو  نیسـت.  خالـی  جایـت 
آرامـش  بـا  امیـدوارم  داری.  جـا  ملتـت  و 
قلـب  و  یـاد  در  کـردی  آنچـه  بخوابـی. 
باافتخـار  مرگـت  و  مانـد  خواهـد  مـردم 
را  خـود  اخـالص  مـردم  بـود.  باعـزت  و 
دادنـد  نشـان  تـو  بـه  عزایـت  مراسـم  در 
باشـد.  بهشـت  در  جایـت  ان شـاءاهلل  و 

 . ر ا نگهـد ا خد

اگر ایران و کمک های ایران 
نبود در همان ابتدا بغداد 
به دست داعش می افتاد. 
ایران کمک های زیادی کرد 
و اگرچه کمک های هوایی 
دیگران هم تاثیر داشت 
ولی سرنوشت جنگ روی 
زمین مشخص می شود 
و ایرانی ها در این زمینه 
کمک های بسیاری کردند 
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    گفت وگوی اختصاصی با محمود سنگاوی از فرماندهان پیشمرگه

 کاش سردار سلیمانی 
فرمانده ما بود

محمود سنگاوی، عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق، فرمانده عملیاتی محور گرمیان اقلیم کردستان و از  
فرماندهان میدانی جنگ علیه داعش است. او که به گفته خودش در گذشته، حتی مدتی با نیروهای ایرانی جنگیده، در 

، دوستی و ارتباط نزدیکی با ایرانی ها داشته و معتقد است این روابط دوستانه را باید تا آخر ادامه داد.  او  طول سال های اخیر
در مقطعی که داعش به اقلیم کردستان حمله کرد، در کنار نیروهای ایرانی با تروریست های تکفیری نیز به مقابله پرداخته 

و  آنجا بود که با سردار شهیدقاسم سلیمانی آشنا شد. محمود سنگاوی در گفت وگو با تیم اعزامی خبرگزاری تسنیم در 
سلیمانیه، به بیان برخی خاطرات خود از این شهید بزرگوار پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. 
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مـا  اختیـار  در  کـه  وقتـی  از  می کنـم  تشـکر 
را  گفت وگـو  باشـید  موافـق  اگـر  دادیـد.  قـرار 
بـا معرفـی خودتـان و سـوابق مبارزاتـی شـما 

کنیـم.  آغـاز 
مـن محمـود سـنگاوی، متولد 1952 هسـتم، 
دمکـرات  حـزب  در  عضویـت  بـا   1967 سـال 
تـا  و  شـدم  سیاسـی  عرصـه  وارد  کردسـتان 
از  عضـوی  و  پیشـمرگه  عضـو   1974 سـال 
از  پـس  بـودم.  کردسـتان  دمکـرات  حـزب 
آنکـه انقـالب ُکردهـا بـا شکسـت مواجـه شـد 
سـال  در  و  برگشـتم  خودمـان  منطقـه  بـه 
مارکسیسـتی  جمعیـت  عضویـت  بـه   1976
کردسـتان درآمـدم کـه بعدهـا بـه »جمعیـت 
نـام داد.  تغییـر  کردسـتان«  رنج کشـیده های 
میهنـی  اتحادیـه  از  عضـوی   1977 سـال  از 
کردسـتان بـودم و پـس از عملیـات »انفـال« 
در تمامی رخدادهای منطقه حضور داشـتم. 
تخلیـه  بـه  اقـدام  دوران  آن  در  بعـث  رژیـم 
وضعیـت  و  بـود  کـرده  مـا  روسـتاهای 
از  متـری   10 فاصلـه  در  کـه  بـود  به گونـه ای 
افـراد صـادر  بـرای  اعـدام  جـاده اصلـی، حکـم 
از  نفـر  هـزاران  کـه  هسـت  یـادم  می کردنـد. 
افـراد فقیـر و بدبخـت کردسـتان را در جنـوب 

کردنـد.  به گـور  زنـده  عـراق 
رده هـای  در  تاکنـون   1978 سـال  از  مـن 
سـال  در  و  داشـتم  حضـور  نظامـی  مختلـف 
2000 به عنـوان عضـو شـورای رهبـری اتحادیـه 
میهنی کردسـتان و در کنگره سـوم به عنوان 
انتخـاب  حـزب  ایـن  سیاسـی  دفتـر  عضـو 
شـدم. در کنگـره اخیر یعنـی کنگره چهارم نیز 
و  شـدم  میهنـی  اتحادیـه  آرای  دومیـن  حائـز 
در حـال حاضـر عضـو شـورای عمومـی رهبری 
اتحادیـه میهنـی کردسـتان و فرمانـده محـور 
در  کردسـتان  اقلیـم  پیشـمرگه  نیـروی  یکـم 

نبـرد علیـه داعـش هسـتم. 

داشـته اید  زیـادی  مبارزاتـی  سـوابق  شـما 
طـول  در  کردیـد  اشـاره  کـه  همان طـور  و 
مواجـه  زیـادی  چالش هـای  بـا  سـال ها  ایـن 
کـه در سـال های اخیـر  بوده ایـد. ایـن نبـردی 
بـا داعـش داشـتید چـه تفاوتی بـا بحران های 
و  سـختی  لحـاظ  بـه  چـه  داشـت؟  گذشـته 
بـرای  کـه  چالش هایـی  چـه  و  آن  گسـتردگی 

کـرد؟  ایجـاد  شـما 
نبردهـای  غالبـا  مـا  گذشـته  نبردهـای 
حملـه  دشـمن  بـه  بـود،  پارتیزانی)چریکـی( 
مواضـع  بـه  عملیـات  از  بعـد  و  می کردیـم 
انفـال،  جنایـت  از  قبـل  بازمی گشـتیم.  خـود 

مثـال  و  داشـتیم  هـم  دیگـری  جنگ هـای 
مقابـل  در  سـبک  سـالح  بـا  مـاه  چندیـن 
بـا  حتـی  جنگیدیـم.  بعـث  مجهـز  ارتـش 
سـالح های  از  بعـث  رژیـم  برخـورداری  وجـود 
مقاومـت  آنـان  مقابـل  در  مـا  شـیمیایی، 
ولـی  دادیـم  هـم  قربانـی  صدهـا  و  می کردیـم 
جنـگ بـا داعش بـه مراتـب سـنگین تر بـود. 

؟  چطور
درنـده  نیـروی  یـک  داعـش  آنکـه  دلیـل   بـه 
بسـیاری  حامیـان  درنـده  نیـروی  ایـن  بـود و 
و  سـالح ها  اقسـام  و  انـواع  کـه  داشـت  هـم 
در  را  سرنشـین  بـدون  هواپیماهـای  حتـی 
اختیـارش می گذاشـتند. آنـان حتـی از سـالح 
کردنـد  اسـتفاده  مـا  علیـه  هـم  شـیمیایی 
امـا مـا مقاومـت کردیـم، آن هـم درحالـی کـه 
تسـلیحات  داشـتیم.  سـبک  سـالح  تنهـا 
سـنگین مان هـم مربـوط بـه زمانـی بـود کـه با 
رژیـم صـدام می جنگیدیـم و از آنهـا غنیمـت 

گرفتیـم. 
کـه  بـود  دیـده  آمـوزش  نیـروی  یـک  داعـش 
را  جهـان  مختلـف  مناطـق  مـردم  متاسـفانه 
به گونـه ای فریـب داد کـه آنها گمان می کردند 
را  مـا  نبـرد می کننـد.  ُکفـر  در مقابـل  آنهـا،  بـا 
به عنوان جبهه ُکفر و خود را پیرو خط اسالم 
آنـان مسـلمان نیسـتند  معرفـی کردنـد، امـا 
چـون شـمار زیـادی از مـردم را کشـتند، زنان و 
دختـران مـردم را ربودنـد، مناطـق و شـهرها را 
ویـران کردنـد امـا نیروهـای ما با جانفشـانی از 
سـرزمین و ملـت و کرامـت خود دفـاع کردند. 
مـا در ایـن راه شـهید و قربانـی زیـادی دادیـم 
و بعدهـا  کردیـم  آنهـا مقاومـت  برابـر  در  امـا 
کشـورهای مختلفـی بـه یـاری مـا شـتافتند تـا 
اینکـه توانسـتیم داعش را شکسـت دهیم. 

البتـه داعـش هنـوز به صـورت کامـل از میان 
نرفتـه اسـت، اگرچـه هیـچ منطقـه ای را تحـت 
کنتـرل نـدارد- به ویـژه در مناطـق تحـت نفوذ 
نیروی پیشـمرگه کردسـتان که داعش توان 
هیـچ تحرکـی در آن را نـدارد- اما متاسـفانه در 
مناطق دیگر عراق دست به تحرکاتی زده اند 
دیدیـد  اخیـرا  همیـن  می ُکشـند.  را  مـردم  و 
کـه در نزدیکـی خانقیـن بـه روسـتایی حملـه 
کردند، پدر و پسـری را کشـتند، تعداد دیگری 
را زخمـی کردنـد و مـدام در مناطـق خانقیـن، 
فعالیـت  موصـل  حتـی  و  کرکـوک  دیالـه، 
دارنـد و علیـه نیروهـای عراقـی فعالیت هـای 

تروریسـتی و نظامـی می کننـد. 
آنهـا اگـر به منطقه اقلیم می آمدند منطقه ما 
را هـم ویـران می کردنـد. خـون مـا از نظـر آنهـا 
دختـران  و  زنـان  و  خواهـران   ، اسـت،  حـالل 
چیـز  همـه  هسـتند،  حـالل  آنـان  بـرای  مـا 
ایـن سـرزمین بـرای آنـان حـالل اسـت و آنهـا 
می خواهنـد مـا را از بیـن ببرنـد. داعـش تنهـا 
دشـمن مـا نبـود، دشـمن بشـریت بـود امـا 
شـیعیان  و  ُکردهـا  بـا  را  دشـمنی  بیشـترین 

داشـت. 
نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـرای  آنهـا 
جمهـوری  امـا  بودنـد  خطرناکـی  دشـمن 
ج از خـاک خـودش  اسـالمی توانسـت در خـار
در مقابـل آنهـا بایسـتد و بـا تالش هایـی کـه 
کـرد و شـهدایی کـه تقدیم کرد، اجـازه نداد به 

برسـد.  آسـیبی  ایـران  خـاک 

 سـوابق آشـنایی شـما بـا نیروهـای ایرانـی در 
طـول سـالیان مبـارزات از کجـا بـود و در چـه 

مقاطعـی بـا هـم همـکاری داشـته اید؟
سـپاه  نیروهـای  بـا  حتـی  مقطعـی  در  مـن 
پاسـداران ایـران نیـز جنگیـده ام و آثـار گلولـه 
ایرانی هـا هنـوز بـر صورتـم مانـده اسـت، امـا 
اکنـون دوران  کردیـم و  بـا هـم صلـح  بعدهـا 
اسـالمی  جمهـوری  بـا  کـه  اسـت  طوالنـی 
مـن  هسـتیم.  دوسـتانه  روابـط  دارای  ایـران 
ایرانـی  نیروهـای  بـا  زیـادی  عملیات هـای  در 
شـرکت داشـتم و اینهـا را در کتـاب خاطراتـم 

آورده ام.  نیـز 
مـا بـا ایرانی هـا دوسـت هسـتیم و معتقدیـم 
بیایـد،  منطقـه  ایـن  بـه  کـه  نیرویـی  هـر 
بـا  ایرانی هـا  و  مـا  امـا  رفـت  خواهـد  روزی 
نخواهیـم  جـدا  هـم  از  و  مانـد  خواهیـم  هـم 
در  مـا  اگرچـه  گفتـم،  کـه  همان طـور  شـد. 
گذشـته بـا هـم مشـکالتی هـم داشـتیم ولـی 
زیـادی  دوسـتانه  همـکاری  سال هاسـت 

 ای کاش سردار سلیمانی 
فرمانده و پیشمرگه ما 
ُکردها بودند زیرا تنها چیزی 
که از ایشان دیده ام لیاقت 
و قهرمانی بود، ایشان 
فردی دلسوز بود و به خوبی 
از کشور خود محافظت کرد 
و نهایتا جانش را هم در این 
راه فدا کرد
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ُعمـر مـا در  زمـان  بـا هـم داریـم و بیشـترین 
دوسـتی بـا جمهـوری اسـالمی ایـران گذشـت 

داد.  خواهیـم  ادامـه  هـم  را  راه  همیـن  و 

در مقطعـی کـه داعـش بـه اقلیـم کردسـتان 
کشـورهای  از  اقلیـم  سـران  کـرد،  حملـه 
کمـک  درخواسـت  ایـران  ازجملـه  مختلـف 
کردنـد، آن گونـه کـه بیـان شـده و حتـی سـران 
نخسـتین  ایـران  کردنـد،  اعـام  هـم  ـرد  کُ
کشـوری بـود کـه به اقلیـم کمک کرد و سـردار 
نفـری  اولیـن  هـم  سـلیمانی  شهیدقاسـم 
بـود کـه بـه اینجـا آمد. ایـن درخواسـت به چه 
چـه  ایـران  کمک هـای  و  شـد  ایـران  از  دلیـل 

داشـت؟ داعـش  بـا  مقابلـه  در  تاثیـری 
داشـتند.  مـا  بـا  موثـری  همـکاری  ایرانی هـا 
آنهـا  البتـه داعـش خطـری بـرای همـه بـود و 
هـم  عـراق  شـیعیان  از  خودشـان  عالوه بـر 

کردنـد.  دفـاع 
مشـاوره  مـا  بـه  ایـران  نظامـی  فرماندهـان 
می دادنـد و راهنمایی هـای خوبـی می کردنـد. 

البتـه هـم ایرانی هـا و هـم مـا بـا ارتـش عـراق 
و نیروهـای حشـد الشـعبی هـم در ایـن نبـرد 

داشـتیم.  همـکاری 
متاسـفانه نیروهـای ارتـش عـراق در ابتـدای 
و  خوردنـد  بزرگـی  شکسـت  داعـش  حضـور 
مـا به عنـوان تنهـا نیـروی مقابلـه بـا داعـش 
داعشـی   200 حملـه  بـا  ماندیـم.  صحنـه  در 
عراقـی  نیروهـای  از  بسـیاری  موصـل،  بـه 
و  گذاشـتند  زمیـن  بـر  را  خـود  سـالح های 
تمامـی ایـن سـالح ها و تجهیـزات بـه دسـت 
تروریسـت ها افتاد، از تانک و توپخانه گرفته 
تـا کاتیوشـا و تجهیزات دیگـر. داعش هم آن 
سـالح ها را علیـه مـا بـه کار گرفـت. اینجـا بـود 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـه صحنـه آمد و 

بـه همـکاری مـا و عـراق شـتافت. 

 شـما سـال ها در جنگ های مختلف شرکت 
از  هسـتید.  کارُکشـته ای  فرمانـده  و  داشـته 
نظـر شـما سـردار سـلیمانی چـه ویژگی هـای 

نظامـی و فرماندهـی داشـت؟

کـه  ای  گفتـم  مصاحبـه ای  در  بـار  یـک  مـن 
کاش سـردار سـلیمانی فرمانده و پیشـمرگه 
مـا ُکردهـا بودنـد زیـرا تنها چیزی که از ایشـان 
ایشـان  بـود،  قهرمانـی  و  لیاقـت  دیـده ام 
فـردی دلسـوز بـود و به خوبـی از کشـور خـود 
محافظـت کـرد و نهایتـا جانـش را هـم در این 

راه فـدا کـرد. 

برخـورد  نزدیـک  از  ایشـان  بـا  چقـدر  شـما 
؟ شـتید ا د

جلـوال  بـه  حملـه  تـدارک  درحـال  کـه  زمانـی 
بودیـم بـه مـن گفتنـد آیـا می توانیـد در مـدت 
سـه روز ایـن منطقـه را دوبـاره کنتـرل کنیـد؟ 
قبـول کـردم و گفتـم تـا فـردا همیـن سـاعت 
داد.  خواهـم  شـما  بـه  را  جلـوال  آزادی  خبـر 
زمـان بازگشـت، قاسـم سـلیمانی را پایین تـر 
طریـق  از  کـه  بـود  محلـی  دیـدم،  خانقیـن  از 
سرنشـین  بـدون  هواپیماهـای  و  مانیتـور 

می کـرد.  بررسـی  را  منطقـه 
کـه  بـودم  بـاور  ایـن  بـر  مـن  مقطـع  آن  در 
بایـد جلـوال را محاصـره کنیـم تـا هیـچ یـک از 
ایشـان  امـا  نکننـد  پیـدا  نجـات  داعشـی ها 
معتقـد بودنـد کـه اگـر راه را بـر دشـمن سـد 
خواهنـد  ادامـه  شـما  علیـه  جنـگ  بـه  کنیـد 
گشـوده  آنهـا  فـرار  بـرای  دریچـه ای  بایـد  داد، 
روزی  صبـح  و  دیـدم  را  ایشـان  مـن  شـود. 
کـه جنـگ در آن منطقـه آغـاز شـد در همـان 

داشـت.  حضـور  عملیاتـی  محـور 
بعـد از نبـرد داعـش هـم یک بار دیگر ایشـان 
دیـدم.  رسـول  کوسـرت  کاک  منـزل  در  را 
جلسـه با هدف بررسـی وضعیت توزخرماطو 

بـود. 
قاسـم سـلیمانی یـک فرمانـده عالیرتبـه بـود 
بدهـد و  را  دسـتوراتی  دور  از  می توانسـت  و 
در میـدان هـم حضـور نداشـته باشـد اما در 
تمامـی جبهه هـا حضور داشـت و تـا زمانی که 
جلـوال و سـعدیه و دیگـر مناطـق را آزاد کردیم 

بـا ما بـود. 
دیـدم،  او  در  کـه  ازجملـه ویژگی هـای مهمـی 
زیـادی در نقشـه خوانی  کـه تسـلط  ایـن بـود 
داشـت و یـک بـار هـم بـه مـا گفـت »چرا شـما 
کمتـر از نقشـه اسـتفاده می کنیـد؟ اعتقـادی 
نداریـد؟« گفتـم چرا ما هم از نقشـه اسـتفاده 
می کنیـم امـا در عیـن حـال بـه دلیـل آشـنایی 
کامل مـان بـا منطقه نیاز زیادی به آن نداریم. 

ویژگـی  ؟ چـه  چطور شـخصیتی  لحـاظ  بـه   
ذهن شـما  در  ایشـان  شـخصیتی  مهـم 
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اسـت؟ مانـده 
مناطقـی  در  بـود.  متینـی  و  آرام  فـرد  ایشـان 
جایـگاه  دنبـال  بـه  می کـرد،  پیـدا  حضـور  کـه 
مثـل  نبـود.  خـودش  بـرای  خاصـی  و  ویـژه 
همـه غـذا می خـورد و همان جایـی کـه همـه 
بودنـد اسـتراحت می کرد. حتی وقتی گرسـنه 
می شـد، اگـر مقـداری بیسـکویت و نوشـابه 
واقعـی  معنـای  بـه  می خـورد.  را  همـان  بـود، 
کلمـه فـردی بـود کـه ُعمـر و زندگی خـودش را 

کـرد.  وقـف 
هـم  زیـادی  معلومـات  اینهـا،  همـه  کنـار  در 
و  سیاسـی  مختلـف  موضوعـات  و  داشـت 
نظامـی را بـه خوبی تجزیـه و تحلیل می کرد. با 
متانـت و آرامـش بـه بیـان دیدگاه هـای خـود 
نمی شـد.  عصبانـی  هیـچ گاه  و  می پرداخـت 
همیشـه تـالش می کـرد احتـرام طـرف مقابـل 

خـود را نگـه دارد. 

شـما  بـه  چگونـه  ایشـان  شـهادت  خبـر   
؟ سـید ر

یـادم  گرفتـم.  خبـری  سـایت های  از  را  خبـر 
هسـت کـه بی بی سـی اعالم کـرد در بغـداد به 
سـمت یـک خـودرو شـلیک شـده اسـت امـا 
صبـح،  نیسـتند.  مشـخص  آن  سرنشـینان 
یکـی از دوسـتانم به من تلفـن زد و اعالم کرد 

کـه قاسـم سـلیمانی و شـماری از همراهـان 
خبـر  ایـن  شـده اند.  کشته)شـهید(  ایشـان 

بـرای مـن خبـر ناخوشـایندی بـود. 

 اگـر بخواهیـد چنـد جملـه خطـاب به ایشـان 
و بـا خـودش صحبـت کنیـد، به عنـوان کسـی 
همـکاری  هـم  بـا  و  بودیـد  او  بـا  مدتـی  کـه 

گفـت؟ بـه او خواهیـد  کردیـد، چـه چیـزی 
خبر شهادت ایشان برای من ناراحت کننده 
بودنـد  خـود  کشـور  قهرمـان  ایشـان  بـود، 

فـردی  چنیـن  داشـتن  بـه  ایرانی هـا  بایـد  و 
افتخـار کننـد، ایشـان را فـرد بزرگـی می دانیـم. 
بـا  نمـی داد.  راه  دل  بـه  ترسـی  هیـچ  چیـز  از 
بـه  امـا  می شـود  شـهید  می دانسـت  اینکـه 
کـه در  آرزو داشـت  مبـارزه خـود ادامـه داد و 
آنکـه  ایـن راه بـه شـهادت برسـد.  بـه دلیـل 
بـا طـرف  احتـرام خاصـی  بـا  ایشـان همیشـه 
بـا  هـم  مـن  می گفـت،  سـخن  خـود  مقابـل 
بـه  و  می کـردم  صحبـت  ایشـان  بـا  احتـرام 
صحبت هـای ایشـان گـوش مـی دادم. ما یک 
مبـارزه  هـم  آن  و  داشـتیم  مشـترک  هـدف 
به عنـوان دشـمن  یـک دشـمن مشـترک  بـا 

بـود.  بشـریت 
ای کاش زنـده بـود و بـا هـم می نشسـتیم و 
و  همسـایگی  آزادی،  کردسـتان،  مسـائل  از 
مرزهـای  مـا  می کردیـم.  صحبـت  همـکاری 
مشـترکی بـا ایـران داریـم و در راسـتای منافـع 
کشـورهای خـود بـا هـم گفت وگـو می کردیـم. 
تشـییع  ایـران  در  را  ایشـان  پیکـر  وقتـی 
کردنـد مشـخص شـد کـه چقـدر بـرای مـردم 

بـود.  دوست داشـتنی  شـخصیتی 

از اینکـه وقـت خود را در اختیار ما گذاشـتید 
تشـکر می کنیم. 

سپاس از شما، خوش آمدید. 

قاسم سلیمانی قهرمان 
کشور خود بود و باید 
ایرانی ها به داشتن چنین 
فردی افتخار کنند، ایشان را 
فرد بزرگی می دانیم. از هیچ 
چیز ترسی به دل راه نمی داد. 
با اینکه می دانست شهید 
می شود اما به مبارزه خود 
ادامه داد و آرزو داشت که در 
این راه به شهادت برسد 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

:       ماجرای عکس معروف کردها با حاج قاسم در گفت وگو با سرتیپ بختیار

هرجا کمک می خواستیم قاسم 
سلیمانی به یاری مان می آمد

ردهای اقلیم 
ُ

زمانی که در سال 93 ماشین جنگی داعش به دروازه های »اربیل« رسید، اولین کشوری که به کمک ک
رد می گویند، تنها ساعاتی پس از درخواست کمک از ایران، سردار 

ُ
رفت جمهوری اسالمی ایران بود. بنا بر آنچه خود سران ک

قاسم سلیمانی به  همراه چند نفر از نیروهایش برای مقابله با داعش خود را به فرودگاه اربیل رساندند. 
ماجرای کمک های ایران و نقش سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی در این کمک ها، موضوعی است که آن را در گفت وگو با 
رد در سلیمانیه عراق مورد بررسی قرار دادیم، ازجمله این افراد سرتیپ »بختیار فایق خدارحم« معاون 

ُ
چند نفر از سران ک

فرماندهی واحدهای 70 نیروی پیشمرگه اقلیم کردستان عراق وابسته به اتحادیه میهنی کردستان است. 
آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل گفت وگو با وی است.
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بـرای  کـه  وقتـی  بابـت  می کنـم  تشـکر  ابتـدا 
ایـن گفت وگـو پیرامـون بررسـی شـخصیت 
اختصـاص  سـلیمانی  شهیدقاسـم  سـردار 
ع گفت وگو  دادیـد؛ اگـر موافق باشـید، شـرو
چنـد  اینکـه  و  باشـد  خودتـان  معرفـی  بـا 
سـال سـابقه فعالیـت در نیروهـای نظامـی 

یـد؟ دار
بـه نـام خداونـد بـزرگ. خیلی تشـکر می کنم، 
اینجـا  در  شـما  حضـور  از  آمدیـد.  خـوش 
بختیـار  سـرتیپ  مـن  هسـتم.  ممنـون 
آموزش دیـده مدرسـه جنـاب جـالل طالبانی 
در دانشـکده نظامـی قالچـواالن دوره یکـم 
شـهید جوانمیـر هسـتم و 29 سـال اسـت 
کـه در نیـروی پیشـمرگه کردسـتان خدمـت 
معـاون  به عنـوان  هـم  اکنـون  می کنـم. 
نیـروی پیشـمرگه  فرماندهـی واحدهـای 70 
میهنـی  اتحادیـه  بـه  وابسـته  کردسـتان 

دارم.  فعالیـت  کردسـتان 

ع گفت وگـوی مـا پیرامـون  بخشـی از موضـو
اقلیـم  بـه  داعـش  کـه  اسـت  مقطعـی 
شـهرهای  برخـی  و  کـرد  حملـه  کردسـتان 
مهـم را مـورد تهدیـد قـرار داد، از منظر شـما 
ایـن تهدیـد بـرای کردسـتان عـراق تـا چه  حد 
جـدی بـود؟ شـما یـک فـرد نظامـی هسـتید 
تـا اآلن در موقعیت هـای مختلفـی  و قطعـا 
تهدیـد  بدانـم  می خواهـم  گرفته ایـد،  قـرار 
قبلـی  تهدیدهـای  بـا  انـدازه  چـه   تـا  داعـش 

داشـت.  تفـاوت 
داعـش یک سـازمان تروریسـتی بین المللی 
بـود. در 9 ژوئـن 2014 کـه بـه مناطـق مختلف 
شـد،  حملـه ور  عـراق  و  کردسـتان  اقلیـم 
کردسـتان  اقلیـم  اشـغال  بـرای  تهدیـدی 
پیشـمرگه  نیـروی  خوشـبختانه  امـا  بـود 
در  و  مـا  نفـوذ  تحـت  مناطـق  در  کردسـتان 
پیشـمرگه  وزارت  حاکمیـت  تحـت  مناطـق 
سـازمان  ایـن  بین المللـی،  همـکاری  بـا 
یـک  داعـش  داد.  شکسـت  را  تروریسـتی 
متحـدان  بنابرایـن،  و  بـود  جهانـی  تهدیـد 
بـا  و  کردنـد  شـرکت  جنـگ  ایـن  در  همـه 
تالش هـای آنهـا، در مـدت 3 الـی 4 سـال بـه 
تهدیـدات ایـن گروه تروریسـتی خاتمه داده 

شـد. 

در مقطعـی که داعش به  سـمت کردسـتان 
ردها از دوسـتان و همپیمانان  عـراق آمـد، کُ
آن طـور کـه  خـود درخواسـت کمـک کردنـد. 
بـود  کشـوری  نخسـتین  ایـران  شـده،  گفتـه 



کـه بـه ایـن درخواسـت پاسـخ مسـاعد داد، 
بفرماییـد چـرا ایـن درخواسـت از ایـران شـد 
و همکاری هـای جمهـوری اسـامی و سـردار 

سـلیمانی در چـه  حـدی بـود؟
مـا بـا جمهوری اسـالمی ایـران روابـط طوالنی 
و تاریخـی داریـم کـه ایـن روابـط منجـر به یک 
ایـن،  کنـار  در  اسـت.  شـده  مشـترک  تاریـخ 
بـا هـم فعالیت هـای مشـترک و اهـداف  مـا 
جنـگ  در  داریـم.  نیـز  مشـترکی  سیاسـی 
مـا  از  کـه  متحدانـی  تمامـی  از  هـم  داعـش 
حمایـت کرده انـد درخواسـت کمـک کردیـم، 
رحمـت اهلل  سـلیمانی  قاسـم  آنهـا  از  یکـی 
مـن  و  آمـد  مـا  منطقـه  بـه  کـه  بـود  علیـه 
روسـتاهای  در  و  زرگـه  را در منطقـه  ایشـان 
پیراحمـد دیـدم، ایـن زمانی بـود که نیروهای 
مـا به سـمت تروریسـت های داعـش درحال 

بودنـد.  پیشـروی 
نیـز  علیـه  رحمـت اهلل  سـلیمانی  قاسـم 
جمهـوری  توپخانـه  نیروهـای  نزدیـک 
غـروب  داشـت.  حضـور  ایـران  اسـالمی 
تجمـع  محـل  بـه  سـمت  حملـه  زمـان  در 
تروریسـت ها، نیروهـا به هـم رسـیدند. مـا بـا 
نیـروی پیشـمرگه کردسـتان بـه  فرماندهـی 

فرمانـده  مصطفـی،  شـیخ جعفر  کاک 
وقـت واحدهـای 70 نیـروی پیشـمرگه 
درحـال پیشـروی بودیـم کـه مرحـوم 
قاسـم سـلیمانی هـم حضـور داشـت 
یـادگاری هـم  و همانجـا یـک عکـس 

نشـان  کـه  عکسـی  شـد،  گرفتـه 
از اتحـاد مـا در مشـارکت در آن 

دارد.  جنـگ 

و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  همکاری هـای 
دیگـر متحـدان بـرای ما اثرات زیادی داشـت 
جنـگ  شـد.  داعـش  شکسـت  باعـث  کـه 
داعـش، جنـگ فراگیـری بـود کـه تمـام اقلیم 
منطقـه ای  می کـرد.  تهدیـد  را  کردسـتان 
گسـتره ای  کـرد،  حملـه  آن  بـه  داعـش  کـه 
در  و  داشـت  کیلومتـر   1100 به مسـاحت 
پیشـمرگه  وزارت  به عنـوان  مـا  جنـگ  ایـن 
 1723 کردسـتان  پیشـمرگه  نیروی هـای  و 
مجـروح  نفـر   10720 بـر  بالـغ  دادیـم،  شـهید 
داشـته ایم و 66 نفـر نیـز مفقوداالثـر شـدند 
در  خبـری  آنـان  سرنوشـت  از  تاکنـون  کـه 

نیسـت.  دسـت 

فـرض  بـه   و  نمی افتـاد  اتفاقـات  ایـن  اگـر 
کردسـتان  اقلیـم  بـر  می توانسـت  داعـش 
ایـن  علیـه  تهدیـدات  شـود،  مسـلط  عـراق 

بـود؟ چگونـه  آن  مردمـان  و  منطقـه 
داعـش همان گونـه کـه گفتـم یـک سـازمان 
تروریسـتی بـود کـه بـه هـر منطقـه ای حملـه 
می کـرد، نتیجـه آن تخریـب و ویرانـی وسـیع 
اقتصـاد  آنهـا  بـود.  آنجـا  در 
بیـن  از  را  منطقـه  آن 
دیدیـم  و  می بردنـد 
و  سـنجار  در  کـه 

دیگـر مناطـق شـمار زیادی از زنـان، دختران، 
و  کردنـد  اسـیر  را  سـالخوردگان  و  جوانـان 
آنهـا  از  و  دادنـد  انتقـال  دیگـر  مناطـق  بـه 
به عنـوان کنیـز و برده اسـتفاده کردند. شـما 
موصـل  سـر  بـر  چـه  کـه  داریـد  اسـتحضار 
کردنـد  ویـران  کلـی  بـه   را  ایـن شـهر  آوردنـد، 
ثـار تاریخـی و زیرسـاخت های ایـن  و تمامـی آ

بردنـد.  بیـن  از  را  شـهر 
خـب، آنهـا بـه مناطـق مـا هـم حمـالت زیادی 
پیشـمرگه  نیـروی  مقاومـت  ولـی  کردنـد 
و  شـهید  چندیـن  تقدیـم  بـا  کردسـتان 
مـا  کـرد.  دفـاع  سـرزمین  ایـن  از  مجـروح 
آنهـا بـه مناطقـی  اطمینـان داشـتیم کـه اگـر 
مناطـق  دیگـر  و  اربیـل  سـلیمانیه،  مثـل 
به  بـار  بی خانمانـی  و  آوارگـی  می رسـیدند، 
از  اقتصـادی  زیرسـاخت های  مـی آورد، 
هـم  از  اجتماعـی  شـیرازه  و  می رفـت  بیـن 
بـه  بزرگـی  ضربـه  کالم،  یـک  در  و  می پاشـید 
مناطـق مـا هـم وارد می کـرد که خوشـبختانه 
و  همـکاری  و  نیروهایمـان  همـت  بـا 
به ویـژه  و  ائتـالف  نیروهـای  هماهنگـی 
جمهوری اسـالمی ایران توانسـتیم سازمان 
کنیـم.  دور  منطقـه  از  را  داعـش  تروریسـتی 
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بـا  کـه  برخوردهایـی  و  دیدارهـا  در  شـما 
شـخصیت  داشـتید،  سـلیمانی  سـردار 
برجسـته ترین  و  دیدیـد  چگونـه  را  ایشـان 
ویژگـی ایشـان چـه به لحـاظ شـخصی و چـه 

بـود؟ چـه  شـما  نظـر  در  مدیریتـی 
در آن مدتـی کـه ایشـان را دیـدم، فرماندهـی 
از  پـس  البتـه  بـود.  متیـن  و  آرام  شـجاع، 
او  از  بیشـتری  اطالعـات  ایشـان،  شـهادت 
به عنـوان  او  شـخصیت  بـا  بیشـتر  و  دیـدم 

شـدم.  آشـنا  قـدس  نیـروی  فرمانـده 
دارای  علیـه  رحمـت اهلل  سـلیمانی  قاسـم 
در  و  بـود  منحصربه فـردی  ویژگی هـای 
نیـروی  از  بـود  الزم  کـه  زمانـی  و  مـکان  هـر 
پیشـمرگه اقلیم کردسـتان حمایت می کرد، 
بـا فشـار مواجـه بودیـم،  کـه مـا  در مقطعـی 
به لحـاظ  چـه  و  تسـلیحاتی  به لحـاظ  چـه 
خـودش  حتـی  می کـرد،  کمـک  معنـوی 
شـخصا بـه سـنگرهای ما می آمـد و با نیروها 
دیـدار می کـرد، به طـور کلـی در هـر مرحلـه ای 
نیازمنـد  کردسـتان  پیشـمرگه  نیـروی  کـه 
کمـک بـوده بـه همـکاری بـا مـا می پرداخـت. 

سـردار  و  شـما  معـروف  عکـس  همـان  بـه 
سـلیمانی برمی گردیـم کـه در یکـی از مناطـق 
آن  اهمیـت  اسـت،  شـده  گرفتـه  کرکـوک 
منطقـه چقـدر بـود و چقـدر از طـرف داعـش 

شـد؟ تهدیـد 
تحـت  سـال ها  ُکردنشـین  مناطـق  ایـن 
سـلطه رژیـم بعثـی صـدام و دشـمنان ملـت 
ُکرد بوده اسـت، این بار هم تروریسـت های 
دیگـر  بـار  مناطـق،  آن  اشـغال  بـا  داعـش 
را  ضدبشـری  اقدامـات  و  رفتارهـا  همـان 
انجـام دادنـد. آنهـا در پـی تسـلط همیشـگی 
تـا  داشـتند  تـالش  و  بودنـد  مـا  مناطـق  بـر 
غـارت  را  مـا  مناطـق  خـدادادی  ثروت هـای 
کننـد. آنهـا می خواسـتند زنـان و کـودکان مـا 
را بـه کنیـزی ببرنـد. نکته مهم اینجاسـت که 
مـا بـا همـه تـوان از خـاک خـود دفـاع کردیـم 
و اجـازه ندادیـم دسـت های پلیـد داعـش و 

برسـد.  مـا  مناطـق  بـه  دشـمنان 
نیروهـای  بـه  هرازچندگاهـی  هـم  اآلن  البتـه 

مناطـق  مـردم  و  پیشـمرگه 
داقـوق  و  توزخرماطـو 

حتـی  می کننـد،  تهاجـم 
بـه  هـم  حمالتـی 

عـراق  ارتـش  و  الشـعبی  حشـد  نیروهـای 
. داشـتند امـا بـا نفرات کمتـر و توانایـی کمتر

سـلیمانی  سـردار  شـهادت  نحـوه  از  چطـور 
ایـن ماجـرا  از  مطلـع شـدید و تحلیـل شـما 
خ  کـه به دسـت آمریکایی هـا در خـاک عـراق ر

چیسـت؟ داد، 
و  رسـانه ها  طریـق  از  را  خبـر  ایـن  مـن 
اجتماعـی  شـبکه های  و  خبـری  شـبکه های 
اتفـاق  ایـن  گرفتـم.  فیس بـوک  مثـل 
مـا  چـون  بـود  ناخوشـایند  بسـیار  مـا  بـرای 
بـا  هماهنگـی  و  همـکاری  بـه  کـه  را  کسـانی 
ملتـی  کردهـا  می نهیـم.  ج  ار شـتافته اند  مـا 
در  ایشـان  آنکـه  به ویـژه  هسـتند،  وفـادار 
سـه چهـار سـال جنـگ علیـه داعـش بـا مـا 

داشـت.  همـکاری 

بـه  خطـاب  کوتـاه  جملـه  یـک  بخواهیـد  اگـر 
خواهیـد  چـه  بگوییـد،  سـلیمانی  سـردار 

؟ گفـت
می گویـم؛  ایشـان  بـه 
تروریسـت های داعش با همت 
از  متحدان تـان  و  جنابعالـی 
تشـکر  شـما  از  رفتنـد،  بیـن 
مقطـع  آن  در  کـه  می کنیـم 
بودیـد.  مـا  همـکار  و  حامـی 
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    گفت وگو با حامد حاج غالی از فرماندهان سابق پیشمرگه

مدیون ایران هستیم 
روزی که داعش به اقلیم کردستان حمله کرد، اولین گروهی که به کمک آنها رفت، سردار سلیمانی و تعداد دیگری  

رد بر آن 
ُ
از نیروهای ایرانی بودند. این مساله اگرچه بعدها از سوی برخی نادیده انگاشته شد، ولی هنوز بسیاری از بزرگان ک

تاکید دارند و به همین دلیل از شهید سلیمانی به عنوان یک دوست صادق یاد می کنند. 
ازجمله این افراد »حامد حاج غالی« از فرماندهان سابق پیشمرگه و عضو فعلی شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان 

عراق است. در گفت وگویی با او که در منزلش در سلیمانیه عراق انجام شده، به بررسی شخصیت سردار شهید قاسم 
رد پرداختیم که متن آن را در ادامه می خوانید.

ُ
سلیمانی از دیدگاه یکی از بزرگان ک
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کردسـتان  اقلیـم  بـرای  داعـش  تهدیـد    
بـود خطرنـاک  و  جـدی 

فرصـت  ایـن  کـه  هسـتیم  ممنـون  خیلـی 
پیرامـون  گفت وگویـی  انجـام  بـرای  را 
شـخصیت سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی 
موافـق  اگـر  دادیـد.  قـرار  مـا  اختیـار  در 
بـر  کوتاهـی  مـرور  بـا  را  مصاحبـه  باشـید 
یـک  به عنـوان  شـما  خـود  مبارزاتـی  سـوابق 
اتحادیـه  رهبـری  شـورای  عضـو  و  پیشـمرگه 

کنیـم.  آغـاز  عـراق  کردسـتان  میهنـی 
مـن حامـد حاج غالـی و اهـل حلبچه هسـتم. 
از  پیشـمرگه  به عنـوان  را  فعالیتـم  اولیـن 
تیپ هـا  کـه  بعدهـا  کـردم.  آغـاز   1976 سـال 
را تشـکیل دادیـم، فرمانـده تیـپ بـودم و بـا 
اتحادیـه  نیروهـای  کل  فرماندهـی  تشـکیل 
نظامـی  دفتـر  در  و  درآمـدم  آن  عضویـت  بـه 
انتفاضـه  از  پـس  داشـتم.  عضویـت  نیـز 
عربـت  تـا  شـهرزور  محـور  مسـئولیت  نیـز 
برگـزاری  بـا  نهایتـا  و  گرفتـم  به عهـده  را 
رهبـری  شـورای  عضـو  به عنـوان  انتخابـات، 
اتحادیـه  اجتماعـی  امـور  دفتـر  مسـئول  و 

دارم. فعالیـت  میهنـی 
 

در جنگ با داعش هم حضور داشتید؟
سـوابق  به دلیـل  داعـش  جنـگ  در  بلـه، 
نیروهـای  بـا  کـه  آشـنایی   و  مبارزاتـی 
کـه الزم  پیشـمرگه داشـتم، در هـر محـوری 
بـود بـرای همکاری و هماهنگـی حاضر بودم 

می کـردم. همـکاری  بـرادران  دیگـر  بـا  و 
 

کردسـتان  بـرای  انـدازه  چـه  داعـش  تهدیـد 
عـراق جـدی بـود و اگر آنهـا موفق می شـدند 
بـا  درحال حاضـر  شـوند،  مسـلط  اقلیـم  بـر 

بودیـم؟ روبـه رو  وضعیتـی  چـه 
جـدی  تهدیـد  یـک  داعـش  مـن  به اعتقـاد 
علیـه همـه اقلیـم کردسـتان بـود و اگـر آنهـا 
بـا  شـوند،  مسـلط  اقلیـم  بـر  می توانسـتند 
مـا همـان کاری را می کردنـد کـه بـا ایزدی هـا 
کردنـد، همـان کشـتار و جنایت هایـی کـه بـا  

بـا مـا هـم می کردنـد.  آنهـا کردنـد 
تهدیـد  ُکردهـا  بـرای  تنهـا  داعـش  البتـه 
محسـوب نمی شـد، بلکـه خطـری بـرای همه 
بـود، یعنـی هـم برای ُکردها، هـم اعراب و هم 
آنهـا  جلـوی  بایـد  همیـن  بـرای  ایـران،  حتـی 
کـه  هرکـس  معتقـدم  مـن  و  می شـد  گرفتـه 
جلـوی  بایـد  اسـت،  خـودش  ملـت  دلسـوز 

می ایسـتاد. خطـر  ایـن 
 

مدیـون  داعـش  بـا  مقابلـه  ع  موضـو در   
هسـتیم ایـران 

کنیـم،  نـگاه  کـه  ردهـا 
ُ
ک تاریخـی  سـابقه  در 

بسـیاری  در  ایـران  بـا  رابطـه  در  می بینیـم 
ایـن  و  بـوده  زیـادی  نزدیکی هـای  مقاطـع، 
نزدیکـی بـه همـکاری و حتی مبارزه مشـترک 
هـم منجـر شـده اسـت؛ ازجملـه در همیـن 
قضیـه مقابلـه بـا داعـش کـه بـه  گفتـه خـود 
بـود  کشـوری  اولیـن  ایـران  ـردی، 

ُ
ک مقامـات 

کـه به کمک آمد، سـوابق نزدیکی و دوسـتی 
بازمی گـردد؟ کجـا  بـه  ایرانی هـا  بـا  شـما 

مـا بـا ایـران از همـان اولیـن روزهـای پیـروزی 
بودیـم.  ارتبـاط  در  شـاه  سـقوط  و  انقـالب 
فعالیـت  پیشـمرگه  به عنـوان  مـا  کـه  زمانـی 
سـر  بـر  شـاه  ایـران  در  کردیـم،  آغـاز  را  خـود 
خوبـی  موقعیـت  و  روابـط  و  بـود  قـدرت 

 . شـتیم ندا
ایـران  بـا  مـا  اسـالمی  جمهـوری  پیـروزی  بـا 
همکاری هـای  و  کردیـم  پیـدا  بهتـری  روابـط 
زیـادی بیـن ما صـورت گرفت. ایـن ایران بود 
کـه در بمبـاران شـیمیایی حلبچـه یـا جنایـت 

انفـال، مـردم مـا را پنـاه داد. 
همـه  کـه  نیسـتیم  مدعـی  البتـه 
مـا  خواسـت  مطابـق  ایـران  سیاسـت های 
بـوده اسـت امـا ایـران حـق زیـادی بـر گـردن 
شـرایط  بـا  ُکردهـا  کـه  زمـان  آن  دارد؛  ُکردهـا 
سـختی مواجـه بودنـد، اگـر ایـران دسـت مـا 
را نمی گرفـت و مـا را یـاری نمی کـرد منجـر بـه 
از ایـن جهـت  ُکردهـا می شـد و مـا  قتل عـام 

هسـتیم. مدیـون  آنهـا  بـه 
 

حملـه  عـراق  کردسـتان  بـه  داعـش  وقتـی 
ـردی از دوسـتان خـود بـرای 

ُ
کـرد، مقامـات ک

کمـک  درخواسـت  تهدیـد  ایـن  بـا  مقابلـه 
گفتـه  آنچـه  بنابـر  ایـران.  ازجملـه  کردنـد، 
شـده اسـت، ایـران و به ویـژه شـخص سـردار 
کـه  بودنـد  نیروهایـی  ازجملـه  سـلیمانی 
را  درخواسـت  ایـن  اول  سـاعات  همـان  در 
ایـران  طـرف  از  کمـک  ایـن  کردنـد،  اجابـت 

گرفـت؟ صـورت  چطـور 
بـه  دیگـر  بـار  مـا  هـم  داعـش  مسـاله  در 
ایـران مدیـون شـدیم، چـون ایـران بـا همـه 
کـرد.  حمایـت  مـا  از  داعـش  دربرابـر  قـدرت 
و  جلسـات  نشسـت ها،  درتمامـی  ایرانی هـا 
محـور  کـه  مـا  محـور  در  به ویـژه  عملیات هـا 

داشـتند.  حضـور  بـود،  دیالـه 
کنتـرل  روز  آخریـن  در  هسـت  یـادم 
داعـش  اشـغال  تحـت  کـه  جلـوال  مجـدد 
سـردار  حضـور  بـا  جلسـه ای  داشـت،  قـرار 
تـا  سـلیمانی در مقـر فرماندهـی برگـزار شـد 
تصمیـم بگیریـم چگونـه جلـوال و سـعدیه را 
آزاد کنیـم. در آن جلسـه یکـی از فرماندهـان 
ارشـد ایرانـی هـم بـا ما بـود که بعدها شـهید 
شـد )منظور سـردار شـهید حمیدرضا تقوی 
اسـت(. منطقه را بررسـی کردیم و صبح نبرد 
آغـاز شـد کـه موفـق هـم بودیـم و  مشـترک 
توانسـتیم منطقـه را پاکسـازی کنیـم. ایـران 
پشـتیبان  سـخت  شـرایط  ایـن  همـه  در 

بـود.  ُکردهـا 
داشـت.  منافعـی  هـم  ایـران  طبیعتـا  البتـه 
بـود،  مـا  دشـمن  کـه  بـه  میزانـی  داعـش 
و  مـا  درواقـع  بـود،  هـم  شـیعیان  دشـمن 
هـم  داشـتیم،  مشـترک  راهبـرد  یـک  ایـران 
منافعـش  پـی  در  خـود  اسـتراتژی  در  ایـران 
روابـط  و  هماهنگـی  بـه  مـا  هـم  و  بـود 
البتـه  داشـتیم.  نیـاز  ایـران  بـا  دوسـتانه 
ممکـن اسـت گاهـی اختالف نظـر هـم بـوده 

اسـت. طبیعـی  کـه  باشـد 
 

 سـردار سـلیمانی از همـان سـاعات اولیه 
حملـه داعـش به اربیـل رفت

آشـنا  سـلیمانی  سـردار  بـا  چقـدر  شـما 
؟ یـد د بو

در  هـم  آن  دیـدم،  را  او  یک بـار  تنهـا  مـن 
جلـوال  در  فرماندهـی  مقـر  در  نشسـتی 
هـم  دیگـری  افـراد  مـا،  از  بـه  غیـر  کـه  بـود 
سـنگاوی،  کاک محمـود   ، کاک بختیـار مثـل 
حضـور  هورامـی  کاک جمیـل  و  کاک عدنـان 
آزادسـازی  نبـرد  روز  آن  فـردای  داشـتند. 

جمهوری اسامی حق 
ردها دارد، 

ُ
زیادی بر گردن ک

ایران در بمباران شیمیایی 
حلبچه یا جنایت انفال، به 
مردم ما پناه داد. آن زمان 
که ُکردها با شرایط سختی 
مواجه بودند، اگر ایران 
دست ما را نمی گرفت و 
ما را یاری نمی کرد منجر به 
ردها می شد و ما 

ُ
قتل عام ک

از این جهت مدیون آنها 
هستیم
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آغـاز کردیـم. البتـه مـن مسـئولیتی  جلـوال را 
در پیشـمرگه نداشـتم و به  دلیل مسـئویت 
آن  در  می کـردم.  پیـدا  حضـور  آنجـا  حزبـی ام 
در  برادرانـم  بـا  هماهنگـی  بـرای  هـم  مقطـع 

دیـدم. آنجـا  را  او  و  داشـتم  شـرکت  نبـرد 
 

چـه  داشـتید،  کـه  برخوردهایـی  همیـن  در 
شـما  ذهـن  در  بیشـتر  ایشـان  از  ویژگـی ای  
باقـی مانـده اسـت، چـه به لحـاظ شـخصی و 

فرماندهـی؟ چـه 
داشـت،  سـاده ای  خیلـی  شـخصیت  او 
و  می کـرد  رفتـار  مـا  عیـن  مـا  بـا  تعامـل  در 
مـا  از  را  خـودش  مثـال  کـه  نبـود  این طـور 
بـود  طـوری  خلق وخـوی اش  بدانـد،  برتـر 
برقـرار  ارتبـاط  راحـت  و  سـریع  خیلـی  کـه 

 . د می کـر
بـود  افـرادی  اولیـن  جـزء  سـلیمانی  سـردار 
داعـش  حملـه  اولیـه  سـاعات  همـان  از  کـه 
بـه اربیـل رفـت و بـا ُکردهـا هماهنـگ شـد و 
همیـن جلـوی پیـش روی داعـش را گرفـت. 
بسـیار  سـلیمانی  سـردار  معتقـدم  مـن 
شـما  کـه  اسـت  چیـزی  آن  از  بزرگ تـر 
فکـرش را می کنیـد، حتـی شـیعیان هـم کـه 

حمایـت  آنهـا  از  بـود  الزم  کـه  هرکجـا  در  او 
را  سـردار  بایـد  چنانکـه  هنـوز  می کـرد، 
بـود  از شـهادت  تـازه بعـد  و  نمی شناسـند 
دسـت  از  بزرگـی  فـرد  چـه  شـد  معلـوم  کـه 

اسـت. رفتـه 
 

 خأل سردار سلیمانی به راحتی پر نمی شود
وقتـی خبـر شـهادت ایشـان را شـنیدید چـه 

احساسـی داشـتید؟
بـه  مـا  هـم  چـون  شـدم،  ناراحـت  بسـیار 
دوسـت  را  مـا  او  هـم  و  داشـتیم  عالقـه  او 
داشـت و در ناخوشـی ها بـه مـا کمـک کـرد. 
خیلـی  شـخصیتی  چنیـن  فقـدان  طبیعتـا 

اسـت.  ناراحت کننـده 
از دیـدگاه مـن، شـهادت سـردار سـلیمانی 
آنهـا  بـود.  سـنگینی  خسـارت  ایـران  بـرای 
فـردی را از دسـت دادنـد کـه به آسـانی خـأ 
را  نفـر  ایـران یـک  پـر نمی شـود.  حضـورش 
مثـل سـردار سـلیمانی داشـت، همان طـور 
یـک  تنهـا  اسـالمی  جمهـوری  تاریـخ  در  کـه 
نمی توانـد  هرکسـی  بـود.  خمینـی  )امـام( 
شـیعیان  باشـد.  سـلیمانی  شـهید  ماننـد 

مـرد بزرگـی را از دسـت دادنـد. 

یـک  بخواهیـد  اگـر   ، آخـر سـوال  به عنـوان 
کنیـد،  صحبـت  سـلیمانی  سـردار  بـا  جملـه 

گفـت؟ خواهیـد  چـه  او  بـه 
مـا  بـزرگ  بـرادر  شـما  سـلیمانی!  آقـای 
و  کردیـد  خدمـت  ُکردهـا  بـه  هسـتید، 
پشـتیبان مـا بودیـد. آشـنایی بـا شـما بـرای 

همیـن. بـود،  خوشـایند  مـا 

من معتقدم سردار 
سلیمانی بسیار بزرگ تر 
از آن چیزی است که شما 
فکرش را می کنید، حتی 
شیعیان منطقه هم 
هنوز  چنانکه باید او را 
نمی شناسند و تازه بعد از 
شهادتش بود که معلوم 
شد چه فرد بزرگی از دست 
رفته است 
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آغاز راه آغاز راه فرمانده فرمانده 
   در این گزارش به بازخوانی مسیر پر فراز 

و نشیبی که سردار قاسم سلیمانی در دوران 
دفاع مقدس گذراند تا زمانی که به یک فرمانده 

راهبردی تبدیل شد پرداخته ایم. 
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سـردار قاسـم سـلیمانی جـزو آخریـن نفراتـی 
بـود کـه بـه جمـع فرماندهـان ارشـد سـپاه در 
دوران دفـاع مقـدس پیوسـت و اجـازه پیـدا 
کـرد در جلسـات قرارگاهـی حضـور پیـدا کند.
دفـاع  در دوران  سـپاه  ارشـد  فرماندهـان 
راهبـردی،  دسـته  سـه  شـامل  مقـدس 
فرماندهـان  بودنـد.  تاکتیکـی  و  عملیاتـی 
صفـوی،  رحیـم  رضایـی،  محسـن  راهبـردی، 
علـی  و  رشـید  غالمعلـی  باقـری،  حسـن 
عملیاتـی  فرماندهـان  بودنـد.  شـمخانی 
فرماندهـان  و  قرارگاه هـا  فرماندهـان   ، نیـز
لشـکرها  و  تیپ هـا  فرماندهـان  تاکتیکـی، 

بودنـد.
قاسـم سـلیمانی تـا زمانـی کـه فرمانـده گـروه 
جلسـات  در  حضـور  امـکان  بـود،  ثـاراهلل 
فرماندهـان نداشـت و در آسـتانه عملیـات 
بـا  و   )61 فروردیـن  و  )اسـفند  المبیـن  فتـح 
ارتقـا گـروه ثـاراهلل بـه تیـپ، بـرای نخسـتین 
بـار در جلسـات فرماندهـی حضور پیـدا کرد.
سـپاه  تشـکیل  بـا  اگرچـه  سـلیمانی  قاسـم 
بـه  کرمـان  در  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران 
غائلـه  در  امـا  پیوسـت،  انقالبـی  نهـاد  ایـن 
عنـوان  بـه  و  نداشـت  حضـوری  کردسـتان 
مربـی آموزشـی در کرمـان فعالیـت داشـت. 
جنـگ  نخسـت  مـاه  هشـت   - هفـت  در 
در  وی  حضـور  از  نشـانی  نیـز  تحمیلـی 
در  چـه  تحمیلـی،  جنـگ  نبـرد  جبهه هـای 

نیسـت. جنـوب  در  چـه  و  غـرب 
گفتـه می شـود او بـرای نخسـتین بـار در بهـار 
نیروهـای  از  جمعـی   ،60 سـال  تابسـتان  یـا 
پاسـدار و بسـیجی کرمان را که خود آموزش 
داده بـود،  بـه جبهـه جنـوب و پـادگان گلـف 
گلـف  آورد.  شـهادت(  منتظـران  )پایـگاه 
 ) )اهـواز جنـوب  در  سـپاه  عملیـات  سـتاد 
برگـزار  آنجـا  در  فرماندهـی  جلسـات  و  بـود 
شـهرهای  از  کـه  هـم  نیروهایـی  می شـد. 
می شـدند،  جنـوب  عـازم  کشـور  مختلـف 
ابتـدا بـه گلـف می رفتنـد و سـپس در خطوط 
می شـدند. سـازماندهی  و  توزیـع  عملیاتـی 
شـاید قاسـم سـلیمانی آمده بود که برگردد؛ 
اما دیدار او با حسـن باقری در گلف موجب 
شـد تـا بـرای همیشـه در جبهه هـای جنـگ 
حسـن  شـیفته  سـلیمانی  شـود.  مانـدگار 
باقـری شـده بـود و فرماندهـی و منـش او را 
دوسـت داشـت. حسـن باقری به سـلیمانی 
محـور  در  تـا  داد  ماموریـت  نیروهایـش  و 
پدافنـدی  کـور مسـتقر شـوند و خـط  کرخـه 

تشـکیل دهنـد.

مـاه  آذر  کـه  القـدس  طریـق  عملیـات  در 
آزادسـازی بسـتان اجـرا  سـال 60 و بـا هـدف 
شـد، اولیـن تیپ هـای سـپاه شـکل گرفـت. 
گـردان  واحدهـای  بـا  آن  از  پیـش  تـا  سـپاه 
در  می کـرد.  پیـدا  حضـور  عملیات هـا  در 
عملیـات ثامن االئمـه کـه بـا هدف شکسـت 
آبـادان اجـرا شـد، 12 گـردان سـپاه  محاصـره 
داشـتند. حضـور  ارتـش  یگان هـای  کنـار  در 
تیپ هـای کربـال، امـام حسـین )ع( و عاشـورا 
حسـین  قربانـی،  مرتضـی  فرماندهـی  بـه 
( جعفـری، اولیـن  خـرازی و محمدعلـی )عزیـز
تیپ هایـی بودنـد کـه شـکل گرفتنـد. قاسـم 
القـدس  طریـق  عملیـات  در  سـلیمانی 
فرمانـده یکـی از گردان هـای تیـپ کربـال بـود 
کـه در آن عملیـات از ناحیـه دسـت مجـروح 
شـد. دسـتی کـه از پیکـر حـاج قاسـم سـالم 
عملیـات  در  کـه  بـود  دسـتی  همـان  مانـد، 

دیـد. جراحـت  القـدس  طریـق 
سـپاه  القـدس،  طریـق  عملیـات  از  پـس 
سـازمان رزم خـود را توسـعه داد و تیپ هـای 
رسـول  محمـد   27 تیـپ  جملـه  از  جدیـدی 
اهلل )ص( را تـا قبـل از عملیـات فتـح المبیـن 
قاسـم  نظامـی  یـگان  اسـتعداد  کـرد.  ایجـاد 
همچنـان  و  بـود  تیـپ  از  کمتـر  سـلیمانی 
گـروه رزمـی ثـاراهلل نامیـده می شـد، تـا اینکـه 
فتـح  عملیـات  از  قبـل  هفتـه  دو  حـدود 
المبیـن، بـا تـالش حسـن باقـری، گـروه رزمی 
ثـاراهلل بـه تیـپ ارتقـا یافـت و قـرار شـد امـور 
تـازه تاسـیس توسـط  تیـپ  ایـن  پشـتیبانی 
تیـپ امـام حسـین )ع( انجـام بگیرد. قاسـم 
، دو هفته قبل  سـلیمانی برای نخسـتین بار
از اجـرای عملیـات فتـح المبیـن در جلسـات 

پیـدا  حضـور  جنـگ  در  سـپاه  فرماندهـان 
کـرد.

جلسـات  در  کـه  بـار  نخسـتین  سـلیمانی 
از  بسـیاری  کـرد،  پیـدا  حضـور  فرماندهـان 
از  یکـی  از  او  نمی شـناخت.  را  فرماندهـان 
فرماندهـان کـه او را می شـناخت، خواسـت 
آن  از  سـلیمانی  کنـد.  معرفـی  را  تا دیگـران 
جلسـه بـا احمـد کاظمـی و دیگـر فرماندهان 

شـد. آشـنا 
 ،60 سـال  پایانـی  روزهـای  در  فرماندهـان 
بـرای  مقدمـات  آماده سـازی  مشـغول 
اجـرای عملیـات بـزرگ )عملیات هـای دوران 
دفـاع مقـدس بـا توجـه بـه وسـعت منطقـه 
تعییـن  اهـداف  و  درگیـر  نیروهـای  درگیـری، 
و  متوسـط  بـزرگ،  دسـته  به سـه  شـده 
المبیـن  فتـح  می شـوند(  تقسـیم  محـدود، 
اشـغالی  سـرزمین های  آزادسـازی  هـدف  بـا 
قاسـم  بودنـد.  خوزسـتان  اسـتان  شـمال 
حسـین  امـام  تیـپ  پشـتیبانی  از  سـلیمانی 
خجالـت  امـا  داشـت،  گالیه هایـی  )ع( 
می کشـید آن موضـوع را بـا حسـن باقـری در 

بگـذارد. میـان 

المبیـن  فتـح  عملیـات  در  ثـاراهلل  تیـپ 
قـدس،  قـرارگاه  زیرنظـر  تـا  یافـت  ماموریـت 
هدفـی را تصـرف کنـد و با الحاق با یگان های 
همجـوار مواضـع آزادشـده را تثبیـت کننـد و 
آن  در  امـا  بپردازنـد؛  پیشـروی  ادامـه  بـه 
نیروهایـش  و  سـلیمانی  قاسـم  عملیـات 
مانـور  و  برسـند  هـدف  بـه  نتوانسـتند 
شـد.  مواجـه  مشـکل  بـا  قـرارگاه  عملیاتـی 
در  حضـورش  اولیـن  در  سـلیمانی  قاسـم 
قامـت فرمانـده، موفق عمل نکـرد و همین 
موجب شـد تا برخی از فرماندهان راهبردی 
از  بگیرنـد، قاسـم سـلیمانی  سـپاه تصمیـم 
فرماندهـی تیـپ ثـاراهلل برکنـار و فـرد دیگـری 
جایگزیـن شـود؛ امـا حسـن باقـری از قاسـم 
سـلیمانی و اسـتعداد او دفـاع کـرد و از دیگـر 
فرماندهـان خواسـت تـا بـه او فرصـت داده 
اسـتعداد  و  توانمندی هـا  بتوانـد  تـا  شـود 

را نشـان دهـد. خـود 
عملیـات  در  ثـاراهلل  تیـپ  ناموفـق  عملکـرد 
قاسـم  کـه  نشـد  موجـب  المبیـن  فتـح 
بیـت  عملیـات  در  بکشـد.  کنـار  سـلیمانی 
و  مرحلـه ای  چنـد  عملیاتـی  کـه  المقـدس 
تیـپ  بـود،  خرمشـهر  آزادسـازی  هدفـش 
نقـش  کـه  شـد  مامـور  قـرارگاه ای  بـه  ثـاراهلل 
پشـتیبانی و فرعـی در عملیـات داشـت. در 

قاسم سلیمانی نخستین 
بار که در جلسات 
فرماندهان حضور پیدا 
کرد، بسیاری از فرماندهان 
را نمی شناخت. او از یکی 
از فرماندهان که او را 
می شناخت، خواست 
تا دیگران را معرفی کند. 
سلیمانی از آن جلسه 
با احمد کاظمی و دیگر 
فرماندهان آشنا شد.
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متوسـلیان،  احمـد  یگان هـای  عملیـات  آن 
برعهـده  را  اصلـی  نقـش  و...  کاظمـی  احمـد 

داشـتند.
قاسـم سـلیمانی و نیروهایـش در عملیـات 
بیـت المقـدس عملکـرد مناسـبی داشـتند؛ 
امـا همچنـان در تراز فرماندهـی فرماندهانی 
همچون احمد متوسـلیان، حسـین خرازی، 

احمـد کاظمـی و... نبود.
ایران پس از آزادسازی خرمشهر و در راستای 
اجـرای  بـه  اقـدام  متجـاوز  تنبیـه  سیاسـت 
عملیـات،  ایـن  کـرد.  رمضـان  بـزرگ  عملیـات 
عملیـات موفقـی بـرای ایران نبـود و رزمندگان 
ایرانـی مجبـور بـه عقب نشـینی شـدند. عـدم 
موفقیـت در ایـن عملیـات، اثر بسـیار بـدی بر 
روحیه فرماندهان گذاشـت. محسـن رضایی 
فرمانده کل سپاه دستور تشکیل جلسه ای 
با حضور تمامی فرماندهان داد. رضایی در آن 
جلسـه وضعیت جنگ و شـرایط فرماندهی و 
فرماندهـان  کـرد.  تشـریح  را  آن  سـختی های 
قاسـم  بودنـد.  رفتـه  فـرو  خـود  در  همچنـان 
سـلیمانی از میـان فرماندهـان برخواسـت و 
از فرماندهـی جنـگ حمایـت و اعـالم کـرد کـه 
فرماندهـان  کنـار  در  نیروهایـش  بـا  پایـان  تـا 

خواهـد ایسـتاد.
فرمانـده  اولیـن  جعفـری  فتـح اهلل  سـردار 
زرهی سپاه در خصوص آن جلسه می گوید: 
قاسـم  کـه  وقتـی  آن  ببخشـد.  را  مـن  »خـدا 
سـلیمانی برخواسـت و صحبـت کـرد، پیش 
همیشـه  یگانـت  کـه  تـو  آخـر  گفتـم،  خـودم 
عقـب اسـت، می خواهـی در کنـار فرماندهـی 
سـلیمانی  قاسـم  زمـان  بایسـتی؟ آن  جنـگ 
در  و  نبـود  قـدری  و  سرشـناس  فرمانـده 
جلسـات فرماندهـی، گوشـه ای می نشسـت 
از او چیـزی می خواسـتند، توضیـح  و هـرگاه 
می کـرد.«  ارائـه  را  گزارش هایـش  و  مـی داد 
بـا  و   62 سـال   در  جعفـری  اهلل  فتـح  البتـه 
نقـش  ثـاراهلل،  یـگان  زرهـی  واحـد  تقویـت 
لشـکر  بـه  ثـاراهلل  تیـپ  ارتقـا  در  مهمـی 
داشت. او به همراه غالمعلی رشید، محمد 
تابسـتان  در  حسـن طهرانی مقدم  و  باقـری 
حضـور  بـا  و  رفتنـد  کرمـان  بـه   62 سـال 
کرمـان  سـپاه  فرمانـده  از  سـلیمانی  قاسـم 
را  ثـاراهلل  یـگان  کرمـان،  سـپاه  تـا  خواسـتند 
پشـتیبانی بیشـتری کنـد تـا بـه لشـکر ارتقـا 
بـا برگـزاری جلسـاتی، موفـق  یابـد و باالخـره 
یـگان قاسـم سـلیمانی شـدند. تقویـت  بـه 
آرام  آرام  نیروهایـش  و  سـلیمانی  قاسـم 
در  و  دادنـد  نشـان  را  خـود  تدریـج  بـه  و 

درخشـیدند.  خـوش  بزرگـی  عملیات هـای 
لشـکر   ،)62 )اسـفند  خیبـر  عملیـات  در 
فرماندهـی  بـه  )ص(  اهلل  رسـول  محمـد 
در  مهمـی  نقـش  همـت  محمدابراهیـم 
مسـئولیت  و  داشـت  عملیـات  اجـرای 
کـه  طالئیـه  در  دشـمن  خـط  شکسـتن 
برعهـده  بـود،  عملیـات  محـور  مهمتریـن 
از  حساسـی  لحظـات  در  بـود.  لشـکر  ایـن 
)ص(  اهلل  رسـول  محمـد  لشـکر  عملیـات، 
نیازمنـد یـاری و کمـک شـد. همـت بـه سـراغ 
سـلیمانی،  قاسـم  رفـت.  سـلیمانی  قاسـم 
را  میرافضلـی  سـیدحمید  خـود  معـاون 
بـا همـت همـراه شـود و  تـا  مامـور سـاخت 
به لشـکر محمد رسـول اهلل کمک برسـانند 
کـه همـت و میرافضلـی در مسـیر رفتـن بـه 
گلولـه  اصابـت  بـا  مجنون جنوبـی  جزیـره 
خمپاره یا کاتیوشـایی به شـهادت رسیدند.
 لشـکر ثـاراهلل در عملیات های بـزرگ والفجر 
هشـت و کربـالی پنـج بـه یگان هـای اصلـی و 
خط شـکن تبدیل شـد و قاسـم سـلیمانی و 

پیروزی هـای  در  مهمـی  نقـش  نیروهایـش 
بسـیاری  داشـتند.  عملیـات  دو  ایـن 
قاسـم  درخشـش  اوج  فرماندهـان  از 
سـلیمانی را در ایـن دو عملیـات و عملیـات 
ارتفاعـات  در  کـه   )66 )اسـفند   10 والفجـر 

می داننـد. شـد،  شـمالغرب اجرا 
جنـگ،  نخسـت  نیمـه  در  سـلیمانی  قاسـم 
همچـون  فرماندهانـی  میـان  در  و  گمنـام 
احمـد  خـرازی،  حسـین  متوسـلیان،  احمـد 
اجـرای  عـدم  بـود.  ناشـناخته  و...  کاظمـی 
موفـق در عملیـات فتـح المبین نیـز کارنامه 
بـه  تدریـج  بـه  امـا  بـود،  کـرده  ضعیـف  را  او 
یکـی از فرماندهـان برجسـته دفـاع مقـدس 

شـد. تبدیـل 
سـردار سـلیمانی در سـال 76 و در مراسـم 
نیـروی  فرمانـده  عنـوان  بـه  خـود  معارفـه 
وارد  کـه  روزی  از  »مـن  گفـت:  سـپاه  قـدس 
در  چیـز  دو  همـواره  شـدم،  جنـگ  و  سـپاه 
کوله پشـتی خـود داشـتم. نخسـت تـوکل به 

اخـالص.« دوم  و  خـدا 



46

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

      گفت وگو با سردار محمود چهارباغی: 

 ماجرای 18 روز محاصره 
حاج قاسم در حلب 



47 دی 1399

  آشنایی در میدان جنگ
اینکـه  از  هسـتیم  سپاسـگزار  بسـیار 
تـا  دادیـد  قـرار  مـا  اختیـار  در  را  وقـت  ایـن 
آخـر  سـال  چنـد  کـه  شـما  بـا  گفت وگـو  در 
کنـار  در  نزدیـک  از  را  سـلیمانی  سـردار  عمـر 
کردیـد، بـه مـرور  کار  ایشـان بودیـد و بـا هـم 
شـخصیت ایشـان بپردازیـم. ایـن گفت وگـو 
جبهـه  حول و حـوش  بیشـتر  طبیعتـا 
کـه  حـوزه ای  یعنـی  بـود،  خواهـد  مقاومـت 
فعالیـت  سـال  چنـد  ایـن  در  هـم  بـا  شـما 
را  بحـث  بفرماییـد  اجـازه  اگـر  ولـی  داشـتید 
آشـنایی شـما بـا سـردار سـلیمانی  بـا نحـوه 
اول  نسـل  از  حضرتعالـی  کنیـم.  آغـاز 
در  هـم  توپخانـه  و  هسـتید  سـپاه  توپخانـه 
زمـان جنـگ به عنـوان یـک یگان پشـتیبان، 
تیپ هـا  و  لشـکرها  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط 
داشـت و سـردار سـلیمانی هم در آن مقطع 

بعدهـا  کـه  بودنـد  ثـاراهلل   41 تیـپ  فرمانـده 
کاری در  بـه لشـکر تبدیـل شـد. ایـن ارتبـاط 

داشـت؟  نقشـی  چـه  شـما  آشـنایی 
بزرگ مـرد  روان  و  روح  بـر  خـدا  درود 
سـپهبد  بزرگـوار  شـهید  مقاومـت،  خطـه 
بـا  بنـده  آشـنایی  سـلیمانی.  حاج قاسـم 
و  مقـدس  دفـاع  سـال های  بـه  ایشـان 
مهـران  منطقـه  در  »والفجـر3«  عملیـات 
گـردان  فرمانـده  زمـان  آن  مـن  برمی گـردد. 
هـم  ثـاراهلل   41 لشـکر  و  بـودم  توپخانـه 
عملیـات  مهـران  در  قالویـزان  منطقـه  در 
ثـاراهلل  لشـکر  پشـتیبان  مـا  گـردان  می کـرد. 

بـود. 
آن عملیـات، دشـمن بعثـی از ارتفاعـات  در 
پاییـن آمـده بـود و جاده مهـران را در تصرف 
حاج قاسـم  کـه  هسـت  یـادم  داشـت.  خـود 
خیلی آشـفته بود. از من پرسـید توپ هایت 

حدود سه سال پس از آغاز جنگ سوریه، درحالی که بخش زیادی از مناطق 
این کشور هنوز در تصرف داعش و دیگر مسلحان مخالف حکومت بود، تصمیم 

فرماندهان سپاه بر این می شود تا از رسته های مختلف زمینی برای حضور در این میدان 
استفاده کنند. 

تا آن مقطع، فرماندهان ایرانی عمدتا نقش مستشاری در سوریه داشتند ولی کم کم 
برخی نیروها-اگرچه محدود- برای مقابله با دشمن سرسخت تکفیری به سوریه اعزام 

می شوند. 
یگان توپخانه در میان دیگر رسته ها، نقش بسیار مهم و پررنگی در شکست داعش و 

دیگر گروه های مسلح نظیر جبهه النصره داشت و فرماندهی آن برعهده سردار »محمود 
چهارباغی« بود. 

سردار چهارباغی از فرماندهان نسل اول توپخانه سپاه و از همرزمان سرداران شهید 
حسن طهرانی مقدم و حسن شفیع زاده است که هشت سال فرماندهی توپخانه و 

موشکی نیروی زمینی را برعهده داشت. 
او سپس برای مدت کوتاهی به فرماندهی دانشگاه امیرالمومنین)ع( سپاه در اصفهان 

منصوب شد و اندکی بعد به پیشنهاد سردار محمدجعفر اسدی برای راه اندازی و 
فرماندهی یگان توپخانه در سوریه، به این کشور رفت. 

یگان توپخانه به فرماندهی وی، نقش موثری در بسیاری از عملیات ها ازجمله آزادسازی 
»نبل« و »الزهرا« داشت و سردار چهارباغی به واسطه عملکردش در این جنگ، نشان 

درجه یک نصر را که در حوزه پشتیبانی رزم اهدا می شود، با موافقت فرمانده معظم کل 
قوا دریافت کرد. 

سردار چهارباغی در گفت وگوی تفصیلی با تسنیم، به مناسبت اولین سالگرد شهادت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به بیان ناگفته هایی 
از این فرمانده شهید در سوریه و نقش موثر توپخانه در این جنگ پرداخته است که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید. 
)توضیح: در این گفت وگو به منظور رعایت مسائل امنیتی، از ذکر نام برخی افراد 

خودداری شده و در برخی موارد نیز از نام مستعار استفاده شده است.(

را  توپ هـا  موقعیـت  هـم  مـن  کجاسـت؟ 
نشـانش دادم. خواسـته او از ما این بود که 
هـر چقـدر می توانیـد آتش بریزید تا دشـمن 

بـر جـاده مسـلط نشـود. 

اختاف سنی شما با ایشان چقدر بود؟ 
ایشـان  و  هسـتم   1342 سـال  متولـد  بنـده 
متولـد سـال 1337. یعنـی پنـج سـال از مـن 

بودنـد.  بزرگ تـر 

 اولین بار قاطعیت او نظرم را جلب کرد
ایشـان  بـا  کـه  برخـوردی  اولیـن  همـان  در 
داشـتید، به خاطر داریـد که کدام ویژگی اش 
لحـاظ  بـه  چـه  شـد؟  برجسـته تر  نظرتـان  در 

فرماندهـی.  و  مدیریتـی  چـه  و  شـخصی 
قاطعیت و فرماندهی ایشـان. در آن شـرایط 
سـخت، دشـمن هجوم آورده بـود تا منطقه 
شـرایط  ایـن  در  ثـاراهلل  لشـکر  و  بگیـرد  را 
را  دشـمن  هجـوم  جلـوی  و  می رفـت  بایـد 
بیسـیم  بـا  دائمـا  حاج قاسـم  می گرفـت. 
و  مواضـع  در  اسـتقرار  بـرای  را  نیروهایـش 

می کـرد.  هدایـت  مهـران  جـاده  از  دفـاع 

می کردیـد  فکـر  آن  از  پـس  یـا  زمـان  آن  در 
بـه  سـلیمانی  قاسـم  بعـد،  سـال  چنـد  کـه 
یکـی  بـه  و  برسـد  دارد،  امـروز  کـه  جایگاهـی 
شناخته شـده ترین  و  محبوب تریـن  از 

شـود؟  تبدیـل  ایـران  فرماندهـان 
نـه، اصـال چنیـن تصـوری نداشـتم چـون در 
 ، قدرتـر لشـکرهایی  فرمانـده  زمـان  همـان 
از  رسـانه ای تر  و  شناخته شـده تر   ، باالتـر
حاج قاسـم بودنـد و فکـر نمی کـردم ایشـان 

برسـد.  هسـت،  االن  کـه  جایـی  چنیـن  بـه 

 ماموریت اول: بررسـی وضعیت توپخانه 
در سوریه

هـم شـما و هـم سـردار سـلیمانی در نیـروی 
زمینـی سـپاه خدمـت کردیـد و قاعدتـا بعـد 
نزدیکـی  و  دوسـتی  ایـن  بایـد  هـم  جنـگ  از 
سـال  در  ایشـان  باشـد.  کـرده  پیـدا  ادامـه 
شـما  و  شـدند  قـدس  نیـروی  فرمانـده   76
توپخانـه  فرمانـده  به عنـوان  بعدهـا  هـم 
سـپاه منصـوب شـدید. چطور گذار شـما به 

افتـاد؟  مقاومـت  جبهـه 
اینکـه هشـت سـال دفـاع مقـدس  از  پـس 
بـه پایـان رسـید، بنـده در مقطعـی فرمانـده 
و  شـدم  سـپاه  توپخانـه  گروه هـای  از  یکـی 
حـزب اهلل  نیروهـای  آمـوزش  مسـئولیت 
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مـا  بـه  هـم  موشـکی  و  توپخانـه  زمینـه  در 
واگـذار شـد. از اینجـا بـود کـه رفت وآمد ما به 
لبنـان شـروع شـد و بایـد یک سـری مجوزهـا 
نقطـه  اینجـا  می گرفتیـم.  حاج قاسـم  از  را 
اینکـه در سـال  تـا  بـود  مـا  همـکاری مجـدد 

شـد.  آغـاز  هـم  سـوریه  درگیری هـای   ،91
فرمانـده  همدانـی  ]شـهید[  آقـای  زمـان  آن 
کـه  داد  پیغـام  حاج قاسـم  بـود.  سـوریه 
بگوییـد چهارباغـی بیایـد وضعیـت توپخانـه 
ارتـش سـوریه را بررسـی کنـد و یـک گزارشـی 
بـه مـن بدهـد. مـن هـم به همـراه دو نفـر از 
همکارانـم بـه سـوریه رفتیـم تـا گزارشـی را که 

کنیـم.  تهیـه  بودنـد،  خواسـته 

بخش هـای  کـه  مقطعـی  در  درواقـع 
گسـترده ای از کشـور سـوریه دسـت داعش 
همـان  در  یعنـی  بـود؛  مسـلحان  دیگـر  و 

بحـران.  ع  شـرو ابتـدای  ماه هـای 
بلـه، حتـی بخش های زیادی از خود دمشـق 
هـم در دسـت آنهـا بـود و درصـدد محاصـره 
فـرودگاه دمشـق بودنـد کـه اگـر ایـن اتفـاق 
می افتـاد، مشـکالت خیلـی زیـادی بـه وجـود 

می آمـد. 
بـه مـا گفتنـد حاج قاسـم در دمشـق منتظـر 
شماسـت. از فرودگاه تا خود شـهر دمشـق 
مـا  اسـت.  فاصلـه  کیلومتـر   25 حـدود  هـم 
سـوار یـک ون شـدیم تـا بـه محـل مالقـات 
را  مـا  ماشـین  چندجـا   ، مسـیر در  برویـم. 
بودنـد  آمـده  جـاده  نزدیـک  بـه  یعنـی  زدنـد؛ 
دمشـق  به سـمت  کـه  را  ماشـین هایی  و 
ماشـین  چنـد  حتـی  می زدنـد.  می رفتنـد، 
شـده  کشـته  راننده هایشـان  کـه  دیـدم  را 
بودنـد و جنازه هایشـان کنار ماشـین افتاده 

بـود. 
اوضـاع  نمی دانسـت  هـم  ون  راننـده 
این گونـه اسـت. مـا هـم خبـر نداشـتیم کـه 
تروریسـت ها بخشـی از مسـیر را گرفته انـد. 
وقتـی تیرانـدازی شـد، تـازه فهمیدیـم کـه در 

افتاده ایـم.  دام 

راننده ایرانی بود؟ 
و  می کـرد  ترمـز  بایـد  یـا  راننـده  حـاال  بلـه، 
اگـر  چـون  نداشـت؛  امـکان  کـه  برمی گشـت 
ترمـز می کـرد او را می زدنـد و می گرفتنـد و یـا 
ایـن صـورت  کـه در  ادامـه مـی داد  رفتـن  بـه 
را  پایـش  فقـط  می کردنـد.  تیرانـدازی  هـم 
 80-170 سـرعت  بـا  و  بـود  گذاشـته  گاز  روی 
را  ماشـین  به طوری کـه  می رفـت،  کیلومتـر 

کـرد.  کنتـرل  می شـد  به سـختی 
یـک لحظـه دیدم ماشـین دارد چـپ می کند. 
بـه راننـده گفتـم یواش تـر بـرو. گفـت دارنـد 
مـا  شـاید  اینهـا  متوجهـم،  گفتـم  می زننـد. 
رانندگـی،  وضـع  ایـن  بـا  حتمـا  ولـی  بزننـد  را 

می کنـد.  چـپ  ماشـین 
یکی از همراهان در ماشـین اسـلحه داشت 
و شـروع بـه تیرانـدازی به بیـرون کرد تا اینکه 
نهایتـا بـه یـاری خـدا بـا اینکـه تیرهـای زیـادی 
آسـیبی  مـا  ولـی  بـود،  خـورده  ماشـین  بـه 

ندیدیـم و رد شـدیم. 

 مقـر فرماندهـی حاج قاسـم حـرم حضرت 
رقیـه)س( بود

بـه  را  مـا  دمشـق  در  بـود.  شـده  شـب 
خانـه ای بردنـد و خوابیدیـم تـا صبـح پیـش 
حـرم  در  حاج قاسـم  برویـم.  حاج قاسـم 
مقـر  درواقـع  بـود.  رقیـه)س(  حضـرت 
بـود.  داده  قـرار  آنجـا  را  فرماندهـی اش 
وقتـی او را دیـدم، در کمـال آرامـش در حـرم 
آقـای  می کـرد.  فرماندهـی  و  بـود  نشسـته 
همدانـی و آقـا )...( هـم آنجا حضور داشـتند. 

بـود.   91 سـال   9 ج  بـر دقیقـا 
مـن  از  حاج قاسـم  رفتـم.  ایشـان  خدمـت 
خواسـت تـا بـروم و از وضعیت توپخانه های 
ایشـان  بـه  و  کنـم  تهیـه  گزارشـی  سـوریه 

بدهـم. 
بـا هواپیمـا بـه الذقیـه رفتیم. در آنجا شـهید 
شـاطری را دیـدم و چنـد شـب باهـم بودیـم. 
وضعیـت  و  رفتیـم  هـم  دیگـر  جـای  چنـد 
شـدیم  متوجـه  و  دیدیـم  را  سـوریه  ارتـش 
تجهیـزات  و  اسـت  خـوب  تخصص شـان 
خوبـی هـم دارنـد ولـی مشـکل ایـن بـود کـه 
بخشـی از ارتـش سـوریه رفتـه و بـه دشـمن 
 ) آزاد )جیش الحـر ارتـش  پیوسـته بودنـد و 
را تشـکیل داده بودنـد. تـوپ و مهمـات بود 
امـا نیـرو نبـود کـه اینهـا را بـه کار بگیـرد. البته 
در برخی جاهـا تجهیـزات و توپ هـا را هـم بـا 

بودنـد.  بـرده  خودشـان 

اشـتباه  اگـر  نبـود،  بـد  هـم  تجهیزات شـان 
 . نکنـم

داشـتند،  خوبـی  و  کامـل  روسـی  تجهیـزات 
ازجملـه توپ هـای 130 م.م کـه هنـوز هم جزء 
بهترین توپ هاسـت. کاتیوشـاهای خوب و 
دقیـق زن و مهمـات خوبی هم داشـتند ولی 
کاربرهایشـان  کـردم،  عـرض  کـه  همان طـور 

رفتـه بودنـد. 

یـک گـزارش کامـل تهیـه کـردم و آن را ارائـه 
 1391 سـال  در  مـا  ماموریـت  کل  دادم. 

بـود.  همیـن 

آورده  را هـم  دیـدم حاج قاسـم دختـرش   
اسـت

ماموریت تان چقدر طول کشید؟ 
کارم تمـام  کـه  . چنـد روز بعـد  حـدود 15 روز
شد و خواستم به ایران برگردم، در هواپیما 
دوبـاره حاج قاسـم را دیـدم کـه دختـرش هـم 
کنـارش نشسـته بـود و از دمشـق بـه تهـران 

می آمدنـد. 
تعجـب کـردم. در آن شـرایط کـه دشـمن تـا 
پشـت دیوارهـای کاخ بشـار اسـد آمـده و بـه 
نزدیـک حـرم حضـرت زینـب)س( و حضـرت 
رقیـه)س( رسـیده و شـرایط بسـیار سـخت 
بـود، حاج قاسـم دختـرش را هـم آورده بـود؛ 
ایـن کـه آیـا همسـر و دیگـر فرزندانـش هـم 
فقـط  مـن  چـون  نمی دانـم  نـه،  یـا  بودنـد 

را دیـدم.  زینـب  دختـرش 
شـرایط آنقـدر سـخت و خطرناک بـود که من 
فکـر می کنـم خیلـی از افـراد در ازای پـول زیاد 
فقـط  و  برونـد  آنجـا  بـه  نبودنـد  حاضـر  هـم 
زیـارت کننـد امـا او بـا آرامـش آمـده، جلسـه 
می گـذارد، نیروهـا را هدایـت می کنـد و حتـی 

دختـرش را هـم بـا خـود آورده اسـت. 
خالصـه مـن بـه ایـران آمـدم و اینجـا هـم یک 

گزارشـی از وضعیـت سـوریه دادم. 

در  توپخانـه  راه انـدازی  دوم:  ماموریـت   
یه ر سـو

و  توپخانـه  فرماندهـی  از  مـن  بعـد،  مدتـی 
فرمانـده  و  رفتـم  زمینـی  نیـروی  موشـکی 
در  سـپاه  امیرالمومنیـن)ع(  دانشـگاه 
و  دارد  دانشـکده  چنـد  کـه  شـدم  اصفهـان 

اسـت.  زمینـی  نیـروی  آمـوزش  محـل 
دانشـگاه،  بـه  رفتـن  بـرای  مـن  روز  یـک 
کـه  بـودم  اصفهـان  بـه  کاشـان  اتوبـان  در 
تلفنـم زنـگ خـورد. شـماره عجیـب و غریبـی 
کـرد،  صحبـت  تـا  برداشـتم.  را  گوشـی  بـود. 
[ اسـدی اسـت.  آقـای ]سـردار شـناختم کـه 
کـه قبـال فرمانـده  )ابـو احمـد(  آقـای اسـدی 
فرمانـده  بـود  شـده  بـود،  زمینـی  نیـروی 

بـود.  دوسـت  هـم  بنـده  بـا  و  سـوریه 
اینجـا  و  هسـتم  سـوریه  مـن  گفـت  ایشـان 
بیایـی  داری  آمادگـی  آیـا  شـدم؛  مشـغول 
گفتـم  کنـی؟  راه انـدازی  را  اینجـا  توپخانـه 
بیایـم  آنجـا  بـه  کـه  اسـت  افتخاراتـم  از 
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دانشـگاه  بـه  کـه  هسـت  سـالی  یـک  ولـی 
را  آن  آمـده ام. گفـت مـن  امیرالمومنیـن)ع( 
آمـاده ای؟ گفتـم بلـه.  حـل می کنـم؛ خـودت 
)فرمانـده  پاکپـور   ] ]سـردار آقـای  بـا  ایشـان 
دیگـر  دوسـتان  و  سـپاه(  زمینـی  نیـروی 
رفتـن  بـا  خالصـه  بـود.  کـرده  صحبـت 
دانشـگاه  از  مـن  و  شـد  موافقـت  مـا 
سـه  دو  و  شـدم  تودیـع  امیرالمومنیـن)ع( 

رفتـم.  سـوریه  بـه  بعـد  روز 
آقـای اسـدی در سـوریه تصمیـم گرفتـه بـود 
تـا از رسـته ها اسـتفاده کنـد و بـرای توپخانـه 

هـم بنـده را پیشـنهاد داده بـود. 

چه تاریخی بود؟ 
یـادم هسـت وقتـی  آبـان سـال 93.  هشـتم 

بـود.  بـه سـوریه رسـیدم، شـب تاسـوعا 

یعنی تقریبا 2 سال پس از ماموریت اول. 
 بله، آقای اسدی که ما را دید، خیلی تحویل 
گرفـت و خوشـامد گفـت. پرسـیدم بایـد چـه 
کار کنـم؟ گفـت می خواهیـم توپخانـه اینجـا 
را راه انـدازی کنیـم. بعـد گفـت اول شـما یـک 
وضعیـت  تـا  بـزن  سـوریه  صحنـه  در  دوری 

دسـتت بیایـد و بعـد کار را شـروع کـن. 
آن موقـع  کـه  سـپرد  محمـد«  »ابـو  بـه  را  مـن 
فرمانـده »حمـاه« بـود و می خواسـت بـا یکـی 

دیگـر از دوسـتان بـه منطقـه بـرود. 
بـه  دمشـق  اتوبـان  اصلـی  جـاده  از  بخشـی 
بـرای  بـود.  مسـلحان  دسـت  در  حمـص 
همیـن قسـمتی از راه را از مسـیرهای فرعـی 
بـه  آنجـا  از  و  رسـیدیم  حمـص  بـه  تـا  رفتیـم 

رفتیـم.  حمـاه 
همان شب اول در حماه، »حسین بادپا« را 
دیـدم کـه به او »حسـین کرمونی« می گفتند. 
ابومحمـد کار داشـت و بـرای همیـن بـه مـن 
گفـت بـا حسـین ]بادپـا[ بـرو تـا مناطـق را بـه 
شـما نشـان بدهـد. او هـم مـن را بـه خطـوط 
مقـدم بـرد و جاهـای مختلـف را نشـانم داد. 
و  خانه هـا  روسـتاها،  مناطـق،  از  بسـیاری 

خیابان هـا ویـران شـده بودنـد. 
مسـلحان  دسـت  آن  از  قبـل  مناطـق  ایـن 
نـام  بـه  شـخصی  می گفـت  حسـین  بـود. 
»عقیـد ]سـرهنگ[ سـهیل« اینجـا را بـا تـوپ 

اسـت. گرفتـه  پـس  تانـک  و 
 

سهیل حسن معروف؟ 
نبـود.  اینقدرمعـروف  هنـوز  آن موقـع  بلـه، 

کـرد.  پیـدا  شـهرت  بعـدا 

منطقـه ای  بـه  را  مـن  سـپس  بادپـا  حسـین 
بـه نـام »تـل زین العابدیـن« و جاهـای دیگـر 
گفـت سـر  از همیـن مناطـق  یکـی  و در  بـرد 
»عبـداهلل اسـکندری« را اینجـا از بدنـش جدا 
کردنـد. او در جریـان یـک درگیـری روی یکـی 
را  او  و  بـود  آنجـا محاصـره شـده  از تپه هـای 
اسـت،  پاسـدار  فهمیدنـد  وقتـی  و  گرفتنـد 
و  کردنـد  نیـزه  بـاالی  و  بریدنـد  را  سـرش 
فیلمـش را هـم در فضـای مجـازی گذاشـتند 
مـا  وقتـی  کـه  بگوینـد  جهـان  همـه  بـه  تـا 
را  سـرش  این گونـه  بگیریـم  را  پاسـداری 
می بریـم. بعدهـا خیلـی تـالش شـد تـا پیکـر 

نشـدند.  موفـق  ولـی  بگیرنـد  پـس  را  او 
یکـی دو روز در حمـاه گشـتیم و بعـد از آن از 
جـاده حمـاه به اثریا به سـمت »اثریـا« رفتیم. 
اتوبـوس  یـک  جـاده  کنـار  دیـدم  مسـیر  در 
را  اتوبـوس  ایـن  سـوخته اسـت. مسـلحان 
شـب گذشـته با بسـتن جـاده گرفتـه بودند، 
هرچـه دولتـی، نظامـی و علـوی در آن بـود را 
سـربریدند و اتوبـوس را آتـش زدند و رفتند. 
می گفـت  آنجـا  فرمانـده  رسـیدیم.  اثریـا  بـه 
حاج قاسـم مـا را بـه اینجـا آورده تـا به سـمت 
 300 حـدود  کـه  برویـم  »رقـه«  و   » »دیرالـزور
بـه  محـال  آنجـا  بـه  رفتـن  و  اسـت  کیلومتـر 

می رسـید.  نظـر 
دو سـه شـب در اثریـا و در چادرهـا بودیـم. 
و  بودنـد  نگهبـان  هـم  فاطمیـون  بچه هـای 
هـر آن ممکـن بـود دشـمن آنجـا را بگیـرد و 
سـرمان را ببرنـد. مـن هم بـرای اولین بار بود 

آنجـا می رفتـم.  کـه 
حمـاه  از  ابومحمـد  شـد،  تمـام  کـه  کارمـان 
آمـد و مـا را بـه »حلب« بـرد که با فرمانده اش 
رفیـق بودیـم. مسـئول دفتـر فرمانـده حلب 
« رفتـه  گفـت االن نیسـت و بـه »شـیخ نجـار

کـه خـط درگیـری بـود. 
بـه شـیخ نجـار رفتیـم. دیدیـم اوضـاع خیلـی 
خـراب اسـت و همـه جـا ویـران شـده. بـرای 
رفتـن بـه حلـب، بایـد از یـک مسـیر طوالنـی 
طـول  نیـم  و  سـاعت  یـک  کـه  می رفتیـم 
 10 اصلـی  مسـیر  درحالی کـه  می کشـید، 
دقیقـه بـود ولـی نمی شـد از آنجـا رفـت. آنجـا 
)...( را دیـدم کـه در خـط به شـدت درگیـر بود. 
کـه  می دیـدم  را  انفجارهایـی  همزمـان 
شـبیه تـوپ بـود ولـی تـوپ نبودنـد. سـوال 
مسـلحان  گفتنـد  چیسـت؟  اینهـا  کـردم 
کپسـول های گاز 11 کیلویـی را پـر از سـاچمه 
بـا  و  می کننـد  و...  میـخ  و  آهـن  تکه هـای  و 
می کننـد.  پرتـاب  دست سـاز  وسـیله  یـک 

اسـمش را هـم »جهنمـی« گذاشـته بودنـد. 
وقتـی  یـا  نمی کـرد  عمـل  یـا  جهنمی هـا  ایـن 

درمـی آورد.  پـدر  می شـد  منفجـر 
دو شب در حلب ماندیم و در خطوط دوری 
زدیـم و توپخانـه  آنجـا را کـه یکـی از دوسـتان 
یـک  کردیـم.  بررسـی  بـود،  فرمانـده اش  مـا 
سـری بـه او زدیـم و بعـد بـه حمـاه برگشـتیم 
بـه  برگشـتیم  هـم  بعـد  شـب  دو  یکـی  و 
دمشـق. 10 روز ایـن بازدیدهـا طـول کشـید. 

 اولین عملیات در شیخ مسکین
چـه  پرسـید  و  دیـد  مـرا  اسـدی  آقـای 
و  زدیـم  را  دورهایمـان  مـا  گفتـم  کردیـد؟ 
آمـاده  گفـت  کردیـم.  هـم  را  بررسـی هایمان 
شـوید کـه قـرار اسـت در »شـیخ مسـکین« 

کنیـم.  عملیـات 

در جنوب
دمشـق  جنـوب  در  مسـکین  شـیخ  بلـه، 

 . سـت ا
دیـد،  کـه  را  مـن  آمـد.  هـم  حاج قاسـم 
چـه  حاج محمـود  گفـت  شـد.  خوشـحال 
توپخانـه  آمـدم  گفتـم  می کنـی؟  چـه  ؟  خبـر
کاری  خوبـه.  گفـت  کنـم.  راه انـدازی  را  اینجـا 
هـم کـردی؟ گفتـم بررسـی هایی کـردم. گفـت 
حـاال االن کـه قـرار اسـت در شـیخ مسـکین 
ارتـش  گفتـم  کـردی؟  چـه  کنیـم،  عملیـات 
سـوریه تعـدادی تـوپ دارد، هماهنـگ کردم 
کـه مـن بـه دیدگاه بـروم و از آنها درخواسـت 
آتـش کنـم و آنهـا هـم بـه مـن جـواب دهنـد؛ 
مـن  را  مهمات شـان  اینکـه  شـرط  بـه  ولـی 

بدهـم. 
گفـت مهمـات داری؟ گفتـم نـه. گفـت حـاال 
بگوییـد  گفتـم  کنـی؟  کار  چـه  می خواهـی 
نـه  داشـتم،  ماشـین  نـه  آنجـا  مـن  بیاورنـد. 
موتـور و نـه نیـرو. مقـداری مهمـات جـور کرد 
و بـه مـا داد و مـا هـم در اختیـار ارتـش قـرار 
دادیـم و دانه شـمار از آن گلولـه می گرفتیـم؛ 
و  گلولـه دادیـم  ارتـش سـوریه  بـه  مـا  یعنـی 
گفتیـم همیـن قـدر کـه درخواسـت می کنیـم 

بـرای مـا بزننـد. 
نوعی اقـدم[  رحیـم  ]سـردار  »ابوحسـین« 
عملیـات  مسـکین  شـیخ  در  می خواسـت 
و  دهـد  انجـام  سـوریه  ارتـش  بـا  مشـترکی 

بگیـرد.  را  مسـکین  شـیخ 
بـرای  حاج قاسـم  اولین بـار  هسـت  یـادم 
شناسـایی به همـراه شـهید »اهلل دادی« کـه 
آن زمـان مسـئول عملیـات سـوریه بـود، بـه 
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رفـت.  مسـکین  شـیخ 
بـه آقـای اهلل دادی گفتـم حاج قاسـم را بـرای 
و  اسـت  آلـوده  هنـوز  آنجـا   ، نبـر شناسـایی 
کنـم؛  کار  چـه  مـن  گفـت  نشـده.  پاکسـازی 
گفتـم  می بـرد.  را  مـن  او  نمی بـرم،  را  او  مـن 
خـب بگـو نمی شـود؛ گفت گـوش نمی دهد. 
کـه  بـروم  همراه شـان  خواسـتم  هـم  مـن 
حاج قاسـم اجـازه نـداد. مـن، آقـای اسـدی و 
چنـد نفـر دیگـر در آنجا ماندیم و حاج قاسـم 
خـودش بـا شـهید اهلل دادی و یکـی دو نفـر 
برگشـتند.  و  رفتنـد  بـرای شناسـایی  دیگـر 

ایـن اولیـن عملیـات مـا در شـیخ مسـکین 
کار  البتـه خیلـی هـم موفـق نبـود و  کـه  بـود 
آن  بـه  هـم  چیـزی  البتـه  نکردیـم.  خاصـی 
صـورت نداشـتیم؛ نـه توپخانـه ای کـه آتـش 
کـه  خوبـی  نیـروی  حتـی  نـه  و  بریـزد  خـوب 

کنـد.  عملیـات  بتوانـد 

  همه چیز را از دست رفته می دیدم
و  زدیـد  را  دورتـان  سـوریه  در  اینکـه  از  بعـد 
شـهرهای مختلـف را این بـار خیلـی دقیق تـر 
پیـش(  سـال  )دو  اول  بـار  از  مفصل تـر  و 
دیدیـد، برآوردتـان چـه بـود؟ اوضـاع را چطـور 

کردیـد؟  ارزیابـی 
خیلـی سـوال خوبـی کردیـد. واقعیتـش ایـن 
دیـدم.  دسـت رفته  از  را  همه چیـز  کـه  بـود 
هنـوز  بـود.  خـراب  خیلـی  سـوریه  اوضـاع 
اتفـاق خاصـی از طـرف مـا نیفتـاده بـود. البته 
یک سـری کارهایـی کـرده بودنـد ولـی حضـور 
مـا در حـد مستشـاری بود. این طـور نبود که 
مثـال نیـروی زیـادی آورده باشـند و نیروهـای 
مـا وارد عمـل شـوند. هرچنـد همیـن تعـداد 
نیـروی کـم هـم روحیـه ارتـش سـوریه را بـاال 

بـرده بـود. 
در  بودنـد.  نیامـده  هـم  روس هـا  هنـوز 
حـرم  اطـراف  در  تعـدادی  هـم  دمشـق 
و  آنجـا  در  و  بودنـد  زینـب)س(  حضـرت 
فـرودگاه امنیـت را برقـرار کـرده بودنـد اما کار 

بـود.  نشـده  انجـام  خاصـی 

برآوردتان را به کسی هم گفتید؟ 
)سـردار  احمـد  ابـو  فرماندهـی  مـدل  نـه، 
اسـدی( ایـن نبـود. او مـن را به سـوریه آورده 
هـم  مـن  بـه  بینـدازم.  راه  توپخانـه  تـا  بـود 

بگـو.  داشـتی  الزم  چیـزی  اگـر  گفـت 
جلسـه ای  دمشـق  در  حاج قاسـم  روز  یـک 

برگـزار کـرد و گفت ما باید در جنوب دمشـق 
سـیاق  و  سـبک  بـا  موفـق  عملیـات  یـک 
دهیـم.  انجـام  مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت 
حضرت آقـا  از  و  رفـت  ایـران  بـه  سـپس 
همـه  حاج قاسـم  گرفـت.  را  الزم  اجازه هـای 
می کـرد.  هماهنـگ  حضرت آقـا  بـا  را  کارهـا 
بـود.  خوشـحال  خیلـی  برگشـت  وقتـی 
تعـدادی از نیروهـای پاسـدار را هـم بـا خـود 
آورد و بـه مـا گفـت شـما هـم نیـرو بیاوریـد. 
مـا هـم تعـدادی نیـرو آوردیـم. اولین بـار سـه 
نفـر از دوسـتان و چنـد نفـر دیگـر از توپخانـه 
لشـکر  و  بن ابیطالـب)ع(  علـی   17 لشـکر  و 

امـام حسـین)ع( بـه کمـک مـن آمدنـد. 
راه انـدازی  آموزشـگاه  یـک  قـدم،  اولیـن  در 
کردیـم و نیروهـا را آمـوزش دادیـم. روزهـا بـه 
پـادگان ارتـش می رفتیـم، آمـوزش می دادیم 
نیروهـا  شـب ها  و  برمی گشـتیم  سـپس  و 
بـا  کار  همزمـان  و  می گرفتنـد  یـاد  عربـی 
آمـوزش  هـم  را  سـوریه  ارتـش  توپ هـای 
تـوپ  تعـدادی  سـوریه  ارتـش  می دیدنـد. 
بـه مـا داده بـود و مـا بـا همان هـا دو گـردان 

انداختیـم.  راه  عملیـات  بـرای  توپخانـه 
از  تعـدادی  گفـت  مـن  بـه  حاج قاسـم 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

بسـیجی های دمشـق را بگیر و آموزش بده. 
تعـدادی  دادیـم.  آمـوزش  و  آوردیـم  را  آنهـا 
)نیروهـای  فاطمیـون  بچه هـای  از  هـم 
ایـن  خالصـه  دادنـد.  مـا  بـه  را  افغانسـتانی( 
خـود  و  دادیـم  سروسـامان  را  گـردان  دو 

می کـرد.  نظـارت  مـدام  هـم  حاج قاسـم 
اسـت؟  آمـاده  توپخانـه ات  پرسـید  روز  یـک 
یـک  بـود.   1393 سـال  زمسـتان  بلـه.  گفتـم 
عملیـات طراحـی کـرد کـه طـی آن بایـد مـا زیـر 
بـه  جـوالن،  ارتفاعـات  در  اسـرائیلی ها  دیـد 
عملیـات  آنجـا  و  می رفتیـم  دمشـق  جنـوب 
معلـوم  کـه  را  هـدف  تعـدادی  و  می کردیـم 

می گرفتیـم.  بـود،  شـده 
شناسـایی  هـم  مـن  شـد.  شـروع  عملیـات 
انجـام دادم.  را  انتخـاب و اشـغال موضـع  و 
نیروهـا پـای توپ ها رفتنـد و برایمان از ایران 
فقـط  سـوریه  ارتـش  آوردنـد.  مهمـات  هـم 
می گفـت  و  نمـی داد  مهمـات  و  داد  تـوپ 

از مـن، بقیـه از شـما.  تـوپ 

چرا؟ 
داشـتند،  هـم  آنچـه  نداشـتند.  مهمـات 
خیلـی  می کردنـد.  اسـتفاده  خودشـان 
سـخت بـود کـه از ایـران بـا هواپیمـا مهمـات 
بیاوریـم و در فـرودگاه دمشـق پیاده کنیم و 
از آنجـا مهمـات را پـای توپ هـا و کاتیوشـاها 
آمـاده  ببریـم. بـه هرشـکلی بـود، مـا اینهـا را 
دادیـم.  هـم  را  الزم  آموزش هـای  و  کردیـم 

بودنـد.  آمـاده  نیروهـا 
مناطـق  بـود  قـرار  عملیـات  ایـن  در 
را  »تل قریـن«  و  »الحباریـه«  »دیرالعـدس«، 
بلندی هـای  پاییـن  در  وسـیعی  گسـتره  کـه 
جوالن و در جنوب دمشق بود، می گرفتیم. 
عملیـات شـروع شـد. حاج قاسـم گفـت یـک 
ریختـم.  بریـز و مـن هـم  آتـش تهیـه خـوب 
می کـرد  شـلوغ  خیلـی  هـم  سـوریه  ارتـش 
حاج قاسـم  شـب  می ریختنـد.  آتـش  و 
به همـراه آقـای اسـدی بـه دیـدگاه آمـد و بـه 
کیـه؟  دسـت  آتـش  خبـره؟  چـه  گفـت  مـن 
اینهـا  چـرا  پـس  گفـت  منـه.  دسـت  گفتـم 
نگـران  گفتـم  می کننـد؟  شـلوغ  اینقـدر 
گفـت  اسـت.  مـن  دسـت  آتـش  نباشـید 
را  آتـش  االن  هسـت،  تـو  دسـت  آتـش  اگـر 
قطـع کـن. مـن هـم پشـت بیسـیم بـه همـه 
آتشـبارها اعـالم کـردم. بالفاصلـه قطـع شـد. 
گفـت  و  داد  نشـان  را  منطقـه ای  یـک  بعـد 
حـاال بگـو آنجـا را بزننـد. همیـن اتفـاق افتـاد. 

شـد.  راحـت  خیالـم  گفـت  بعـدش 
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آن شـب آتـش خوبـی ریختیم ولـی نیروهای 
مقـر  نرفتنـد.  دیرالعـدس  داخـل  بـه  پیـاده 
»تل غرابـه«  نـام  بـه  جایـی  در  مـا  فرماندهـی 
بـود. صبـح دیـدم حاج قاسـم خیلـی عصبانی 
بـا  بودنـد.  نرفتـه  جلـو  نیروهـا  چـون  اسـت 
و  شـوند  ماشـین  سـوار  تـا  آمـد  ابواحمـد 
بـودم.  ایسـتاده  پله هـا  بـاالی  مـن  برونـد. 
کـه  می کردنـد  صحبـت   هـم  بـا  داشـتند 
بـا  بیسـیم  ابواحمـد  گفـت  و  آمـد  نفـر  یـک 
بیسـیم  پـای  اسـدی  آقـای  دارد.  کار  شـما 
رفـت و بالفاصلـه خوشـحال برگشـت و بـه 
حاج قاسـم گفـت: »خبـر دادنـد دیرالعـدس 

شـد.« آزاد 
حاج قاسـم خیلـی خوشـحال شـد و گفـت به 
حاج قاسـم  گفتـم  مـن  برویـم.  دیرالعـدس 
کجـا  نشـده،  پاکسـازی  هنـوز  آنجـا  نـرو. 
می خواهـی بـروی؟ گفـت نـه، مـا می رویـم، تـو 

بیـا.  و  بـردار  دیده بـان  یـک  هـم 
دیرالعـدس هنـوز پاکسـازی نشـده بـود ولی 
ابوحسـین بـه آنجـا رفته و در وسـط شـهر در 
هنـوز  بـود.  زده  را  خـودش  مقـر  خانـه،  یـک 
بـود  ممکـن  یعنـی  بودنـد  آلـوده  خانه هـا 

آنجـا باشـد.  دشـمن در 
وقتـی مـن بـا ماشـین بـه آنجا رسـیدم، دیدم 
خ  حاج قاسـم دارد بـا یـک موتـور در شـهر چـر
می زنـد. بـه او گفتـم ببیـن همـه اینجـا را مـا با 

آتـش توپخانـه زدیم. 
آزاد شـد. چنـد شـهید  خالصـه دیرالعـدس 
و مفقـود هـم دادیـم مثـل شـهید عبداللهی 
آزاد  از بچه هـای تبریـز ولـی منطقـه وسـیعی 
شـد و مقـداری غنیمـت و کشـته از دشـمن 
گرفتیـم و رسـانه های سـوری هـم خیلی روی 
باعـث  اینهـا  کردنـد.  مانـور  عملیـات  ایـن 
شـد ارتـش سـوریه روحیـه بیشـتری بگیـرد 
در  هـم  عملیـات  محـل  اینکـه  خصوصـا 
جنـوب دمشـق و یـک جای حسـاس بود که 

می شـد.  وصـل  اسـرائیل  بـه  عقبـه اش 
بـود.  مـا  موفـق  عملیـات  اولیـن  ایـن 
بـود.  خوشـحال  خیلـی  هـم  حاج قاسـم 
از نیروهـا  آمـد و  پـای توپ هـا  ابواحمـد هـم 

کـرد.  تشـکر 
و  گذاشـتیم  آنجـا  را  توپ هایمـان  هـم  مـا 
رفتیـم.  دیگـر  جـای  یـک  بـه  عملیـات  بـرای 
دور و بـر حـرم حضـرت زینـب)س( و حضرت 

بـود. شـده  عملیات هایـی  هـم  رقیـه)س( 
 

 ناگهان همه چیز فرو ریخت
در  ابوحسـین   ،94 سـال  بهـار  در 

« عملیاتـی کـرد کـه منطقـه ای  »بصری الحریـر
نشـد.  ولـی  کنـد  آزاد  را 

می رفـت،  پیـش  خـوب  خیلـی  داشـت  کار 
نیروها منطقه وسـیعی را هم اشـغال کردند 
و پیروزی هـای بسـیار خوبـی بـه دسـت آمـد 
امـا ناگهـان ظهـر منطقه فروریخـت و نیروها 
هـر کجـا را کـه گرفتـه بودنـد، رهـا کردنـد و بـه 

عقـب برگشـتند. 
بـا  را  مـن  اول  روزهـای  کـه  بادپـا«  »حسـین 
خـود بـه حمـاه بـرده بـود و حاج قاسـم خیلـی 
یادمانـش  هـم  االن  و  داشـت  عالقـه  او  بـه 
همیـن  در  اسـت،  حاج قاسـم  مـزار  نزدیـک 

شـد.  شـهید  بصری الحریـر 
درحالی کـه  بـود؛  سـختی  روز  خیلـی 
پیروزی هـای خوبی کسـب شـده بـود و همه 
می شـود،  آزاد  منطقـه  کـه  بودنـد  مطمئـن 

فروریخـت.  جبهـه  ناگهـان 

دلیلش چه بود؟ 
کـه  یک سـری دالیـل نظامـی و فنـی داشـت 
بـه  یـک  پرسـید،  را  علـت  حاج قاسـم  وقتـی 
یـک دالیـل را به ایشـان گفتـم و خیلی از آنها 

را هـم قبـول کـرد. 
در کل عملیـات خوبـی نبـود. مثـل هشـت 
سـال دفـاع مقـدس مـا کـه در خیلـی از جاهـا 
بـا فتوحاتـی تـوأم بـود ولـی بعضـی مواقع هم 
نتوانسـتیم آن گونه که باید و شـاید پیروزی 
هـم  بصری الحریـر  بیاوریـم.  دسـت  بـه 
به عنـوان  آن  از  همیشـه  و  بـود  همان طـور 
یـاد  عدم الفتـح  بـا  تـوأم  و  بـد  عملیـات  یـک 
از  نفـر  چنـد  عملیـات  ایـن  در  می کنیـم. 

شـدند.  شـهید  هـم  اهـواز  بچه هـای 
بـود  این گونـه  اوضـاع  مدتـی  هرحـال  بـه 
بـه  دسـت  سـوریه  در  مختلـف  مناطـق  کـه 
می گرفـت  دشـمن  گاهـی  می شـد؛  دسـت 
خبـر  اینکـه  تـا  می گرفتیـم  مـا  گاهـی  و 
دادنـد مسـلحان درحـال آمـدن بـه سـمت 
 )94 )بهـار  مقطـع  آن  در  -کـه  »ادلـب« 
می خواهنـد  و  هسـتند  بـود-  مـا  دسـت 

بگیرنـد.  را  آنجـا 
بـه مـن گفتنـد توپ هـا را بـه آنجـا ببـرم. مـن 
هـم تعـدادی از نیروهـا و توپ هـا را از الذقیـه 
»ابـو  آقـای  و  فرسـتادم  ادلـب  بـه  حمـاه  و 

آنجـا قـرار دادم.  را هـم فرمانـده  سـعید« 

 آخریـن حضـور شـهیدی کـه می خواسـت 
داماد شـود

یـک نیرویـی داشـتیم به نـام »حامـد جوانی« 

را  توپ هـا  از  یکـی  او  بـود.  تبریـز  بچـه  کـه 
آورده بـود و به شـدت به سـمت  کنـار جـاده 
و  بودنـد  گرفتـه  را  ادلـب  کـه  مسـلحانی 
و  »الذقیـه«  به سـمت  پیشـروی  درحـال 
و  می کـرد  شـلیک  بودنـد،  »سـهل الغاب« 
تعـداد زیـادی از آنهـا را بـا آتـش همیـن تـوپ 

بـرد.  بیـن  از 
مسـلحان وقتـی دیدنـد این تـوپ مانع عبور 
از  و  ارتفاعـات  روی  از  مخفیانـه  آنهاسـت، 
البـه الی درختـان، بـا یـک موشـک مالیوتـکا 
بیـن  موشـک  کردنـد.  شـلیک  او  به سـمت 
شـد.  منفجـر  جوانـی  حامـد  صـورت  و  تـوپ 
آنهـا هـم از ایـن صحنـه فیلمبـرداری کردنـد 

آن را منتشـر کردنـد.  و 
بـه مـا خبر دادند حامد جوانی مجروح شـده 
فـالح زاده(  )سـردار   » »ابوباقـر و  مـن  اسـت. 
خودمـان را بـه بیمارسـتان الذقیه رسـاندیم 
و  شـده  قطـع  دسـتش  دو  هـر  دیدیـم  و 
فقـط  و  بـود  شـده  نابینـا  چشـم هایش 
قلبـش کار می کـرد. خواسـتیم او را از الذقیـه 
بـه دمشـق بیاوریـم؛ گفتند نمی شـود، اگر او 
را در هواپیمـا بگذاریـد یـا به هرشـکلی تکان 
دهیـد، از دسـت مـی رود، بایـد چنـد روز صبـر 
بـود و وزنـش سـه  کـرده  بـاد  کنیـد. بدنـش 
برابـر شـده بـود. معلـوم بـود کـه دیگـر زنـده 

نمی مانـد. 
بـرادرش  و  مـادر  و  پـدر  و  کردیـم  هماهنـگ 
بـرای دیدنـش به الذقیه آمدنـد و مدتی بعد 
کـه کمـی بهتـر شـد، او را بـه دمشـق و پس از 
آن بـه تهـران آوردیـم ولـی مدتـی بعـد شـهید 
شـد و االن هـم در گلـزار شـهدای تبریز دفن 

است. 
بـود.  شـجاعی  و  رعنـا  خـوب،  جـوان  خیلـی 
عملیـات  در  هـم  قبـال  بـود.  هـم  مجـرد 
دیرالعـدس بـا بنـده همـکاری می کـرد. وقتی 
مـی روی؟  کجـا  گفتـم  بـرود،  می خواسـت 
برایـش  شـوم.  دامـاد  می خواهـم  گفـت 
یکدسـت کـت و شـلوار خریـدم و گفتـم ایـن 
هـم هدیـه مـن بـه تـو کـه می خواهـی دامـاد 

شـوی. 
تبریـز  در  کـه  کـرد  تعریـف  برایـم  خـودش 
خانـواده  و  بـود  رفتـه  خواسـتگاری  بـه 
ایـن  شـرط مان  بودنـد  گفتـه  دختـر 
هـم  او  نـروی.  جبهـه  بـه  دیگـر  کـه  اسـت 
و  مـی روم  دیگـر  یک بـار  پـس  بـود  گفتـه 
را  ایـن  و  آمـد  دیگـر  یک بـار  برمی گـردم. 
برنگشـت؛  دیگـر  ولـی  کـرد  تعریـف  برایـم 

شـاد.  روحـش 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

  حاج قاسـم مامـور بـه آزادی نبـل و الزهـرا 
شد

روسـتای  دو  آزادی  عملیـات  در  بایـد  شـما 
»ُنُبـل« و »الزهـرا« در زمسـتان سـال 94 هـم 
حضـور داشـته باشـید. ایـن عملیـات چطـور 
دو  ایـن  توانسـتید  چطـور  و  شـد  انجـام 

کنیـد؟  آزاد  محاصـره  از  را  روسـتا 
مـردم نبـل و الزهـرا بـه حضرت آقـا نامـه داده 
بودنـد کـه چنـد سـال اسـت مـا در محاصـره 
هسـتیم، فکـری برایمـان بکنیـد. حضرت آقـا 
هـم بـه حاج قاسـم گفتـه بـود بـرو ببیـن چـه 

کار می شـود کـرد. 
چهـار  »الزهـرا«  و  »نبـل«  »کفریـا«،  »فوعـه«، 
هسـتند.  سـوریه  در  شیعه نشـین  شـهر 
اجـازه  حضرت آقـا  از  و  رفـت  حاج قاسـم 
را  عملیاتـی  و  آورد  نیـرو  تعـدادی  و  گرفـت 
حلـب  جنـوب  در   1394 سـال  زمسـتان  در 

کـرد.  طراحـی 

ولـی  ببـر  نیـرو  حاج قاسـم:  بـه  آقـا  تاکیـد   
بـده کـم  زخمـی  و  شـهید 

تـا  حاج قاسـم  بـود.  سـختی  عملیـات 
جلسـه  چنـد  و  چندیـن  شـب  نیمه هـای 
گفـت  و  آمـد  تهـران  از  روز  یـک  گذاشـت. 
فالنـی و فالنـی بیاینـد و ازجملـه کسـانی کـه 
جلسـه  یـک  بـودم.  مـن  بیایـد،  بـود  گفتـه 
بـه  حضرت آقـا  گفـت  و  گذاشـت  چندنفـره 
آزادی  بـرای  نیـرو  تعـدادی  داده  اجـازه  مـن 
نبـل و الزهـرا و مناطـق اطـراف حلـب و ادلب 
تمـام  امـا  ببـر  نیـرو  فرمودنـد  ولـی  بیـاورم 
تالشـت را بکـن شـهید و زخمـی کـم بدهـی. 
راهـکار  ببینـم  تـا  کـردم  جمـع  را  شـما  مـن 
اینکـه شـهید و زخمـی کـم بدهیـم، چیسـت 

کنیـم.  کار  چـه  بایـد  و 
هرکـدام از دوسـتان نظرات شـان را گفتنـد و 
کـه شـد،  کـرد. نوبـت مـن  هرکـس صحبتـی 
گفتـم مـا بـه جـای نفـر می توانیـم از مهمـات 
اسـتفاده کنیـم. اگـر بـه مـا مهمـات و تـوپ 
بیشـتری بدهیـد می توانیـم این مناطـق را با 

شـهید و زخمـی کـم آزاد کنیـم. 
مرکـز  گفتـم  می کنـی؟  کار  چـه  پرسـید 
)مهپـا(  آتـش  پشـتیبانی  و  هماهنگـی 
تطبیـق  همـان  گفـت  می دهـم.  تشـکیل 
را  آتش هـا  همـه  بلـه،  گفتـم  جنـگ؟  زمـان 
 ، ؛ هواپیمـا، هلیکوپتـر در اختیـار مـن بگـذار
توپخانـه و خمپـاره. مـن در مرکـز هماهنگـی 
بـا هـم  را  آتش هـا  آتـش همـه  و پشـتیبانی 
خیلـی  می دهـم  قـول  و  می کنـم  هماهنـگ 

از جاهـا را بـا آتـش بگیریـم، به طوری کـه نیـاز 
کمـی بـه نیـرو باشـد. بعـد نیـرو بـرود و آنجا را 
بگیـرد؛ بـه شـرط اینکـه دسـتم را بـا مهمـات 

کنیـد.  پـر 
همیـن  تـو  گفـت  کـرد.  قبـول  حاج قاسـم 
می کنـم.  کمکـت  هـم  مـن  بکـن  را  کار 
حاج قاسـم وقتـی می گفـت کاری را می کنـم، 
واقعـا می کـرد و اگـر می خواسـت بگویـد نـه، 

می گفـت.  صراحتـا 
پشـتیبانی  و  هماهنگـی  مرکـز  بالفاصلـه 
آتـش یـا همـان »مهپـا« را که شـما هم آمدی 
همـه  و  دادیـم  تشـکیل  دیـدی،  را  آنجـا  و 

کردیـم.  هماهنـگ  را  آتش هـا 

می خواسـتید،  کـه  را  مهماتـی  حاج قاسـم 
می کـرد؟  تهیـه  چطـور 

وقتـی  داشـت.  زیـادی  قـدرت  حاج قاسـم 
حلـب  همـان  از  می کردیـم،  نیـاز  اعـالم 
زنـگ  ایـران  در  دفـاع  وزیـر  بـه  مسـتقیم 
مـی زد و می گفـت فـالن مهمـات را کـم داریـم 
چـه  االن  نبـود  مهـم  بفرسـتید.  برایمـان  و 
بـا  به گونـه ای  اسـت.  شـبانه روز  از  سـاعتی 
مسـئوالن درجه یک کشـور صحبت می کرد 
کـه انـگار نیـروی تحـت امـرش هسـتند. این 
همـه  بـود.  حاج قاسـم  فرماندهـی  قـدرت 
هـم بـه حرفـش گـوش می کردنـد چـون هـم 
خـودش فرمانده میدانی جمهوری اسـالمی 
بـود و هـم حضرت آقـا محکـم از او حمایـت 
می کردنـد و حاج قاسـم هـم از ایـن حمایـت 
اهـداف  تـا  می کـرد  را  اسـتفاده  حداکثـر  آقـا 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران را به خوبـی در 

کنـد.  پیـاده  میـدان 
حضرت آقـا فرمـوده بودند که باید با حداقل 
را  فتوحـات  بیشـترین  شـهید،  و  زخمـی 
داشـته باشـید. حاج قاسـم می خواست این 
مشـورت  همـه  بـا  کنـد.  پیـاده  میـدان  در  را 
می کـرد کـه چـه کنیـم تـا خواسـته حضرت آقـا 

محقـق شـود. 
یـک  حلـب  جنـوب  در  و  گرفـت  را  نظـرات 
»عبطیـن«،  منطقـه  در  بـزرگ  عملیـات 
و  »شـغیدله«  »بـالس«،  »صباغیـه«، 

شـد.  انجـام   » »الحاضـر
الحاضـر  بـه  اینکـه  از  قبـل  هسـت  یـادم 
برویـم، مـرا صـدا زد و بـا خـود بـه دروازه هـای 
را  دسـتش  بـود.  مقـدم  خـط  کـه  بـرد  شـهر 
را  جـاده  آن  حاج محمـود  گفـت  و  کـرد  دراز 
بـزن تـا اینها )مسـلحان( فـرار نکنند و کمک 
صحنـه  در  خـودش  نیایـد.  برایشـان  هـم 

کنیـم.  کار  چـه  کـه  مـی داد  نشـان  و  می آمـد 
خوبـی  آتـش  آنقـدر  دادم.  انجـام  هـم  مـن 
ریختـم و آنقـدر نیروهـا جانانـه جلو رفتند که 

شـد.  خوشـحال  خیلـی  حاج قاسـم 
یـک  بـاالی  رفـت  شـد،  فتـح  الحاضـر  وقتـی 
نیروهـا  بـرای  و  ایسـتاد  وانـت  ماشـین 
هلهلـه  هـم  آنهـا  کـرد.  سـخنرانی  عربـی  بـه 
هـم  پورجعفـری«  »حسـین  می کردنـد. 

بـود.  کنـارش 

العیـس  در  را  توپخانـه  تـش  آ بهتریـن   
یختیـم ر

همین که فیلمش هم هست؟ 
جلـوی  شـد.  پخـش  هـم  فیلمـش  بلـه، 
الحاضـر جایـی بـه نـام »العیـس« اسـت کـه 
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آرزوی  آن  فتـح  و  دارد  قـرار  ارتفـاع  یـک  در 
بـود.  همـه 

حاج قاسـم بـا خنـده گفـت می توانی بـا آتش 
اینجـا را بگیـری؟ گفتـم بلـه، می توانـم. گفـت 
بسـیار  تهیـه  آتـش  یـک  کـن.  طراحـی  پـس 
نظـرم  بـه  و  کردیـم  طراحـی  خـوب  و  جانانـه 
منطقـه  در  کـه  بـود  آتشـی  بی نظیرتریـن 

شـد.  ریختـه  سـوریه 
پشـت بیسـیم رفتـم و گفتـم از محمـود بـه 
مـن  تـا  و  بزنیـد  را  »العیـس  واحدهـا:  کلیـه 
غـرش  بالفاصلـه  نکنیـد.«  قطـع  نگفتـم 
آتـش  و  شـد  بلنـد  موشـک ها  و  توپ هـا 
بعـد  رفـت.  العیـس  به سـمت  سـنگینی 
بـا   )...( آقـای  و   )...( آقـای  بـود  قـرار  آن  از 
برونـد.  العیـس  داخـل  بـه  نیروهایشـان 

رفتنـد و العیـس را گرفتنـد و فقط دو شـهید 
دادنـد. 

صبح زود داشتم می رفتم، دیدم حاج قاسم 
از  وقتـی  اسـت.  ایسـتاده  العیـس  نزدیـک 
خوشـحال  آنقـدر  شـدم،  پیـاده  ماشـین 
بـود کـه گفـت حاج محمـود بیـا بـا هـم چنـد 
هـم  عکسـش  بـه  دسـت  بگیریـم.  عکـس 
خیلـی خـوب بـود. آمـد بـا نیروهـا هـم عکس 

گرفـت. 
العیـس منطقـه وسـیعی بـود کـه وقتـی آدم 
ابرقدرتـی  احسـاس  می رفـت  راه  آنجـا  در 
کل  بـه  کـه  اسـت  بلنـدی  منطقـه  می کـرد. 
اشـراف  حمـاه  بـه  حلـب  اتوبـان  و  منطقـه 

دارد. 
اسـت،  خوشـحال  خیلـی  حاج قاسـم  دیـدم 

بچه هـای  بـرای  می آیـی  حاجـی  گفتـم  او  بـه 
می آیـم.  بلـه  گفـت  کنـی؟  صحبـت  توپخانـه 
می خواسـتیم،  او  از  وقتـی  نمی آمـد.  قبـال 
بـرای  بایـد  بیایـم  شـما  بـرای  اگـر  می گفـت 
نـدارم.  را  فرصتـش  و  بـروم  رسـته ها  همـه 
آتشـی  به خاطـر  ولـی  می پذیرفتیـم.  هـم  مـا 
آمـد.  و  پذیرفـت  ریختیـم،  العیـس  در  کـه 
گفـت فـردا نیروهـا را در الحاضـر پـای توپ ها 
جمـع کـن مـن می آیـم. گفتـم آنجـا خطرنـاک 
اسـت نیروهـا را بـه عقـب مـی آورم؛ گفـت نـه، 

اسـت.  خـوب  همانجـا 
در آتشـبار »وزلیـکا« جایـی را فراهـم کردیم و 
همه نیروها جمع شـدند و من هم گزارشـی 
فیلم هایـش  کـه  دادم  توپخانـه  تشـکیل  از 

موجود اسـت.

ب
حل

ل 
ما

ش
در 

هرا 
الز

ل و 
 ُنُب

زی
سا

زاد
ت آ

لیا
عم

ق 
اتا



56

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

را  شـما  پـای  و  دسـت  گفـت  حاج قاسـم   
می بوسـم عبـادت  به عنـوان 

قشـنگی  خیلـی  سـخنرانی  هـم  حاج قاسـم 
ایـن  جملـه اش  یـک  کـه  کـرد  نیروهـا  بـرای 
بـود: »مـن به عنـوان عبـادت، دسـت و پـای 
الحاضـر  در  کـه  را  توپخانـه  نیروهـای  شـما 
بـه اسـالم و شـیعه آبـرو دادیـد، می بوسـم«. 
بـود »بـه شـما، مدافعـان  ایـن  جملـه دیگـر 
حـرم می گوینـد و حرم کل جمهوری اسـالمی 
و  نمی دانسـتم  آن موقـع  مـن  اسـت.« 
چـی  یعنـی  چـه.  یعنـی  ایـن  نمی فهمیـدم 
مـا  اسـت؟  حـرم  اسـالمی  جمهـوری  کل  کـه 
حلـب  در  و  مدیترانـه  دریـای  نزدیکـی  در 
می جنگیدیـم. خالصـه آن روز بچه هـا خیلـی 

شـدند.  خوشـحال 
بـه  کـه  داری  هدیـه ای  گفتـم  حاج قاسـم  بـه 
اجـرا  را  آتش هـا  روزه  چنـد  ایـن  کـه  نیروهـا 
را  پورجعفـری  حسـین  بدهیـم؟  کردنـد، 
او هـم تعـدادی انگشـتر یمنـی  کـرد و  صـدا 
نـاب بـه مـن داد و گفـت چنـد نفـر از نیروهـا 
درخواسـت  باشـد.  گفتـم  کـن.  تشـویق  را 
خیلـی  کـه  نیروهایـی  از  نفـر  پنـج  کـردم 
زحمـت کشـیدند، بـا خانم هایشـان بـه کربـال 
برونـد. قبـول کـرد و بـه حسـین پورجعفـری 
را  نفـر   10 اسـم  حاج محمـود  حسـین!  گفـت 
می دهـد. وقتـی بـه ایـران رفتیـم بگـو اینهـا را 
بـا همسران شـان بـا هواپیمـا به کربـال ببرند. 
روی  حاجـی  دادم.  را  نفـر   10 اسـم  هـم  مـن 
بـا  افـراد  ایـن  هوایـی  هزینـه  نوشـت،  کاغـذ 
برونـد  کربـال  بـه  تـا  بدهیـد  را  خانم هایشـان 
کـه همیشـه  را  بعـد پورجعفـری  برگردنـد.  و 
مثـل پروانـه دور و بر حاج قاسـم می چرخید، 
صـدا کـرد و گفـت حسـین! اینهـا را ببر تهران 

و کارهایـش را انجـام بـده. 
آمـد.  ایـران  بـه  هـم  حاج قاسـم  بعـد  مدتـی 
مـا هـم منطقـه وسـیعی را آزاد کردیـم و بایـد 

می شـدیم. آمـاده  بعـد  مراحـل  بـرای 
 

نیـروی قـدس در سـوریه از نیروهـای ارتـش 
خودمـان هـم اسـتفاده کـرد. ایـن نیروهـا در 
توپخانـه هـم بودنـد؟ اصـا چطـور شـد کـه از 

ارتـش نیـرو گرفتیـد؟ 
بـا شـما  یـک روز بـه مـن گفتنـد حاج قاسـم 
کار دارد. رفتـم پیشـش. گفـت اوضـاع چطور 
نـداری  کـم  چیـزی  داری؟  مهمـات  اسـت؟ 
 105 تـوپ  چنـد  گفتـم  صحبت هـا.  ایـن  از  و 
خـوب  خیلـی  فرسـتاده  قـدس  نیـروی  کـه 
اینهـا  از  دیگـری  تعـداد  هسـت،  اگـر  اسـت. 

بـه مـا بدهیـد. گفـت نداریـم. گفتـم در ایـران 
هسـت. گفـت کجا؟ گفتـم ارتش دارد. گفت 
بیـا  مـن  بـا  رفتیـم  ایـران  بـه  کـه  دفعـه  ایـن 
سرلشـکر  آقـای  ارتـش  فرمانـده کل  پیـش 
زمـان  آن  در  صالحـی  ]سرلشـکر  صالحـی 
فرمانـده کل ارتـش بـود کـه بعـدا جـای خـود 
را بـه امیـر سرلشـکر موسـوی داد[ برویـم و 

بگیریـم.  تـوپ  تعـدادی 
گفـت  و  کـرد  صـدا  را  پورجعفـری  بعـد 
حاج محمـود  کـه  تشـویقی هایی  حسـین! 
گفـت  ایشـان هـم  انجـام شـد؟  بـود،  گفتـه 
گفـت خـودت  کـردم.  بلـه. مـن هـم تشـکر 
اسـم  گفـت  پورجعفـری  مـی روی؟  کـی 
خودش را نداده است. گفت اسم خودت 
را ننوشـتی؟ گفتـم نـه، مـن کـه اسـم خـودم 
کشـیده  زحمـت  بچه هـا  نمی نویسـم،  را 
زنـگ  االن  همیـن  حسـین!  گفـت  بودنـد. 
 10 لیسـت  بـه  را  حاج محمـود  اسـم  و  بـزن 
همیـن  هـم  پورجعفـری  کـن.  اضافـه  نفـره 
کار را کـرد و قسـمت ایـن شـد کـه مـا یـک 
داریـم.  حاج قاسـم  از  یـادگاری  کربـال  سـفر 

 همه ما و حاج قاسم در محاصره افتادیم
مـا در جنـوب حلـب داشـتیم بـرای عملیـات 
بـا  داعـش  ناگهـان  کـه  می شـدیم  آمـاده 
 » هماهنگـی مسـلحان آمـد و جـاده »خناصر
ایـن  ایـن حـرف  را بسـت. معنـی  »اثریـا«  بـه 
نیروهـا  و  حاج قاسـم  و  مـا  همـه  کـه  اسـت 

افتادیـم.  محاصـره  در  کامـل 
را  حلـب  فرماندهـی  خـودش  حاج قاسـم 
برعهـده گرفـت. ابواحمد هم به حماه رفت. 
آنجـا و حاج قاسـم در اینجـا فرماندهـی  او از 
طـول  محاصـره  ایـن  روز   18 می کردنـد. 
نـه  و  نـه سـوخت  بـود،  نـه مهمـات  کشـید. 
هیچ چیـز دیگـری می آمـد. در محاصـره بایـد 
حملـه  و  می کردیـم  طراحـی  و  می جنگیدیـم 
می داشـتیم.  نگـه  هـم  را  خـط  و  می کردیـم 

تـکان  حلـب  از  حاج قاسـم   ، روز  18 ایـن  در 
نخـورد. ایسـتاد، طراحـی و عملیات کرد تا راه 

خناصـر بـه اثریـا بـاز شـد. 

 شرط سرلشکر صالحی برای حاج قاسم
حاج قاسـم  ماجراهـا،  ایـن  از  بعـد  روز  یـک 
بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت فـردا دمشـق 
بـاش تـا بـا هـم به ایـران برویـم. گفتـم حاجی 
مـن کار دارم. گفـت نـه، بیـا برویم. کار واجب 
بـه  صبـح  آمدیـم.  تهـران  بـه  هـم  بـا  داریـم. 
دفتـر  بـه  برویـم  بیـا  گفـت  رفتـم.  دفتـرش 

خانمـش  فـوت  هـم  تـا  صالحـی  سرلشـکر 
تـوپ و  را تسـلیت بگوییـم و هـم تعـدادی 

بگیریـم.  مهمـات 
رفتیـم.  صالحـی  سرلشـکر  دفتـر  بـه 
بـه  و  کـرد  صحبـت  بـه  شـروع  حاج قاسـم 
ایشـان تسـلیت گفـت. بعـد گفت ایـن آقای 
آقـای  چهارباغـی فرمانـده توپخانـه ماسـت. 
صالحـی خـودش هـم توپچـی اسـت. گفتـم 
! مـا تعـدادی توپ و گلولـه می خواهیم.  امیـر
کـه  چنـد قبضـه تـوپ 105 در سـوریه داریـم 
کار می کننـد؛ زحمـت بکشـید  خیلـی خـوب 
بدهیـد.  مـا  بـه  را  توپ هـا  ایـن  از  تعـدادی 

بلـه.  گفتـم  همیـن؟  گفـت 
امیـر صالحـی بـه حاج قاسـم گفـت مـن یـک 
شـرط دارم؛ حاج قاسـم پرسـید چـه شـرطی؟ 
ایشـان هـم گفـت شـرطم ایـن اسـت کـه بـه 
می دهیـم،  شـما  بـه  کـه  توپ هایـی  تعـداد 
از مـا نفـر توپچـی ببریـد تـا در آنجـا کار کننـد 
باشـیم.  شـریک  جهـاد  ایـن  در  هـم  مـا  کـه 
حاج قاسـم قبـول کـرد و گفـت حرفـی نـدارم. 
هـم  شـما  ماسـت،  نماینـده  حاج محمـود 

کنیـد.  معرفـی  نماینـده  یـک 
آقـای صالحـی هم امیر نعمتـی را که فرمانده 
تیپ 65 نوهد بود و االن جانشـین فرمانده 
به عنـوان  اسـت،  ارتـش  زمینـی  نیـروی 
ایشـان  بـا  را  کارهـا  تـا  کـرد  معرفـی  نماینـده 

کنیـم.  هماهنـگ 
چنـد  پرسـید  صالحـی  آقـای  از  حاج قاسـم 
تـوپ می دهیـد؟ ایشـان یـک نفـر را از بیـرون 
زدنـد  حـرف  هـم  بـا  درگوشـی  و  کـرد  صـدا 
تعـدادی  و  تـوپ  قبضـه  چنـد  شـد  قـرار  و 
گلولـه بدهنـد کـه ایـن تعـداد بـرای مـا خیلـی 
امیـر  دفتـر  بـه  روز  آن  فـردای  بـود.  خـوب 
خوردیـم  ناهـاری  هـم  بـا  و  رفتـم  نعمتـی 
هـم  آنهـا  تـا  شـد  انجـام  هماهنگی هـا  و 
را هـم  نفرات شـان را معرفـی کننـد. توپ هـا 

دادنـد.  تحویـل 
نیروهـای  دوره،  چنـد  طـی  زمـان،  به مـرور 
ارتـش هـم آمدنـد و خیلـی کارها یـاد دادند و 
خیلـی کارهـا هـم یـاد گرفتنـد. طـوری شـد کـه 
امـروز توپخانـه نیـروی زمینـی ارتـش تعـداد 
زیـادی توپچـی جنگ دیـده و باتجربه دارد که 

اینهـا در سـوریه بـه کمـک مـا آمدنـد. 
خـدا بـه امیر حیـدری، فرمانده نیـروی زمینی 
ارتـش سـالمتی بدهـد؛ او مدتـی بـه سـوریه 
آمـد و میهمـان مـن بـود. بـه همـه مناطـق و 
توپچی هـا هـم سـر زد. یـک روز بـه مـن گفـت 
و  باشـی  داشـته  کاری  اگـر  هسـتی  مدیـون 
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نصفه شـب  اگـر  حتـی  نزنـی؛  زنـگ  مـن  بـه 
بـود. بعـد شـماره موبایـل، منـزل، محـل کار 
کار  موقـع  هـر  گفـت  و  داد  را  آجودانـش  و 
داشـتی بـه مـن بگـو. واقعـا هـم همیـن کار 

را کـرد. 
تعمیـر  بـرای  وسـایلی  یک بـار  هسـت  یـادم 
و نگهـداری توپ هـا می خواسـتیم کـه فقـط 
آن  فـردای  زدم،  زنـگ  ارتـش داشـت؛ وقتـی 
آتلیـه و تجهیـزات را بـار هواپیمـا کـرد و  روز 
بـه دمشـق فرسـتاد و بالفاصلـه بـه دسـت 
مـا رسـید. نیروهـای خوبـی هـم فرسـتاد کـه 

کردنـد.  بزرگـی  کارهـای 
خب، ما االن کجاییم؟ 

جنـوب حلـب، اواخـر سـال 94. البتـه بحـث 
درمـورد عملیات آزادسـازی نبـل و الزهرا هم 

نیمه تمـام مانـد. 
حاج قاسـم یک بـار بـه تهـران آمد و برگشـت. 
شـما  بـه  تـا  خواسـته  حاج قاسـم  گفتنـد 
و  هماهنگـی  )مرکـز  مهپـا  یـک  بگوییـم 
بزنیـد.  حلـب  شـمال  در  آتـش(  پشـتیبانی 
بـا خـود گفتـم بـرای چـه؟ ما کـه هنـوز کارمان 
در جنـوب حلـب تمـام نشـده؟ معمـوال ایـن 

و  نمی پرسـیدیم  حاج قاسـم  از  را  چیزهـا 
تمـام  انجـام می دادیـم.  بـود،  کـه  دسـتوراتی 
کشـاندند.  حلـب  شـمال  بـه  هـم  را  نیروهـا 
در جلسـه ای بـه ایشـان گفتـم حاج قاسـم ما 
مهپـا را ایجـاد کردیـم و از او خواسـتم بیاییـد 
چشـم  گفـت  کنـد؛  صحبتـی  نیروهـا  بـرای 
مـا  مهپـای  در  و  آمـد  برویـم.  حاج محمـود؛ 
جمـع  را  نیروهـا  و  نشسـت  سـوله  داخـل 
کـرد و مـن یـک گـزارش دادم و نیروهـا هـم 
ح آتـش و اینها را گفتند؛  گـزارش دادنـد و طر
چگونـه  کـه  گفـت  حوصلـه  بـا  و  نشسـت 
آتـش بریزنـد و  در وجـب بـه وجـب منطقـه 
آتـش چطـور باشـد و اولویت هـا چـه باشـد. 
تـا مـن  کنیـد  آمـاده  را  اینهـا  بعـد هـم گفـت 
بـروم و برگـردم. می خواسـت بـه ایـران بـرود. 
حاج قاسـم  کـه  آن گونـه  را  همه چیـز 
می خواسـت بـرای نبـل و الزهرا آمـاده کردیم 
و آتـش خیلـی خوبـی ریختیم و بخشـی از کار 

شـد.  انجـام 

 وقت برای خواب زیاد داریم
الزهـرا،  و  نبـل  آزادسـازی  عملیـات  شـب 
خیلـی  کار  و  بودیـم  کـرده  گیـر  »ریتیـان«  در 

تمـام  هـم  مسـلحان  بـود.  شـده  سـخت 
آنجـا  از  مـا  کـه  آورده بودنـد  را  نیروهایشـان 
-کـه یـک روسـتا بـود- عبـور نکنیـم و به نبل 
و الزهـرا نرسـیم. اینجـا آخریـن جایـی بـود که 
بـه  می توانسـتیم  راحـت  می شـد،  آزاد  اگـر 

برویـم.  الزهـرا  و  نبـل 
یـک آتـش سـنگین طراحـی کردیـم تـا بعـد از 

آن نیروهـا بـه جلـو برونـد. 
را  همه جـا  و  می رفـت  خـودش  حاج قاسـم 
محـل  بـه  عملیـات  شـب  می کـرد.  کنتـرل 
هدایـت  را  عملیـات  تـا  رسـید  فرماندهـی 
قرمـز  چشـمانش  دیـدم  کـردم  نـگاه  کنـد. 
شـده اسـت. دو سـه روز بـود کـه مرتبـا بـرای 
بـود.  خوابیـده  کـم  و  می رفـت  شناسـایی 

گفـت  شـده؛  قرمـز  چشـمانت  گفتـم  او  بـه 
خـواب  بـرای  وقـت  بعـدا  نیسـت  طـوری 
داریـم. بعـد پرسـید کـی می خواهـی عملیـات 
دیگـه.  نیم سـاعت  گفتـم  کنـی؟  شـروع  را 
بـرو در  آمـاده شـو. گفتـم نیم سـاعت  گفـت 
و  کـرد  مـن  بـه  نگاهـی  بخـواب؛  بغلـی  اتـاق 
گفـت باشـه؛ رفـت و در اتـاق بغلـی خوابیـد. 
کمـی بعـد دیدم موقعی اسـت که باید آتش 
حاج قاسـم  سـر  بـاالی  رفتـم  بریـزم.  تهیـه 
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دیـدم خیلـی قشـنگ خوابیـده؛ دلـم نیامـد 
آنجـا  ابواحمـد  برگشـتم.  و  کنـم  صدایـش 
بـود. بـه او گفتـم رمـز عملیـات را شـما بگـو 
کـن.  صـدا  را  حاجـی  گفـت  کنیـم.  شـروع  تـا 
خیلـی  دیـدم  رفتـم  سـرش  بـاالی  گفتـم 
صدایـش  نیامـد  دلـم  خوابیـده  قشـنگ 
بـا رمـز »یـا  کـرد و  کنـم. ابواحمـد هـم قبـول 

کـرد.  صـادر  را  آتـش  فرمـان  زینـب)س(« 
مـا  اطـراف  از  موشـک ها  و  توپ هـا  غـرش 
بعـد  دقیقـه  چنـد  رفـت.  ریتیـان  به سـمت 
حاج قاسـم بیـدار شـد. آمـد و مـن را در جمـع 
پیـدا کـرد و گفـت مگـر نگفتـم مرا صـدا کن؟ 
بـس قشـنگ  از  آمـدم  بـاالی سـرتان  گفتـم 
خوابیـده بودیـد دلـم نیامـد بیدارتـان کنـم، 
گفتـم ابواحمـد رمـز را گفـت و شـروع کردیم. 

گفـت نـه، بایـد مـن را بیـدار می کـردی. 
ولـی  نمی گفـت  بود-البتـه  ایـن  نظـرش 
را  رمـز  مـن  وقتـی  کـه  می فهمیدیـم-  مـا 
بگویـم، همـه نیروهـا صـدای مـرا از بیسـیم 
دشـمن  می گیرنـد.  روحیـه  و  می شـنوند 
صـدای  اگـر  می کنـد،  سـمع  اسـتراق  هـم 
می شـود.  تضعیـف  روحیـه اش  بشـنود  مـرا 

بـود.  همیـن  هـم  واقعـا 
خـدا  نیروهـا  بـه  بیسـیم  پشـت  بیـا  گفتـم 
آزاد  به سـختی  ریتیـان  شـب  آن  بگـو.  قـوت 
شـد. چندیـن مرحلـه عملیـات کـرده بودیـم 
خـدا  یـاری  بـه  این بـار  امـا  بـود  نشـده  آزاد  و 

شـد.  آزاد  ریتیـان 

الزهـرا شـد،  کـه وارد نبـل و  کسـی  اولیـن   
بـود حاج قاسـم 

الزهـرا  و  نبـل  وارد  کـه  نفراتـی  اولیـن  از 
و  نبـل  مـا.  و  بـود  حاج قاسـم  شـدند، 
محاصـره  در  کـه  بـود  سـال  چنـد  الزهـرا 
حاج قاسـم  دیدنـد  وقتـی  داشـت.  قـرار 
سـر  بـر  حاجـی  نمی شـد.  باورشـان  آمـده، 
بـه  و  می کشـید  دسـت  کوچـک  بچه هـای 
مـردم  مـی داد.  شـیرینی  و  شـکالت  آنهـا 
و  می کردنـد  خوشـحالی  و  هلهلـه  هـم 
تبـرک  به عنـوان  و  می فرسـتادند  صلـوات 
ایرانی هـا دسـت می کشـیدند و دسـت  بـه 

 . نـد د ا می د
اینهـا چنـد سـال در محاصـره بودنـد و حـاال 
محاصـره  از  را  آنهـا  و  بودنـد  آمـده  ایرانی هـا 
ج کـرده بودنـد و حاج قاسـم هـم داخـل  خـار
اسـالمی  جمهـوری  بـرای  ایـن  بـود.  شـهر 

اسـت.  عظمـت  خیلـی  ایـران 
شـهدا  خانـه  بـه  مسـتقیم  حاج قاسـم  بعـد 

خوانـد.  فاتحـه  و  رفـت  شـهدا  گلـزار  و 
همانجـا هـم ناهـار آوردنـد و خـورد. دو نفـر از 
محافظانی که با او شـهید شـدند هم آن روز 

داشـتند.  حضـور 
اسـالمی  جمهـوری  اقتـدار  بـا  الزهـرا  و  نبـل 
پیگیـری  و  شـجاعت  و  تدبیـر  بـا  و  ایـران 

شـد.  آزاد  حاج قاسـم 
نـام  بـه  هسـت  جایـی  حلـب  جنـوب  در 
بـا العیـس فاصلـه دارد.  کـه کمـی  »خلصـه« 
صبـح مـن در قـرارگاه بـودم و بـا حاج قاسـم 
نمـاز صبـح را خواندیـم. حاج اصغـر صبـوری 
فقـط  حاج قاسـم  گفـت،  مـن  بـه  روز  یـک 
می بـرد.  خوابـش  راحـت  اینجاسـت  وقتـی 
دیدیـد؛  را  نصـر  قـرارگاه  و  آمدیـد  شـما 
در  وقتـی  حاج قاسـم  می گفـت  حاج اصغـر 
شـب  و  اسـت  منطقـه  نگـران  اسـت،  خانـه 
ببینـد  تـا  مـی زد  زنـگ  نصفه شـب  و  روز  و 
وضعیـت منطقـه چگونـه اسـت حتـی وقتـی 
قـدس  نیـروی  در  دفتـرش  در  و  تهـران  در 

بـود. 
مـن  بـه  حاج قاسـم  قـرارگاه،  در  روز  یـک 
خلصـه  بـه  هـم  بـا  بیـا  حاج محمـود  گفـت 
بلـدم  بلـه  گفتـم  بلـدی؟  را  خلصـه  برویـم، 
برویـم؟  کجـا  آزاد نشـده،  ولـی خلصـه هنـوز 
گفـت می ترسـی؟ گفتـم نـه، نمی ترسـم ولـی 
و  بیـا  نـه،  گفـت  بیاییـد.  شـما  نمی خواهـم 

نـزن.  حـرف 
و  بودیـم  همراهـش  پورجعفـری  و  مـن 
حاج قاسـم هـم جلـو نشسـت. یـک ماشـین 
محافـظ هـم جلویمـان بود. حاج قاسـم قبل 
از حرکت رفت و غسـل شـهادت کرد. او اکثر 
می رفـت،  درگیـری  منطقـه  بـه  کـه  روزهایـی 
کـه  مدتـی  در  مـن  می کـرد.  شـهادت  غسـل 
بـا ایشـان بـودم یـاد نـدارم شـبی نمـاز شـب 
نمـاز  از  قبـل  سـاعت  یـک  باشـد.  نخوانـده 
صبح بیدار می شـد و نماز شـب می خواند و 
بعـد از نمـاز صبـح حرکـت می کـرد و به سـوی 
شـهادت  غسـل  روز  هـر  می رفـت.  منطقـه 
می کـرد. وقتـی بیـرون می آمـد لباس هایـش 
الاقـل  می گفتـم  او  بـه  بـود.  خیـس  هنـوز 

سـرت را خشـک کـن. 
همـه  از  دیدیـم  رفتیـم.  خلصـه  شـهر  بـه 
اینجـا  حاجـی  گفتـم  می آیـد.  گلولـه  طـرف 
نشـده،  پاکسـازی  هنـوز  و  اسـت  آلـوده 
 )...( گفـت  نمی کـرد.  گـوش  مـی روی؟  کجـا 
از  یکـی  در  اطـراف  همـان   )...( کجاسـت؟ 
خانه هـا بـود. بـه آنجا رفتیـم. رفت باالی یکی 
از پشـت بام ها کـه کامـال بـه منطقـه مشـرف 

نشـان مان  را  »حمـره«  و  جـه«  »قلعـه  بـود. 
داد و گفـت آنجـا هـم »خان طومـان« اسـت. 
چگونـه  را  نیروهـا  کـه  داد  دسـتوراتی  بعـد 

کنیـم.  سـازماندهی 
بـه )...( گفـت بـه نیروهـای داخـل قلعـه جـه 
بگـو برگردنـد عقـب. )...( گفـت بـه آنها گفتم 
می گویـد.  حاجـی  بگـو  گفـت  نمی آینـد.  ولـی 
بیسـیم را گرفـت و گفـت بیاییـد عقـب؛ آنهـا 
گفتنـد مـا کلـی جلـو آمدیـم و جاهـای زیـادی 
را گرفتیـم، شـما نیـرو بفرسـتید تـا مـا اینجا را 
نگـه داریـم. حاج قاسـم بـه )...( گفـت راسـت 
می گوینـد. آنجـا جـای خوبـی اسـت بگـو نگـه 
دارنـد. آنهـا هـم تـا آخـر آنجـا را نگـه داشـتند. 
خـوب  خیلـی  را  مسـائل  حاج قاسـم 
تشـخیص مـی داد. در همیـن جنـوب حلـب 
حـاال  پرسـیدم  او  از  کردیـم  عملیـات  کـه 
)مسـلحان(  اینهـا  گفـت  می شـود؟  چـه 
برایشـان مشـکل  بکننـد.  کاری  نمی تواننـد 
دیگـر  و  می زننـد  پاتـک  چنـد  می آیـد.  پیـش 
شـد.  همین طـور  هـم  دقیقـا  نمی تواننـد؛ 

 از همه دنیا نیرو آوردند تا محاصره شـان 
در حلب را بشکنند

تـا  آمـد  »راموسـه«  از  دشـمن  هـم  یک بـار 
حلـب را بگیـرد. جایـی کـه شـما آمـدی و آنجا 

بلـدی. را 
 

همـان منطقـه ای کـه شـهید »ذاکـر حیدری« 
هـم آنجا شـهید شـد. 

بله، مسـلحان همه نیروهای خود را از تمام 
کادمـی  دنیـا فراخـوان کردنـد تـا بیاینـد و از آ
وصـل  حلـب  بـه  و  کننـد  عبـور  راموسـه  و 
شـوند و محاصره نیروهایشـان را بشـکنند. 
هرچـه  بودنـد.  حلـب  در  نیروهایشـان 
داشـتند، آوردنـد. انتحـاری با کامیـون، وانت 
. هرچـه داشـتند زدنـد تا حلب  و حتـی موتـور
را آزاد کننـد ولـی نشـد و نیروهـای ایرانـی در 
آنجـا مثـل شـیر مقاومـت کردنـد. کار خیلـی 
سـختی بـود. باالخـره بعـد از چندیـن و چنـد 
شـبانه روز کـه عملیـات کردنـد و نتوانسـتند 
مـا  کـه  کردنـد  اعـالم  رسـما  بگیرنـد،  را  آنجـا 

خوردیـم.  شکسـت 
بـه  عملیات شـان  اتـاق  از  را  تصاویـر  آنهـا 
شـکل زنـده پخـش می کردنـد تـا بگوینـد مـا 
نتوانسـتند، رسـما  امـا وقتـی  پیـروز شـدیم 
خیـال  خوردیـم.  شکسـت  کردنـد  اعـالم 
میـزان  می خواهـم  شـد.  راحـت  حاج قاسـم 
حاج قاسـم  تشـخیص  قـدرت  و  اشـراف 



59 دی 1399

چـه  االن  گفتـم  حاج قاسـم  بـه  بگویـم.  را 
بـه  اینهـا  دیگـر  روز  چنـد  گفـت  می شـود؟ 
جـان هـم می افتنـد و شکسـت را بـه گـردن 
خـودم  بـا  رفـت.  هـم  بعـد  می اندازنـد.  هـم 

نمی افتنـد.  هـم  جـان  بـه  کـه  اینهـا  گفتـم 
مسـلحان  کـه  آمـد  خبـر  دیـدم  پس فـردا 
را  همدیگـر  دارنـد  و  افتادنـد  هـم  جـان  بـه 
بـود  پیش بینـی ای  همـان  دقیقـا  می زننـد؛ 
کامـل و  اشـراف خیلـی  کـرد.  کـه حاج قاسـم 
داشـت.  مناطـق  از  خوبـی  خیلـی  شـناخت 
کردیـم  طراحـی  را  حلـب  عملیـات  خالصـه 
در  و  کـرد  حمایـت  هـم  حاج قاسـم  و 
همـه  آن  بـا  حلـب  شـرایط  سـخت ترین 
عظمـت کـه حتـی در مخیله مـان نمی گنجید 
کـه روزی آن را آزاد کنیـم، البتـه بـا هماهنگـی 
نیروهـای  و  فاطمیـون  سـوریه،  روس هـا، 

شـد.  آزاد  به سـختی  ایرانـی 
و  رفتیـد  شـما  اسـت.  بزرگـی  شـهر  حلـب 
جـزء  طبقـه.   20 سـاختمان های  بـا  دیدیـد، 
رفـت،  حلـب  قلعـه  بـه  کـه  نفراتـی  اولیـن 
مقـدم  خـط  در  همیشـه  بـود.  حاج قاسـم 
روحیـه  نیروهـا  بـه  اینکـه  بـرای  می رفـت 
بچه هـای  می گـذرد.  چـه  بفهمـد  و  بدهـد 

در  خـودش  و  جلـو  نمی فرسـتاد  را  مـردم 
کنـد.  فرماندهـی  و  بنشـیند  سـنگر 

دور  پروانـه  مثـل  سـوری  فرماندهـان   
می چرخیدنـد حاج قاسـم 

حاج قاسـم  وقتـی  سـوریه  ارتـش  ژنرال هـای 
از بـس او را دوسـت داشـتند  را می دیدنـد، 
وقتـی  و  می چرخیدنـد  دورش  پروانـه  عیـن 
آمـده،  منطقـه  بـه  حاج قاسـم  می فهمیدنـد 
شـجاع  و  می کردنـد  پیـدا  اعتمادبه نفـس 
همین طـور  هـم  روس هـا  می شـدند. 
حاج قاسـم  روزهـا  بعضـی  اینکـه  بـا  بودنـد. 
بـه فرماندهـان روس و سـوری کـه کارشـان 
را خـوب انجـام نمی دادنـد، تشـر مـی زد ولـی 
حاج قاسـم را خیلی دوسـت داشـتند. او هم 
تـا آنجـا کـه در توانـش بـود مشـکالت آنهـا را 
می خواسـتند  امکاناتـی  اگـر  و  می کـرد  حـل 
مهمـات  اگـر  و  می کـرد  رسـیدگی 
مـی داد  دسـتور  نیروهـا  بـه  می خواسـتند 

کننـد.  فراهـم  برایشـان 

 هشدار حاج قاسم به پوتین
سـردار  کـه  اقداماتـی  مهم تریـن  از  یکـی 

سـلیمانی کرد و آن جنبه قدرت دیپلماسـی 
داد،  نشـان  زیـادی  حـد  تـا  هـم  را  ایشـان 
بـود.  ماجـرا  ایـن  در  روسـیه  کـردن  همـراه 
حاج قاسـم چطـور ایـن کار را کـرد و به پوتین 
چـه گفـت کـه او را متقاعـد کـرد کـه تـا ارتـش 

بفرسـتد؟  سـوریه  بـه  را  خـود 
جنگیـدن در یـک کشـور خارجـی بـرای حفـظ 
اسـت  سـخت  خیلـی  دلیلـی  هـر  بـه  منافـع 
دیـد  مقطعـی  در  حاج قاسـم  دارد.  هزینـه  و 
چـون  کنـد،  عمـل  وارد  را  روس هـا  بایـد  کـه 
همـه دنیـا )آمریکایی هـا، اروپایی هـا، ترکیه و 
عرب هـا( بـر سـر بشـار اسـد ریختـه بودنـد و 
بشـار درحـال سـاقط شـدن بـود. حاج قاسـم 
در یـک مقطعـی دیـد بایـد کمـک بگیـرد؛ لـذا 
رفـت و بـا پوتیـن صحبـت کـرد و بـه او گفـت 
منافـع  امـا  داریـم  منافـع  سـوریه  در  هـم  مـا 
شـما، ابرقدرتـی شماسـت. اگـر آمریکایی هـا 
رئیس جمهـور  یـک  و  بگیرنـد  را  سـوریه 
دیگـر  شـما  بگذارنـد،  کار  سـر  بـر  آمریکایـی 

نیسـتید.  ابرقـدرت 
پوتیـن هـم وقتـی فکـر و مشـورت کـرد، دیـد 
حفـظ  بـرای  او  می گویـد.  راسـت  حاج قاسـم 
بـه  البتـه  آمـد.  جهـان  در  خـودش  اقتـدار 
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گمـان مـن تـا االن هـم خـوب آمـده و کمـک 
اسـت.  کـرده 

 تسـت توانایـی ایرانی هـا توسـط فرمانـده 
توپخانه روسـیه

ایـن  می کردیـد؟  کار  روس هـا  بـا  چطـور 
وجـود  هـم  توپخانـه ای  حـوزه  در  همـکاری 

؟  شـت ا د
فرمانـده  گفـت  مـن  بـه  حاج قاسـم  یک بـار 
فرمانـده  می خواهـد  گفتـه  روسـیه  توپخانـه 
گفـت  مـن  بـه  ببینـد؛  را  ایرانی هـا  توپخانـه 
جلسـه ای  او  بـا  و  بـرو  حلـب  فـرودگاه  بـه 
روسـیه  توپخانـه  فرمانـده  بـاش،  داشـته 
آنجاسـت. فرمانـده توپخانـه روس ها »ژنرال 
« بـود. مـن بـه حلب رفتـم و دیدم  الکسـاندر

اسـت.  مـن  منتظـر 
بـه مـن گفت شـما گلوله هـای »کراس ناپل« 
می شناسـیم.  بلـه  گفتـم  می شناسـید؟  را 
در  مـا  گفتـم  می شناسـید؟  کجـا  از  گفـت 
ایـران می سـازیم. وقتـی گفتم می سـازیم، جا 
بـا تعجـب گفـت می سـازید؟ گفتـم  خـورد و 
ایـن  بـا  می توانیـد  گفـت  مگـه؟  چطـور  بلـه. 
می توانیـم.  بلـه،  گفتـم  کنیـد؟  کار  گلوله هـا 
بـه شـما  بـرای تسـت  گلولـه  گفـت مـا چنـد 

می دهیـم. 
بـود.  دشـمن  دسـت  در  حلـب  آن موقـع 
شـجاعی  فـرد  هـم  الکسـاندر  ژنـرال  خـود 
بـود. بـا مـن بـه دیـدگاه آمـد؛ دسـتش را دراز 
کـرد و یـک تانکـر آب را روی یـک سـاختمان 
را  آنجـا  به عنـوان هـدف نشـان داد و گفـت 

بزنیـد. 
و  دادنـد  انجـام  را  تنظیمـات  مـا  بچه هـای 
آب  تانکـر  وسـط  بـه  درسـت  را  اول  گلولـه 
زدنـد. سـپس یـک هـدف دیگر را نشـان داد 
و گفـت آنجـا را هـم بـزن و بعـد هـدف سـوم. 
بتواننـد  ایرانی هـا  نمی شـد  بـاورش  اصـال 
ایـن  بـا  را  کراس ناپـل  گلوله هـای  این طـور 

بزننـد.  هـدف  بـه  دقـت 
کـه  گفـت  بـود،  همراهـش  کـه  مترجمـی  بـه 
بـه  خطـاب  کاغـذ  روی  بیاورنـد.  کاغـذ  یـک 
مقرشـان در »طرطـوس« نوشـت 300 گلولـه 
بدهیـد.  ایرانی هـا  نماینـده  بـه  کراس ناپـل 
 ) گفتـم بگـو دیزیگنایتـور )پرتاب کننـده لیـزر

می خواهیـم. هـم 
 

متوجـه  هـم  مـا  مخاطبـان  اینکـه  بـرای 
درواقـع  کراس ناپـل  گلوله هـای  شـوند، 
گلوله هـای هوشـمندی هسـتند کـه بـا لیـزر 

هدفگـذاری می شـوند و بـرای همیـن دقـت 
دارنـد.  باالیـی 

آن موقـع  کـه  هوشـمند  گلوله هـای  بلـه، 
تومـان  میلیـون   200 حـدود  هرکدامـش 
همـان  گفتـم  بچه هـا  بـه  داشـت.  قیمـت 
شـبانه بـه طرطـوس برونـد و اینهـا را تحویـل 
نوشـته  دیزیگنایتـور  سـه  او  البتـه  بگیرنـد. 
بـود ولـی چـون نداشـتند، فقـط یکـی دادنـد 
کـه  را بعـدا می دهیـم  گفـت دوتـای دیگـر  و 
کراس ناپـل خیلـی  گلوله هـای  ایـن  ندادنـد. 

کـرد.  بـه مـا کمـک 

 یک گلوله برای جلسه تروریست ها
دادنـد  خبـر  گفـت  حاج قاسـم  یک بـار 
مسـلحان در جنـوب حلـب جلسـه ای دارند. 
می توانـی جلسـه آنهـا را بزنی؟ گفتم بله، بگو 
کجاسـت. رفتیـم و محـل را دیدیـم. فاصلـه 
دیـدگاه تـا آنجـا را تنظیـم کـردم و دیـدم 3-4 
کیلومتـر اسـت. فاصلـه تـوپ تـا هـدف هـم 

بـود.  کیلومتـر   13-14 حـدود 
بـود.  حاضـر  هـم  خـودش  حاج قاسـم 
فیلمبـرداری  تـا  گذاشـتیم  دوربیـن  یـک 
می آمدنـد  یکی یکـی  تروریسـت ها  کنـد. 
درخت هـا،  بیـن  را  ماشین هایشـان  و 
آن طرف تـر از سـاختمان محـل جلسـه پـارک 
می شـدند.  سـاختمان  وارد  و  می کردنـد 
مدتـی کـه گذشـت و مطمئن شـدیم جلسـه 
درخواسـت  گلولـه  یـک  شـده،  شـروع  آنهـا 
پنجـره  از  صـاف  گلولـه  ایـن  کردیـم. 
همـه  و  شـد  آنهـا  جلسـه  وارد  سـاختمان 

کـرد.  منهـدم  را  سـاختمان 
ایـن  بـه  را  حاج قاسـم  هیچ وقـت  مـن 
هـوا  می پریـد  بـودم.  ندیـده  خوشـحالی 
خیلـی  می گفـت.  احسنت احسـنت  و 
بسـیار  صحنـه  مـن  بـرای  بـود.  خوشـحال 

بـود.  جالبـی 

چطـور شـد که مسـئولیت توپخانـه را واگذار 
کردید؟ 

جلسـه ای  در  حلـب  جنـوب  در  روز  یـک 
نشسـته بـودم کـه حاج قاسـم بـه مـن گفـت 
گفتـم مـن  اینجـا بشـو؛  رئیـس سـتاد  و  بیـا 
دارم در توپخانـه کار می کنـم و حقیقتـا دیگـر 
زیـاد هـم نمی خواهـم بمانـم. نهایتـا تـا یـک 

باشـم.  دیگـر  سـال 
و  آن  جنـوب  حلـب،  کـه  بـود  کار  اواخـر 
تمرکـز  تمـام  و  بـود  شـده  آزاد  الزهـرا  و  نبـل 
راه زمینـی دمشـق  کـه  بـود  ایـن  حاج قاسـم 

کنـد.  بـاز  را  بغـداد  بـه 
سـوریه  از  مـن  بدهیـد  اجـازه  گفتـم  او  بـه 
تحمـل  را  سـختی  بسـیار  شـرایط  بـروم. 
عملیـات  شـب  هـر  و  روز  هـر  بـودم؛  کـرده 
مغـز  زیـاد،  بسـیار  شـلیک های  بـا  هـم  آن 
آدم تـکان می خـورد. تعـدادی از دوسـتانم 
مثـل شـهید سـمایی، ذاکـر حیـدری، حامـد 
سـتار  و  حسـینی  سیدسـجاد  جوانـی، 
بودنـد و زخمـی  عباسـی هـم شـهید شـده 
هـم زیـادی داده بودیـم. حتـی از بچه هـای 
سـوری و فاطمیـون. ولـی حاج قاسـم گفـت 

نـه. 
دشـمن بـه پشـت دروازه های حماه رسـیده 
حاج قاسـم  بـود.  سـختی  شـرایط  و  بـود 
سـوریه  ارتـش  نیروهـای  بـا  و  می آمـد  دائـم 
هـم  را  توپخانه هـا  می گذاشـت.  جلسـه 
متحـرک کـرده بودیـم. هـر شـب جابه جایـی 
و پیشـروی و عقبـروی، بـه چـپ و راسـت تـا 

کنیـم.  حفـظ  را  حمـاه  توانسـتیم  اینکـه 
یک بـار دیگـر در حمـاه بـه حاج قاسـم گفتـم 
بـروم؛  ایـران  بـه  دیگـر  مـن  بدهیـد  اجـازه 
گفـت حاج محمـود نـرو، واجـب اسـت اینجـا 
بمانـی ولـی اگـر می خواهـی بـروی، 15 روز بـه 

ایـران بـرو و 15 روز اینجـا بـاش. 
مـن هـم اگرچـه خانـواده ام را هـم به دمشـق 
بـرده بـودم ولـی چـون دائم در حلـب و حماه 
باشـم،  آنهـا  پیـش  نمی توانسـتم  و  بودیـم 

خانـواده را بـه ایـران فرسـتادم. 
یـک  و  اینجـا  روز  یـک  نمی شـود  گفتـم 
ایـران بـروی  آنجـا باشـم. گفـت اگـر بـه  روز 
کاری  یـک  گفتـم  کنـی؟  کار  چـه  می خواهـی 
توپخانـه  بیـا فرمانـده  گفـت پـس  می کنـم؛ 
آمدیـم  تهـران  بـه  بشـو.  قـدس  نیـروی 
بـه  شـد  قـرار  و  گذاشـتیم  جلسـه  یـک  و 
بدهـم  تحویـل  را  توپخانـه  و  بـروم  سـوریه 

برگـردم.  و 
توپخانـه، حاج قاسـم  از تحویـل دادن  قبـل 
گفت می خواهیم در شـرق سـوریه عملیات 
شـرق  در  »سـین«  فـرودگاه  بـه  کنیـم. 
تدمـر  و  رفتیـم   » »تدمـر به سـمت  و  آمدیـم 
بـود؛  سـخت  خیلـی  شـرایط  کردیـم.  آزاد  را 
عملیـات  تدمـر  در  مـا  و  بـود  رمضـان  مـاه 
تمـام  روز  می کردیـم  هرچـه  می کردیـم. 
می زدیـم،  تلفـن  نمی شـد؛  شـب  نمی شـد. 
جلسـه می گذاشـتیم ولـی بـاز می دیدیم تازه 
سـاعت سـه بعدازظهر اسـت؛ کلی خودمان 
سـاعت  می دیدیـم  می کردیـم،  سـرگرم  را 
چهار شـده اسـت؛ انـگار عقربه سـاعت جلو 
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، دهان مـان  نمی رفـت؛ در بیابان هـای تدمـر
از تشـنگی خشـک شـده بـود. مـن و ابوباقـر 
دو نفـری با ماشـین ایـن ور و آن ور می رفتیم 
و بـه خـدا التمـاس می کردیـم تـا اذان مغـرب 
را بگوینـد تـا بتوانیـم افطـار کنیـم. 30 روز در 

کردیـم.  عملیـات  شـرایط  ایـن 
بعـد از آن قـرار بـود به توپخانه نیروی قدس 
حاج قاسـم  امـا  نشـد؛  دالیلـی  بـه  کـه  بیایـم 
داشـتند  کاری  اگـر  و  می دیـدم  همیشـه  را 
در  دیگـر  کارم  می کـردم.  پیگیـری  برایـش 
سـوریه تمـام شـده بـود و در تابسـتان سـال 
1396 آنجـا را تحویـل دادم و بـا کلـی خاطـرات 
برایـم  تمامـش  حـاال  کـه  شـیرین  و  تلـخ 
بـه  و  دادم  تحویـل  را  آنجـا  اسـت،  شـیرین 

آمـدم.  ایـران 

رزم  پشـتیبانی  نشـان  باالتریـن  دریافـت   
و  حاج قاسـم  پیشـنهاد  بـا   ) نصـر )نشـان 

رهبـری موافقـت 
بـودم  قـرارگاه خاتـم  تهـران در  روز در  یـک 
دیـدم  برگشـتم  کـرد.  صدایـم  یکـی  کـه 
چنـد  چطـوری؟  گفـت  اسـت.  حاج قاسـم 
فکـرت  بـه  خـوب  جـای  یـک  در  پیـش  روز 
می گویـم.  بعـدا  گفـت  کجـا؟  گفتـم  بـودم؛ 
حضرت آقـا  خدمـت  گویـا  فهمیـدم  بعـدا 
نـام مـن را بـرای دریافـت مـدال نصـر داده 
بـود. ایـن مـدال در یـک مراسـمی بـا حضور 
از  نمایندگـی  بـه  باقـری  آقـای  و  حاج قاسـم 

شـد.  داده  هـم  بنـده  بـه  حضرت آقـا 

پشـتیبانی  حـوزه  در  نشـان  باالتریـن  کـه 
اسـت.  کشـور  رزمـی 

بله.

بـه  صحبت هایتـان  در  شـما   ! سـردار
چنـد  کـه  گفتیـد  و  کردیـد  اشـاره  خاطراتـی 
آیـا  دیدیـد.  را  حاج قاسـم  خوشـحالی  بـار 
را  ایشـان  یـه  گر یـا  و  ناراحتـی  عصبانیـت، 

دیدیـد؟  هـم 
بلـه، خیلی زیاد.

 
یکـی  می کـرد؟  رفتـار  چطـور  مواقـع  ایـن  در 

کنیـد.  یـف  دو مـوردش را بـرای مـا تعر
روز  یـک  خنـده(.  )بـا  بگـم  نیسـت  خـوب 
حاج قاسـم یک هدفی را به من نشـان داد 
و گفـت بایـد آنجـا را بزنیـد. هرچـه مـا تالش 
نمی خـورد.  هـدف  بـه  شـلیک ها  کردیـم، 
کنـم  کار  چـه  گفتـم  نمی خـورد؟  چـرا  گفـت 

بزنـم  می خواهـم  مـن  ؛  دیگـر اسـت  تـوپ 
گفتـم  بزنـی؛  بایـد  گفـت  نمی شـود.  ولـی 
نمی خـورد.  ولـی  می کنـم  را  تالشـم  دارم 
می کنـم.  بازداشـتت  حاج محمـود  گفـت 
گفتـم چطـور می خواهیـد بازداشـتم کنیـد؟ 
هسـتم؛  بازداشـت  خـودم  اینجـا  کـه  مـن 
می گیرنـد،  مـرا  مسـلحان  بـروم  جلوتـر  اگـر 
خـودم  مـن  نمـی روم،  کـه  هـم  عقـب 

هسـتم.  بازداشـت  محترمانـه 
کسـی جـرات نمی کـرد بـه حاج قاسـم چیـزی 
بگویـد ولـی مـن نیـروی حاج قاسـم نبـودم 
رفتـه  آنجـا  کمـک  بـه  زمینـی  نیـروی  از  و 

بـا هـم رفیـق بودیـم.  بـودم و 
حلقـه  ریتیـان  »ریتیـان«.  همیـن  در  یـا 
آزاد می شـد تـا بـه نبـل  آخـری بـود کـه بایـد 
گفـت  حاج قاسـم  می رسـیدیم.  الزهـرا  و 
تـا   40 گفتـم  بـزن؛  ریتیـان  بـه  موشـک   40
ریتیـان  بـه  تـا   40 هـر  امـا  می زنـم  موشـک 
می کنـد.  اصابـت  تـا   20 نهایتـا  نمی خـورد؛ 
عصبانـی شـد گفـت نـه، همـه بایـد بخـورد. 
دادم  توضیـح  بعـد  نمی شـود؛  گفتـم 
یـک  انـدازه  بـه  محـدوده ای  کاتیوشـا  کـه 
را پوشـش می دهـد،  500 متـر  کیلومتـر در 

اسـت.  متـر   200 ریتیـان 
آنهـا  از  تعـدادی  ولـی  زدیـم  را  موشـک ها 
اطـراف  بـه  بـودم  گفتـه  کـه  همان طـور 
گفـت  و  شـد  عصبانـی  بـاز  خـورد.  ریتیـان 
را  خـط  زود  می خواسـت  نخـورد؟  چـرا 
اتـاق  بـه  مـن  برسـد.  نبـل  بـه  و  بشـکند 
گفـت  و  آمـد  ابواحمـد  خوابیـدم؛  و  رفتـم 
نبـل  آزادی  شـب  و  عملیـات  شـب  پاشـو 
گفتـم  کـردی؟  قهـر  تـو  الزهراسـت،  و 
ایـن  میـان  بگویـم؟  چـه  ولـی  نکـردم  قهـر 
مـن  بـا  این طـور  حاج قاسـم  آدم،  همـه 
صحبـت می کنـد. حیـن صحبـت بودیـم کـه 
کـه  را  انگشـتری  آمـد.  خـودش  حاج قاسـم 
مـن  انگشـت  در  و  درآورد  بـود،  دسـتش 
اسـت،  عملیـات  شـب  پاشـو  گفـت  و  کـرد 

نکـن.  قهـر  بکـن.  را  کارت  و  بایسـت 
وقتـی  کـه  بـود  این طـور  حاج قاسـم  اخـالق 
وظیفـه اش  و  مسـئولیت  کسـی  می دیـد 
به شـدت  نمی دهـد  انجـام  به خوبـی  را 
روس،  مـی زد؛  تشـر  و  می شـد  عصبانـی 
نمی شـناخت.  هـم  ایرانـی  و  سـوری 
و  خوبـی  از  همه جـا  در  و  همیشـه  البتـه 
ولـی  می گوینـد  حاج قاسـم  خوش اخالقـی 
عصبانـی  گاهـی  کـه  بـود  کسـی  حاج قاسـم 
، من  هـم می شـد ولـی بـا همـه ایـن تفاسـیر

ندیـدم  حاج قاسـم  مثـل  را  کسـی  دنیـا  در 
کـه فعـل خواسـتن را این طـور صـرف کنـد. 

یکایی هـا بـرای بـاز   عملیـات زیـر دیـد آمر
کـردن راه زمینـی بغـداد به دمشـق

کـه  گفتیـد  صحبت هایتـان  در  جـا  یـک 
زمینـی  مسـیر  کـردن  بـاز  روی  حاج قاسـم 
بـود.  شـده  متمرکـز  بغـداد  بـه  دمشـق 
)مـرز  »تنـف«  از  بایـد  مسـیر  ایـن  طبیعتـا 
ولـی  می گذشـت  اردن(  و  یه  سـور و  عـراق 
»بوکمـال«  از  شـد،  انتخـاب  کـه  مسـیری 
می رفـت. ایـن تغییـر مسـیر بـرای چـه بود؟ 
حاج اصغـر  به همـراه  مـن  مرتبـه  یـک 
تنـف  به سـمت  ماشـین  یـک  بـا  صبـوری 
آمریکایی هـا  دسـت  تنـف  می رفتیـم. 
بـود. آنهـا شـروع کردنـد بـا موشـک جلـوی 
گفـت  حاج اصغـر  را  زدنـد.  مـا  ماشـین 
بـه  برگشـتیم  نرویـم.  جلوتـر  اسـت  بهتـر 
از  آمریکایی هـا  دیدیـم  فرماندهـی.  مقـر 
طریـق روس هـا پیغـام دادنـد کـه اگـر از 55 
شـما  شـوید،  نزدیـک  تنـف  بـه  کیلومتـری 
او  بـه  را  ایـن  آمـد و  را می زنیـم. حاج قاسـم 

 . گفتیـم
مناطقـی  و  شـامات  بادیـات  در  انداخـت 
آنجـا  تیـز دارد و حرکـت در  کـه سـنگ های 
کیلومتـر  صدهـا  اسـت،  سـخت  بسـیار 
را  آنجـا  مسـیر  و  رفـت  بوکمـال  به سـمت 

کـرد.  بـاز 
بـود،  دیگـری  هرکـس  حاج قاسـم  از  غیـر 
بکنـد.  را  کار  ایـن  بتوانـد  نداشـت  امـکان 
 ،» »دیرالـزور و  داد  انجـام  را  عملیـات 
بـه  و  کـرد  آزاد  را  »بوکمـال«  و  »میادیـن« 
دنیـا  در  نظامـی ای  هیـچ  رسـید.  »قائـم« 
کـرد،  حاج قاسـم  کـه  را  کاری  نمی توانسـت 
و  ایسـتاد  امـا  بـود  سـخت  خیلـی  بکنـد. 

اسـت.  بـاز  االن  مسـیر  ایـن 
فرماندهـان  از  بسـیاری  اسـت  درسـت 
حاج قاسـم  کنـار  تدبیـر  بـا  و  شـجاع  خـوب، 
آمـد  دسـت  بـه  پیروزی هـا  ایـن  تـا  بودنـد 
صحنـه  در  هـم  حاج قاسـم  شـخص  ولـی 
بـود و هـم بـا تدبیـر بـود و هـم از هیچ چیـز 

نمی ترسـید.  خـدا  جـز 
مـا در جنـگ واژه ای داشـتیم کـه زیـاد گفته 
شـب«.  زاهـدان  و  روز  »شـیران  می شـد، 
تعبیـر  ایـن  مصـداق  واقعـا  حاج قاسـم 
و  می خوانـد  شـب  نمـاز  هرشـب  بـود. 
شـیر  مثـل  می کـرد.  شـهادت  غسـل  صبـح 
می جنگیـد؛  بـود،  کـه  هرکجـا  دشـمن  بـا 
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یـا  و  می کـرد  فکـر  یـا  می کـرد،  طراحـی  یـا 
می کـرد.  عملیـات 

خاطرتـان هسـت کـه از شـهادت چـه کسـی 
خیلـی ناراحت شـد؟ 

حاج قاسـم  خیلـی  شهادت شـان  نفـر  دو 
و  بادپـا  حسـین  یکـی  کـرد.  ناراحـت  را 
کسـان  شـاید  اهلل دادی.  شـهید  دیگـری 
امـا  نمی دانـم  مـن  کـه  باشـند  هـم  دیگـری 
نفـر خیلـی  ایـن دو  از شـهادت  حاج قاسـم 

شـد.  ناراحـت 
شـد،  شـهید  بادپـا  حسـین  کـه  روزی 
آمـد  وقتـی  نبـود.  منطقـه  در  حاج قاسـم 
دیـدم از شـهادت او خیلـی ناراحـت اسـت. 
حاج قاسـم خیلـی حسـین بادپـا را دوسـت 
 . داشـت. شـهید اهلل دادی هـم همین طـور

 برای شـهادت حاج قاسـم آماده بودم
شـما  بـرای  حاج قاسـم  شـهادت  چقـدر 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  بـود؟  پیش بینـی  قابـل 
داشـت.  حضـور  خطـر  منطقـه  در  معمـوال 
شـنیدید  را  ایشـان  شـهادت  خبـر  وقتـی 

داشـتید؟  عکس العملـی  چـه 
شـما  خـود  را  حاج قاسـم  شـهادت  خبـر 
خبـر  هـم  مـن  واکنـش  از  و  دادیـد  مـن  بـه 
سـاعت  می کنـم  فکـر  بـود.  چـه  کـه  داریـد 
از  گفتیـد  و  زدیـد  زنـگ  کـه  بـود  شـب  سـه 
؟ گفتیـد  ؟ گفتـم چطـور حاج قاسـم چـه خبـر
را در  کـه حاج قاسـم  اخبـاری منتشـر شـده 
آمـاده  مـن  کـه  دیـدی  شـما  زدنـد.  بغـداد 

بـودم.  خبـر  ایـن 
آمادگـی داشـتم  اینهـا  از  زودتـر  مـن خیلـی 
کـه بگوینـد حاج قاسـم شـهید شـده اسـت 
دیگـر  چـون  نبـود،  غیرمنتظـره  برایـم  و 
کـره  و  نبـود  ایـن دنیـا  در  جـای حاج قاسـم 

بـود.  کوچـک  برایـش  خاکـی 
ایـن  بگویـم  می توانـم  اینجـا  کـه  مطلبـی 
شـهادت  بـا  آمریکایی هـا  کـه  اسـت 
احمـق  خیلـی  دادنـد  نشـان  حاج قاسـم 
نظامـی  اطالعـات  اشـراف  و  هسـتند 
اطالعاتـی  اشـراف  اگـر  چـون  ندارنـد؛ 
شـهادت  از  بعـد  کـه  وقایعـی  و  داشـتند 
پیش بینـی  را  داد  خ  ر حاج قاسـم 
کردنـد،  کـه  را  کاری  هیچ وقـت  می کردنـد، 

نمی دادنـد.  انجـام 

؟  چطور
چالش هـا  برخـی  حاج قاسـم  عمـر  اواخـر 

عـراق  در  حشدالشـعبی  بـود.  داده  خ  ر
تحـت فشـار بـود و در ایـران هـم اختالفات 

آمـد.  وجـود  بـه  اشـکاالتی  و 
کار  شـهادتش  بـا  حاج قاسـم  نظـرم  بـه 
کـرد. وقتـی حاج قاسـم شـهید شـد،  بزرگـی 
تـا چنـد سـاعت  کردنـد پیکـر شـهدا  اعـالم 
منتقـل  تهـران  بـه  هواپیمـا  بـا  دیگـر 
اعـالم  را  ایـن  هـم  تلویزیـون  و  می شـود 
خواسـته  حضرت آقـا  از  عـراق  مـردم  کـرد. 
و  حاج قاسـم  بـا  بدهـد  اجـازه  تـا  بودنـد 
آنهـا را تشـییع کننـد  یارانـش وداع کننـد و 

پذیرفـت.  هـم  آقـا  و 
حاج قاسـم،  پیکـر  وقتـی  کـه  دیدیـد  شـما 
»ابومهـدی« و یاران شـان در نجـف و کربـال 
تشـییع شـد چـه هنگامـه ای در عـراق برپـا 

شـد. 
در  نـدارم؛  نجـف  و  کربـال  بـه  کاری  مـن 
هسـتند  سنی نشـین  بیشـتر  کـه  بغـداد 
قابـل  اصـال  آمـد؟  وجـود  بـه  عظمتـی  چـه 
بـود.  حضرت آقـا  تدبیـر  ایـن  نبـود.  تصـور 
بعـد از ایـن ماجراهـا دوباره حشدالشـعبی 
عـراق  مجلـس  و  شـد  عـراق  میـدان دار 
تصویـب  و  کـرد  مردانگـی  آن موقـع  هـم 
بیـرون  عـراق  از  بایـد  آمریکایی هـا  کـه  کـرد 
شـهید  خـون  عظمـت  همـه  اینهـا  برونـد. 

اسـت.  سـلیمانی 
مشـکالت  علی رغـم  هـم  ایـران  در 
در  چطـور  مـردم  کـه  دیدیـد  اقتصـادی، 
، تهـران، مشـهد و  تشـییع شـهدا در اهـواز

کردنـد.  پیـدا  حضـور  کرمـان 
، زدن موشـک های قدرتمنـد  از طـرف دیگـر
شکسـتن  و  »عین االسـد«  پایـگاه  بـه 
دیگـر  از  جهـان،  در  آمریکایی هـا  هیمنـه 

اسـت.  حاج قاسـم  خـون  بـرکات  و  ثـار  آ
فرمودنـد؛  »یـوم اهلل«  را  روز  دو  حضرت آقـا 
تشـییع  دومـی  و  عین االسـد  زدن  یکـی 
آقـا  بـود.  حاج قاسـم  پیکـر  باشـکوه 
یعنـی  اسـت.  یـوم اهلل  اینهـا  فرمودنـد 

بهمـن.   22 شـبیه  چیـزی 
وقتـی عین االسـد را زدنـد، مـن یـاد موقعـی 
و  تهـران  دزفـول،  بـه  عـراق  کـه  افتـادم 
مـردم  و  مـی زد  موشـک  مـا  شـهرهای 
و  موشـک«  جـواب  »موشـک  می گفتنـد 
چیـزی  چـون  می خـورد،  غصـه  امـام)ره( 
آن موقـع  بدهیـم.  جـواب  کـه  نداشـتیم 
تـا  کردنـد  کمـک  مـا  بـه  سـوری ها  همیـن 
بزنیـم  بغـداد  بـه  موشـک  چنـد  توانسـتیم 
انتقـام؛  انتقـام  گفتنـد  مـردم  کـه  االن  ولـی 

مشـت حضرت آقـا پـر بـود. ایشـان دسـتور 
بیـرون  جنـگ  از  پیروزمندانـه  و  بزنیـد  داد 

بـود.  مهـم  خیلـی  ایـن  و  آمدیـم 
مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  در  مـا 
شـهدای زیـادی دادیـم، هزینه هـای زیـادی 
امـا  شـدیم  پیـروز  تـا  شـد  تحمیـل  مـا  بـه 
مـردم  خواسـت  بـه  و  حضرت آقـا  تدبیـر  بـا 
»انتقـام  شـعار  حاج قاسـم  تشـییع  در  کـه 
جنـگ  وارد  آمریـکا  بـا  دادنـد،  سـر  انتقـام« 
در  و  کردیـم  تحقیـر  را  آمریـکا  شـدیم، 
جنـگ  از  پیروزمندانـه  زمـان،  حداقـل 

آمدیـم.  بیـرون 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بـرای  ایـن 
آمریکایی هـا  بـا  کـه  اسـت  عظمـت  خیلـی 
بـه  کنـی،  تحقیـر  را  آنهـا  شـوی،  درگیـر 
از  را  آنـان  بزنـی،  موشـک  پایگاه هایشـان 
شـوی.  ج  خـار پیروزمندانـه  و  ببـری  بیـن 
حاج قاسـم کار و ماموریـت خـود را انجـام 
در  نظامـی ای  هیـچ  کـرد،  او  کـه  کاری  داد. 
دنیـا نمی توانسـت انجـام دهـد. حـزب اهلل 
در  را  وطنـی  دفـاع  داد،  ارتقـا  را  لبنـان  در 
حشدالشـعبی  آورد،  وجـود  بـه  سـوریه 
و  فاطمیـون  آورد،  وجـود  بـه  عـراق  در  را 
مـرزی  خـط  و  آورد  وجـود  بـه  را  زینبیـون 
ایـن  کشـید.  مدیترانـه  دریـای  تـا  را  ایـران 
اسـالمی  جمهـوری  االن  کـه  اسـت  قدرتـی 
مدیـون  را  اینهـا  همـه  و  دارد  ایـران 
جوانـان  چـه  هسـتیم.  حاج قاسـم 
فاطمیـون،  عراقـی،  ایرانـی،  از  باتجربـه ای 
کـه  کـرده  تربیـت  پاکسـتانی  و  لبنانـی 
منتظـر  و  نظـام  خدمـت  در  اینهـا  همـه 
قـا  حضرت آ هسـتند.  قـا  حضرت آ اشـاره 

شـوید.  قـوی  بایـد  فرمودنـد 
متاسـفانه قانـون کره زمیـن قانـون جنـگل 
اسـت. اگـر بخواهیـم بقـا داشـته باشـیم و 

بمانیـم، بایـد قـوی شـویم. 
قـوی هسـتند؛  مـا  نیروهـای مسـلح  امـروز 
مـا فرماندهانـی مثـل حاج قاسـم کـم داریم 
دفـاع  سـال  هشـت  بچه هـای  داریـم.  ولـی 
مختلـف  صحنه هـای  در  امـروز  مقـدس 
بایـد  امـا  هسـتند  قـوی  و  دارنـد  حضـور 
مسـلح  نیروهـای  بـا  همسـو  نظـام  همـه 
بـه جلـو بیاینـد تـا کشـور قدرتمنـد شـود و 

کنـد.  زندگـی  خاکـی  کـره  ایـن  در  بتوانـد 
بـا  اسـالمی  جمهـوری  ایـن  امیـدوارم 
اقتـدار بتوانـد پرچـم را بـه دسـت آقـا امـام 
کـره  بـر  پرچـم  ایـن  و  بدهـد  زمان)عـج( 

شـود.  افراشـته  خاکـی 
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کـه  هسـتیم  متشـکر  و  ممنـون  بسـیار 
در  دادیـد.  قـرار  مـا  اختیـار  در  را  وقـت  ایـن 
انتهـا اگـر بخواهیـد چنـد جملـه خطـاب بـه 
ایشـان  کـه  بدانیـد  و  بگوییـد  حاج قاسـم 
چـه  می شـنود،  را  شـما  صـدای  حتمـا 

گفـت؟  خواهیـد 
شـرمنده  بگویـم...  نـدارم  چیـزی 
از  یکـی  پیـش  روز  چنـد  حاج قاسـمم... 
حاج محمـود  گفـت  و  زد  زنـگ  دوسـتان 

سـالمی  آقـای  بـا  جایـی  دیـدم.  را  خوابـت 
آمـد  هـم  حاج قاسـم  کـه  بودیـم  نشسـته 
گفتـم  بـودی.  سـرش  پشـت  هـم  تـو  و 
آمـدم  گفـت  عجـب؟  چـه  اینجـا  حاج قاسـم 
سـالمی  آقـای  از  را  حاج محمـود  اجـازه 
امیـدوارم  گریـه(.  )بـا  ببرمـش  و  بگیـرم 
ایـن محقـق شـود و امیدواریـم حاج قاسـم 

بگیـرد.  را  مـا  دسـت 
مـا افتخارمـان ایـن اسـت کـه بـا حاج قاسـم 

همـرزم  مدتـی  و  هم غـذا  و  هم صحبـت 
حاج قاسـم  پیـش  هـم  رویمـان  بودیـم. 
عظمـت  بـه  ان شـاءاهلل  امـا  اسـت  سـیاه 
و  زینـب)س(  حضـرت  عظمـت  و  خـودش 
مـرا  بدی هـای  حاج قاسـم  شـهدا،  عظمـت 
دسـت  و  ببینـد  را  خوبی هایمـان  و  نبینـد 

بگیـرد.  مـرا 

والسـالم علیکـم و رحمـت اهلل و برکاته
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

      گفت وگو با نصراهلل صادق زاده نیلی، عضو سابق پارلمان افغانستان:

اگر حاج قاسم نبود، نه احمدشاه 
مسعود موفق می شد و نه دیگران

نیروی قدس به عنوان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در کشورهای منطقه همواره در خط مقدم  
، تروریسم و دشمنانی بوده است که منافع ملت ها را تهدید کردند و بدون شک یکی از این کشورها  مقابله با استکبار

افغانستان است. به همین منظور در گفت وگو با »نصراهلل صادق زاده نیلی« نماینده سابق مردم والیت دایکندی از والیات 
مرکزی افغانستان در مجلس این کشور به بررسی نقش نیروی قدس و سردار سلیمانی در افغانستان پرداختیم.  نصراهلل 

صادق زاده نیلی فرزند شهید صادق زاده نیلی از مجاهدان جهاد اسالمی افغانستان است که بیش از یک دهه به عنوان 
نماینده پارلمان این کشور حضور داشته و ازجمله افرادی است که در تدوین قانون اساسی افغانستان نیز نقش داشته 

است. او چند سالی را نیز به عنوان مهاجر در ایران و در شهر قم زندگی کرده است. این گفت وگو ماحصل گپ وگفت ما با 
ایشان است که در ادامه می خوانید. 
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 76 سـال  در  سـلیمانی  سـردار  انتصـاب 
تقریبـا  قـدس  نیـروی  فرماندهـی  بـه 
اتفاقـات  و  حـوادث  برخـی  بـا  بـود  همزمـان 
بحـث  بدهیـد  اجـازه  اگـر  افغانسـتان،  در 
نیـروی  کـه  کنیـم  آغـاز  ع  موضـو ایـن  بـا  را 
قـدس چـه ارتباطـی بـا افغانسـتان داشـت 
بـا  مقابلـه  در  چقـدر  نیـرو  ایـن  اقدامـات  و 
اشـغالگران در مقاطـع مختلـف و مبـارزه بـا 

بـود؟ موثـر  کشـور  ایـن  در  تروریسـم 
نیـروی قـدس و جمهـوری  ارتبـاط  در مـورد 
کـه  موضوعاتـی  بـا  به طورکلـی  اسـالمی 
مرحلـه  چنـد  بـه  می تـوان  کردیـد،  ح  مطـر
بـه  اول  بحـث  کـرد؛  اشـاره  مهـم  و  اصلـی 
مقطـع جهـاد مـردم افغانسـتان علیـه اتحاد 
آن  در  کـه  برمی گـردد  شـوروی  جماهیـر 
وسـیعی  و  گسـترده  همکاری هـای  زمـان، 
اسـالمی  جمهـوری  و  گرفـت  صـورت 
کمک هـای زیـادی بـه نیروهـای جهـادی کرد 
و در سـنگرهای مختلف در شـمال، جنوب 
چـه  مجاهـدان  کنـار  افغانسـتان  مرکـز  و 
عالوه بـر  اینهـا  ایسـتاد،  سـنی  چـه  و  شـیعه 
افغانسـتان  مـردم  بـه  کـه  بـود  کمک هایـی 
می کردنـد تـا زندگـی بهتـری داشـته باشـند. 
مهاجـران  مسـاله  بـه  بعـدی  موضـوع 
خـودم  مـن  برمی گـردد،  افغانسـتانی 
خـاک  از   1360 سـال  در  کـه  دارم  به خاطـر 
پاکسـتان وارد ایـران شـدیم، از مـا پذیرایـی 
کردنـد و وسـایل و امکانـات زندگـی برایمان 
مسـائل  بـه  توجـه  بـدون  کردنـد.  مهیـا 
میلیـون   2 از  بیـش  مذهبـی،  و  قومـی 
جمهـوری  و  آمدنـد  ایـران  بـه  مهاجـر 
اسـالمی درحالـی کـه خـودش بـا مشـکالت 
پذیـرای  می کـرد،  نـرم  دسـت وپنجه  زیـادی 

شـد.  آنهـا 
داخلـی  جنگ هـای  زمـان  در  دیگـر  بحـث 
کـه  اسـت  شـوروی  شکسـت  از  پـس 
القاعـده شـکل  گروه هـای تروریسـتی مثـل 
جمهـوری  هـم  مقطـع  آن  در  گرفتنـد. 
افغانسـتان  مـردم  کنـار  ایـران  اسـالمی 
بـه  کـه  می کنـم  تاکیـد  هـم  بـاز  ایسـتاد. 
هیچ وجـه موضوعاتـی مثـل شـیعه و سـنی 
ح نبـود و آنهـا در سـخت ترین شـرایط،  مطـر
بـا همـه مـردم افغانسـتان همـکاری کردنـد. 
تروریسـت ها  کـه  مقطعـی  در  هسـت  یـادم 
دیگـر  و  مرکـزی  مناطـق  مـردم  بـر  را  عرصـه 
اسـالمی  جمهـوری  بـود،  کـرده  تنـگ  جاهـا 
بـا هواپیمـا، مـواد غذایـی و دیگـر امکانـات 
مناطـق  ایـن  در  مـردم  بـرای  را  زندگـی 

 . ند سـا می ر
»سـپاه  به نـام  نیرویـی  افغانسـتان  در 
سـابقه  کـه  مجاهدانـی  از  محمـد)ص(« 
شـده  تشـکیل  داشـتند  جهـاد  و  جنـگ 
زیـادی  بسـیار  تاثیـر  نیروهـا  ایـن  کـه  بـود 
می تـوان  و  داشـتند  القاعـده  بـا  مقابلـه  در 
مسـعود  احمدشـاه  کنـار  اینهـا  اگـر  گفـت 
افغانسـتان  داخـل  کـه  نیروهایـی  دیگـر  و 
نداشـتند،  حضـور  می کردنـد  مقاومـت 
نمی شـد.  حاصـل  سـرعت  ایـن  بـه  پیـروزی 
افغانسـتان)پس  بـه  آمریـکا  حملـه  از  بعـد 
نیروهـا  همیـن  هـم   ) سـپتامبر  11 حادثـه  از 
بودنـد کـه رفتند و پایگاه های تروریسـت ها 
حضـور  تاثیـرات  اینهـا  کردنـد.  تسـخیر  را 
قـدس  نیـروی  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
مـردم  اذهـان  در  خوبـی  خاطـرات  کـه  بـود 

اسـت.  گذاشـته  یـادگار  بـه  افغانسـتان 

 کشـوری کـه در سـخت ترین شـرایط کنـار 
مـردم افغانسـتان ایسـتاد، ایـران بود

کمک هـای  ایـن  و  اقدامـات  ایـن  چقـدر 
نیـروی  به واسـطه  طبیعتـا  کـه  ایـران 
مـردم  طـرف  از  می گرفـت،  صـورت  قـدس 
چـه  آنهـا  بـود؟  شـده  پذیرفتـه  افغانسـتان 

داشـتند؟ کمک هـا  ایـن  بـه  نگاهـی 
ایـن  همـه  کـه  کنـم  تاکیـد  اسـت  الزم  اوال 
بـه »سـپاه محمـد)ص(« محـدود  اقدامـات 
هـم  افغـان  مجاهـدان  بقیـه  و  نمی شـد 
حـزب  مسـعود،  احمدشـاه  مثـل  بودنـد 
چهره هـای  و  اسـماعیل خان  اسـالمی، 
دیگـر کـه اینهـا بـا هـم همـکاری می کردنـد. 

در همـان زمـان، دیگـر کشـور همسـایه مـا 
و  بـود  تروریسـت ها  کنـار  پاکسـتان  یعنـی 
می خواسـتند  آنهـا  کـه  را  امکاناتـی  همـه 
کشـوری  تنهـا  می کـرد.  فراهـم  برایشـان 
صادقانـه  شـرایط،  سـخت ترین  در  کـه 
جمهـوری  ایسـتاد،  افغانسـتان  مـردم  کنـار 
اسـالمی ایـران از طریـق سـپاه قـدس بـود. 
آمـد،  به وجـود  کـه  هـم  محمـد)ص(  سـپاه 
آموزش دیـده ای  و  ورزیـده  منظـم،  نیـروی 
افغانسـتان  در  را  جنـگ  وضعیـت  کـه  بـود 
کـه  منطقـه ای  هـر  بـه  اینهـا  داد.  تغییـر 
آمـوزش خوبـی دیـده  می رفتنـد، چـون هـم 
بودنـد و هـم پایبنـد بـه اخالقیـات بودنـد و 
هـم مشـی و سـیاق خوبـی داشـتند، مـورد 

می شـدند.  واقـع  مـردم  اسـتقبال 
مقاومـت  پیـروزی  از  بعـد  نیروهـا  همیـن 
علیـه تروریسـت ها، اغلـب جـذب حکومـت 
مـردم  بـه  راسـتی  و  صداقـت  بـا  و  شـدند 

می کننـد.  خدمـت  افغانسـتان 

آمریـکا  و  شـوروی  بر خـاف  ایـران   
نکـرد افغانسـتان  امـور  در  دخالتـی 

خیلی هـا  اسـت  ممکـن  کـه  سـوالی 
مثـل  افـرادی  می کنـم  فکـر  و  بپرسـند 
بـه  و  کننـد  تبییـن  را  آن  می تواننـد  شـما 
برخـی  کـه  اسـت  ایـن  بدهنـد،  جـواب  آن 
کشـوری  می گوینـد ایـن اقدامـات ایـران در 
و  اسـت  دخالـت  نوعـی  افغانسـتان  مثـل 
یـا  می کنـد  آمریـکا  کـه  اسـت  کاری  همـان 
شـما  تحلیـل  می کـرد،  شـوروی  گذشـته  در 
نـه،  اگـر  اسـت؟  همین طـور  آیـا  چیسـت؟ 
تفاوت هایـی  چـه  هـم  بـا  رویکردهـا  ایـن 

دارد؟
در  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  حضـور 
حضـور  یـک   1358 سـال  در  افغانسـتان 
اشـغالگرانه بـود. آنهـا 120 هـزار نیـرو آوردنـد 
اشـغال  را  افغانسـتان  مراکـز  تمـام  و 
آوردنـد  به وجـود  حاکمیتـی  حتـی  کردنـد، 
را  حکومـت  آن  کـه  افغانسـتان  مـردم  بـا  و 
به واسـطه  شـدند.  درگیـر  نداشـتند  قبـول 
و  روسـتاها  شـهرها،  اشـغالگری،  ایـن 
مـردم  شـخصی  و  عمومـی  اماکـن  تمـام 
مجبـور  انسـان  میلیون هـا  و  شـد  تخریـب 
خودشـان  سـرزمین  تـرک  و  مهاجـرت  بـه 
شـدند و صدهـا هـزار نفـر هـم بـه شـهادت 
شـکل  بـا  نمی توانـد  اینهـا  خـب،  رسـیدند، 

باشـد.  قیـاس  قابـل  ایـران  حضـور 
اسـت  درسـت  هـم،  آمریکایی هـا  مـورد  در 

مجاهدین بزرگی مثل 
احمد شاه مسعود یا 
دیگر فرماندهان جهادی 
مقاومت افغانستان، در 
شرایط سخت، تنها ملجأ 
و پناه خود را نیروهای 
ایرانی می دانستند و من 
معتقدم اگر همکاری ایران 
و نیروی قدس نبود، نه 
احمد شاه مسعود موفق 
می شد نه دیگر مجاهدین 
افغانستان. 



66

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی



67 دی 1399

کـه آنهـا در مرحلـه اول بـا موافقت سـازمان 
بـه  بـا تروریسـت ها  ملـل و به بهانـه مبـارزه 
تبدیـل  کم کـم  ولـی  آمدنـد،  افغانسـتان 
در  کـه  شـدند  اشـغالگر  کشـور  یـک  بـه 
مراکـز  اسـت،  کـرده  جاخـوش  افغانسـتان 
و  گرفتنـد  خودشـان  اختیـار  در  را  نظامـی 
آنهـا را بـه پایـگاه نظامـی خـود تبدیـل کردند 
هـم  افغانسـتان  امـور  و  انتخابـات  در  و 

می کننـد.  دخالـت 
دوران  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  امـا 
کنـار  و  آمـد  توقعـی  هیـچ  بـدون  جهـاد، 
نیروهـای  گرفـت.  قـرار  افغانسـتان  مـردم 
زندگـی  افغـان  مجاهـدان  مثـل  ایرانـی 
می کردنـد، نـان خشـک می خوردنـد و علیـه 

می جنگیدنـد.  اشـغالگران 
از  زیـادی  تروریسـت های  کـه  هـم  وقتـی 
افغانسـتان  بـه  جهـان  مختلـف  نقـاط 
ویرانـی  چقـدر  کـه  می دانیـد  شـما  و  آمدنـد 
در  آوردنـد،  به بـار  مـردم  بـرای  بدبختـی  و 
سـخت ترین زمان هـا کـه هیچ کـس بـه داد 
همین هـا  بـاز  نرسـید،  افغانسـتان  مـردم 
ایسـتادند.  مـردم  کنـار  و  آمدنـد  کـه  بودنـد 
افغانسـتان  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کـرد،  ایجـاد  خـود  بـرای  نظامـی  پایـگاه  نـه 
نـه جایـی را بـه تصـرف خـود درآورد و نـه در 
کـرد.  دخالـت  افغانسـتان  داخلـی  مسـائل 
مجاهـدان بزرگـی مثـل احمد شـاه مسـعود 
مقاومـت  جهـادی  فرماندهـان  دیگـر  یـا 
تنهـا  سـخت،  شـرایط  در  افغانسـتان، 
ایرانـی  نیروهـای  را  خـود  پنـاه  و  ملجـأ 
اگـر همـکاری  می دانسـتند و مـن معتقـدم 
ایـران و نیـروی قـدس نبـود، نـه احمدشـاه 
آقـای دوسـتم  مسـعود موفـق می شـد، نـه 
و نـه اسـماعیل خان و نـه آقـای محقـق و نـه 
دیگـر چهره هـای عرصـه جهـاد افغانسـتان. 

سـپاه  مأموریـت  عرصـه  می کردیـم  فکـر   
اسـت افغانسـتان  در  فقـط  قـدس 

شـما خودتـان سـردار سـلیمانی را از کجـا و 
شـناختید؟ چطـور 

سـال های  از  را  سـلیمانی  سـردار  مـن 
تغییـر  به واسـطه  آن هـم  شـناختم،  ــ 77  78 ـ
ایشـان  فرماندهـی  از  پـس  کـه  تحوالتـی  و 
ایـن  مـا  و  آمـد  به وجـود  قـدس  نیـروی  در 
را در صحنـه میدانـی افغانسـتان  تغییـرات 

می دیدیـم.  به وضـوح 
مجاهـدان  به سـراغ  خودشـان  اینهـا 
سـپاه  نیروهـای  همیـن  می رفتنـد. 

محمـد)ص( کـه عـرض کـردم، از مجاهـدان 
سـابقی بودنـد کـه دسـت از جهـاد کشـیده 
بودنـد و گـذران زندگـی می کردنـد و از عرصه 
را  آنهـا  می رفتنـد  بودنـد،  رفتـه  کنـار  جهـاد 
عرصـه  بـه  دوبـاره  را  آنهـا  و  می کردنـد  پیـدا 

برمی گرداندنـد.  جهـادی 
از  شناخت شـان  یعنـی  ایـن  خـب، 
بـود،  کامـل  افغانسـتان  مجاهـدان 
مطالعـه  می شـناختند،  را  آنهـا  توانمنـدی 
داشـتند و برنامه ریـزی کـرده بودنـد، رفتنـد 
ج افغانسـتان جمع  و اینها را از داخل و خار
کردنـد و کنـار هـم سـازماندهی کردنـد و بـه 
آنهـا  انگیـزه دادنـد و فهماندنـد کـه »کشـور 
شـما در چـه وضعیتـی قـرار دارد« و گفتنـد 

هسـتیم.« شـما  کنـار  در  »مـا  کـه 
کـه  افتـاد  وقتـی  اتفاقـات  ایـن  از  خیلـی 
قـدس  نیـروی  فرمانـده  سـلیمانی  سـردار 
بزرگـی  کارهـای  هـم  آن  از  قبـل  البتـه  شـد، 

بـود.  شـده 
سـردار  نـام  مـا  کـه  بـود  مقاطـع  همیـن  در 
فـردی  کـه  خـورد  گوش مـان  بـه  سـلیمانی 
افغانسـتان  مـردم  بـا  و  اسـت  آمـده  جدیـد 
کـه  مجاهـدی  هـر  می کنـد.  همـکاری 
تعریـف  ایشـان  از  به نحـوی  می دیدیـم 

 . د می کـر
عملکـرد آنهـا طـوری بـود کـه مـا در آن زمـان 
سـپاه  مأموریـت  عرصـه  می کردیـم  فکـر 
بعـدا  اسـت،  افغانسـتان  در  فقـط  قـدس 
متوجـه شـدیم کـه در سـطح دنیـا اینهـا کار 
کـه  می کردنـد  رفتـار  طـوری  یعنـی  می کننـد، 
در  قـدس  نیـروی  همـه  می کردیـم  فکـر  مـا 

دارد.  حضـور  افغانسـتان 

سـردار  راجع بـه  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
ع فرماندهـی  ح می شـود نـو سـلیمانی مطـر

گذشـته  سـال های  طـی  اسـت،  ایشـان 
گسـتره جبهـه مقاومـت ابعـاد بیشـتری بـه 
خـود گرفتـه اسـت و از ایران تا افغانسـتان، 
کشـورهایی  یمـن  و  لبنـان  سـوریه،  عـراق، 
و  هسـتند  جبهـه  ایـن  عضـو  کـه  هسـتند 
در یـک جاهایـی مثـل سـوریه یـا عـراق اینها 
بـا  هـم  کنـار  و  شـده اند  نزدیک تـر  به هـم 
مـورد  در  مـن  سـوال  می جنگنـد.  دشـمن 
در  سـلیمانی  سـردار  فرماندهـی  ویژگـی 
جبهـه  ایـن  ایشـان  چطـور  کـه؛  اینجاسـت 
کـه  را  مختلـف  ملیت هـای  بـا  گسـترده 
طبیعتـا هرکـدام فرهنـگ خـاص خودشـان 
طـوری  را  کار  و  کـرد  فرماندهـی  دارنـد،  را 
یـک  مثـل  افـراد  ایـن  همـه  کـه  بـرد  جلـو 
هـم  کنـار  و  می کننـد  زندگـی  هـم  بـا  بـرادر 

؟ می جنگنـد
چنـد  از  مسـاله  ایـن  می کنـم  فکـر  مـن 
اشـراف  اول  می گرفـت؛  نشـأت  موضـوع 
از  ایشـان  کـه  بـود  عمیقـی  اطالعاتـی 
کشـور  هـر  ضرورت هـای  و  داشـت  منطقـه 
می دانسـت  و  می شـناخت  را  مردمـش  و 
مثـال افغانسـتان چـه ضرورت هایـی دارد و 
چه نـوع همـکاری بایـد در آن صـورت بگیـرد 
تـا اعتمـاد آنهـا را به دسـت بیـاورد. در عـراق 
 . و سـوریه و بقیـه کشـورها هـم همین طـور
ایشـان دقیقـا روی ایـن موضوعات اشـراف 
ضرورت هـا  همیـن  براسـاس  و  داشـت 
جـان  و  روح  در  ایـن  و  می کـرد  برنامه ریـزی 

می کـرد.  نفـوذ  مـردم 
ایـن  ایشـان،  شـهادت  از  بعـد  مـا  شـاید 
سـردار  کنیـم.  درک  بهتـر  را  موضوعـات 
سـلیمانی بعد از شـهادت، زمین تا آسـمان 
بـا سـردار سـلیمانی کـه وقتـی زنده بـود و ما 

اسـت.  متفـاوت  می شـناختیم، 
بـود.  او  صداقـت  و  اخـالص  دوم  موضـوع 
مـا دیدیـم وقتـی کشـورهایی مثـل سـوریه، 
عـراق و افغانسـتان مـورد هجـوم دشـمنان 
ویـران  خانه هـا  و  شـهرها  می گیرنـد،  قـرار 
آواره  یـا  می شـود و مـردم کشـته و مجـروح 
مثـل  کسـی  شـرایط  ایـن  در  می شـوند، 
در  و  می شـود  آنهـا  ناجـی  سـلیمانی  سـردار 
اخـالص  بـا  و  مـی رود  شـرایط  سـخت ترین 

می ایسـتد.  آنهـا  کنـار  کامـل 
بـا  مبـارزه  بهانـه  بـه  هـم  آمریکایی هـا 
آمدنـد  افغانسـتان  و  عـراق  بـه  تروریسـم 
را  خـود  صداقـت  نتوانسـتند  هرگـز  ولـی 
اثبـات  بـه  عـراق  و  افغانسـتان  مـردم  بـرای 

 . نند سـا بر

جمهوری اسامی ایران 
در دوران جهاد، بدون 
هیچ توقعی آمد و کنار 
مردم افغانستان قرار 
گرفت. نیروهای ایرانی 
مثل مجاهدان افغان 
زندگی می کردند، نان 
خشک می خوردند و علیه 
اشغالگران می جنگیدند. 



68

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

و  ناراضی انـد  آنهـا  از  مـردم  همـه  امـروز 
خودشـان  اهـداف  بـرای  آنهـا  معتقدنـد 
مـردم  بـه  کمـک  بـرای  نـه  آمدنـد  اینجـا  بـه 
ولـی وقتـی سـردار سـلیمانی و نیروهایـش 
کـه  می کردنـد  احسـاس  می دیدنـد  را 
مـا  به خاطـر  و  آمده انـد  مـا  به خاطـر  »اینهـا 

» . می جنگنـد
مسـاله دیگـر ایـن اسـت کـه نیـروی قـدس 
وقتـی بـرای کمـک بـه مردم کشـوری در برابر 
و  شـیعه  برایـش  مـی رود،  ظالـم  دشـمن 
سـنی، مسـلمان و غیرمسـلمان یـا تفـاوت 
خـب،  نیسـت.  ح  مطـر قومیـت  و  زبـان 
جایـگاه  مـردم  بیـن  یقینـا  افـرادی  چنیـن 

می کننـد.  پیـدا  باالیـی 

می کردنـد  احسـاس  افغانسـتان  مـردم   
آنهـا  از  داعـش  قبـال  در  سـلیمانی  سـردار 

می کنـد حمایـت 
ع کار و شـیوه فعالیـت  طبیعتـا به دلیـل نـو
در  افغانسـتان  مـردم  قـدس،  نیـروی 
ایـن  از  چندانـی  شـناخت  نبایـد  گذشـته 
خـود  در  اینکـه  کمـا  باشـند؛  داشـته  نیـرو 
قبـل،  سـال  چنـد  همیـن  تـا  هـم  ایـران 
کلـی،  اطاعـات  یک سـری  و  نـام  جـز  مـردم، 
نداشـتند،  نیـرو  ایـن  از  را  امـروز  شـناخت 

آمـد؟ به وجـود  چطـور  شـناخت  ایـن 
در گذشـته، افـکار عمومـی خیلـی شـناختی 
گفتـه  وقتـی  امـا  نداشـت  قـدس  سـپاه  از 
می شـد ایرانی هـا یـا بچه هـای سـپاه آمدنـد، 
به وجـود  مجاهـدان  بیـن  زیـادی  دلگرمـی 
و  نشـان  و  نـام  بـدون  هـم  آنهـا  و  می آمـد 
نـام  می کردنـد.  کار  خامـوش  چـراغ  درواقـع 
ایـن نیـرو بعـد از مسـائل جنـگ بـا داعـش 

افتـاد.  زبان هـا  بـر سـر  عـراق  و  در سـوریه 
تکفیری هـا  و  تروریسـت ها  جنایـات  اخبـار 
می دیدنـد  و  می رسـید  مـردم  گـوش  بـه 
هسـتند  اهل سـنت  بیشـتر  اتفاقـا  کـه 
مـردم  دیدنـد.  آسـیب  آنهـا  وجـود  از  کـه 
و  عـراق  در  داعـش  اگـر  کـه  می دانسـتند 
هـم  آنهـا  به سـراغ  شـود  موفـق  سـوریه 

آمـد.  خواهـد 
قـدس  سـپاه  بـه  توجهـات  زمـان  ایـن  در 
چـون  شـد  بیشـتر  سـلیمانی  سـردار  و 
فهمیدنـد کـه تنهـا نیرویـی کـه بـا صداقـت 
و راسـتی مقابـل چنیـن هجمـه ای ایسـتاده 
اینهـا  می کنـد  مبـارزه  یک تنـه  و  اسـت 
افغانسـتان  داخـل  مـردم  یعنـی  هسـتند، 
چنانچـه  اگـر  کـه  می کردنـد  احسـاس 
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سـلیمانی  سـردار  بیایـد،  آنجـا  بـه  داعـش 
بـود.  خواهـد  حاضـر  آنهـا  از  حمایـت  بـرای 
سـخت ترین  در  خـود  دل  تـه  در  مـردم 
ندارنـد،  را  کسـی  خـدا  جـز  کـه  شـرایط 
نـژاد  از  نـه  کـه  فـردی  می کننـد  احسـاس 
آنهـا  کنـار  هموطن شـان،  نـه  آنهاسـت، 

بـود.  خواهـد 
شـوروی،  بـا  جهـاد  مقطـع  در  هسـت  یـادم 
بـه افغانسـتان  کـه  از سـرداران سـپاه  یکـی 
محبـوب  مـردم  میـان  این قـدر  بـود،  آمـده 
افغانسـتان  روزی  »اگـر  می گفتنـد  کـه  بـود 
مـا  رئیس جمهـور  بایـد  او  شـود،  آزاد 
باشـد.« این قـدر کـه مـردم افغانسـتان بـا او 
و نیروهایـش احسـاس دوسـتی و نزدیکـی 

می کردنـد. 
مـردم  کنـار  شـرایط  سـخت ترین  در  اینهـا 
مثـل  می خوردنـد،  غـذا  مـردم  مثـل  بودنـد، 
مـردم بـا حداقـل امکانـات زندگـی می کردنـد 
اشـغالگران  علیـه  مجاهـدان  کنـار  و 

 . نـد می جنگید

سـردار قاآنـی در سـخت ترین شـرایط در   
افغانسـتان بـود

سـلیمانی،  سـردار  شـهادت  از  بعـد 
قاآنـی  سـردار  یعنـی  ایشـان  جانشـین 

به عنـوان فرمانـده نیـروی قـدس منصـوب 
در  باالیـی  تسـلط  می شـود  گفتـه  کـه  شـد 
تحلیلـی  چـه  شـما  دارد،  افغانسـتان  حـوزه 
را  ایشـان  چقـدر  و  داریـد  بـاره  ایـن  در 
آینـده  آنکـه؛  دیگـر  سـوال  و  می شناسـید؟ 
سـردار  شـهادت  از  بعـد  را  مقاومـت  جبهـه 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چطـور  سـلیمانی 
سـردار قاآنـی ازجملـه همـان افـرادی اسـت 
کـه اغلـب در سـخت ترین شـرایط، خـودش 
مسـئوالن  و  بـود  افغانسـتان  داخـل 

می شناسـد.  نزدیـک  از  را  افغانسـتان 
مـردم  کنـار  سـختی ها  زمـان  در  او 
افغانسـتان حضـور داشـت و مـن معتقـدم 
فرماندهـی  بـرای  کـه  اسـت  فـردی  بهتریـن 
نیـروی قـدس انتخـاب شـد و شـاید الاقـل 
از  بهتـر  کسـی  افغانسـتان  مـردم  بـرای 

نباشـد.  ایشـان 
مـن  مقاومـت،  جبهـه  بـا  ارتبـاط  در  امـا 
معتقدم وجود سـردار سـلیمانی یک برکت 
امـا شـهادتش  بـود  دنیـا  مـردم  بـرای همـه 
روز  یـک  اگـر  کـرد.  برابـر  چنـد  را  برکتـش 
سـنگرها  در  فیزیکـی  به صـورت  ایشـان 
نقشـه  می کـرد،  تحلیـل  داشـت،  حضـور 
می جنگیـد،  و  می کـرد  دفـاع  می ریخـت، 
تاثیـر  همـان  خونـش  کـه  می بینیـم  امـروز 
را حتـی بیشـتر هـم دارد. سـردار سـلیمانی 
کارهایـش  تمـام  و  شـد  شـهید  خـدا  راه  در 
انسـانیت  و  اسـالم  جهـان  و  خـدا  به خاطـر 
بـود.  کسـانی کـه او را بـه شـهادت رسـاندند 
مـی رود  بیـن  از  مـوج  ایـن  داشـتند  انتظـار 
ولـی دیدیـم کـه نه تنهـا ایـن اتفـاق نیفتـاد، 
بلکـه ایـن آنهـا بودنـد که با شکسـت بزرگی 
مواجـه شـدند. بعـد از موشـک باران پایـگاه 
بـود  ترامـپ  ایـن  عین االسـد،  آمریکایـی 
خـون  معتقـدم  مـن  کـرد.  عقب نشـینی  کـه 
سـردار سـلیمانی نه تنهـا ایـران، بلکـه همـه 
از  و  اسـت  کـرده  مصـون  را  جهـان اسـالم 

نیسـت.  نگرانـی  هیـچ  جـای  جهـت  ایـن 

انجـام  بـرای  را  خودتـان  وقـت  کـه  ممنـون 
دادیـد.  قـرار  مـا  اختیـار  در  گفت وگـو  ایـن 

مردم داخل افغانستان 
احساس می کردند که اگر 
چنانچه داعش به آنجا 
بیاید، سردار سلیمانی 
برای حمایت از آنها حاضر 
خواهد بود 
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      گفت وگو با سرلشکر جعفری 

 خدا یک شهادت به 
حاج قاسم بدهکار بود

( جعفری ازجمله فرماندهان نسل اول سپاه است که در سال های دفاع مقدس   سردار سرلشکر محمدعلی )عزیز
فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی را به عهده داشت. او بعد از سال های جنگ در مسئولیت های مختلف دیگری 

ازجمله فرماندهی نیروی زمینی و فرماندهی مرکز راهبردی سپاه قرار گرفت و از سال 86 تا 98 نیز به مدت 12 سال فرمانده  
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. 

سردار جعفری به  واسطه سوابق خود ازجمله دوستان و همکاران نزدیک سردار شهید قاسم سلیمانی بود که در گفت وگو 
با خبرگزاری تسنیم، به بیان برخی خاطرات خود از این شهید بزرگوار و تشریح ابعاد شخصیتی و فرماندهی او پرداخته 

است. 
متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند. 
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اسـم سـلیمانی در همـان ابتـدای حضـور   
در جبهـه شایسـتگی خـود را نشـان داد

ممنـون هسـتیم از اینکـه وقتـی را در اختیـار 
مـا قـرار دادید تـا دقایقی به بازخوانـی کارنامه 
قاسـم  شـهید  سـردار  عملکـردی  ابعـاد  و 
می دانیـم،  کـه  آن طـور  بپردازیـم.  سـلیمانی 
بـه  بزرگـوار  شـهید  ایـن  بـا  شـما  آشـنایی 
کـه  برمی گـردد  مقـدس  دفـاع  سـال های 
آن  در  سـپاه  فرماندهـان  از  شـما  هـردوی 
و  کـی  بـار  اولیـن  بفرماییـد  بودیـد.  سـال ها 

شـدید؟  آشـنا  سـلیمانی  قاسـم  بـا  کجـا 
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. بنـده در بحبوحه 
سـردار  بـا  کـه  بـود  طریق القـدس  عملیـات 
حاج قاسـم  شـهید  یعنـی  اسـالم  بـزرگ 
کرمـان  در  ایشـان  شـدم.  آشـنا  سـلیمانی 
بـود،  جبهـه  بـرای  نیروهـا  آمـوزش  مسـئول 
ولـی از عملیـات طریق القـدس چهـار گـردان 
و  آوردنـد  جبهـه  بـه  را  کرمـان  نیروهـای  از 
یعنـی  گـردان  چهـار  ایـن  فرمانـده  به عنـوان 
از  کـه  کربـال   25 تیـپ  کنـار  محـور  فرمانـده 
منطقـه  در  بـود،  سـپاه  تیپ هـای  اولیـن 

شـدند.  عمـل  وارد  طریق القـدس 
تیـپ  حاج قاسـم  فتح المبیـن،  عملیـات  در 

41 ثـاراهلل را در کرمـان تشـکیل دادنـد و ایـن 
در  قـدس  قـرارگاه  یعنـی  مـا  قـرارگاه  بـا  تیـپ 
محـور عین خـوش و فتح المبیـن کار می کرد، 

اینجـا آشـنایی مـا بـا هـم بیشـتر شـد. 
ابتـدا  همـان  از  ایشـان  خـاص  ویژگی هـای 
سـه  بیسـت ودو  جوانـی  بـود؛  معلـوم 
حضـور  اولیـن  همـان  در  کـه  بودنـد  سـاله 
پذیـرش  شایسـتگی  داد  نشـان  جبهـه  در 
همـان  یعنـی  دارد،  را  بـزرگ  مسـئولیت های 
فرماندهـی  می شـود  کـه  بـود  معلـوم  موقـع 
یک تیپ را که کار سـختی هم بود به ایشـان 

سـپرد. 
نظیـر  دیگـر  عملیات هـای  در  ایشـان 
بیت المقـدس، به عنوان یکـی از فرماندهان 
 ، پیشـتاز و  خط  شـکن  لشـکرهای 
به عهـده  را  سـخت  کارهـای  و  مأموریت هـا 
از  روحیـه  ایـن  و  مـی داد  انجـام  و  می گرفـت 
کامـال  او  در  مقـدس  دفـاع  در  ابتـدا  همـان 

بـود.  مشـهود 
بـود  طـوری  هـم  بـا  مـا  نزدیکـی  و  دوسـتی 
می خواسـتند  سـپاه  فرماندهـان  وقتـی  کـه 
ایـن  کننـد،  طراحـی  را  قرارگاه هـا  مأموریـت 
ثـاراهلل   41 لشـکر  کـه  بـود  طـوری  طراحی هـا 

یکی از ویژگی های 
حاج قاسم در همه 
عملیات ها، این بود 
که به هیچ کاری »نه« 
نمی گفت. مأموریتی که به 
او واگذارمی شد با جان و 
دل می پذیرفت؛ حال این 
مأموریت هرچقدر هم که 
سخت بود، او انجامش 
می داد و خدا هم کمک 
می کرد و موفق می شد. 
بسیاری از لشکرهای 
دیگر این طور نبودند و اگر 
مأموریت سختی به آنها 
واگذار می شد، باید اقناع 
می شدند تا آن را انجام 
دهند
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در  مـا  و  شـد  هـم  همیـن  و  باشـد  مـا  بـا 
و  فتح المبیـن  خیبـر،   ، بـدر عملیات هـای 

بودیـم.  هـم  بـا  بیت المقـدس 
یکـی از ویژگی هایـی کـه حاج قاسـم در همـه 
هیـچ  بـه  کـه  بـود  ایـن  داشـت  عملیات هـا 
کاری »نـه« نمی گفـت. مأموریتـی را کـه بـه او 
واگـذار می شـد بـا جـان و دل می پذیرفـت و 
شـانه اش را زیـر بـار مسـئولیت مـی داد؛ حـاال 
ایـن مأموریـت هرچقـدر هـم که سـخت بود، 
او انجامـش مـی داد و خـدا هم کمـک می کرد 
و موفق می شـد. بسـیاری از لشکرهای دیگر 
این طـور نبودنـد و اگـر مأموریـت سـختی بـه 
آنهـا واگـذار می شـد، بایـد اقنـاع می شـدند تـا 

آن را انجـام دهنـد. 

مـا وقتـی بـه فرماندهانـی مثل شـهید احمد 
کاظمـی یـا شـهید سـلیمانی نـگاه می کنیـم، 
کنـار روحیه شـجاعانه و محکـم در برخورد با 
سـختی ها یـا در میـدان جنگ، به  مـوازات آن 
یـک روحیـه لطیـف و عاطفـی بـزرگ را هـم در 
آنـان می بینیـم، ایـن دو چگونـه بـا هـم جمع 

می شـود؟ 
ایـن دو روحیـه ظاهـرا در تعـارض بـا همدیگـر 
هسـتند، درحالی که الزم و ملزوم یکدیگرند. 
بـا  دوسـتی  و  محبـت  و  عشـق  احسـاس 
یـک  در  و  نزدیـکان  و  دوسـتان  و  خودی هـا 
علـی  »اشـّداء  کنار در  بینهـم«  »رحمـاء  کالم 
و  شـهدا  همـه  سـیره  ایـن  بـود.  الکّفـار« 
فرماندهـان بـوده و هسـت، امـا ایـن روحیـه 

بـود.  اوج  در  حاج قاسـم  در 

از نظـر شـما کـه سـال ها بـا ایشـان دوسـت و 
همـکار بودید، مهم ترین ویژگی حاج قاسـم 
چـه بود؟ کدام خصیصه از ایشـان بیشـتر در 

ذهن شـما مانده اسـت؟ 
دارنـد،  را  خـوب  ویژگی هـای  همـه  شـهدا 
اسـت  خصوصیـات  همیـن  درواقـع  چـون 
کـه باعـث می شـود لیاقـت شـهادت را پیـدا 
بقیـه  بـا  البتـه  حاج قاسـم  حسـاب  کننـد. 
فـرق می کنـد، خصوصیـات اخالقـی و عرفانـی 
گفـت  در حاج قاسـم مـوج مـی زد و می تـوان 
اخـالص و تقـوا باالترینـش بـود کـه از ایمـان 

می گرفـت.  نشـأت  واالیـش 
شـجاعت و شـهامتش نیز ریشه در اخالص 
و تقـوای او داشـت. کنـار اینهـا، دوراندیـش 
در  هـم  بـا  وقتـی  اینهـا  همـه  بـود.  مدبـر  و 
حاج قاسـم  می شـود،  جمـع  شـخص  یـک 
را  بزرگـی  توفیقـات  کـه  می شـود  سـلیمانی 

بـرای اسـالم و انقـالب بـه دسـت مـی آورد و او 
را تبدیـل بـه یک مکتـب می کند. در حقیقت 
ضـرورت انقـالب اسـالمی در جبهـه مقاومت 

اسـت. روحیـه ای  چنیـن  داشـتن 
 

در  انقـاب  اهـداف  بـا  کـه  کسـانی  علیـه   
داشـت جـدی  موضـع  بودنـد،  تعـارض 

سـلیمانی  سـردار  از  مـا  آنچـه  اینهـا،  کنـار 
شـنیدیم، اراده قوی و محکم او در پیشـبرد 
امـور بـود؛ یعنـی وقتی قـرار بـود کاری را انجام 
دهـد، تـا آخـر محکم می ایسـتاد، شـما چقدر 
ایـن روحیه ایشـان را از نزدیـک دیده بودید؟ 
در  قاطعیـت   ، مقتـدر فرماندهـی  الزمـه 
پیگیـری  در  قاطعیـت  و  تصمیم گیـری 
برخـی  اسـت.  آن  شـدن  محقـق  و  تصمیـم 
ابـالغ  را  آن  و  می گیرنـد  تصمیـم  افـراد  از 
می کننـد و سـپس رهـا می کننـد و فکرشـان 
حاج قاسـم  می شـود.  عملـی  کـه  اسـت  ایـن 
این گونـه نبـود، وقتـی تصمیـم می گرفـت در 
تصمیمـش قاطـع بـود، البتـه مشـورت هـم 
می کـرد، امـا پـس از آن در اجـرا قاطـع بـود. اگـر 
کسـی در میانـه راه کوتاهـی می کـرد، بـا او بـه  
داشـت.  هـم  حـق  و  می کـرد  برخـورد  تنـدی 
یکـی از خصوصیـات حاج قاسـم ایـن بـود کـه 
با کسـانی که با اهداف انقالب و جهت گیری 
اصلـی انقـالب در تعـارض بودنـد و فتنه گـری 
برابرشـان  در  و  داشـت  مشـکل  می کردنـد، 

موضـع بسـیار جـدی می گرفـت. 

کـه اشـرار جنـوب شـرق سـاح  کـرد  کاری   
گذاشـتند زمیـن  را  خـود 

آن  در  بنـده  کـه   74 تـا   72 سـال های  در 
بـودم،  زمینـی سـپاه  نیـروی  مقطـع فرمانـده 
در جنـوب شـرق کشـور مشـکالتی داشـتیم 
درسـت  اشـرار  کـه  ناامنی هایـی  قبیـل  از 
بـه  ناامنی هـا  ایـن  دامنـه  گاهـی  و  می کردنـد 
داخـل و عمـق منطقـه نیـز کشـیده می شـد؛ 
می آمدنـد حملـه می کردنـد، اسـیر می گرفتند 

می رفتنـد.  و 
بعـد از جنـگ، نظـام هنـوز  روی پاکسـازی این 
بـا  حاج قاسـم  بـود.  نشـده  متمرکـز  منطقـه 
توجـه بـه تجربـه ای که داشـت و خـودش هم 
می شـناخت  را  منطقـه  و  بـود  کرمـان  اهـل 
بـود،  توجیـه  شـرق  جنـوب  جغرافیـای  بـر  و 
جنـوب  قـدس  قـرارگاه  فرمانـده  به عنـوان 
شـرق، مسئولیت مقابله با اشرار را به عهده 
گرفـت و بـا همـان لشـکر 41 ثـاراهلل مشـغول 
مقابلـه بـا ناامنی هـای آنجـا شـد و کاری کـرد 

کـه کمتـر از یـک سـال تمامـی اشـرار منطقـه 
مجبـور شـدند سالح شـان را زمیـن بگذارنـد. 
ایـن اقـدام موجـب بـاال رفتـن سـطح امنیـت 
منطقـه شـد و وضعیت آنجا بـه حالت عادی 

برگشـت.
 

مدیـون  اسـامی  مقاومـت  گسـترش   
اسـت حاج قاسـم  تاش هـای 

فرمانـده  به عنـوان  ایشـان  کـه  شـد  چطـور 
اسـت  ویـژه  نیـروی  یـک  کـه  قـدس  نیـروی 
انتخاب شـدند و توانسـتند 22 سـال در این 
کـه  بکننـد  کارهایـی  و  بماننـد  مسـئولیت 
در  فقـط  نـه   زیـادی  تأثیـرات  آنهـا  از  هرکـدام 
ایـران بلکـه در منطقه و در سـطح بین الملل 

داشـت؟ 
حاج قاسـم همان طـور کـه عـرض کـردم، یـک 
اسـتعداد  و  بـود  جامـع  و  کامـل  فرمانـده 
ایـن را داشـت کـه مسـئولیت نیـروی قـدس 
سـپاه را به عهـده بگیـرد. ایـن پیشـنهاد فکـر 
می کنـم در سـال 76 بـه محضـر حضـرت آقـا 
داده شـد و بـا موافقـت ایشـان، حاج قاسـم 
آمـد و  از لشـکر 41 ثـاراهلل بـه نیـروی قـدس 
و  عملکـرد  ثمـره  سـال   22 ایـن  در  مـا  همـه 
مدیریـت ایشـان را دیدیـم. امـروز موفقیـت 
انتقـال  و  اسـالمی  مقاومـت  گسـترش  در 
منطقـه،  بـه  اسـالمی  جمهـوری  تجربیـات 
حاج قاسـم  تالش هـای  مدیـون  عمدتـا 

اسـت. 
یـک نمونـه، جنگ 33روزه حـزب اهلل لبنان با 

ان شاءاهلل در آینده انتقام 
خون حاج قاسم تا بیرون 
کردن کامل آمریکا از 
منطقه استمرار دارد و این 
انتقام تنها به  دست ایران 
هم نخواهد بود، چون 
حاج قاسم فقط به ایران 
تعلق نداشت و متعلق 
به همه آزادی خواهان 
و انقابیون منطقه و 
جهان بود، برای همین 
همه درحال برنامه ریزی و 
ح ریزی برای انتقام گیری  طر
هستند 
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رژیـم صهیونیسـتی در اواسـط دهـه 80 بـود. 
پیـش از آن هـم درگیری هـای جزئی تـری بـرای 
بیرون راندن رژیم غاصب اسرائیل از جنوب 
لبنـان وجـود داشـت، امـا جنـگ 33روزه یک 

جنـگ جـدی و کامـل بـود و الزم بـود قبـل از 
آن یـک ظرفیت  سـازی بـزرگ ایجـاد می شـد تا 
حـزب اهلل بتوانـد ظـرف 33 روز ارتـش مجهـز 

اسـرائیل غاصـب را شکسـت دهد. 
و  سـالح  تأمیـن  بـا  فقـط  کارهـا  ایـن 
همـه  اینهـا  نمی شـد.  ممکـن  تجهیـزات 
، شـجاعت، جـرأت،  نتیجـه سیاسـت، تدبیـر
شـهامت و فکـر بـاز حاج قاسـم و اسـتفاده 
درسـت از ظرفیت هـای حـزب اهلل و انتقـال 
بـه  مدیریتـی  توانایـی  انتقـال  و  تجربـه 

بـود.  حـزب اهلل 
کمک هـای مدیریتـی بـرای توسـعه و آمـاده 
دفـاع  تجربیـات  انتقـال  و  حـزب اهلل  شـدن 
بـود  اقداماتـی  آنهـا،  بـه  خودمـان  مقـدس 
کـه در سـال های 76 تـا 85 انجـام گرفـت تـا 
اسـرائیل  ارتـش  بـا  مقابلـه  بـرای  حـزب اهلل 
آمـاده شـود تـا بتوانـد ایسـتادگی کنـد و در 

آنـان را شکسـت دهـد.  33 روز 

شـیوه حاج قاسـم فرماندهـی در میـدان   
د بو

مقـدس  دفـاع  تجربـه  میدانـی،  فرماندهـی 
کـه  داشـتیم  هـم  اسـالم  صـدر  در  مـا  بـود. 
و  می زدنـد  شمشـیر  خودشـان  فرماندهـان 
نـگاه  و  بنشـینند  عقـب  کـه  نبـود  این گونـه 

کننـد؛ مثـل مالـک اشـتر که در صحنـه حاضر 
بـود و فرماندهـی می کـرد و شمشـیر مـی زد. 
مـدل فرماندهـی اسـالمی و انقالبـی همیـن 
کـه حضرت آقـا فرمودنـد  الگـو  ایـن  و  اسـت 
بـه  تجربیاتـش  ریشـه  بـود«،  مکتـب  »یـک 
قرآنـی  و  اسـالمی  مبانـی  بـا  مقـدس  دفـاع 
امـکان  حضـور  ایـن  بـدون  بازمی گـردد. 
نداشـت ایـن اقدامـات مؤثر انجام شـود. اگر 
هدایـت در صحنـه نبود، نـه در دفاع مقدس 
انجـام  را  می توانسـتیم مأموریت هـای مهـم 
دهیـم و نـه در منطقـه کارهـای بزرگـی مثـل 
ح هـای آمریکا  مبـارزه بـا داعـش، مقابله با طر

می گرفـت.  صـورت  اسـرائیل  شکسـت  و 
دارد،  حضـور  میـدان  در  کـه  فرمانـده ای 
می گیـرد  درسـتی  تصمیـم  اینکـه  بـر  عـالوه 
بـه  می دهـد،  انجـام  درسـت  را  ح ریـزی  طر و 
انگیـزه  نیـز  پایین تـر  فرماندهـان  و  نیروهـا 
می دهـد تـا بـا جدیـت تمـام پـای کار بیاینـد. 
نزدیکـی  و  همدلـی  فرماندهـی،  مـدل  ایـن 
بـه  فرماندهـی  مـدل  ایـن  می کنـد.  ایجـاد 
شـیوه رهبـری نزدیک تـر اسـت و حاج قاسـم 
از ایـن بابـت نیـز در اوج بـود و اساسـا یکـی از 
دالیـل اصلـی محبوبیـت ایشـان هـم همیـن 

بـود. 
چیـزی  یعنـی   98 تـا   61 سـال  از  حاج قاسـم 

شجاعت و شهامت 
حاج قاسم ریشه در 
اخاص و تقوای او داشت، 
دوراندیش و مدبر نیز بود 
و همه اینها وقتی با هم در 
یک شخص جمع می شود، 
»حاج قاسم سلیمانی« 
می شود که توفیقات بزرگی 
را برای اسام و انقاب به 
دست می آورد و او را تبدیل 
به یک مکتب می کند. در 
حقیقت ضرورت انقاب 
اسامی در جبهه مقاومت 
داشتن چنین روحیه ای 
است 
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حـدود 37 سـال در همه عرصه های جهادی 
فرماندهـی کـرد و ایـن حضـور مسـتمر باعث 

اثرگـذاری منطقـه ای و جهانـی او شـد.
 

تأکیـدات رهبـری بـرای حفـظ جـان سـردار   
سـلیمانی

بنابرایـن از دسـت دادن چنیـن فـردی بایـد 
باشـد.  سـخت  بسـیار 

بیشـتر از همـه، رهبـر معظـم انقـالب نگـران 
شـهادت و فقـدان ایشـان بـود. اوایـل یـادم 
مخالفـت  خیلـی  حضرت آقـا  کـه  هسـت 
منطقـه  بـه  دائـم  حاج قاسـم  کـه  می کردنـد 
بـرود و بیایـد. وقتـی هـم کـه موضـوع داعـش 
هشـدار  را  خطـر  ایـن  مـدام  آمـد،  پیـش 
»مراقـب  کـه  می کردنـد  تأکیـد  و  می دادنـد 
باشـید«، ولـی خـب چـاره ای نبـود و اگـر مانـع 
نمی رفـت.  جلـو  منطقـه  در  کار  می شـدیم، 
اصـل ایـن اسـت که همگی باید فـدای جهاد 
و اهـداف انقـالب اسـالمی باشـیم و حفاظت 
بـه دسـت  از خودمـان مهـم نیسـت؛ حفـظ 

خداسـت.
 

بدهـکار  حاج قاسـم  بـه  را  شـهادت  خـدا   
بـود

شـما هم در سـخنان ایشـان شـنیدید و هم 

در وصیت نامـه اش دیدیـد کـه واقعـا در غـم 
بـود.  هـم  حقـش  و  می سـوخت  شـهادت 
لیاقـت  و  بـود  زنـده  شـهید  حقیقـت  در  او 

داشـت.  هـم  را  شـهادت 
و  والفجـر8  عملیـات  در  بایـد  حاج قاسـم 
کربـالی5 شـهید می شـد، ولـی خـدا او را بـرای 

نگـه  داشـت.  دیگـری  مأموریت هـای 
داخـل  و  خـط  در  والفجـر8،  عملیـات   در 

یـک سـنگر بـا هـم بودیـم. سـنگر وضعیـت 
آن  از  شـدیم  مجبـور  و  نداشـت  مناسـبی 
از  حاج قاسـم  همین کـه  بیاییـم.  بیـرون 
سـنگر بیـرون آمـد، آنجـا مـورد اصابـت گلوله 

گرفـت.  قـرار  دشـمن  تـوپ 
در کربـالی5 و در پاتک هـای شـدید دشـمن 
در محـدوده 50 کیلومترمربـع، هـر نقطـه را بـا 
فرماندهـان  از  خیلـی  می زدنـد.  گلولـه  چنـد 
شـهید شـدند، ولـی ایشـان زنـده مانـد تـا در 
انجـام  او  به دسـت  بزرگ تـری  کارهـای  آینـده 

شـود. 
بـه  را  شـهادت  خـدا  بنـده،  به اعتقـاد 
در  ایشـان  چـون  بـود،  بدهـکار  حاج قاسـم 
، بارها باید شـهید می شد و  گذشـته های دور
نشـد، سـختی و فشـارهای مختلف را تحمل 

بـود.  شـهادت  عشـقش  و  می کـرد 
شـود،  خـدا  عاشـق  کسـی  وقتـی  به هرحـال 
خـدا هـم عاشـق او خواهـد شـد، ایـن وعـده 
خداوند اسـت. عشـق بین او و خدا دوطرفه 
آن  در  بایـد  حاج قاسـم  ایـن،  باوجـود  بـود. 
آینـده  در  تـا  می شـد  حفـظ  گذشـته  کارزار 

بکنـد.  بزرگ تـری  کارهـای 
مـن احساسـم ایـن بـود کـه بـا گذشـت یـک 
ممکـن  منطقـه،  رسـیدن  به ثبـات  از  سـال 
اسـت درخواسـت شهادت حاج قاسم اجابت 

معتقدم خدا شهادت را 
به حاج قاسم بدهکار بود، 
چون ایشان در گذشته های 
، بارها باید شهید  دور
می شد و نشد، سختی و 
فشارهای مختلف را تحمل 
می کرد و عشقش شهادت 
بود. به هرحال وقتی کسی 
عاشق خدا شود، خدا هم 
عاشق او خواهد شد، این 
وعده خداوند است 



75 دی 1399

تردید ندارم که یکی از 
معجزات بزرگ و فتح الفتوح 
انقاب اسامی، تربیت 
نیروهای جوان مؤمن 
انقابی و ازخودگذشته 
است. این موج با شهادت 
حاج قاسم چندبرابر شده  
و جوانان بسیار زیادتری به 
خیل عظیم نیروهای جوان 
مؤمن انقابی می پیوندند 

عرصه هـا  سـخت ترین  در  خـدا  وقتـی  شـود. 
حاج قاسـم را حفـظ کـرد، برایـش کاری نداشـت 
ایـن بـار هـم او را حفـظ کنـد، ولی به نظـر می آمد 
وقتش رسیده بود و کار سختی که شاید فقط 
یعنـی  دهـد،  انجـام  می توانسـت  حاج قاسـم 
سیاسـت های  شکسـت  و  منطقـه  تثبیـت 

دشـمنان تمـام شـده بـود. 
درسـت اسـت کـه مـا حتمـا در آینـده کارهـای 
جنـس  اسـت  ممکـن  و  داریـم  بزرگ تـری 
امـا  کنـد،  فـرق  مقـداری  بـزرگ  کارهـای  ایـن 
بایـد بـه ایـن نکتـه هـم توجـه کـرد کـه شـهدا 
زیـادی  انسـان های  خـود  کنـار  بـزرگ  افـراد  و 
کـه  جوان تـری  نیروهـای  امـروز  می سـازند.  را 
مختلـف  میدان هـای  در  شـدند،  سـاخته 
ایـن  در  و  می کننـد  کار  و  دارنـد  حضـور 

نداریـم.  نگرانـی  عرصه هـا 
ورود  درحـال  منطقـه  در  مـا  می رسـد  به نظـر 
گذشـته  مثـل  کـه  هسـتیم  جدیـدی  فـاز  بـه 
نیسـت. امـروز مـا از یـک آمادگـی کامـل بـرای 
مقابله با چالش ها برخورداریم و ان شـاءاهلل 

ایـن را در آینـده خواهیـم دیـد. 

را  سـلیمانی  سـردار  کجـا  و  کـی  بـار  آخریـن 
؟  یـد ید د

کـه چـرا توفیـق  فقـط غصـه ایـن را می خـورم 
نداشـتم بـا فاصلـه کمـی از شـهادت ایشـان 
را ببینـم. سـه چهار مـاه پیش بود که ایشـان 
بـه دیـدن مـا آمـد و ایـن آخرین دیدار مـا بود. 

چگونه از شهادت ایشان مطلع شدید؟ 
بعـد از نمـاز صبـح خبـر را به من دادنـد. برایم 
تحقیـق  یـک  از  بعـد  ولـی  نبـود،  باورکردنـی 
افتـاده  اتفـاق  ایـن  کـه  شـد  معلـوم  اولیـه 
کـه  نمی کردیـم  هـم  را  فکـرش  ابتـدا  اسـت. 
آمریکایی هـا مسـئولیت ایـن کار را بپذیرنـد، 
امـا اعـالم کردنـد و ایـن یکـی از حماقت هـای 

آنهـا بـود. 
را  ضربه هایـش  هـم  االن  همیـن  آنهـا 
انتقـام  آینـده  در  ان شـاءاهلل  و  خورده انـد 
کامـل  کـردن  بیـرون  تـا  حاج قاسـم  خـون 
ایـن  و  دارد  اسـتمرار  منطقـه  از  آمریـکا 
نخواهـد  هـم  ایـران  به دسـت  تنهـا  انتقـام 
بـود، چـون حاج قاسـم فقـط بـه ایـران تعلـق 
آزادی خواهـان  همـه  بـه  متعلـق  و  نداشـت 
بـرای  بـود،  جهـان  و  منطقـه  انقالبیـون  و 
ح ریزی  همیـن همه درحـال برنامه ریـزی و طر
آمریکایی هـا  و  هسـتند  انتقام گیـری  بـرای 
مجبـور  می خورنـد،  کـه  پیاپـی  ضربه هـای  بـا 

کننـد.  تـرک  را  منطقـه  می شـوند 
بـود  بزرگـی  غـم  حاج قاسـم  دادن  دسـت  از 
روی  و   کـرد  داغـدار  را  ایـران  ملـت  همـه  کـه 
ایـن  گذاشـت.  اثـر  هـم  منطقـه  ملت هـای 
بـا  نزدیـک  از  عمـری  کـه  مـا  بـرای  فقـدان، 
ایشـان بودیم و با ایشـان کار کردیم و نقش 
و اثـر او در امنیـت منطقـه و پیشـبرد اهداف 
غیرقابـل  و  سـخت تر  دیدیـم،  را  انقـالب 

اسـت.  تحمل تـر 
بـود،  دردنـاک  حادثـه  یـک  ایشـان  شـهادت 
امـا واکنـش و رفتـاری کـه مـردم در قبـال آن 
داشـتند، به قدری عجیب بود که کمی از غم 
نبـودن حاج قاسـم را سـبک کـرد. حاج قاسـم 
چـه کـرد کـه خـدا محبتـش را این طـور در دل 
مـردم گذاشـت؟ پاسداشـتی که مـردم از یک 
نشـان  خـود  از  حاج قاسـم  مجاهـدت  عمـر 

دادنـد، خیلـی عجیـب بـود. 
از آنجایـی کـه خدا وعده داده هیچ نشـانه ای 
را نمی گیـرد مگـر اینکه نشـانه ای مثـل آن جا 
بگـذارد، ایـن هم جـزء وعده های الهی اسـت 

و اینهاسـت کـه مـا را امیـدوار می کند. 
شـاید اثـر خـون حاج قاسـم را نشـود دیـد یـا 
فهمیـد، ولـی ایـن تأثیرگـذاری بـه روی جامعه 
وجـود دارد و حیـات جامعـه مـا بـه همین هـا 
حضرت آقـا  کـه  همان گونـه  اسـت،  بسـته 
فرمودنـد، جامعـه مـا بـه حیـات معنـوی اش 

زنـده اسـت. 
محبـت  و  عشـق  آن چنـان  خداونـد 
و  فرماندهـان  و  یـاران  دل  در  را  حاج قاسـم 
همکارانـشـ  چـه ایرانی هـا و چـه غیرایرانی ها 
ـ نهادینـه کـرده کـه ابایـی از فـدای جان شـان 
ندارنـد و همـه موفقیـت مـا در جبهـه مقابله 
بـا اسـتکبار جهانـی از همیـن روحیـه اسـت. 
وقتـی ایـن روحیـه تقویـت شـود، نتیجـه اش 

ایـن اسـت کـه قـدرت اصلـی جبهـه مقاومت 
و  مـی رود  باالتـر  اسـت  معنـوی  قـدرت  کـه 
افزایـش می یابـد و عنایـت خـدا هـم بیشـتر 
ایـن  دنیـوی  و  مـادی  مکاتـب  می شـود. 
موضوعـات را بـاور ندارنـد و حـس نمی کننـد. 
بـرای  رفرانـدم  یـک  حاج قاسـم  تشـییع 
مقاومت و ایسـتادگی در برابر نظام اسـتکبار 
و دشـمنان اسـالم بـود و کشـورهای منطقـه 
همـه  علی رغـم  اسـالمی  مقاومـت  از  هـم 
انقـالب اسـالمی  کردنـد.  سـختی ها حمایـت 
دوم  چهل سـاله  و  دوم  گام  در  اینکـه  بـرای 
اتفـاق،  چنیـن  بـه  بـردارد،  بلندتـری  قـدم 
به نظـرم  دارد.  نیـاز  همبسـتگی  و  اتحـاد 
ایـن  از  اسـالم  دشـمنان  و  اسـتکبار  پشـت 
همـه ابهـت و قـدرت اسـالم حسـابی لرزیـده 
در  آینـده  در  کـه  همین هاسـت  و  اسـت 
ترسـیم شـرایط آینـده منطقـه و اسـالم تأثیـر 

می گـذارد. 
موضـوع بـر سـر تفـاوت دو بینـش و رویکـرد 
یعنی تفکر ناب اسـالمی و غیرانقالبی اسـت 
کشـور خودمـان هـم وجـود دارد.  کـه درون 
انقـالب  ابتـدای  از  کشـور  در  تفکـر  دو  ایـن 
دنیـا  بـا  تعامـل  اسـت.  بـوده  نیـز  تاکنـون 
مـورد قبـول اسـت، ولـی نمی تـوان از اصـول 
و اعتقـادات و خطـوط قرمـز عبـور کـرد، شـاید 
برخـی از روی غفلـت یـا اشـتباه، خـالف آن را 

بگوینـد. 
مهـم این اسـت که اکثر مـردم ما از مقاومت 
مواضـع  بـه  خیلی هـا  و  می کننـد  حمایـت 
ضدانقالبـی اعتـراض کردنـد، به هرحـال بیـان 
وجـود  بایـد  دوگانگی هـا  و  صحبت هـا  ایـن 
مقایسـه  و  ببیننـد  مـردم  تـا  باشـد  داشـته 
کنند و راه درست را از غلط تشخیص دهند. 
می زدنـد،  حـرف  انتقـام  از  کـه  مردمـی 
آنقـدر  مـردم  می دادنـد.  را  جنـگ  احتمـال 
و  باایمـان   ، مقتـدر قدرشـناس،  غیرتمنـد، 
می زننـد،  را  حـرف  ایـن  وقتـی  کـه  وفادارنـد 
ایـن  در  آمریـکا  معتقدنـد  وجـود  همـه  بـا 
مقابلـه  و  ]تعـرض  نمی کنـد  جـرأت  شـرایط 
کنـد[ و ایـن مسـاله را مطالبـه می کننـد، بـا 
می دادنـد،  را  ضعیـف  احتمـال  ایـن  اینکـه 
کـه  پذیرفتنـد  را  ریسـک  احتمـال  امـا 
نشـان  اسـالمی  جمهـوری  از  اقتـدار  ایـن 
گرفتـه  انتقـام  دادنـد  اجـازه  و  شـود  داده 
شـود، ایـن خیلـی ارزشـمند اسـت و اثـرات 
محاسـبات  روی  پنهانـی  و  آرام  تدریجـی، 
دشـمن می گـذارد، هرچنـد آنها این را اعالم 
نکننـد. انتقامـی کـه گرفته شـد و مطالبه ای 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

کـه  درس هایـی  و  خواسـتند  مـردم  کـه 
دشـمنان از ایـن ماجـرا گرفتنـد یـک حادثـه 
آن  از  حضرت آقـا  کـه  اسـت  بـزرگ  بسـیار 
پدیـده  ایـن  بردنـد.  نـام  یکتـا  پدیـده  به نـام 
در  حتمـا  و  دارد  عمیـق  و  تدریجـی  اثـرات 

می کنـد.  عـوض  را  شـرایط  آینـده 

بعـد از شـهادت سـردار سـلیمانی، بافاصله 
رهبـر معظم انقاب سـردار قاآنی را به عنوان 
نیـروی  فرماندهـی  بـه  ایشـان  جانشـین 
کـه  شـناختی  بـا  کردنـد.  منصـوب  قـدس 
شـما از سـردار قاآنـی داریـد، آینـده ایـن نیـرو 
و جبهـه مقامـت را چطـور ارزیابـی می کنیـد؟ 
انتخابـی  بهتریـن  قاآنـی  سـردار  انتخـاب 
باتوجـه  بگیـرد.  صـورت  می شـد  کـه  بـود 
بـه اینکـه خـود ایشـان یکـی از فرماندهـان 
و  بودنـد  مقـدس  دفـاع  زمـان  لشـکرهای 
مبـارزه  حاج قاسـم  کنـار  زیـادی  سـال های 
همـه  کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  کردنـد، 
فوت وفن هـا و روش هـا و توانمندی هایـی 
کـه در حاج قاسـم بـود در ایشـان نیـز وجود 
تفاوت هایـی  به ظاهـر  اسـت  ممکـن  دارد. 
ایـن عشـق و عالقـه ای  بـا  امـا  دیـده شـود، 
داشـتند،  حاج قاسـم  بـه  قاآنـی  سـردار  کـه 
ادامـه  قـدرت  همـان  بـا  را  راه  همـان 

 . هنـد می د

شـهادت  کـه  می دانسـت  حاج قاسـم   
اسـت نزدیـک 

بـا  جملـه  چنـد  بخواهیـد  اگـر  انتهـا  در 
کنیـد،  صحبـت  سـلیمانی  حاج قاسـم 
چـه  او  بـه  قدیمـی  دوسـت  یـک  به عنـوان 

گفـت؟  خواهیـد 
اینکـه  و  می کنـم  شـفاعت  طلـب  ایشـان  از 
از خـدا بخواهـد مـا را در راه اسـالم و انقـالب 
و  دهـد  قـرار  مسـلمین  امـر  ولـی  رکاب  در  و 
بتوانیـم یـک اقـدام مؤثـر بـرای تثبیـت نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران و پیشـبرد 
خـدا  از  همیشـه  و  دهیـم  انجـام  اهدافـش 
می خواهـم مـا را قـدردان خون شـهیدان قرار 
دهـد و کاری کنیـم کـه خودشـان بـه ما کمک 
کننـد تـا بتوانیـم اهداف شـان را محقق کنیم 
و نهایتـا مرگ مـان بدون شـهادت در راه خدا 
مبـارزه  میـدان  در  نیـز  مـا  امیـدوارم  نباشـد. 
و بـرای تثبیـت اسـالم و جبهـه مقاومـت بـه 

شـهادت برسـیم.
 

در انتها اگر سـخن خاصی باقی مانده اسـت 
بفرمایید. 

طبقـه  از  و  معمولـی  فـرد  یـک  حاج قاسـم 

تشییع حاج قاسم یک 
رفراندم برای مقاومت و 
ایستادگی در برابر نظام 
استکبار و دشمنان اسام 
بود و کشورهای منطقه 
هم از مقاومت اسامی 
علی رغم همه سختی ها 
حمایت کردند. انقاب 
اسامی برای اینکه در گام 
دوم و چهل ساله دوم قدم 
بلندتری بردارد، به چنین 
اتفاق، اتحاد و همبستگی 
نیاز دارد

محـروم و روسـتایی بـود و به تدریج به سـردار 
جوانـان  همـه  شـد.  تبدیـل  اسـالم  بـزرگ 
بایـد ایـن را بـاور کننـد کـه می تواننـد در ایـن 
اثـرات خـون  از  مسـیر قـدم بگذارنـد و یکـی 
حاج قاسـم ایـن اسـت و الحمـدهلل ایـن بـاور 
، رعایت اصول  را هـم ایجـاد کرده که الزمه کار

اسـت.  چارچـوب  و 
بـزرگ  معجـزات  از  یکـی  کـه  نـدارم  تردیـد 
تربیـت  اسـالمی،  انقـالب  فتح الفتـوح  و 
و  انقالبـی  مؤمـن  جـوان  نیروهـای 
ازخودگذشـته اسـت. ایـن مـوج با شـهادت 
حاج قاسـم چندبرابر شـده اسـت و جوانان 
نیروهـای  عظیـم  خیـل  بـه  زیادتـری  بسـیار 
می پیوندنـد.   انقالبـی  مؤمـن  جـوان 
می دانسـت  تردیـد  بـدون  حاج قاسـم 
شـهادت  بـه  می دانسـت  و  مـی رود  دارد 
نبـود  اتفاقـی  کار  آن  نزدیـک شـده اسـت. 
را  تسـبیحش  و  انگشـتر  پـرواز  در  کـه 
زینـب  دختـرش  دسـت  بـه  کـه  بـود  داده 
قـرآن  الی  کـه  دست نوشـته ای  برسـانند. 
الهـام  او  بـه  کـه  می گـذارد نشـان می دهـد 
شـده سـفری کـه بـه عـراق مـی رود، آخرین 

اسـت.  سـفرش 
انسـان از عرفـان واال و عشـق حاج قاسـم بـه 
خـدا غبطـه می خـورد. کاش خـدا کمـی از ایـن 
عشـق را بـه مـا هـم مـی داد. در محاسـبات ما 
نمی گنجد که غم از دسـت دادن حاج قاسـم 
داریـم  ایمـان  ولـی  چگونـه جبـران می شـود، 
کـه خـدا جبـران خواهـد کرد و اجـازه نمی دهد 

جـای او خالـی بمانـد.
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      گفت وگو با سیدعمار حکیم: 

ین  ح های نظامی حاج قاسم کمتر طر
ین پیروزی را داشت ینه و بیشتر هز

 در میان مقامات عراقی از جمله افرادی که با سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس 
سپاه ارتباط مستقیم زیادی داشت، »سیدعمار حکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق است. 

خانواده حکیم از افراد شناخته شده و موثر در عرصه سیاسی و اجتماعی عراق هستند که از میان آنان آیت اهلل 
سیدمحسن حکیم، شهید سیدمحمدباقر حکیم و مرحوم عبدالعزیز حکیم جایگاه برجسته ای دارند. 

در گفت وگو با »سیدعمار حکیم« به بررسی نقش سردار سلیمانی در هدایت و شکل دهی به جبهه مقاومت در مقابله با 
اشغالگران و گروه های تروریستی خصوصا در عراق پرداختیم و او در این مصاحبه به سواالت ما به صورت کتبی پاسخ داده 

است. 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

محضـر  در  را  سـلیمانی  سـردار  اولین بـار    
دیـدم حکیـم  محمدباقـر  شـهید 

کـه در طـول  شـما از جملـه افـرادی هسـتید 
سـردار  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  گذشـته  سـال های 
شـهید قاسـم سـلیمانی داشـتید و از نزدیک 
بـا ایشـان  در موضوعـات مختلـف کار کردیـد. 
از  آشـنایی شـما بـا سـردار سـلیمانی  سـابقه 

کجـا شـروع شـد؟ 
بسـم اهلل الرحمن الرحیم. بـا سـالم و تحیـت و 
عـرض تسـلیت مجـدد به مناسـبت شـهادت 
سـردار بـزرگ اسـالم سـپهبد سـرافراز شـهید 
قاسم سلیمانی، محضر مقام معظم رهبرى و 
ملـت سـرافراز و بـزرگ ایران و خانـواده محترم 
ایشان، آشنایی نزدیک بنده با شهید عزیز از 
سال ١٣٨٢ بود یعنی زمانی که آماده بازگشت 
بـه عـراق پـس از سـرنگونی رژیـم بعثـی صـدام 
از سـوى شـهید  آن مقطـع  بودیـم.  بنـده در 
حکیـم(  سـیدمحمد باقر  )شـهید  محـراب 
علـوم  طـالب  اعـزام  و  سـاماندهی  مسـئول 
دینـی از حـوزه قـم بـه عـراق شـدم که اولیـن بار 
در محضـر شـهید حکیـم، سـردار سـلیمانی 
از همـان  و  آشـنا شـدم  ایشـان  بـا  و  را دیـدم 
زمـان هماهنگـی بسـیار خوبی در انتقـال این 
عزیـزان بـا ایشـان صـورت گرفـت. پـس از آن 
نیـز چـون سـردار سـلیمانی مسـئول پرونـده 
عـراق در جمهـورى اسـالمی بودنـد، ارتباطـات 

تنگاتنگـی بـا یکدیگـر داشـتیم. 

بـا  سـلیمانی  شـهید  سـردار  ارتبـاط 
از  عراقـی  برجسـته  شـخصیت های 
مرحـوم  و  سـیدمحمدباقر  شـهید  جملـه 
سـیدعبدالعزیز حکیـم و دیگـر بـزرگان عـراق 

بـود؟   چطـور 
گرمـی  بسـیار  و  صمیمـی  برادرانـه،  ارتبـاط 
داشـتند که حقیقتـا زبانـزد خـاص و عـام بـود. 
عـراق  بـه  حکیـم  شـهید  صمیمانـه  بدرقـه 
شـهید  خـاص  اهتمـام  و  ایشـان  به وسـیله 
در  سـیدعبدالعزیز  آقـاى  مرحـوم  بـه  بزرگـوار 
فراموش نشـدنی  او  بیمـارى  سـخت  دوران 

اسـت. 

حاج قاســـم  شـــهید  ســـردار  از  تصویـــری   
محـــراب  شـــهید  کنـــار  در  ســـلیمانی 

حکیـــم ســـیدمحمدباقر 

و  شـخصیتی  ویژگی هـای  از  شـما  تحلیـل 
مدیریتی سـردار سلیمانی چیسـت؟ از جنبه 
اخاقـی، برخـورد بـا افـراد، قـدرت پیش بینی و 

تحلیـل حـوادث و مدیریـت بحران هـا. 
مرحـوم شـهید سـلیمانی یـک فـرد بی نظیـر و 
از مدیریـت  الگویـی روشـن  بـود.  اسـتثنایی 
برخـورد  و  شـخصی  رفتـار  در  چـه  جهـادى 
مدیریـت  و  سـاماندهی  در  چـه  و  اخالقـی 
کار کـه کمتـر می تـوان مثـل ایشـان را یافـت. 
ذکاوت و هـوش بـاالى تحلیـل و قـدرت ویـژه 
کارآمـدى  و  میدانـی  نیروهـاى  سـاماندهی 
وصف ناپذیـر طراحی عملیـات نظامی و جنگ 

داشـت.  منحصربه فـردى  چریکـی 

در جبهـه مقاومـت افـراد زیـادی از ملیت های 
عراقی هـا،  ایرانی هـا،  دارنـد؛  حضـور  مختلـف 
و...  لبنانی هـا  سـوری ها،  افغانسـتانی ها، 
کـه هرکـدام از اینهـا فرهنـگ و عقایـد خـود را 
از مذاهـب  کنـار تفـاوت ملیت هـا،  دارنـد. در 
بـا  هـم  کنـار  در  جبهـه  ایـن  در  نیـز  مختلـف 
دشـمن مشـترک می جنگند مثل شـیعیان، 
سـردار  چگونـه  و...  مسـیحیان  سـنت،  اهـل 
کنـار  را  افـراد  ایـن  همـه  توانسـت  سـلیمانی 
هـم جمع کنـد و فضایی به وجـود آورد که این 
افـراد برادرانـه در کنـار هـم مبـارزه می کردنـد؟ 
بـه مالحظـه مهـم و دقیقـی اشـاره داشـتید. 
همین طـور بـود. ایشـان بـا همـه افـراد بـه دور 
از عنصـر قومیـت یـا نـژاد یـا مذهـب یـا دیـن، 
برخوردى همگون و یکسـان داشـت. بـراى او 
ایـن اختالفات مهم نبود بلکه تحقق اهداف 

اسـالم و انقالب اهمیت داشـت. این مسـاله 
یکـی از مهم تریـن ویژگی هـاى منحصربه فـرد 

شـهید عزیـز و بزرگوارمـان بـود. 

کمتریـن  سـلیمانی  شـهید  طراحی هـای    
داشـت را  پیـروزی  بیشـترین  و  هزینـه 

قـدس  نیـروی  و  سـلیمانی  سـردار  نقـش 
منطقـه  اخیـر  بحران هـای  بـا  مقابلـه  در 
به خصـوص مقابله بـا گروهک های تکفیری-

بـود؟  چـه  سـوریه  و  عـراق  در  تروریسـتی 
همانطور که اشـاره شـد، شـهید بزرگوار داراى 
هـوش و ذکاوت ویـژه اى در جنـگ چریکـی و 
نامنظـم بـود و همیـن ویژگـی باعـث می شـد 
و  هزینه هـا  کمتریـن  بـا  ایشـان  طراحـی  کـه 

باشـد.  همـراه  پیروزی هـا  بیشـترین 
کـرد،  تصـرف  را  موصـل  داعـش  کـه  وقتـی 
ایشان وارد بغداد شد. فضاى حاکم بر بغداد 
و مناطق دیگر بسـیار سـنگین بود. ایشان با 
اعتماد به نفس باال، طرحی جامع براى توقف 
حرکـت داعـش ارائـه داد کـه مهم تریـن نقـاط 
ضعـف و سسـتی نیروهـاى امنیتـی را برطـرف 
می کـرد. پـس از آن حمـالت هجومـی آغاز شـد 
و مناطـق مختلـف تحت اشـغال داعش یکی 
پـس از دیگـرى از لـوث وجـود آنهـا پاکسـازى 

می شـدند. 
تـوان  از  دقیـق  ارزیابـی  و  بـاال  بسـیج  قـدرت 
آتـش خـودى و  دشـمن و تشـخیص قـدرت 
فهـم درسـت از جنـگ روانـی دشـمن باعـث 
می شـد کـه نیـروى قدرتمنـدی مثـل داعـش 

فروبپاشـد.  سـپس  و  سسـت  به تدریـج 
حضـور میدانـی شـهید در جبهه هـا و خطـوط 
مقـدم و بازدیـد شـخصی ایشـان از محورهـاى 
عملیاتـی به رغم خطـرات باال، نقـش مهمی در 
مدیریـت جنگ هـاى نامنظـم داشـت و یـک 

الگـوى بی نظیر بود.  

بـا توجه به تشـییع باشـکوه این شـهیدان در 
ایران و عراق گمان می کنید خون حاج قاسـم 
و هم رزمانش در کنار خون شـهید ابومهدی 
المهندس و دیگر شـهدای عراقی چه تاثیری 

در وحدت و نزدیکی دو ملت داشـته باشـد؟ 
ایـن شـهید  بـه نقـش و ماموریـت  بـا توجـه 
تـا  می کـرد  تـالش  ایشـان همواره  بزرگـوار، 
ایـن نزدیکـی در همـه عرصه هـا محقـق شـود. 
به رغـم همـه توطئه هاى دشـمنان در تخریب 
ایـن روابـط مهـم و راهبردى امـا به برکت خون 
شـاهد  ان شـاءاهلل  عزیزمـان  شـهیدان  ایـن 
ایـن  نهادینه شـدن  و  مسـتحکم تر  هرچـه 

ارتباط شهید سلیمانی با 
شخصیت های برجسته 
عراقی از جمله شهید 
سیدمحمدباقر و مرحوم 
سیدعبدالعزیز حکیم و 
دیگر بزرگان عراق برادرانه، 
صمیمی و بسیار گرم بود 
و حقیقتا زبانزد خاص و عام 
بود. بدرقه صمیمانه شهید 
حکیم به عراق به وسیله 
ایشان و اهتمام خاص 
شهید بزرگوار به مرحوم 
آقاى سیدعبدالعزیز در 
دوران سخت بیمارى او 
فراموش نشدنی است 
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دو  بیـن  موجـود  مشـترکات  باشـیم.  روابـط 
ملـت بسـیار گسـترده و زیـاد اسـت کـه بایـد 

مدنظـر قرار گیـرد.  

شـهادت  از  پـس  را  مقاومـت  جبهـه  آینـده 
می کنیـد؟  ارزیابـی  چگونـه  حاج قاسـم 

در  عزیـز  شـهید  ویـژه  نقـش  بدون تردیـد 
تقویـت جبهـه مقاومـت بی بدیـل اسـت امـا 
امیـدوار هسـتیم کـه بـا حضـور بـرادر بزرگـوار 
سـردار  ایشـان،  دیرینـه  هـم رزم  مجاهـد،  و 
عزیـزان  همـه  و  قاآنـی  آقـاى  جنـاب  بزرگـوار 
همکار ایشان و عناصر این جبهه در مناطق 
مختلف شـاهد تقویت و اسـتمرار آن باشیم. 

و  سـلیمانی  شـهید  تـرور  بـا  آمریکایی هـا 
ابومهـدی المهنـدس بـا ایـن شـکل، درواقـع 
کـه طبیعتـا  یـک تـرور رسـمی را انجـام دادنـد 
بـرای آنهـا عواقبـی خواهـد داشـت؛ خصوصـا 
اینکـه دیدیـم ایـن اقـدام آنهـا بـا چـه واکنشـی 
به خصـوص  مختلـف  کشـورهای  سـوی  از 
نـگاه  از  شـد.  مواجـه  عـراق  و  ایـران  مـردم 
شـما ایـن اقـدام تروریسـتی چـه تبعاتـی بـرای 

دارد؟  آمریکایی هـا 
بـزرگ،  شـهید  ایـن  خـون  انتقـام  مهم تریـن 
ادامـه راه او و تحقـق اهدافـی اسـت کـه جـان 
عزیـزش را در راه آن تقدیـم کـرد. مـا در عـراق 
معتقدیـم باید نیروهاى نظامـی خارجی، خاک 
مقـدس ایـن کشـور را تـرک کننـد و حاکمیـت 
بـه دسـتان  ملـی و اسـتقالل سیاسـی عـراق 

فرزنـدان رشـید ملـت عـراق محقـق شـود.  

شـهید  بـا  کام  چنـد  بخواهیـد  اگـر  پایـان  در 
بـه  بگوییـد،  سـخن  سـلیمانی  حاج قاسـم 

گفـت؟  خواهیـد  چـه  ایشـان 
نقول لشـهیدنا الکبیر حاج قاسـم رحلت عنا 
و ترکـت فـی قلوبنـا جرحـا غائـرا فهنیئـا لـک 
الشـهاده فـی سـبیل اهلل لجهـادک و جهودک 
و رزقنا اهلل اللحاق بک فی الدفاع عن اإلسـالم 
العظیـم و قیمـه السـامیه. و انـت حاضـر فینـا 
نهجـا و عزمـا و ثباتـا.  )بـه شـهید بزرگوارمـان 
رفتـی  مـا  از میـان  کـه  حاج قاسـم می گوییـم 
کـه  گذاشـتی  به جـا  و در دل هایمـان زخمـی 
همیشـه بـا ماسـت. گوارایـت بـاد شـهادت 
در راه خدا که ثمره جهاد و کوشـش تو بود، 
دیـن  از  دفـاع  در  تـو  بـه  پیوسـتن  خداونـد 
سـازد.  مـا  نصیـب  را  آن  واالی  ارزش هـای  و 
شـیوه و عزیمـت و اسـتواری تـو همـواره در 

دل هـای مـا زنـده اسـت.(
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      گفت وگو با سردار دهقان: 

به روس ها گفتیم »فرمانده میدان 
قاسم سلیمانی است«

ح   نام نیروی قدس و فرمانده آن »شهید قاسم سلیمانی« تا همین چند سال قبل چندان در افکار عمومی مطر
نبود و مردم عادی آشنایی چندانی با آن نداشتند ولی در سال های اخیر - خصوصا پس از بحران سوریه و عراق- این 

آشنایی بیشتر شد. شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان او و نحوه تشییع باشکوه پیکر آنان در چندین شهر 
ایران و عراق این حقیقت را آشکار ساخت که جبهه مقاومت مختص یک گروه و حزب و جریان خاص نیست و مردم بعد 

از شهادت حاج قاسم سلیمانی با ابعاد بیشتری از شخصیت او که تا همین چند سال قبل بروز و ظهور کمتری در افکار 
عمومی داشت، آشنا شدند. 

سردار حسین دهقان، وزیر سابق دفاع که خود از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و از دوستان نزدیک 
گی های  سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است، در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، به بیان برخی خاطرات و تحلیل ویژ

شخصی و فرماندهی »حاج قاسم« پرداخته است که متن کامل این گفت وگو را در ادامه از نظر می گذرانید. 
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 هرجـا عملیاتـی بود قاسـم سـلیمانی هم 
حضور داشـت

شـهید  آن  فرمانـده  و  قـدس  نیـروی  نـام 
حاج قاسـم سـلیمانی تـا همیـن چنـد سـال 
نبـود  ح  مطـر عمومـی  افـکار  در  خیلـی  قبـل 
چندانـی  آشـنایی  الاقـل  عـادی  مـردم  و 
اخیـر  سـال های  در  ولـی  نداشـتند  آن  بـا 
عـراق-  و  سـوریه  بحـران  از  پـس  -خصوصـا 
دیدیـم  نهایتـا  و  شـد  بیشـتر  آشـنایی  ایـن 
یارانـش  و  سـلیمانی  سـردار  تشـییع  در  کـه 
تاریـخ  در  تجمعـات  بزرگ تریـن  از  یکـی 
کار و  خ داد. شـما حتمـا به واسـطه  کشـور ر
مقـدس،  دفـاع  سـال های  در  دوسـتی تان 
آشـنایی دیرینـه ای بـا ایشـان داشـتید، ایـن 

گرفـت؟  شـکل  کجـا  از  آشـنایی 
معموال حاج قاسـم را باید با لشـکر 41 ثاراهلل 
در  شـناخت.  جنـگ  در  کرمـان  بچه هـای  و 
همـان اوایـل دفـاع مقـدس بـود کـه ایشـان 
منطقـه  بـه  کرمـان  بچه هـای  از  گروهـی  بـا 
همان جـا  از  را  کارشـان  و  آمدنـد  جنـوب 
و  بودنـد  تیـپ  یـک  ابتـدا  کـه  کردنـد  شـروع 
سـپس تبدیـل بـه لشـکر 41 ثـاراهلل شـدند. 
عملیات هـای  همـه  در  تقریبـا  لشـکر  ایـن 
شـد،  انجـام  جنـگ  دوران  در  کـه  عمـده ای 

بـود.  خط  شـکن  لشـکرهای  جـزو 
کاظمـی،  خـرازی،  سـلیمانی،  مثـل  نام هایـی 
باقری، باکری و همه فرماندهان مان درواقع 
تقویت کننـده  و  بنیانگـذار  اصلـی  عناصـر 
دوران  در  طبیعـی  به طـور  کـه  بودنـد  سـپاه 
می کردنـد  نقش آفرینـی  مقـدس  دفـاع 
نقـش  جنـگ  رونـد  در  آنهـا  واحدهـای  و 
جـدی ای داشـتند، لـذا هرجـا عملیاتـی بـود، 
حتمـا قاسـم سـلیمانی هـم حضـور داشـت. 
قاسـم  بـود،  عملیـات  بـرای  طراحـی  هرجـا 
سـلیمانی هـم بـود و هرجـا بحث هـای جـدی 
تبییـن  و  سیاسـتگذاری  بـرای  قرارگاهـی 
را  سـلیمانی  قاسـم  بـاز  بـود،  اسـتراتژی ها 
در  جنـگ  همپـای  ایشـان  لـذا  می دیدیـم، 

داشـت.  حضـور  مقاطـع  همـه 

افـراد  بـا  رابطـه  در  حاج قاسـم  قرمـز  خـط   
بـود »رهبـری« 

افـراد مختلـف معمـوال عاوه بـر ویژگی هـای 
سـری  یـک   از  فرماندهـی،  و  مدیریتـی 
خصایص شـخصی و فردی هـم برخوردارند، 
کـه  را  سـلیمانی  سـردار  ویژگـی  مهم تریـن 
چـه  بـود،  برجسـته تر  بقیـه  از  شـما  درنظـر 

؟  نیـد ا می د

بزرگ تریـن  هدایـت،  و  فرماندهـی  حـوزه  در 
و  آرمـان  یـک  از  برخـورداری  ایشـان  ویژگـی 
هـدف متعالـی مثـل دفـاع از اسـالم و حریـم 
همیـن  در  را  خـودش  او  و  بـود  ائمـه)ع( 
هیچ جـا  را  حاج قاسـم  داد.  رشـد  مکتـب 
غایـب  جهـادی  و  دفـاع  صحنـه  هیـچ  در  و 

 . نمی بینیـد
ایشـان  ویژگی هـای  دیگـر  از  بخواهیـم  اگـر 
و  سـازماندهی  قـدرت  کنیـم،  صحبـت 
چگونـه  شـما  اینکـه  یعنـی  بـود  مدیریـت 
فرهنگ هـای  بـا  مختلـف  افـراد  بتوانیـد 
گوناگـون را کنـار هـم نگه  دارید و منسـجم و 

بگیریـد.  بـه کار  بـاال  انگیـزه  بـا  و  یکپارچـه 
از  بعـد  به خصـوص  ]سـلیمانی[  قاسـم 
قـدس  نیـروی  در  و  مقـدس  دفـاع  دوران 
یعنـی  اسـت  موضـوع  ایـن  تمام عیـار  نمـاد 
قـادر اسـت افـراد، اقشـار و طوایـف مختلـف 
و حتـی مذاهـب گوناگـون را کنـار هـم در یک 
و  منسـجم  به صـورت  سـازمانی  مجموعـه  

بگیـرد.  بـه کار  یکپارچـه 
باالیـی  آینده نگـری  و  پیش بینـی  قـدرت 
همـواره  کـه  معنـا  ایـن  بـه  داشـت، 
کنـد  تحلیـل  بخوانـد،  را  آینـده  می توانسـت 
و  کنـد  آمـاده  را  خـودش  آن  بـا  متناسـب  و 

شـود.  عمـل  وارد  به هنـگام 
بـه  بـود،  ذوابعـاد  کالم،  یـک  در  حاج قاسـم 
در  هـم  و  تاکتیـک  در  هـم  کـه  معنـا  ایـن 
راهبـرد می توانسـت طراحـی کنـد، جنبه های 
الزم  جایـی  در  اگـر  و  می دیـد  را  کار  مختلـف 

بـود کـه فضایـی در پشـتیبانی از ایـن صحنه 
نبـرد و عملیـات شـکل بگیرد، قـادر بود این 
کار را انجـام دهـد. مـن این تعبیـر را یک جای 
دیگـر هـم بـه کار بـردم کـه او قـادر بـود سـطح 
راهبـرد و تاکتیـک را بـا هـم ادغـام کنـد؛ هـم 
تأثیرهـای بلندمـدت و پیامدهـای چندگانـه 
عرصـه  در  هـم  و  بسـنجد  را  موضـوع  یـک 
کـه پشـتیبان  بدهـد  را شـکل  عمـل چیـزی 
کالن  اسـتراتژی  و  راهبـرد  همـان  مقـوم  و 

اسـت. 
خصوصیـات  دیگـر  از  بـودن  مردمـی 
بـود. هیـچ چیـزی نمی توانسـت  حاج قاسـم 
خـب،  کنـد.  تمایـز  ایجـاد  دیگـران  و  او  بیـن 
دارای  و  داشـت  سرلشـکری  درجـه  ایشـان 
کمتـر  ولـی  بـود  زیـادی  درخشـان  سـوابق 
سـردار  به عنـوان  را  او  جامعـه  در  کسـی 
حاج قاسـم  باعنـوان  عمدتـا  و  می شناسـد 

می کردنـد.  صدایـش 
چیـزی کـه او را در بیـان مواضـع یـا در ارتبـاط 
بـا افـراد مقیـد می کرد، نسـبت آنها بـا رهبری 
زمـان  در  چـه  و  راحـل  امـام  زمـان  در  -چـه 
و  معیـار  برایـش  ایـن  بـود،  حضرت آقـا- 
شـاخص بـود و به عبارتـی دیگـران را بـا ایـن 

می سـنجید.  میـزان 

نمازجمعـه  خطبـه  در  رهبرمعظم انقـاب 
به عنـوان  را  قـدس  نیـروی  اخیرشـان، 
مجاهـدان بدون مـرز معرفـی کردنـد، اندکـی 
کنیـد، شـما  ع صحبـت  راجع بـه ایـن موضـو
خودتـان سـابقه چنیـن فعالیتـی را سـال ها 
در لبنـان داشـتید، ایـن سـربازان بدون مـرز 
آشـنایی  کـه مـردم درحـال  و نیـروی قدسـی 
دارد؟  وظایفـی  چـه  هسـتند،  آن  بـا  بیشـتر 
بـه کار  ع  شـرو کجـا  از  قـدس  نیـروی  اساسـا 
و  قـوام  در  سـلیمانی  سـردار  نقـش  و  کـرد 

بـود؟  چـه  نیـرو  ایـن  ثبـات 
قـدس،  نیـروی  بـه  سـلیمانی  سـردار  ورود 
فراگیـر  بحران هـای  دوران  آغـاز  بـا  هم زمـان 
و ناامن سـاز در منطقـه بـود و ایـن حـوادث 
افغانسـتان،  در  طالبـان  موضـوع  نظیـر 
عـراق،  و  افغانسـتان  بـه  آمریـکا  حملـه 
لبنـان،  در  رژیم صهیونیسـتی  شـرارت های 
فلسـطین و... تـا همیـن سـال های اخیر هم 
مثـل  تکفیـری  تروریسـتی  جریان هـای  کـه 

داشـت.  ادامـه  گرفـت،  شـکل  داعـش 
اینجـا  در  قـدس  سـپاه  و  سـلیمانی  قاسـم 
حریـم  از  دفـاع  دارنـد؟  به عهـده  نقشـی  چـه 
بـا  قـدس  نیـروی  کـه  نقشـی  اولیـن  اسـالم. 

آمریکایی ها و ترامپ یک 
قمار بزرگ کردند. این کار 
آنان قرار بود یک اقدام 
تمام کننده و قاطع باشد 
که به خیال شان عمود 
خیمه مقاومت را بیندازد 
و می خواستند با تکیه 
بر حوادث اخیر قبل از 
شهادت حاج قاسم، دو 
ملت ایران و عراق را مقابل 
هم قرار دهند که »ترامپ« 
با ترور حاج قاسم، مرتکب 
یک خطای احمقانه 
راهبردی شد
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حاج قاسـم ایفـا کـرد ایـن بـود کـه مانـع شـد 
تـا ایـن چهره هـای زشـت، در سـطح جهانـی، 

باشـند.  اسـالم  معـرف 
کنـار  حاج قاسـم  بحران هـا،  ایـن  همـه  در 
بـا  آنهـا دفـاع می کنـد،  از  و  مـردم می ایسـتد 
ترور و تروریسم می جنگد و محور مقاومت 
را شـکل می دهد. اما شـاید بزرگ ترین کاری 
گاهـی   کـه حاج قاسـم و نیـروی قـدس کـرد، آ
اسـت کـه مـردم از خودشـان و دشمن شـان 
پیـدا کردنـد و نسـبتی کـه بیـن خودشـان و 

دشـمن تعریـف می کننـد. 

یـک  مرتکـب  حاج قاسـم  تـرور  بـا  ترامـپ   
شـد راهبـردی  احمقانـه  خطـای 

سـلیمانی  شـهید  تـرور  نحـوه  درخصـوص 
زیـادی  تحلیل هـای  آمریکایی هـا،  به دسـت 
صـورت گرفتـه اسـت. گذشـته از اینکـه ایـن 
بـودن  تروریسـتی  بـر  کیفیـت،  آن  بـا  تـرور 
می گـذارد،  صحـه  آمریـکا  دولـت  و  ارتـش 
می کـرد  را  فکـرش  کسـی  کمتـر  شـاید  ولـی 
و  بیاینـد  صریـح  این طـور  آمریکایی هـا  کـه 
بگیرنـد  به عهـده  را  اقـدام  ایـن  مسـئولیت 
ولـی دیدیـم رئیس جمهـور ایـن کشـور ایـن 
خصـوص  ایـن  در  شـما  تحلیـل  کـرد،  را  کار 
چیسـت؟ چـرا آمریکایی ها دسـت به چنین 
کاری زدنـد کـه حتـی در افـکار عمومی جهان 

می زنـد؟  ضربـه  آنهـا  وجهـه  بـه  هـم 
چنیـن  تـرور  ایـن  نمی کردنـد  فکـر  آنهـا 
باشـد.  داشـته  برایشـان  تبعاتـی 
آمریکایی هـا خصوصـا در چنـد مـاه گذشـته، 
به خواسـت  را  فعالیت هایـی  مجموعـه 
صهیونیسـت ها و بـا پـول کشـورهایی مثـل 
نفـوذ  جلـوی  تـا  دادنـد  صـورت  عربسـتان 
جمهـوری اسـالمی در منطقـه گرفتـه شـود و 
یـا همـه عناصـر قـدرت را از مـا بگیرنـد. شـما 
از  قبـل  اندکـی  عـراق  حـوادث  بـه  نـگاه  یـک 

بیندازیـد.  حاج قاسـم  شـهادت 
بی ثباتـی  یـک  دنبـال  آمریکایی هـا 
ایـن  کـه  بودنـد  منطقـه  در  مدیریت شـده 
بی ثباتـی می توانسـت چنـد پیامـد برایشـان 
داشـته باشـد؛ اوال حضـور آنهـا در منطقـه را 
مسـتدل و موجـه می کـرد، ثانیـا بـازار عظیـم 
سالح هایشـان  فـروش  بـرای  گسـترده ای  و 
منطقـه  کشـورهای  ثالثـا  و  می شـد  فراهـم 
پیـدا  پشـتیبان  یـک  بـه  نیـاز  احسـاس 
آنهـا  امنیـت  تضمین کننـده  کـه  می کردنـد 

باشـد. 
در کنـار ایـن موضوعـات، آنها قصد داشـتند 
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ایـن  عامـل  کـه  بیندازنـد  جـا  این طـور 
بی ثباتـی، حضـور ایـران و ایرانی ها و شـخص 
سـلیمانی و نیـروی قـدس اسـت ولـی شـما 
منطقـه  ملت هـای  ایـران،  مـردم  واکنـش 
دیدیـد  را  جهـان  کشـورهای  برخـی  مـردم  و 
کـه چطـور بـه ایـن شـهید عزیـز و همراهـان 

گذاشـتند.  احتـرام  شـهیدش 
اسـوه  و  الگـو  یـک  همـه  بـرای  حاج قاسـم 
یعنـی  سـلیمانی«  »مکتـب  اصـال  اسـت، 
فرمانـده  به عنـوان  را  سـلیمانی  همـه 
حتـی  و  خودشـان  پشـتیبان  و  حامـی  و 
مختلـف  زمینه هـای  در  خودشـان  هـادی 
اگـر  حتـی  می کنـم  فکـر  مـن  می شـناختند. 
حاج قاسـم در معرکـه و جهـاد هـم شـهید 
رحمـت  بـه  طبیعـی  به  طـور  و  نمی  شـد 
و  تکریـم  همیـن  هـم  بـاز  می رفـت،  خـدا 
حتمـا  شـما  داشـت.  مـردم  بیـن  را  احتـرام 
گذشـته  کـه در  را  نظرسـنجی های بسـیاری 
در کشـور انجـام می شـد شـنیده اید کـه در 
آنهـا، حاج قاسـم به  لحـاظ محبوبیـت  همـه 

داشـت.  قـرار  صـدر  در 
برچسـب  کـه  می فهمنـد  مـردم  ایـن 
تروریسـم هیـچ گاه بـه شـخصی مثـل قاسـم 
زندگـی اش  همـه  او  نمی چسـبد.  سـلیمانی 
آن  تروریسـم و ریشـه های  بـا  وقـف مقابلـه 

بـود.  منطقـه  در 
یـک  ترامـپ  و  آمریکایی هـا  مـن  به اعتقـاد 
بـود  قـرار  آنهـا  کار  ایـن  کردنـد.  بـزرگ  قمـار 
کـه  باشـد  قاطـع  و  تمام کننـده  اقـدام  یـک 
را  مقاومـت  خیمـه  عمـود  به خیال شـان 
بـر  تکیـه  بـا  می خواسـتند  آنهـا  بینـدازد. 
حـوادث اخیـر قبـل از شـهادت حاج قاسـم، 
قـرار  هـم  مقابـل  را  عـراق  و  ایـران  ملـت  دو 
کردنـد.  کار  خیلـی  هـم  آن  بـرای  و  بدهنـد 

مـن فکـر می کنـم ترامـپ با تـرور حاج قاسـم، 
راهبـردی  احمقانـه  خطـای  یـک  مرتکـب 
آمریکایی هـا  دیگـر  جنایـت،  ایـن  بـا  شـد. 
به عنـوان  ادعایـی  هیـچ  نمی تواننـد 
داشـته  متمـدن  جامعـه  یـا  دولـت  یـک 
یـک  تـا دیـروز صهیونیسـت ها  اگـر  باشـند. 
شـخص  االن  بودنـد،  تروریسـتی  دولـت 
رئیس جمهـور آمریـکا هـم چنیـن وضعیتـی 

دارد.  عمومـی  افـکار  در 

 انتخاب سردار قاآنی بهترین انتخاب بود
رهبـر  سـلیمانی،  سـردار  شـهادت  از  بعـد 
را  ایشـان  جانشـین  بافاصلـه  انقـاب 
همیـن  می کنـم  فکـر  مـن  و  کردنـد  معرفـی 

یـک  می توانـد  خـودش  سـریع  انتخـاب 
داشـته  مقاومـت  جبهـه  بـه  خصوصـا  پیـام 
بـا  گذشـته  مسـیر  و  راه  اینکـه  آن  و  باشـد 
چقـدر  شـما  دارد،  ادامـه  کیفیـت  همـان 
سـردار قاآنـی را می شناسـید و آینـده جبهـه 

می بینیـد؟  چطـور  را  مقاومـت 
در دنیـای عـرب یـک واژه یـا مفهومـی بـه نـام 
« به معنـای خون وجـود دارد. همان طور  »ثـار
را  سیدالشـهدا)ع(  حضـرت  وجـود  کـه 
»ثـاراهلل« می گوییـم، ایـن یعنی وقتی انسـان 
بیـن  همیشـه  او  خـون  شـد،  شـهید  بزرگـی 
ایـن دو طـرف جاری اسـت. امروز یک جریان 
ایـن  کـه  معنـا  ایـن  بـه  افتـاده  راه  ثاراللهـی 
انتقـام  ایـن  و  اسـت  ادامـه دار  خونخواهـی 
تـا  کجـا؟  تـا  بـود،  خواهـد  پایـدار  انتقـام  یـک 
هـر جایـی و زمانـی که این جبهـه وجود دارد، 
بحـث  فرمودنـد  مقام معظم رهبـری  حـاال 
عین االسـد یـک سـیلی بـود و انتقـام اصلـی 
منطقـه  از  آمریـکا  کـردن  بیـرون  سـخت  و 

اسـت. 
حـال اگـر مـا ایـن ثـار را مبنـا بگیریـم، خـون 
حاج قاسـم جوشـش و جریـان و جنبـش و 
انگیـزه ایجـاد می کنـد، یعنی محـور مقاومت 
کـرد  خواهـد  مبـارزه  دیـروزش  از  باانگیزه تـر 
ایـن  از  دنیـا  حتمـا  شـد.  خواهـد  تقویـت  و 
جریـان و از ایـن جبهـه حمایـت خواهـد کـرد 
ایـن  بـر  اعتقادمـان  مـا  حـال  عیـن  در  بـاز  و 
خیلـی  حاج قاسـم  اسـت  درسـت  کـه  اسـت 
امـا  داشـت  تعیین کننـده ای  و  رفیـع  مقـام 
هیـچ گاه زمیـن خدا از حجـت خالی نمی ماند 
و هـرگاه علـم از دسـت شـهیدی بیفتـد، یک 

آن را بلنـد می کنـد.  فـرد دیگـری 
مناسـب ترین  قاآنـی  سـردار  مـن  به اعتقـاد 
فـردی بـود کـه می توانسـت در ایـن جایـگاه 
بـا  آشـنایی اش  به لحـاظ  هـم  بگیـرد؛  قـرار 
هـم  و  قـدس  نیـروی  و  مقاومـت  حـوزه 

جانشـین  به عنـوان  کـه  طوالنـی ای  دوران 
مسـئولیت  و  می کـرد  کار  حاج قاسـم  کنـار 

داشـت.
 

میـدان  »فرمانـده  گفتیـم  روس هـا  بـه   
اسـت« سـلیمانی  قاسـم 

دفـاع  وزیـر  کـه  مقطعـی  در  حتمـا  شـما 
ایشـان  بـا  همـکاری ای  و  جلسـات  بودیـد، 
در حوزه هـای مختلـف خصوصـا در مسـائل 
خاطـره  خصـوص  ایـن  در  داشـتید،  منطقـه 
بـرای  کـه  هسـت  ذهن تـان  در  نکتـه ای  یـا 

کنیـد؟  تعریـف  مـا  مخاطبـان 
در  مثـال  بـود،  زیـاد  کـه  موضوعـات  بلـه، 
مقطعـی کـه روس هـا در نبـرد بـا داعـش بـه 
آن زمـان درخصـوص  آمدنـد، مـا در  سـوریه 
و  پشـتیبانی  مثـل  مختلـف  موضوعـات 
بـا  متعـددی  جلسـات  روس هـا  بـا  ارتبـاط 
بـود  قـرار  خـودم  مـن  داشـتیم.  حاج قاسـم 
یـک دیـداری بـا آقـای پوتیـن، رئیس جمهـور 
قبـل  باشـم،  داشـته  مسـکو  در  روسـیه 
جلسـه ای  او  بـا  سـلیمانی  سـردار  آن  از 
ورود  بـه  منجـر  جلسـه  همـان  کـه  داشـت 
ایـن  در  البتـه  شـد.  سـوریه  بـه  روس هـا 
مثـال  داشـت،  وجـود  هـم  مباحثـی  مسـیر 
و  طراحـی  کـه  می گفتنـد  ابتـدا  در  روس هـا 
و  باشـد  آنهـا  به عهـده  میـدان  فرماندهـی 
ولـی  باشـد  نیـرو  تأمین کننـده  حاج قاسـم 
پشـتیبانی کننده  »شـما  می گفتیـم  مـا 
به عهـده  میـدان  فرماندهـی  و  هسـتید 
حاج قاسـم اسـت.« برای تدویـن محورهایی 
متعـدد  جلسـات  در  بـود،  مدنظرمـان  کـه 
و  بحـث  کردیـم  و  حاج قاسـم  نشسـتیم  بـا 
نهایتـا مـن جمع بنـدی را بـه جلسـات   بردم و 
تـا آخـر هـم در همـان مسـیری کـه مـا درنظـر 

دادیـم.  ادامـه  داشـتیم 

هنـر  سـوریه  ع  موضـو در  پوتیـن  اقنـاع   
بـود حاج قاسـم 

همیـن  بـه  هـم  مـا  سـواالت  از  یکـی  اتفاقـا 
قـدرت  یعنـی  اسـت  مرتبـط  ع  موضـو
داشـت.  سـلیمانی  سـردار  کـه  دیپلماسـی 
نظامـی  فرمانـده  یـک  اینکـه  کنـار  ایشـان 
دیپلماسـی  حـوزه  در  بودنـد،  عالی رتبـه 
عمـل  کارکشـته  دیپلمـات  یـک  مثـل  هـم 
همیـن  آن  مصادیـق  از  یکـی  کـه  می کردنـد 
بـا  کـه  بـود  معروفـی  گفت وگـوی  و  دیـدار 
مقـداری  داشـتند،  روسـیه  رئیس جمهـور 
کـه  بفرماییـد  صحبـت  این بـاره  در  بیشـتر 

قدرت سازماندهی و مدیریت 
و اینکه شما چگونه بتوانید 
افراد مختلف با فرهنگ های 
گوناگون را منسجم و 
یکپارچه و با انگیزه باال، کنار 
هم نگه دارید از ویژگی های 
منحصربه فرد حاج قاسم بود
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

پوتیـن  باالخـره  افتـاد،  اتفاقـات  ایـن  چطـور 
و  اسـت  بـزرگ  کشـور  یـک  رئیس جمهـور 
و  مـی رود  مـا  نظامـی  فرمانـده  یـک  اینکـه 
این طـور بـا او صحبـت می کنـد و متقاعدش 
سـابقه  بـه  مسـبوق  چنـدان  شـاید  می کنـد 

 . شـد نبا
به عنـوان  صرفـا  دنیـا  در  را  حاج قاسـم 
او  نمی شـناختند،  قـدس  سـپاه  فرمانـده 
به عنـوان یـک دیپلمـات هـم پذیرفتـه شـده 
نیـروی  فرمانـده  اگـر  ایشـان  یعنـی  بـود، 
قـدس هـم نبودنـد، بـاز همیـن اثرگذاری هـا 
آقـای  کـه  نبـود  این طـور  لـذا  داشـتند،  را 
پوتیـن حاج قاسـم را تنهـا به عنـوان فرمانده 
نیـروی قـدس بپذیـرد، حاج قاسـم به عنـوان 
و  اداری  و  سیاسـی  نظـام  در  حاج قاسـم 
داشـت،  قـرار  توجـه  مـورد  کشـور  مدیریـت 
بقیـه مثـل اردوغـان در ترکیـه یـا کشـورهای 

داشـتند.  را  نـگاه  همیـن  هـم  دیگـر 
شـما ممکـن اسـت یـک قـدرت و جایگاهـی 
یـک  تـوان مذاکـره  باشـید ولـی  هـم داشـته 
کـه  اسـت  مهـم  ایـن  اسـت.  دیگـر  بحـث 
بتوانیـد بـا طـرف مقابـل، به درسـتی مذاکـره 
منفعـت  براسـاس  دنیـا  امـروز  چـون  کنیـد 
آقـای پوتیـن زمانـی  و هزینـه رفتـار می کنـد. 
بـه سـوریه می آیـد کـه بدانـد هزینه هایـی کـه 
چطـور  اینکـه  دارد.  توجیـه  برایـش  می کنـد 

مثـل  کسـی  بـرای  را  موضـوع  ایـن  بتوانیـم 
بـود.  مهمـی  کار  بیندازیـم،  جـا  پوتیـن 

بـا  قبلـی  ذهنیـت  یـک  بـا  عمومـا  روس هـا 
ایـن  می کننـد.  برخـورد  منطقـه  مسـائل 
از  فضایـی  بتوانـد  کـه  بـود  حاج قاسـم  هنـر 
روسـیه  خـود  حتـی  و  جهـان  منطقـه،  آینـده 
و تهدیـدی بـه  نـام داعـش را کـه بـرای همـه 
پوتیـن  آقـای  بـرای  اسـت  خطرنـاک  جهـان 

کنـد.  قانـع  را  او  و  بکشـد  به تصویـر 
بسـیار  قانع کنندگـی  قـدرت  حاج قاسـم 
باالیـی داشـت و اگـر مـا مذاکـره را هـم یـک 
نـوع اقنـاع طـرف مقابـل و تفاهـم دوطـرف بر 
سـر موضـوع بدانیـم، این هنـر فوق العاده را 

داشـت.  حاج قاسـم 

قدرت پیش بینی و 
آینده نگری باالیی داشت، 
به این معنا که همواره 
می توانست آینده را 
بخواند، تحلیل کند و 
متناسب با آن خودش را 
آماده کند و به هنگام وارد 
عمل شود

هـر کدام از فرماندهان به هرحال به واسـطه 
در  کمابیـش  دارنـد،  کـه  مسـئولیت هایی 
دوران  در  مـا  می گیرنـد.  قـرار  خطـر  معـرض 
از  را  زیـادی  فرماندهـان  هـم  مقـدس  دفـاع 
دسـت دادیـم ولـی سـردار سـلیمانی بیـش 
ایـن معـرض قـرار داشـت، شـما  از بقیـه در 
ایـن شـکل و  بـا  او  خودتـان فکـر می کردیـد 

در ایـن زمـان بـه شـهادت برسـد؟ 
حاج قاسـم همیشـه در معـرض تـرور بـود و 
البتـه هیچ وقـت هـم از تهدیـد فـرار نمی کرد. 
بسـیاری از شـهدای مـا از خـدا می خواسـتند 
کـه طـوری شـهید شـوند کـه بعد از شـهادت 
اثـری از آنهـا به معنـای فیزیکـی باقـی نمانـد. 
را  آرزویـش  کـه  همان طـور  هـم  حاج قاسـم 
داشـت و در همـان جایـی کـه می خواسـت 

بـه شـهادت رسـید. 

مطلـع  ایشـان  شـهادت  از  چطـور  شـما 
؟  ید شـد

4 خـواب دیـدم  3 و  همـان شـب، سـاعت 
و  هسـتیم  دوسـتان  از  جمعـی  یـک  بـا 
حاج قاسـم هـم بـود، با یـک حالـت خندانی 
گفـت  و  کـرد  حرکـت  جمعیـت  وسـط  از 
از  مـن  رفـت.  و  شـما«  خداحافـظ  »بچه هـا، 
خـواب بیـدار شـدم ولـی چـون زیـاد خـواب 
مقـدس  دفـاع  در  شـهیدمان  دوسـتان 
دیـده  کـه  خوابـی  بـه  اعتنایـی  می بینـم،  را 
هفت ونیـم  سـاعت  صبـح  نکـردم.  بـودم، 
8، گوشـی موبایلـم را دیـدم کـه چنـد نفـری 
تمـاس گرفتـه بودنـد. بـه یکـی از دوسـتان 
زنـگ زدم کـه خبـر شـهادت حاجـی را او بـه 

داد.  مـن 
نتوانسـتم  دیگـر  حتـی  بـود  سـختی  خبـر 
بدهـم.  ادامـه  دوسـتمان  آن  بـا  را  صحبـت 

یـک  به عنـوان  بخواهیـد  اگـر  انتهـا  در 
دوسـت قدیمـی، چنـد جملـه بـا حاج قاسـم 

می گوییـد؟  چـه  او  بـه  کنیـد،  صحبـت 
دسـت  داشـتم  دوسـت  همیشـه  مـن 
خـواب  در  شـب  آن  ببوسـم.  را  حاج قاسـم 
بـار  ایـن  شـده،  شـهید  او  کـه  می دانسـتم 
نـداد  اجـازه  کـه  ببوسـم  را  پایـش  خواسـتم 
را  همدیگـر  و  گرفـت  آغـوش  در  را  مـن  و 

 . یم سـید بو
بـرای  چقـدر  »می دانـم  کـه  گفتـم  او  بـه 
متوسـل  زهـرا)ع(  حضـرت  بـه  شـهادت 
شـدی، بـه من قول بده نـزد حضرت زهرا)ع( 

رفـت.  و  کنـی«  شـفاعت  هـم  را  مـن 
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      گفت وگو با سردار محمدباقر ذوالقدر 

یای خون بین ایران  ترور حاج قاسم در
یکا به وجود آورد و دولت آمر

 در نیمه شب سیزدهم دی ماه سال 98، ایران محبوب ترین فرمانده نظامی خود را از دست داد. حاج قاسم 
، به همراه چند نفر از همراهانش ازجمله  سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ساعتی بعد از نیمه شب آن روز

شهید ابومهدی المهندس جانشین فرمانده حشد شعبی عراق در جریان حمله تروریستی پهپادهای ارتش آمریکا در 
فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند و این اتفاق، حوادث متعددی را به همراه خود داشت. 

سردار سلیمانی ازجمله فرماندهان سپاه پاسداران بود که در سه مقطع، فرماندهی لشکر ثاراهلل کرمان، فرماندهی قرارگاه 
قدس نیروی زمینی در جنوب شرق و فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت و بیش از دو دهه در مقام فرمانده شاخه 

برون مرزی سپاه خدمت کرد. 
در گفت وگو با سردار محمدباقر ذوالقدر به بررسی برخی از مقاطع مسئولیت »حاج قاسم« پرداختیم. 
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سـردار ذوالقـدر خـود از فرماندهـان قدیمی 
سـپاه اسـت کـه در زمـان جنـگ، فرماندهـی 
برعهـده  را  رمضـان  برون مـرزی  قـرارگاه 
بـا  بعدهـا  وظایفـش  کـه  قرارگاهـی  داشـت؛ 
تحـت   68 سـال  در  قـدس  نیـروی  تشـکیل 

گرفـت.  قـرار  نیـرو  ایـن  ماموریـت 
مسـئولیت های  بعدهـا  ذوالقـدر  سـردار 
دیگـری نظیـر ریاسـت سـتاد فرماندهـی کل 
سـپاه و جانشـینی فرمانده سـپاه را برعهده 
به عنـوان  نیـز  قبـل  چندسـال  از  و  گرفـت 
قـوه  ایـن  در  قضـا  دسـتگاه  رئیـس  معـاون 

اسـت.  بـه کار  مشـغول 
متـن کامـل گفت وگـو بـا ایشـان را در ادامـه 

می خوانیـد. 
در  را  فرصـت  ایـن  کـه  هسـتیم  ممنـون 
پیرامـون  شـما  بـا  تـا  دادیـد  قـرار  مـا  اختیـار 
شـخصیت سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی 

گفت وگویـی داشـته باشـیم. اگـر بخواهیـم 
دوران خدمتـی 40 سـاله ایـن شـهید بزرگـوار 
کنیـم،  تقسـیم  اصلـی  قسـمت  سـه  بـه  را 
سـال های  بـه  مربـوط  مـدت  ایـن  از  سـال   8
دفـاع مقـدس اسـت کـه ایشـان فرماندهـی 
و  داشـتند  برعهـده  را  ثـاراهلل   41 لشـکر 
احتمـاال آشـنایی شـما با ایشـان هـم باید به 

برگـردد.  سـال ها  همـان 
فرماندهـی  مدتـی  بـرای  ایشـان  آن،  از  بعـد 
مقابلـه بـا اشـرار در جنـوب شـرق را برعهـده 
به عنـوان   76 سـال  در  نهایتـا  و  گرفتنـد 
شـدند.  انتخـاب  قـدس  نیـروی  فرمانـده 
نحـوه  از  را  گفت وگـو  بفرماییـد  اجـازه  اگـر 
آغـاز  سـلیمانی  سـردار  بـا  شـما  آشـنایی 

 . کنیـم
بسـم اهلل الرحمن الرحیم، من هم شـهادت 
را  سـلیمانی  حاج قاسـم  عزیزمـان  سـردار 
می کنـم  دعـا  و  می کنـم  عـرض  تسـلیت 

اولیـای خـود محشـور  بـا  را  ایشـان  خداونـد 
کنـد و در جـوار قـرب خـود منـزل و مـأوا داده 

کنـد.  او  روزی  را  بـرکات خـود  بهتریـن  و 
آشـنایی بنـده بـا سـردار سـلیمانی بـه زمـان 
از  بعـد  می  کنـم  فکـر  و  برمی  گـردد  جنـگ 
عملیـات فتح  المبیـن در سـال 1361 بـود کـه 
در آن موقـع بنـده مسـئول آمـوزش نظامـی 

بـودم.  سـپاه 
توسـعه  سـپاه  یگان  هـای  اینکـه  از  پـس 
افزایـش  و  آنهـا  تقویـت  بـرای  کردنـد،  پیـدا 
تـوان رزمی شـان، آمـوزش نظامـی مأموریـت 
کار  مختلـف  یگان هـای  بـا  کـه  کـرد  پیـدا 
مـورد  آموزش هـای تخصصـی  پیگیـر  و  کنـد 
نیازشـان باشـد. ازجمله این یگان ها لشـکر 
41 ثـاراهلل بـود کـه تا قبـل از آن در قالب تیپ 
عمـل می کـرد و تـازه بـه لشـکر تبدیـل شـده 
بـود. شـروع آشـنایی بنـده بـا ایشـان مربـوط 

آن دوران اسـت.  بـه 
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پـس از آن نیـز بـه تناسـب مسـئولیت هایی 
که برعهده داشـتم، با ایشـان ارتباط داشتم 
در  بـودم  رمضـان  قـرارگاه  در  کـه  زمانـی  و 
عملیات  هایـی کـه در شـمال غـرب کشـور و 
منطقـه کردسـتانات عراق توسـط یگان  های 
نیـروی زمینـی انجـام می گرفـت، به  خصـوص 
بـرای تأمیـن اطالعـات مـورد نیازشـان ارتبـاط 
حاصـل  قـرارگاه  طریـق  از  آنهـا  بـا  نزدیکـی 
یگان  هـا  فرمانـده  بـا  طبیعتـا  و  می شـد 
ارتبـاط  سـلیمانی  قاسـم  شـهید  ازجملـه 
بعـد  بـه  مـا  نزدیک تـر  ارتبـاط  ولـی  داشـتیم، 
بنـده  کـه  زمانـی  یعنـی  برمی  گـردد؛  جنـگ  از 
مسـئولیت سـتاد مشـترک سـپاه پاسداران 
را برعهـده داشـتم و ایشـان فرمانـده لشـکر 
41 ثـاراهلل بـود و بعـدا مسـئولیت فرماندهی 
کشـور  شـرق  در  اشـرار  بـا  مبـارزه  قـرارگاه 
از  و  گرفـت  برعهـده  را  قـرارگاه قـدس  یعنـی 
نیـروی  فرمانـده  به عنـوان  هـم   1376 سـال 

شـد.  منصـوب  قـدس 

اشـرار دسته دسـته می آمدنـد و تسـلیم   
می شـدند

سـلیمانی  سـردار  کـه  مقطعـی  دربـاره 
زمینـی  نیـروی  قـدس  قـرارگاه  فرماندهـی 
بـا  مقابلـه  بـرای  را  شـرق  جنـوب  در  سـپاه 
صحبـت  کـم  خیلـی  گرفـت  برعهـده  اشـرار 
شـده اسـت. در آن زمـان شـرایط چطـور بـود 

کـرد؟  چـه  آنجـا  در  ایشـان  و 
ضدانقـالب  و  شـرور  گروه  هـای  زمـان  آن 
سـرویس  های  دشـمن،  توسـط  زیـادی 
و  عربسـتان  و  امـارات  پاکسـتان،  خارجـی 
حتـی آمریـکا پشـتیبانی و تجهیـز می  شـدند 
مـواد  انتقـال  شـبکه  های  آن،  عالوه بـر  و 
مخـدر ناامنی  هـای زیـادی را در شـرق کشـور 
حوادثـی  بـا  روزانـه  و  بودنـد  آورده  به وجـود 
مقرهـای  بـه  حملـه   ، تـرور آدم ربایـی،  مثـل 

انتقـال  و  انتظامـی  و  نظامـی  نیروهـای 
بودیـم.  مواجـه  مخـدر  مـواد  گسـترده 

فرماندهـی  بـه  قـدس  قـرارگاه  تشـکیل  بـا 
ایشان و ایجاد استحکامات مرزی و برخورد 
سـازمان  یافته  و  گسـترده  شـبکه  های  بـا 
و  ناامنـی   ، موادمخـدر قاچاقچیـان  و  اشـرار 
شـرارت تـا حد زیـادی از بین رفت، به گونه  ای 
دسته دسـته  اشـرار  ایـن  مدتـی  از  بعـد  کـه 
تسـلیم  و  می  خواسـتند  امـان  و  می  آمدنـد 
برخوردهـا  عالوه بـر  هـم  ایشـان  می  شـدند. 
توسـعه  و  ایجـاد  بـرای  نظامـی،  اقدامـات  و 
توسـط  بعـدا  کـه  منطقـه  در  پایـدار  امنیـت 
سـردار شـهید نورعلـی شوشـتری و دیگـران 
حتـی  و  کـرد  تـالش  خیلـی  یافـت،  ادامـه 
تسـلیم  کـه  اشـراری  اختیـار  در  را  مناطقـی 
می  شـدند قرار داد تا در آنجا مسـتقر شـوند 
بپردازنـد.  شـرافتمندانه  زندگـی  و  کار  بـه  و 

اشـرار  شـد  موجـب  رفتـار  همیـن 
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می  شـدند  تسـلیم  می  آمدنـد،  گروه گـروه 
می  دادنـد،  تحویـل  را  اسلحه هایشـان  و 
منطقـه  آن  در  موضـوع  ایـن  طوری کـه  بـه 
و  حادثـه  یـک  بـه  زمانـی  شـرایط  آن  در  و 
شـد،  تبدیـل  اجتماعـی  جـذاب  موضـوع 
بـزرگ  دسـته  های  در  تفنگچی  هـا  و  اشـرار 
سـرازیر  مغارهـا  و  کوه  هـا  از  گروه گـروه 
اظهـار  و  تسـلیم  کـرده  را  خـود  می  شـدند، 
اسـلحه  های  و  می  کردنـد  پشـیمانی  و  توبـه 
خودشـان را تحویـل می  دادنـد و بـا برخـورد 
مواجـه  سـلیمانی  شـهید  پدرانـه  و  انسـانی 
امان نامـه  البتـه  و  چـاه  و  زمیـن  می  شـدند، 
و  متعـارف  زندگـی  بـه  و  می  کردنـد  دریافـت 
شـرافتمندانه برمی  گشـتند. از اسـلحه  هایی 
درسـت  تپه  هایـی  بودنـد،  داده  تحویـل  کـه 

بـود.  شـده 
شـهید  کـه  پایـه  ای  و  رونـد  ایـن  ادامـه 
منطقـه  بـه  را  امنیـت  گذاشـت،  سـلیمانی 
برگردانـد، بـه طوری کـه می  شـود گفـت امـروز 
میـدان  روزی  کـه  سیستان وبلوچسـتان 
جـزء  بـود،  اشـرار  و  ضدانقـالب  تاخت وتـاز 

اسـت.  کشـور  امـن  مناطـق 
هرچنـد به دلیـل مـرز طوالنـی بـا افغانسـتان 
مـواد  تولیـد  مرکـز  بزرگ تریـن  به عنـوان 
ناامنی  هـا  برخـی  هنـوز  جهـان،  در  مخـدر 
پدیـد می  آیـد، ولـی از ناامنی بـه آن صورت که 

نیسـت. خبـری  دیگـر  بـود،  گذشـته  در 
 

 قدس چگونه تشکیل شد؟ 
کـه  بـود   76 سـال  در  و  مقطـع  ایـن  از  بعـد 
سـردار سـلیمانی به عنـوان فرمانـده جدیـد 
از  کـه  آن طـور  شـد.  انتخـاب  قـدس  نیـروی 
برخـی منابـع و اسـناد و صحبت  هـا می  شـود 
فهمیـد، نیـروی قـدس بـه شـکل امـروزی و 
ح وظایـف مشـخص، از همـان اولیـن  بـا شـر
کـه  شـد  تشـکیل  جنـگ  از  بعـد  سـال  های 
سـردار سـلیمانی هم بعد از سـردار وحیدی 

بـود.  آن  دومیـن فرمانـده 
گرفـت؟  شـکل  هدفـی  چـه  بـا  نیـرو  ایـن 
در  هـم  جنـگ  زمـان  در  مـا  اینکـه  خصوصـا 
هـم  حضرتعالـی  کـه  رمضـان  قـرارگاه  قالـب 
فرماندهـی آن را بـر عهده داشـتید، عملکرد 
تقریبـا مشـابهی را شـاهد بودیـم. مشـخصا 
می  کنـم.  عـرض  را  برون مـرزی  عملیات  هـای 
ایـن  شـد  گرفتـه  تصمیـم  کـه  شـد  چـه 
تشـکیات در قالـب یـک نیـروی مجـزا به نام 

دهـد؟  ادامـه  خـودش  کار  بـه  قـدس 
یـک  قـدس  نیـروی  درخصـوص  اسـت  الزم 

رونـد  از  کم وبیـش  چـون  بدهـم،  توضیـح 
مطلـع  نیـرو  ایـن  هویت  یابـی  و  شـکل  گیری 

 . هسـتم
فرمـان  بـا   1368 سـال  در  قـدس  نیـروی 
قـوا  کل  فرماندهـی  و  رهبـری  معظـم  مقـام 
به صـورت رسـمی تشـکیل شـد. قبـل از آن، 
قالب  هـای  در  سـپاه  برون  مـرزی  فعالیـت 

می  گرفـت.  انجـام  مختلـف 
تشـکیل  بـا  و  انقـالب  پیـروزی  ابتـدای  در 
آزادی بخـش  نهضت  هـای  واحـد  مـا  سـپاه، 
را داشـتیم کـه به عنـوان یـک واحـد مسـتقل 
زیرنظـر فرمانـده کل سـپاه فعالیـت می  کـرد 
کـه بعـدا و بـه دالیلـی کـه االن جـای طرحـش 
نیسـت، منحـل شـد و به عنـوان یـک بخش 
محـدود و کوچـک در قالـب روابـط عمومی و 

امـور بین  الملـل سـپاه جـای گرفـت. 
سـپاه  اطالعـات  واحـد  مدتـی،  از  بعـد 
و  برون  مـرزی  فعالیت  هـای  عهـده  دار 
پشـتیبانی از نهضت  هـای آزادی بخش شـد. 
معظـم  مقـام  فرماندهـی  بـا   1368 سـال  در 
پیشـنهاد  بـا  و  مسـلح  نیروهـای  بـر  رهبـری 
سـپاه، نیـروی جدیـدی بـه نـام نیـروی قدس 

شـد.  ایجـاد 
زمینـی،  نیـروی  سـه  آن،  از  قبـل  تـا  سـپاه 
هوایـی و دریایـی داشـت و در زمـان رهبـری 
مقاومـت  نیـروی  رهبـری،  معظـم  مقـام 
بسـیج از نیـروی زمینـی جدا شـد و به شـکل 
یـک نیـروی مسـتقل درآمـد. مأموریت  هـای 
قـدس  نیـروی  بـه  هـم  سـپاه  برون  مـرزی 
واگـذار شـد و تمـام بخش  هـای برون  مـرزی 
فعالیـت  مختلـف  بخش  هـای  در  کـه 
از  و  تعریـف  نیـرو  ایـن  ذیـل  می  کردنـد، 

شـدند.  جـدا  سـپاه  اطالعـات 
تـا  نیـروی قـدس به تدریـج گسـترش یافـت 
امـروز کـه به عنـوان یـک نیـروی گسـترده در 

سـطح منطقـه و جهـان فعالیـت می  کنـد. 

معظـم  مقـام  کشـفیات  جـزء  سـلیمانی   
بـود رهبـری 

داشـت  ویژگی  هایـی  چـه  سـلیمانی  سـردار 
کـه بعد از حدود 8 سـال از آغـاز به کار نیروی 
قـدس، به عنـوان فرمانده آن انتخاب شـد؟ 
زمـان،  همـان  در  حتمـا  اینکـه  خصوصـا 
شناخته  شـده  تر  و  مشـهورتر  فرماندهـان 

هـم بودنـد. 
کـه  سـپاه  یگان  هـای  فرماندهـان  بیـن 
سـردار  داشـتند،  را  نیـرو  ایـن  اداره  قابلیـت 
بـرای  و  بـود  بهترین  هـا  جـزء  سـلیمانی 
سـپاه  کل  وقـت  فرمانـده  توسـط  همیـن 

شـد.  معرفـی  صفـوی(  رحیـم  )سـردار 
اصلـی  لشـکرهای  و  یگان  هـا  فرماندهـان 
به دلیـل  هرکـدام  زمـان  آن  در  سـپاه 
سـطح  بـه  داشـتند  کـه  شایسـتگی  هایی 
یـا  می  کردنـد  پیـدا  ارتقـا  نیـرو  فرمانـده 
سـتاد  رئیـس  یـا  نیـرو  جانشـین  به عنـوان 

می  گرفتنـد.  مسـئولیت  نیـرو 
در مـورد سـردار سـلیمانی، ایشـان به دلیـل 
خـود  از  جنـگ  زمـان  در  کـه  قابلیت  هایـی 
نشـان داد و نیـز اقداماتـی کـه در مبـارزه بـا 
اشـرار در شـرق کشـور طـی چندسـال انجـام 
قـدس  نیـروی  فرمانـده  به عنـوان  داد، 
خدمـت مقـام معظـم رهبری پیشـنهاد شـد 
و ایشـان هـم باتوجـه به شـناختی که از قبل 
را  او  بـه سـردار سـلیمانی داشـتند،  نسـبت 

کردنـد.  ایـن سـمت منصـوب  بـه 
ایشـان  معرفـی  کـه  نـدارم  خاطـر  بـه  دقیقـا 
سـاکن  بـه  ابتـدا  یـا  بـود  آقـا  خـود  اشـاره  بـا 
کـرد، ولـی حقیقـت  را معرفـی  ایشـان  سـپاه 
از  بایـد  را  سـلیمانی  سـردار  کـه  اسـت  ایـن 
بـه حسـاب  رهبـری  کشـفیات مقـام معظـم 
سـردار  بـا  جنـگ  زمـان  از  ایشـان  بیاوریـم. 
و  قابلیت  هـا  و  بودنـد  آشـنا  سـلیمانی 
و  جنـگ  زمـان  در  چـه  را  او  توانمندی  هـای 
رصـد   ، کشـور شـرق  در  جنـگ  از  بعـد  چـه 

داشـتند.  توجـه  آنهـا  بـه  و  می  کردنـد 

کابـل  بـه  آمریکایی  هـا  اینکـه  از  قبـل   
بـود آنجـا  سـلیمانی  سـردار  برسـند، 

نیـروی  در  سـلیمانی  سـردار  فرماندهـی  آغـاز 
قـدس تقریبـا همزمـان بـود بـا برخـی حـوادث 
)مثـل  کشـورمان  اطـراف  در  مهـم  بسـیار 
بـه  هـم  آن  از  بعـد  و  افغانسـتان(  مسـاله 
فواصل کمی اتفاقات بزرگ دیگری در منطقه 

شهادت حاج قاسم به 
دست آمریکای جنایتکار 
دریایی از خون بین ملت 
ایران و دولت آمریکا ایجاد 
کرد و اندیشه رابطه و 
مذاکره که آمریکایی  ها و 
برخی در ایران به دنبالش 
بودند را به زباله  دان تاریخ 
فرستاد 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

کـه  عرصـه  ایـن  در  ایشـان  مدیریـت  داد.  خ  ر
متفاوت  تر از مسـئولیت  های قبلی شـان بود 

داد؟  نشـان  را  خـودش  چطـور 
سـردار  حضـور  از  کوتاهـی  فاصلـه  در 
شـاهد  مـا  قـدس،  نیـروی  در  سـلیمانی 
بـا  کـه  بودیـم  نیـرو  ایـن  در  بزرگـی  تحـوالت 
حـوادث مهمـی در منطقـه و دنیـا همزمـان 
شـد. بـه فاصلـه دو سـال پـس از شـروع کار 
مناطـق  از  یکـی  در  بزرگـی  حادثـه  ایشـان، 
خ  ر لبنـان  یعنـی  قـدس  نیـروی  مأموریتـی 
سـال   18 از  پـس  صهیونیسـتی  رژیـم  و  داد 
مجبـور شـد خـاک ایـن کشـور را تـرک کنـد و 
بـه اشـغال خـود در سـال 2000 میـالدی پایان 
سـردار  حضـور  بـرکات  از  واقعـه  ایـن  دهـد. 
اقدامـات  مهم تریـن  از  یکـی  و  سـلیمانی 
برون  مـرزی سـپاه در پشـتیبانی از مقاومـت 

می  آمـد.  حسـاب  بـه  لبنـان  اسـالمی 
می  تـوان گفـت ایـن اولیـن پیـروزی بـود کـه 
در زمـان فرماندهـی ایشـان بـه دسـت آمـد؛ 
مهم تریـن  از  یکـی  کـه  لبنـان  در  هـم  آن 

بـود.  قـدس  نیـروی  فعالیـت  مناطـق 
 11 حادثـه  آن،  از  پـس  کوتاهـی  فاصلـه  در 
افغانسـتان  بـه  آمریـکا  حملـه  و  سـپتامبر 
در سـال 2001 واقـع شـد کـه نیـروی قـدس و 
آنجـا  در  هـم  بـاز  سـلیمانی  سـردار  شـخص 

داشـتند.  تعیین  کننـده  ای  حضـور 
در  همیشـه  بـرای  کـه  بـود  آمـده  آمریـکا 
عـراق  بـه  آن  از  پـس  بمانـد.  افغانسـتان 
حملـه کردنـد و هـدف نهایـی هم ایـران بود. 
رئیس جمهـور آمریـکا پس از حمله به عراق 
گفـت: »آمده  ایـم در افغانسـتان و عـراق دو 
ج بلنـد دموکراسـی و آزادی درسـت کنیـم  بـر
ایـران  و  بینـدازد  سـایه  ایـران  روی  بـر  کـه 

شـود.«  مـا  تسـلیم 
در جنـگ افغانسـتان، قبـل از اینکـه ارتـش 
آمریـکا بـه کابـل برسـد و خـودش را تثبیـت 
بـه  قـدس  نیـروی  و  سـلیمانی  سـردار  کنـد، 
افغانسـتان  از  حمایـت  در  و  رسـیدند  آنجـا 
و  کردنـد  نقش  آفرینـی  کشـور  ایـن  مـردم  و 
کمک کردند تا افغانسـتان بتواند اسـتقالل 
خ هـای ماشـین  خـود را حفـظ کنـد و زیـر چر
جنگـی ارتـش متجـاوز آمریـکا نابـود نشـود. 
ایـن هـم جـزء اولیـن اقداماتـی اسـت کـه در 
توسـط  سـلیمانی  سـردار  فرماندهـی  زمـان 

نیـروی قـدس انجـام شـد.
 

 طعم شکست در کام اسرائیل
بعـد از مدتـی یعنـی در سـال 2005، جنگ 33 

واقـع  فتح الفتـوح  آن  کـه  افتـاد  اتفـاق  روزه 
ضرب  شسـت  صهیونیسـتی  رژیـم  و  شـد 
محکمـی از مقاومـت در لبنـان دریافـت کـرد 

شـنیده  اید.  را  شـرحش  کـه 
سـلیمانی  سـردار  جنـگ،  ایـن  طـول  در 
نزدیـک  از  و  داشـت  حضـور  لبنـان  در 
می  کـرد  کمـک  حـزب  اهلل  فرماندهـی  بـه 
برعهـده  را  آنهـا  پشـتیبانی  و  هدایـت  و 
داشـت کـه در نهایـت بـا آن پیـروزی عظیـم، 
اشـغالگری  های  تاریـخ  در  بزرگـی  شکسـت 

شـد.  ثبـت  صهیونیسـتی  رژیـم 
 1967 سـال  بـا  کنیـد  مقایسـه  را  ایـن  شـما 
آن زمـان قـدرت  کـه رژیـم صهیونیسـتی کـه 
روز   6 فقـط  طـی  نداشـت،  هـم  را  امـروزش 
یعنـی  عربـی  قدرتمنـد  کشـور  سـه  ارتـش 
شکسـت  درهـم  را  اردن  و  سـوریه   ، مصـر
را  کشـور  سـه  ایـن  از  زیـادی  بخش  هـای  و 
اشـغال کـرد، بـه طوری کـه هنـوز هـم مناطـق 
رود  باختـری  کرانـه  و  جـوالن  مثـل  مهمـی 
اردن و بیت  المقـدس را تحـت اشـغال خـود 
سـال   12 مصری  هـا  را  سـینا  صحـرای  و  دارد 
بعـد، آن هـم نـه بـا مقاومـت و جنـگ، بلکـه 
بـا یـک تبانـی و یـک معاهـده خیانتکارانـه بـا 
بـه  انـور سـادات و  آمریـکا در زمـان  واسـطه 
رژیـم  شـناختن  به رسـمیت  گـزاِف  قیمـت 
کمپ دیویـد  معاهـده  در  صهیونیسـتی 

گرفتنـد.  پـس 
در  همـواره  کـه  صهیونیسـتی  رژیـم 
نظامـی  اش  اقدامـات  و  تهاجمـات 
روزه   33 جنـگ  در  بـار  ایـن  بـود،  موفـق 
رزمنـدگان  و  حـزب  اهلل  کـه  معجـزه  ای  بـا 
نیـروی  پشـتیبانی  و  هدایـت  بـا  لبنانـی 
آفریدنـد، طعـم  قـدس و سـردار سـلیمانی 

چشـید.  را  شکسـت  ذلـت  و  ننـگ 

نفـع  بـه  را  معادلـه  قـدس  نیـروی   
داد تغییـر  فلسـطین 

حـوزه دیگـر نقش  آفرینـی سـردار سـلیمانی، 
جنـگ  در  مثـال  بـرای  اسـت.  فلسـطین 
کـه  خـورد  رقـم  حوادثـی  روزه،   22 معـروف 
سرنوشـت مبـارزات فلسـطین را تغییـر داد 
و نقطـه عطـف بزرگـی در مقاومـت اسـالمی 

شـد.  فلسـطین 
ملت فلسـطین که زمانی سـالحی جز سنگ 
دادنـد  نشـان  روزه   22 جنـگ  در  نداشـتند، 
ایجـاد  خـود  در  بزرگـی  قابلیت  هـای  چـه  کـه 
کردنـد و ایـن پشـتیبانی  های نیـروی قـدس 
و حمایت  هایـش از نهضـت فلسـطین بـود 
کـه ایـن موفقیـت را رقـم زد و معادلـه را بـه 

نفـع فلسـطین تغییـر داد. 
کـه  بـس  همیـن  جنـگ  ایـن  اهمیـت  در 
سـلطه  و  قـدرت  آن  بـا  صهیونیسـتی  رژیـم 
نظامـی  اش نتوانسـت بـر باریکه کوچک غزه 
آیـد و پـس از 22 روز جنـگ و درگیـری  فائـق 
از  یکجانبـه  آتش  بـس  اعـالم  بـا  درنهایـت 
نفـع  بـه  جنـگ  صهیونیسـتی،  رژیـم  سـوی 
فلسـطینی  ها خاتمـه یافت. ایـن در مبارزات 
نقطـه  یـک  بـه  تبدیـل  فلسـطین  ملـت 
شـد.  مقاومـت  پیـروزی  نمـاد  و  درخشـان 

 سـوریه یکی از محورهای مهم مأموریتی 
در نیروی قدس است

در  اسـت.  سـوریه  قضیـه   ، دیگـر موضـوع 
آفریقـا و  جریـان بیـداری اسـالمی در شـمال 
مناطـق عربـی جنـوب غـرب آسـیا کـه طـی آن 
بـه غـرب یکـی پـس  حکومت  هـای وابسـته 
از دیگـری سـقوط می  کردنـد، غربی  هـا و رژیـم 
صهیونیسـتی و دولت  هـای مرتجـع منطقـه 
دست به دسـت هـم دادنـد تـا مسـیر جریان 
را  مقاومـت  و  منحـرف  را  اسـالمی  بیـداری 
متوقـف کننـد؛ لـذا حادثـه سـوریه در سـال 

داد.  خ  ر  2011
شـروع کار بـه ایـن شـکل بـود کـه بخشـی از 
ارتـش سـوریه جـدا شـد و در مقابـل دولـت 
بـا  نیـز  دیگـری  گروه  هـای  و  ایسـتاد  سـوریه 
صهیونیسـتی  رژیـم  غـرب،  آمریـکا،  حمایـت 
مثـل  منطقـه  عـرب  کشـورهای  از  بعضـی  و 
عربسـتان، قطـر و امـارات، همـه تـوان خـود 
را بـرای مقابلـه بـا حکومـت سـوریه و درهـم 

کردنـد.  بسـیج  مقاومـت،  شکسـتن 
از کشـورهای محـور مقاومـت  سـوریه یکـی 
و از مناطـق مأموریتـی نیـروی قـدس بـود و 
برای همین این نیرو وارد شد و طی 9 سالی 

در تأمین مالی عملیات  ها 
معموال مشکل وجود 
داشت، ولی این او را به 
بن بست نمی  رساند. اگر 
دولت در تأمین مالی پروژه  ای 
مشکل داشت، از مسیر 
دیگری می  رفت و خودش 
منبع مالی ایجاد می  کرد و 
کارش را پیش می  برد 
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کـه از بحـران سـوریه می  گـذرد، می  بینیـد کـه 
جریـان کامـال عـوض شـده اسـت و در ایـن 
دولـت  و  ملـت  بـر  کـه  ناخواسـته  ای  جنـگ 
نیـروی  حضـور  بـا  شـد،  تحمیـل  سـوریه 
قـدس و فرماندهـی سـردار سـلیمانی، امروز 
سـوریه،  از  محـدودی  بخش  هـای  به جـز 
دشـمنان  و  شـده اند  آزاد  مناطـق  همـه 
کـه  شـومی  اهـداف  تحقـق  در  مقاومـت 

ماندنـد. ناموفـق  داشـتند 
 

بـر  را  داعـش  خنجـر  تیـزی  کربـا  مـردم   
می  کردنـد« حـس  خـود  گـردن 

محـور دیگـر فعالیـت نیـروی قـدس، کشـور 
مهـم  مناطـق  از  یکـی  عـراق  اسـت؛  عـراق 
از  قبـل  اسـت.  قـدس  نیـروی  مأموریتـی 
رمضـان  قـرارگاه  نیـرو،  ایـن  شـکل  گیری 
مسـئولیت کار در عـراق را برعهـده داشـت. 
توسـعه  بـرای  جنـگ  زمـان  در  قـرارگاه  ایـن 
بعـث  ارتـش  و  صـدام  رژیـم  علیـه  مبـارزه 
قـدس،  نیـروی  تشـکیل  بـا  کـه  شـد  ایجـاد 
و  پیوسـت  نیـرو  ایـن  بـه  رمضـان  قـرارگاه 
بقیـه  مثـل  هـم  عـراق  حـوزه  مسـئولیت 
محورهـای مقاومـت، برعهده نیـروی قدس 

گرفـت.  قـرار 
در سال 2014 داعش با حمایت آمریکایی  ها 
و پول عربسـتان و امارات در کشـور عراق با 
داعیـه آزادکـردن عـراق و سـوریه و تشـکیل 
شـام  و  عـراق  اسـالمی  دولـت  به  اصطـالح 
)داعـش( پدیـد آمـد. ایـن ماجـرا بـرای کشـور 
عـراق حادثـه بسـیار بزرگـی بـود، چـون تـازه از 
بـود و حاکمیـت  آزاد شـده  بعـث  رژیـم  بنـد 
بازسـازی  گرفتـار  و  نشـده  تثبیـت  هنـوز 

کشـور بـود کـه بحـران داعـش پدیـد آمـد. 
اسـتان  های  و  تکریـت  موصـل،  داعـش، 
شـمالی عـراق را گرفـت و بـه سـمت بغـداد 
آمـد و بخشـی از بغـداد را هـم تصـرف کـرد و 
به سـمت کربال آمد. تعبیر شـهید سلیمانی 
ایـن بـود کـه »وقتـی داعـش بـه جرف  الصخـر 
رسـید، مـردم کربـا تیـزی خنجـر داعـش را بـر 

گـردن خـود حـس می کردنـد.« 
آنقـدر داعـش پیش آمد که احتمال سـقوط 
تهدیـد  در  هـم  نجـف  و  می  رفـت  هـم  کربـال 
وارد عمـل شـد  اسـالمی  کـه جمهـوری  بـود 
کمـک  بـا  کـه  بـود  سـلیمانی  سـردار  ایـن  و 
مـردم عـراق و بـا فتوایـی کـه مرجعیـت عـراق 
کـه  شـعبی  حشـد  تشـکیل  بـا  کـرد،  صـادر 
در  خودمـان  بسـیج  از  الگوبرداری شـده 
بحـران  ایـن  جلـوی  توانسـتند  بـود،  ایـران 

کـه  خباثتـی  همـه  بـا  را  داعـش  و  بگیرنـد  را 
سـرکوب  آفریـد،  کـه  جنایاتـی  و  داشـت 
کننـد و امـروز عـراق یـک کشـور امـن اسـت 
بـه  حملـه  در  دشـمنان  کـه  آرزوهایـی  و 
سـرزمین مقـدس عـراق و آسـیب رسـاندن 
)علیهم السـالم(  اهل بیـت  مطهـر  حـرم  بـه 

رفـت. بـاد  بـر  داشـتند، 
 

 حمایـت از مـردم مسـلمان یمـن وظیفـه 
نیـروی قـدس اسـت

پنـج  از  بیـش  اسـت؛  یمـن  دیگـر  موضـوع 
سـال اسـت کـه یمن مسـتقیما زیـر حمالت 
امـارات،  عربسـتان،  ارتـش  شـبانه روزی 
و  دارد  قـرار  صهیونیسـتی  رژیـم  و  آمریـکا 
وظیفـه  یمـن  مسـلمان  مـردم  از  حمایـت 
نیـروی قدس اسـت که به خوبـی آن را انجام 

می  دهـد. 
عملیاتـی  نیـروی  بـه  یمـن  مقاومـت  جبهـه 
نیـاز نـدارد، ولـی کار مستشـاری و پشـتیبانی 
فنـی از رزمنـدگان یمـن کاری بـود کـه نیـروی 

قـدس به خوبـی انجـام داد. 
مـدت  در  بـود  کـرده  برنامه  ریـزی  دشـمن 
حکومـت  و  کنـد  تمـام  را  یمـن  کار  کوتاهـی 
بـا حمایـت  کـه  بـه دولـت خودخوانـده  ای  را 
برگردانـد؛  بـود،  شـده  ایجـاد  عربسـتان 
کردنـد،  وارد  زیـادی  خسـارت  های  هرچنـد 
امـا در هدف شـان نـاکام ماندنـد و روزبـه روز 
کـه پیروزی  هـای جدیـدی حاصـل  شـاهدیم 
منطقـه  آن  در  دشـمن  بـر  عرصـه  و  شـده 

می  شـود.  تنگ  تـر 
ایـن یـک مـرور کوتـاه بـود بـر آنچـه در دوران 
بعـد  در  سـلیمانی  سـردار  پربرکـت  حیـات 
عملیاتـی و اجرایـی در قلمـرو فعالیت  هـای 

نیـروی قـدس واقـع شـد. 

حاج قاسـم بیـش از 60 روز در سـال کنـار   
خانـواده  اش نبـود

جلسـات کاری با ایشـان چطور می  گذشت؟ 
جلسـه  ای  در  مثـا  کـه  بـود  آمـده  پیـش  آیـا 

باشـید و ایشـان از سـختی کار گایـه کنـد؟ 
شهید سلیمانی از سختی کار نمی  هراسید، 
خسـته  را  خسـتگی  و  بـود  خسـتگی  ناپذیر 
رابطـه  کـه  دوسـتانی  از  یکـی  بـود.  کـرده 
نزدیک تـری بـا ایشـان داشـت نقـل می  کنـد 
کـه در ایـن سـال  ها از 365 روز سـال بیـش 
خانـواده  اش  کنـار  در  و  تهـران  در  روز   60 از 

اسـت.  نبـوده 
شـهید سـلیمانی بعـد از اتمـام جنـگ لباس 

نیـاورد و در عرصه  هـای  از تـن بیـرون  را  رزم 
مختلـف جنـگ و جهـاد شـب و روز کار کـرد. 
او هیـچ گاه از سـختی کار گالیـه نکـرد، هیـچ 
کاری بـرای او سـخت نبـود؛ درحالی کـه بـرای 
خیلی  هـا ممکـن بـود رسـیدن بـه آن اهـداف 

باشـد.  دسـت نیافتنی 
از بعضـی ناهماهنگی  هـا و ضعـف در  البتـه 
ایـن  ولـی  داشـت،  گالیـه  گاه  پشـتیبانی  ها 
بسـته  را  راهـی  اگـر  نبـود.  تالشـش  مانـع 

می  رفـت.  دیگـری  راه  از  می  دیـد، 
در تأمیـن مالـی عملیات  ها معموال مشـکل 
بـه بن بسـت  را  او  ایـن  وجـود داشـت، ولـی 
مالـی  تأمیـن  در  دولـت  اگـر  نمی  رسـاند. 
پـروژه  ای مشـکل داشـت، از مسـیر دیگـری 
ایجـاد  مالـی  منبـع  خـودش  و  می  رفـت 

می  بـرد.  پیـش  را  کارش  و  می  کـرد 
ایـن  تمـام  سـوریه،  بحـران  سـال  های  در 
در  محـدودی  بخش  هـای  به جـز  سـرزمین 
از  زیـادی  بخش  هـای  بـود.  دشـمن  دسـت 
بـود.  کـرده  سـقوط  دمشـق  شـهر  و  حومـه 
جمهـوری  ریاسـت  و  مرکـزی  مجموعـه 
قـرار  دشـمن  خمپـاره  آتـش  زیـر  سـوریه 
به جـز  می  شـود  گفتـه  کـه  جایـی  تـا  داشـت، 
کاخ  در  کسـی  خانـواده اش  و  اسـد  بشـار 

بـود.  نمانـده  باقـی  جمهـوری  ریاسـت 
سـلیمانی  شـهید  شـرایطی  چنیـن  در 
برنامه  ریـزی  امیـد داد،  شـجاعانه وارد شـد، 
نیروهـا  بسـیج  و  مجاهدت  هـا  آن  بـا  و  کـرد 
و شـهدایی کـه تقدیـم شـد، امنیـت را بـه آن 

برگردانـد.  کشـور 
عـراق  بـود.  همین طـور  هـم  عـراق  مـورد  در 
تصـورش  کسـی  اسـت.  داعـش  خاسـتگاه 
ایـن  بـه  داعـش  بحـران  کـه  نمی  کـرد  هـم  را 
روی  عـراق  و  شـود  تمـام  عـراق  در  زودی 

ببینـد.  را  امنیـت 

 شهادت حاج قاسم غیرمنتظره نبود
از  را  او  زود  اینقـدر  می  کردیـد  را  فکـرش 
بـه  باتوجـه  هرحـال  بـه  بدهیـم؟  دسـت 
از  بیـش  ایشـان،  فعالیـت  ع  نـو و  روحیـات 
همـه در معـرض خطـر قـرار داشـت و بارهـا 

بـود.  رفتـه  شـهادت  مـرز  تـا  هـم 
را  او  کـه  کسـانی  بـرای  حاج قاسـم  شـهادت 
می  شـناختند هـم به دلیـل عشـق وافـری کـه 
بـه شـهادت داشـت و آن را پنهـان نمی  کـرد 
انجـام  در  کـه  شـجاعتی  به دلیـل  هـم  و 
خطـر  صحنه  هـای  در  حضـور  و  مأموریت  هـا 

نبـود! غیرمنتظـره  داشـت، 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

دفـاع  و  جنـگ  دانشـگاه  در  حاج قاسـم 
قاطبـه  و  بـود  یافتـه  تربیـت  مقـدس 
این گونـه  مقـدس  دفـاع  در  مـا  فرماندهـان 
دفـاع  در  فرماندهـی  هسـتند.  و  بودنـد 
عقـب  خـود  کـه  نبـود  این گونـه  مقـدس 
بفرسـتند.  جلـو  بـه  را  نیرو هـا  و  بنشـینند 
و  می  رفتنـد  جلـو  خودشـان  فرماندهـان 

فرامی  خواندنـد.  را  نیروهـا 
معمـوال الگـوی کالسـیک چنیـن اسـت کـه 
فرماندهـان به خصـوص فرماندهـان لشـکر 
مقـدم  خـط  از  بایـد  گـردان  حتـی  و  تیـپ  و 
یـک  از  و  باشـند  داشـته  فاصلـه  درگیـری 
حـدی جلوتـر نرونـد، ولـی فرماندهـان مـا در 
مقـدم  خـط  از  جلوتـر  گاهـی  مقـدس  دفـاع 
از فرماندهـان شـهید مـا  بودنـد و بسـیاری 
قـرارگاه،  حتـی  و  لشـکر  فرمانـده  سـطح  در 
در درگیـری رودررو در خـط مقـدم بـا دشـمن 

شـدند! شـهید 
سـلوک  همین طـور  هـم  سـلیمانی  سـردار 
مکتـب  ویژگی  هـای  از  یکـی  ایـن  می  کـرد. 
نصـراهلل  سیدحسـن  کـه  اسـت  سـلیمانی 
دبیـرکل حـزب  اهلل لبنـان بـه آن اشـاره کـرد و 
گفـت ازجملـه ویژگی  هـای ایـن مکتـب ایـن 
و  حادثـه  دل  در  خـود  فرمانـده  کـه  اسـت 
صحنـه خطـر حضور دارد و از آنجا فرماندهی 
می  کنـد و لـذا هربـار کـه می  شـنیدیم در سـفر 
یـا عملیاتـی در پیـش  و  و مأموریـت اسـت 
دیگـر  اسـت  ممکـن  می  کردیـم  فکـر  اسـت 
قابـل  ولـی  سـخت،  هرچنـد  ایـن  برنگـردد. 

بـود. پیش  بینـی 
 

شایسـته سـلیمانی نبـود کـه در درگیـری   
بـا امثـال داعـش شـهید شـود

سـردار  شایسـته  شـهادت  جـز  سرنوشـتی 
سـلیمانی نبـود، شـهادت آن هـم بـه تعبیـر 
مقـام معظـم رهبـری به دسـت خبیث  تریـن 
یعنـی  اسـتکبار  رأس  و  امـروز  بشـر  عناصـر 
سـلیمانی  سـردار  شایسـته  ایـن  آمریـکا. 
مزدورانـی  بـا  درگیـری   صحنـه  در  کـه  نبـود 

شـود.  شـهید  داعـش  امثـال 

 ترور سـردار سـلیمانی، آمریکا را به عنوان 
یک دولت تروریسـتی معرفی کرد

تحلیـل شـما از اقـدام آمریکایی  هـا در نحوه 
سـپس  و  عـراق  در  سـلیمانی  سـردار  تـرور 
رئیس جمهـور  سـوی  از  آن  رسـمی  اعـام 
ایـن  می  کنیـد  فکـر  و  چیسـت  کشـور  ایـن 

دارد؟  خـود  به دنبـال  را  تبعاتـی  چـه  اقـدام 

آمریـکا و تـرور شـهید سـلیمانی  ایـن اقـدام 
چندانـی  عملیاتـی  ارزش  آنهـا،  دسـت  بـه 
نداشـت. از جنـگ اول خلیج فـارس و حملـه 
آمریـکا بـه کویـت، آسـمان عـراق در انحصـار 
آمریـکا اسـت. اینکه خودروی حامل شـهید 
غیرنظامـی  مأموریـت  بـرای  کـه  را  سـلیمانی 
تجهیـزات  و  تمهیـدات  و  حفاظـت  بـدون 
شـبانه  به صـورت  رفتـه،  عـراق  بـه  نظامـی 
ارزش  ایـن  کننـد،  بمبـاران  مخفیانـه  و 
یـک  آمریکایی  هـا  کار  ایـن  نـدارد.  عملیاتـی 
بـا  آمریکایی  هـا  اسـت.  تروریسـتی  اقـدام 
دسـت زدن بـه چنیـن اقدامـی و اعـالم علنـی 
آن، خودشـان را رسـما به عنـوان یـک دولـت 
تروریسـت معرفی کردند و سـزای این عمل 

دیـد! خواهنـد  را  تروریسـتی 
سـردار  وجـود  کـه  همان طـور  بی  گمـان 
ثـار و بـرکات بی  بدیلی بود،  سـلیمانی منشـأ آ
شـما  بـود.  خواهـد  چنیـن  هـم  شـهادتش 
چـه  او  مظلومانـه  شـهادت  از  پـس  ببینیـد 
تحوالتـی در منطقـه و جهـان پدیـد آمـد، چـه 
خیـزش عظیمـی در ایـران خودمان به وجود 
آمریـکا  بـرای  بـزرگ  رسـوایی  یـک  ایـن  آمـد. 
بـود و چهـره واقعی رژیم فاسـد و ضدبشـری 
آمریـکا را بـر همـگان آشـکار کـرد. آنهـا کسـی 
را شـهید کردنـد کـه نمـاد مبارزه با تروریسـم 
بـود و دنیـا کامـال ایـن را فهمیـد و حس کرد. 
المهنـدس  ابومهـدی  او و هـم شـهید  هـم 

نمـاد مبـارزه بـا تروریسـم بودنـد. 

خـون  از  دریایـی  سـلیمانی  سـردار  تـرور   
آورد وجـود  بـه   آمریـکا  و  مـا  میـان 

همـان احسـاس و عالقـه  ای کـه مـردم مـا و 
ملـت عـراق نسـبت بـه ایـن شـهدا دارنـد، در 
بیـن سـایر ملت  هـا، در اروپـا و حتـی آمریـکا 

هـم دیـده شـد. مـردم بـا عالقـه و دلدادگـی 
همـدردی  اظهـار  و  می  گرفتنـد  مراسـم 

می  کردنـد. 
آمریـکای  دسـت  بـه  حاج قاسـم  شـهادت 
جنایتـکار دریایـی از خـون بیـن ملـت ایـران 
و دولـت آمریـکا ایجـاد کـرد و اندیشـه رابطـه 
و مذاکـره کـه آمریکایی  هـا و برخـی در ایـران 
تاریـخ  زبالـه  دان  بـه  را  بودنـد  دنبالـش  بـه 
و  آمریـکا  رژیـم  و  دولـت  بـا  ایـران  فرسـتاد. 
فعلـی  جنایتـکار  رئیس جمهـور  خصوصـا 
صلـح  و  کـرد  نخواهـد  برقـرار  رابطـه  آمریـکا 

شـد.  نخواهـد  واقـع 
امـروز دیگـر به مخیله  کسـی خطـور نمی  کند 
کـه بتـوان با آمریکا با ایـن میزان از فضاحت 
و جنایتی که مرتکب شـد و این ذبح عظیم، 
دسـتاوردهای  از  ایـن  کـرد.  برقـرار  رابطـه 

ارزشـمند خـون شـهید سـلیمانی اسـت. 

 گفتـم آمـاده  ام مثـل یـک بسـیجی سـاده 
در خدمـت باشـم

آخرین بار کی ایشان را دیدید؟ 
طوالنـی  مـدت  ولـی  نـدارم،  خاطـر  بـه  دقیقـا 
نبـود، شـاید دوسـه مـاه قبـل از شـهادتش 
از بحـران  بعـد  بودیـم.  بـا هـم  در جلسـه  ای 
و  نوشـتم  یادداشـتی  ایشـان  بـرای  سـوریه 
به دلیـل حساسـیتی کـه روی ایـن مسـأله و 
بـه وضعیـت سـوریه  کـه نسـبت  نگرانـی  ای 
آمادگـی کـردم به عنـوان یـک  داشـتم، اعـالم 
حضـور  آنجـا  در  سـاده  بسـیجی  و  رزمنـده 

پیـدا کنـم و کمـک کنـم. 
چندبـار هـم تلفنـی و حضـوری ایـن موضـوع 
ح و اصـرار کـردم، ولـی نپذیرفـت و مـرا  را مطـر
در حسـرت جهـاد فی  سـبیل  اهلل و شـهادت 

در راه خـدا باقـی گذاشـت!

 همیشه یک پای شوخی و مزاح بود
چطـور  ایشـان  شـخصی  روحیـات  و  اخـاق 
بـود؟ شـما کـه مـدت زیـادی بـا او از نزدیـک 
را  وجـه  کـدام  بیشـتر  داشـتید،  ارتبـاط 
پررنگ  تـر دیدیـد؟ مثـا شـوخ بـود یـا جـدی؟ 
و  نشسـت  ها  در  بـود.  دو  هـر  از  ترکیبـی 
گردهمایی  هایـی کـه بیـن فرماندهـان برگـزار 
از  یکـی  سـلیمانی  شـهید  معمـوال  می  شـد، 

بـود.  مـزاح  و  شـوخی  پایه  هـای 
رضایـی  آقـای  یک بـار  هسـت  یـادم 
دعـوت  مشـهد  بـه  را  جنـگ  فرماندهـان 
کـرد و همـه فرماندهـان لشـکرها و تیپ  هـا 
محیـط  یـک  داشـتند.  حضـور  قرارگاه  هـا  و 

سرنوشتی جز شهادت 
شایسته سردار سلیمانی 
نبود؛ شهادت آن هم به 
تعبیر مقام معظم رهبری به 
دست خبیث  ترین عناصر 
بشر امروز و رأس استکبار 
یعنی آمریکا. این شایسته 
سردار سلیمانی نبود که در 
صحنه درگیری  با مزدورانی 
امثال داعش شهید شود 
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صمیمـی و نزدیـک و برادرانـه  ای بـود. بچه  ها 
را  همدیگـر  می  کردنـد.  شـوخی  زیـاد  هـم  بـا 
بـر  یـا  آب می  انداختنـد  بـا لبـاس در اسـتخر 
پایه  هـای  از  آب می  ریختنـد و یکـی  سـر هـم 
ایـن کارهـا حاج قاسـم بـود. امـا در کنـار ایـن 
کـه  جاهایـی  در  بانشـاط،  و  شـاد  روحیـه 
ح  مباحـث جدی و موضوعات عملیاتی مطر
خـود  مواضـع  بـر  محکـم  خیلـی  می  شـد، 
می  ایسـتاد، اسـتدالل می  کـرد و درعمـل هـم 
بـه همیـن ترتیـب قاطـع و خلل ناپذیـر بـود. 
را  حاج قاسـم  ایمانـی  و  روحـی  ابعـاد  امـا 
بـا  می  فهمیـم.  گذشـته  از  بیـش  امـروز  مـا 
آشـکار  از شـهادتش  کـه بعـد  ایـن حقایقـی 
کـه  می  شـویم  متوجـه  تدریـج  بـه  می  شـود 
تمـام  و  داشـت  جامع االطرافـی  وجـود  چـه 
فـی  مجاهـد  یـک  مقامـات  و  خصوصیـات 
جمـع  خـود  در  را  بـاهلل  عـارف   و  سـبیل  اهلل 

بـود.  کـرده 
و  صلـب  و  سـخت  دشـمنان  بـا  مبـارزه  در 
در  و   » الُکّفـار ـی 

َ
َعل ِشـّداُء 

َ
»ا قـرآن  تعبیـر  بـه 

سـلوک بـا مـردم و روابـط بـا خـودی، خانـواده 
و دوسـتان و به خصـوص بـا خانـواده شـهدا 
و فرزنـدان آنهـا بسـیار عاطفـی و رحیـم و بـه 

َبیَنُهـم« بـود. تعبیـر قـرآن »ُرَحمـاُء 
 

 تعابیـری کـه بـه کار می  بـرد، مختـص عرفـا 
بـا 70 سـال سـابقه سـلوک الـی  اهلل بود

آنکـه بـا ایشـان  بایـد اعتـراف کنـم بـا وجـود 
ارتبـاط نسـبتا نزدیکـی داشـتم، ولـی هیچ گاه 
شـهید  ایـن  معنـوی  و  روحـی  ابعـاد  بـه 
بزرگـوار بـه صورتی کـه امـروز به تدریـج آشـکار 

نداشـتم.  وقـوف  می  شـود، 
سـالک  و  بـاهلل  عـارف  یـک  کـه  آنچـه  بـه 
الـی  اهلل بعـد از 70-60 سـال تـالش و ریاضـت 

دوران  در  سـلیمانی  سـردار  می  رسـد، 
بـدون  آورد،  دسـت  بـه  خـود  زندگـی  کوتـاه 
کالسـیک  و  مرسـوم  مسـیرهای  اینکـه 
اینهـا  باشـد.  کـرده  طـی  را  سـلوک  و  عرفـان 
نشـان  دهنده روح بلنـد ایـن شـهید بزرگـوار 

 . سـت ا
وصیت نامـه او را دیدیـد کـه چگونـه عشـق 
مـوج  آن  در  لقـاء  الهـی  و  حـق  حضـرت  بـه 
می زنـد. در آخریـن یادداشـتی کـه از او باقـی 
بـه پـروردگار نوشـته اسـت:  مانـده، خطـاب 
بپذیـر  آنچنـان  ؛  بپذیـر پاکیـزه  ؛  بپذیـر »مـرا 
تـو  دیـدار  جـز  شـود؛  دیـدارت  شایسـته  کـه 
توسـت؛  جـوار  مـن  بهشـت  نمی  خواهـم؛  را 
مـن،  معشـوق  مـن،  عشـق  مـن،  معبـود 
اسـت.  دلدادگـی  اوج  ایـن  دارم.«  دوسـتت 
اینهـا کلمـات و واژه  هایـی اسـت کـه از عمـق 
او  اشـتیاق  و  معبـود  بـه  او  عشـق  و  جذبـه 
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اینهـا  می  کنـد.  حکایـت  خداونـد  لقـاء  بـرای 
را  آن   مشـابه  کـه  اسـت  عارفانـه  ای  تعابیـر 
سـالکان  و  بـزرگ  عرفـای  ثـار  آ در  انسـان 

می  بینـد.  واصـل 
)یـا  دمشـق  در  کـه  یادداشـتی  آخریـن  در 
می  بینیـد؛  را  او  بی  تابـی  نوشـته،  بیـروت( 
و نفـس  کـردن  کـه حتـی حرکـت  بی  تابـی  ای 
کشـیدن را از او سـلب کرده است. می  گوید: 
شـدم،  بی  تـاب  تـو  ماقـات  شـوق  از  »مـن 
بی  تـاب  تـو  ماقـات  در  موسـی  چنان کـه 

شـد.« 
سـردار سـلیمانی چنیـن بـود. مجلسـی را بـه 
به خصـوص  شـهدا  از  آن  در  کـه  نـدارم  یـاد 
شـهدایی کـه بـا هـم بودنـد و بـا هـم زندگـی 
کردنـد، یـاد نکنـد و آرزوی مـرگ و شـهادت و 

مالقـات بـا آنهـا نداشـته باشـد. 
بـا همـه شـهدا به  خصـوص شـهدای لشـکر 
می  بـرد.  نـام  آنهـا  از  و  بـود  مأنـوس  ثـاراهلل 
وابسـتگی عاطفی شـدیدی به شـهید احمد 
کاظمـی داشـت، چـه در زمـان حیـات و چـه 
بعـد از شـهادت. او هـم مثـل شـهید کاظمی 
عشـق بـه شـهادت در وجـودش لبریز بود و 

از درونـش زبانـه می  کشـید. 
معتقـد  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  مـورد  در 
بود جمهوری اسـالمی تجسـم عینی انقالب 
اسـت و او هـم پاسـدار ایـن انقـالب اسـت. 
»جمهـوری  می  گویـد:  وصیت  نامـه  اش  در 
اسـامی ایـران حـرم اسـت؛ قـرارگاه حسـین 
و  کنیـد  حفاظـت  او  از  اسـت؛  علـی)ع(  بـن 
آسـیب رسـید،  اگـر بـه ایـن پایـگاه و قـرارگاه 
حـرم  نبـوی)ص(،  حـرم  حتـی  چیـزی  هیـچ 
مانـد.« نخواهـد  باقـی  قـرآن  و  ابراهیمـی)ع( 
بصیـرت  و  دلبسـتگی  و  عشـق  میـزان  ایـن 
چیـز  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  بـه  نسـبت  
بـه  نسـبت  اسـت.  برجسـته  ای  و  عجیـب 
آن  از  صیانـت  و  رهبـری  و  فقیـه  والیـت 
می  گویـد: »خیمـه والیـت را رهـا نکنیـد. ایـن 
اسـاس  و  اسـت  رسـول اهلل)ص(  خیمـه 
تش  دشـمنی جهـان بـا جمهوری اسـامی، آ

اسـت.«  خیمـه  ایـن  کـردن  ویـران  و  زدن 
جاللـه  قسـم  وصیت نامـه  ایـن  در  او 
می  خـورد کـه اگـر ایـن خیمـه آسـیب ببینـد، 

رسـول  اهلل)ص(،  حـرم  و  بیت  اهلل  الحـرام 
مشـهدی  و  سـامرا  کاظمیـن،  کربـال،  نجـف، 
باقـی نخواهـد مانـد. سـتون و اسـاس ایـن 
خیمه را والیت فقیه و رهبری می  داند و این 
میـزان از عالقـه و دلدادگـی از سـر بصیـرت و 
معرفـت نسـبت بـه والیـت، کم نظیـر اسـت 
و یـا دربـاره نگاهـش بـه کشـور و ملـت ایران 
می  گویـد: »جـان مـن و امثـال مـن هـزاران بـار 
فـدای شـما بـاد« و اسـتدالل می  کنـد: »زیـرا 
شـما صدهـا هـزار جان پاک را فدای اسـام و 
ایـران کردیـد و جان  هـای مـن و هـزاران مثـل 

مـن فـدای شـما بـاد.« 
مـردم  صفـوف  در  اتحـاد  و  وحـدت 
از  او  بـرای  سیاسـیون  نـزد  به  خصـوص 
اهمیـت زیادی برخوردار اسـت، بـه  طوری که 
بـه  خطـاب  او  وصیت  نامـه  از  فصـل  یـک 
بـه  او  اسـت.  دولتمـردان  و  سیاسـیون 
اصولـی اشـاره می  کنـد و می  گویـد بایـد حـول 

کنیـد:  پیـدا  وحـدت  اصـول  ایـن 
فقیـه،  والیـت  بـه  عملـی  انتظـام  و  اعتقـاد 
و  اسـامی  جمهـوری  بـه  حقیقـی  اعتقـاد 
و  پاکدسـت  افـراد  بـه  کارگیـری  آن،  مبانـی 
بـا  مقابلـه  مـردم،  بـه  خدمتگـزار  و  متعهـد 
از  حراسـت  و  تجمـات  از  دوری  و  فسـاد 
و  مـردم  بـه  احتـرام  اخاقیـات،  و  جامعـه 
و  اسـت  مهـم  اصـول  از  آنـان  بـه  خدمـت 
بـرای  پـدران  مثـل  بایـد  کشـور  مسـئوالن 
جامعـه از اخاقیـات نظـام خانـواده صیانت 
کنند که نشـان  دهنده عمق نگاه و اندیشـه 
او اسـت که او را فراتر از یک فرمانده نظامی 

می  دهـد.  نشـان  صـرف 

شـنیدید  را  ایشـان  شـهادت  خبـر  چگونـه 
و چـه حالـی بـه شـما دسـت داد وقتـی ایـن 

دادنـد؟  شـما  بـه  را  خبـر 
سـحرگاه همـان روز )13 دی 98( پیامکـی بـه 
مشـترک  دوسـتان  از  یکـی  و  رسـید  دسـتم 
خبـر را بـه مـن داد. اول خیلی جدی نگرفتم. 
کـردم.  پرس وجـو  و  زدم  زنـگ  جـا  چنـد  بـه 
قلبـم  کـردم،  روشـن  را  تلویزیـون  وقتـی 

فروریخـت. 
و  نبـود  غیرمنتظـره  اتفاقـی  چنیـن  هرچنـد 

خیلـی  آن  تحمـل  ولـی  می  شـد،  پیش  بینـی 
دشـوار بـود. مـن هنـوز نتوانسـته  ام خـودم 
را بـا ایـن حقیقـت تطبیـق دهـم. ان  شـاءاهلل 
بدهـد.  صبـر  ایشـان  خانـواده  بـه  خداونـد 
همـه  و  خانـواده  بـرای  ایشـان  فقـدان 

همسـنگرانش  و  همرزمـان 
اسـت.  دشـوار  بسـیار 

جملـه  چنـد  بخواهیـد  اگـر 
سـلیمانی  سـردار  بـا  مسـتقیم 
صحبـت کنیـد و مطمئـن باشـید 
ایشـان صدای شـما را می  شـنوند 
چـه  او  از  و  گفـت  خواهیـد  چـه 

؟  هیـد ا می  خو
سـردار  از  امـروز  کـه  را  چیـزی  ایـن 
سـلیمانی شـاهدیم و میلیون  هـا 
یـک  می  بینیـم،  او  متوجـه  را  دل 
سـاده  و  طبیعـی  و  عـادی  امـر 
داریـم  تعبیـری  قـرآن  در  نیسـت. 
ـوا 

ُ
َعِمل َو  آمنـُوا  یـَن 

َ
ّذ

َ
ل

َ
»ا کـه 

ُهُم الّرحمُن 
َ
 ل

ُ
الّصاِلحاِت َسـَیجَعل

«. اینکـه خداونـد قلـوب مـردم 
ً
ُوّدا

کـرد  سـلیمانی  شـهید  متوجـه  را 
و  کـرد  بسـیج  او  بـرای  را  دل هـا  و 
او  نثـار  را  مـردم  محبـت  اینچنیـن 
حقیقـت  یـک  عالمـت  ایـن  کـرد، 
اسـت و آن اینکه شـهید سلیمانی 
مصـداق بـارز الذیـن آمنـوا و عملـوا 
فـی  مجاهـد  او  اسـت.  الصالحـات 
کـه  جهـاد  راه  در  و  بـود  سـبیل   اهلل 
اسـت  بهشـت  درهـای  از  دری 
اولیـاء  از  خاصـان  مخصـوص  کـه 
الهـی اسـت، عمـر و زندگـی و جـان 
خـودش را نثـار کـرد و بـه مقـام عنـد 

رسـید.  رّبـی 
می  کنـم  درخواسـت  او  از 

و  دوسـتی  حرمـت  بـه 
هـم  بـا  کـه  بـرادری 

آن  از  داشـتیم، 
ه  یـگا جا

رفیعـی 
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کـه نـزد خداونـد دارد دسـت مـرا هـم بگیـرد 
کنـد! شـفاعت  و 

 آمریکا از منطقه بیرون خواهد شد 
شـما که سـال  ها در سـطوح عالی نیروهای 
مسـلح حضور داشـتید و در عرصه نظامی 
یـک فـرد صاحب  نظـر هسـتید، از دیـدگاه 
مقـام  کـه  سـخت  انتقـام  معنـای  شـما، 
و  چیسـت  فرمودنـد  رهبـردی  معظـم 
قاسـم  شـهید  نـام  شـأن  در  کـه  انتقامـی 

چیسـت؟  باشـد،  سـلیمانی 
انتقـام  فرمودنـد  رهبـری  معظـم  مقـام 
کـه  باشـد  داشـته  ُبعـد  دو  می  توانـد 
یکـی بعـد تاکتیکـی اسـت. مثـل همـان 
چیـزی کـه در عین  االسـد واقـع شـد کـه 
قاطـع  سـریع،  پاسـخ  یـک  می  بایسـت 
آمریـکا  اقـدام  ایـن  بـه  دندان شـکن  و 
بحمـداهلل  و  شـد  داده  کـه  می  دادیـم 
آمریکایی  هـا  مؤثـر هـم بـود. هـر چنـد 
و  کننـد  کتمـان  را  آن  کردنـد  سـعی 
عملیـات  ولـی  دهنـد،  جلـوه  کوچـک 
بسـیار بـزرگ، تعیین  کننـده و مؤثـری 
بـود  ایـن  مهم تـر  مسـاله  امـا  بـود 
تنهـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کـه 
آشـکارا  توانسـت  کـه  بـود  کشـوری 
نظامـی  مرکـز  یـک  بـه  رسـما  و 
آمریکایـی حملـه کنـد و آمریـکا هـم 
نشـان  نتوانسـت  واکنشـی  هیـچ 

دهـد. 
و  دوم  جهانـی  جنـگ  از  بعـد 
نـاو  بـه  ژاپنی  هـا  کـه  حملـه  ای 
بـه  و  کردنـد  آمریـکا  هواپیمابـر 
بمبـاران اتمـی هیروشـیما توسـط 
سـابقه  شـد،  منجـر  آمریکایی  هـا 
نداشـت که یک کشـور و یک 
را تهدیـد  آمریـکا  دولـت، 
کنـد و بـه تهدیـدش 
و  کنـد  عمـل 
مسـتقیما 

یـک 

حملـه  مـورد  را  آمریـکا  نظامـی  پایـگاه 
و  بـزرگ  خیلـی  اقـدام  یـک  ایـن  دهـد.  قـرار 
بـود.  تاریخـی  عملیـات  یـک  و  بی  سـابقه 
صرف نظـر از دقـت موشـک  ها کـه همگـی به 
هـدف خـورد، اصـل ایـن اقـدام بـرای آمریـکا 
و همـه دنیـا غافلگیرکننـده و اعجاب  انگیـز 
بـود. ایـن یک مقابله یا انتقـام تاکتیکی بود. 
امـا انتقـام بزرگ، اسـتراتژیک و راهبردی این 
اسـت کـه آمریـکا را از منطقـه اخـراج کنیـم و 
ایـن امـر بـه یـاری خداونـد متعـال و بـه مـدد 
حتمـا  و  شـد  خواهـد  فراهـم  شـهید  خـون 

اتفـاق خواهـد افتـاد. 
منطقـه  در  نمی  تواننـد  دیگـر  آمریکایی  هـا 
باقـی بماننـد و ایـن چیـزی اسـت کـه حتمـا 
بزرگ تریـن  ایـن  و  شـد  خواهـد  محقـق 
بـود.  خواهـد  جهـان  و  منطقـه  در  حادثـه 
عوامـل  برونـد،  منطقـه  از  آمریکایی  هـا  اگـر 
رژیـم  بیاورنـد،  دوام  نمی  تواننـد  دیگـر  آنهـا 
حیـات  بـه  نمی  توانـد  دیگـر  صهیونیسـتی 
ننگینـش ادامـه دهـد و نابود خواهد شـد و 
ایـن همـان انتقـام اسـتراتژیک اسـت کـه بـه 

می  شـود.  محقـق  خداونـد  یـاری 
شـما دیدیـد کـه کنگـره آمریـکا در یـک اقدام 
عجوالنـه قانونـی را گـذارد کـه رئیس جمهـور 
علیـه  نظامـی  و  تنـد  اقـدام  از  را  کشـور  ایـن 
ایـران بازداشـت. ایـن از اثـرات همـان انتقام 
تـا صبـح دولتـت بدمـد،  بـاش  و  بـود  اولیـه 

کیـن هنـوز از نتایـج سـحر اسـت!

 سردار قاآنی یک سلیمانی دیگر است
جبهـه  آینـده  سـلیمانی،  سـردار  نبـود  در 
هرحـال  بـه  می  بینیـد؟  چگونـه  را  مقاومـت 
او در ایـن جبهـه یـک نمـاد و شـاخص بـود 
و شـاید افـکار عمومـی همچنـان جانشـین 
چـه  نشناسـند،  را  قاآنـی  سـردار  ایشـان 

داریـد؟  آینـده  از  تحلیلـی 
آینـده جبهـه مقاومـت کامـال روشـن اسـت 
و ان  شـاء اهلل روزبـه روز پیروزی  هـای جدیـد و 
عمیـق و گسـترده  تر حاصـل خواهـد شـد و 
ایـن بشـارتی اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری 
ایمـان  آن یقییـن و  بـه درسـتی  دادنـد و مـا 
آمـاج  صهیونیسـتی  رژیـم  امـروز  داریـم. 
اصلـی امـواج توفنـده مقاومـت اسـت و 
ان  شـاء اهلل در آینـده نزدیـک اثـری از 

باقـی نخواهـد مانـد.  آن 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

اینکـه پرچـم نیـروی قدس در دسـت سـردار 
قاآنـی قـرار گرفـت، اتفـاق بسـیار خوبـی بـود 
و ایشـان درواقـع یک سـلیمانی دیگر اسـت 
و امیدواریـم بـا حضـور ایشـان و اراده ای کـه 
می  بینیـم  مقاومـت  جبهـه  رزمنـدگان  در 
روزبـه روز شـاهد موفقیت  هـا و پیروزی  هـای 
بسـیار  را  آینـده  بنـده  باشـیم.  بیشـتری 

می  بینـم. روشـن 
 

 خـون حاج قاسـم و ابومهدی المهندس 
وحـدت ایـران و عراق را اسـتوارتر کرد

باشـید  مایـل  اگـر  گفت وگـو  ایـن  پایـان  در 
مـورد  در  شـما  زبـان  از  هـم  جملـه  چنـد 
کنـار  در  کـه  المهنـدس  ابومهـدی  شـهید 
رسـیدند،  شـهادت  بـه  سـلیمانی  سـردار 
جنـگ  زمـان  در  جنابعالـی  چـون  بشـنویم. 
عهـده  بـر  را  رمضـان  قـرارگاه  فرماندهـی 
بـا  نزدیـک  از  بایـد  احتمـاال  و  داشـتید 
در  بـدر  لشـکر  در  مقطـع  آن  در  کـه  ایشـان 

بـا رژیـم بعـث  کنـار دیگـر مجاهـدان عراقـی 
باشـید.  داشـته  آشـنایی  می  جنگیدنـد، 
آشـنایی بنـده بـا شـهید ابومهـدی بـه زمـان 
فرماندهـان  از  ایشـان  برمی  گـردد.  جنـگ 
بـدر  سـپاه  البتـه  بـود.  بـدر  سـپاه  برجسـته 
ولـی  داشـت،  ایرانـی  فرمانـده  یـک  معمـوال 
زیرمجموعـه  اش تمامـا از مجاهدیـن عراقـی 

بودنـد. 
کـه  بودنـد  گردان  هایـی  ابتـدا  در  بـدر  سـپاه 
از مجاهدیـن عراقـی تشـکیل شـدند و بعـدا 
سـپاه  سـپس  و  لشـکر  و  تیـپ  بـه  تبدیـل 

شـد کـه خـود شـامل چنـد لشـکر بـود. 
یـا  فرمانـده  ابومهـدی  شـهید  هرچنـد 
توجـه  بـا  ولـی  نبـود،  بـدر  سـپاه  جانشـین 
در  مجاهـدت  و  مبـارزه  تجربـه  و  سـابقه  بـه 
عـراق و روحیـه دینـی و انقالبـی کـه داشـت، 
از عناصـر بسـیار مؤثـر و تعیین  کننـده آن بـه 

می  آمـد.  حسـاب 
بعـد از سـقوط صـدام و بازگشـت رزمنـدگان 

عراقی و سـپاه بدر به عراق و مسـائلی که در 
عـراق اتفـاق افتـاد، شـهید ابومهـدی توسـط 
آمریکایی  هـا تعقیـب می  شـد و بـرای سـرش 
جایـزه گذاشـتند و لـذا از ورود بـه عـراق منـع 
شـد و چنـد سـال به صـورت مخفـی بـه عـراق 
رفـت و آمـد می  کـرد و با سـپاه یا سـازمان بدر 

در عـراق ارتباط داشـت. 
بـه  از حملـه داعـش، شـهید ابومهـدی  بعـد 
هـادی  مثـل  بـدر  فرماندهـان  بقیـه  کمـک 
العامری که او را به نام ابوحسن می  شناسیم 
بـدر  سـپاه  سـتاد  رئیـس  جنـگ  زمـان  در  و 
بـود، حشـد الشـعبی را ایجـاد کردنـد که نقش 
تعیین کننـده  ای در مقاومـت ملـت عـراق در 

مقابلـه بـا داعـش داشـتند. 
ابومهـدی  شـهید  الشـعبی،  حشـد  در 
محـور بـود، امـا به صـورت رسـمی جانشـین 
همـه  در  و  بـود  الشـعبی  حشـد  فرمانـده 
داعـش  علیـه  عـراق  در  کـه  عملیات  هایـی 
سـلیمانی  شـهید  کنـار  در  گرفـت،  صـورت 
نیروهـا را فرماندهـی کـرد و در پایـان هـم در 
خـون  بـا  خونـش  مشـترک  سرنوشـت  یـک 
بـه  دو  هـر  و  درآمیخـت  سـلیمانی  شـهید 

رفتنـد.  خداونـد  مالقـات 
در  کـه  بزرگـوار  شـهید  دو  ایـن  خـون 
هـم  کنـار  در  و  کردنـد  مبـارزه  هـم  کنـار 
پیونـد  بی  گمـان  رسـیدند،  شـهادت  بـه 
و  اسـتوار تر  را  عـراق  و  ایـران  ملـت  دو 

کـرد.  مسـتحکم تر 
قبـل از شـهادت سـردار سـلیمانی و شـهید 
بـه  عـراق  در  مختلفـی  مسـائل  ابومهـدی، 
وجـود آمـده بود. در جامعه عـراق اختالفاتی 
پدیـد آمـده بـود و بیـن شـیعیان تعارضاتـی 
جمهـوری  بـه  نسـبت  حتـی  شـد،  واقـع 
دشـمنان،  تحریـک  بـا  ایـران  اسـالمی 
شـهادت  امـا  بـود،  شـده  پیـدا  تحرکاتـی 
آنهـا  خـون  درآمیختگـی  و  شـهید  دو  ایـن 
در  امـروز  و  بـرد  بیـن  از  را  مشـکالت  ایـن 
صحنـه عـراق و بیـن دو ملـت عـراق و ایـران 
بحمـداهلل فضـای وحدت، محبـت و همدلی 

هسـتیم.  شـاهد  را 
ملـت عـراق امـروز آمریـکا را دشـمن شـماره 
بـه  یـک خـود می  دانـد و مجلـس عـراق رأی 
راهپیمایـی  آن  و  داد  آمریکایی  هـا  اخـراج 
آمریـکا انجـام  آمریـکا و حضـور  عظیـم علیـه 
آغـاز پایـان آمریـکا در عـراق بـود  شـد و ایـن 
و ایـن نبـود جـز حاصـل خـون و ثمـره پیونـد 
و  سـلیمانی  قاسـم  شـهید  مقـدس  خـون 

المهنـدس.  ابومهـدی  شـهید 
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      گفت وگوی تفصیلی با کاظمی قمی

صف چندکیلومتری مردم کاراکاس 
برای ادای احترام به »حاج قاسم«

 عراق به عنوان یکی از بزرگ ترین همسایگان ایران، ازجمله کشورهایی است که حوادث اتفاق افتاده در آن طی 
ثیرات زیادی بر وضعیت منطقه داشته است.  سال های گذشته، تأ

ایـن  در  داعـش  تکفیـری  تروریسـم  ظهـور  نیـز  و  مختلـف  دولت هـای  تشـکیل  و  صـدام  سـقوط  آمریـکا،  توسـط  عـراق  اشـغال 
، موجـب شـد جمهـوری اسـامی ایـران نیز با حساسـیت بیشـتری وقایع عـراق را دنبال کنـد و نیروی قدس سـپاه در این  کشـور

میـان نقـش بسـزایی را بر عهـده داشـت. 
حسـن کاظمی قمـی، سـفیر سـابق ایـران در عـراق در گفت وگـوی تفصیلـی بـا خبرگـزاری تسـنیم، ضمـن بررسـی ابعاد شـخصیتی 
و مدیریتـی سـردار شـهید سـلیمانی، بـه اهمیـت کشـور عـراق بـرای ایـران به خصـوص از نـگاه فرمانـده شـهید نیـروی قـدس 

پرداختـه اسـت کـه متـن آن را در ادامـه از نظـر می گذرانیـد.
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اگـر اجـازه بفرماییـد بـا توجـه بـه اشـرافی کـه 
- به واسـطه  داریـد  عـراق  مسـاله  بـر  شـما 
ایـن  در  ایـران  سـفیر  سـال  چنـد  اینکـه 
سـردار  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  بودیـد-  کشـور 
شـهر  در  و  کشـور  ایـن  در  هـم  سـلیمانی 
بغـداد بـه شـهادت رسـیدند، گفت وگـو را از 
موضوعـات مبتابه کشـور عـراق آغاز کنیم. 
وجـود  سـلیمانی  سـردار  از  نقل قـول  چنـد 
آن را نقـل کردنـد  دارد و افـراد مختلفـی هـم 
کـه ایشـان تاکید زیـادی روی عـراق به عنوان 
و  داشـتند  ایـران  بـرای  مهـم  کشـور  یـک 
دارم  »دوسـت  گفتنـد  کـه  شـده  روایـت 

باشـد.« عـراق  در  مقتلـم 

بـزرگ  کشـور  یـک  به عنـوان  عـراق  اینکـه 
خـاص  ویژگی هـای  یک سـری  بـا  همسـایه 
چـه جایگاهـی بـرای مـا دارد، تـا حـدود زیادی 
مشـخصا  مـن،  سـوال  ولـی  اسـت  معلـوم 
سـردار  نـگاه  در  اهمیـت  ایـن  اسـت؛  ایـن 

می گیـرد؟  نشـأت  کجـا  از  سـلیمانی 
فرمانده شـهید ما سـردار بزرگ سپاه اسالم 
آیـه  ترجمـه  مصـداق  سـلیمانی  حاج قاسـم 
مـا  صدقـوا  رجـال  الُمؤِمنیـَن  »ِمـَن  شـریفه 
عاهـدوا اهلَلّ علیـه فمنهـم مـن قضی نحبه و 
منهـم مـن ینتظـر و مابّدلوا تبدیـال« بود؛ چه 
در خصوصیـات و فضایـل شـخصی و چـه در 
دسـتاوردهایی کـه ایشـان بـه امـت، جوامـع 

کـرد؛  عرضـه  ایـران  و  اسـالمی  کشـورهای  و 
مـن معتقـدم اگـر زمانـی ویژگی هـا و اوصـاف 
و  شـود  بـاز  روشـنی  و  به درسـتی  ایشـان 
خدماتـی را کـه انجـام داد بازگـو کنیم، معلوم 
ترجمـان  او  می گوییـم  چـرا  کـه  شـد  خواهـد 

ایـن آیـه شـریفه اسـت. 
امـا درمـورد عـراق، از نـگاه سـردار سـلیمانی 
اسـت  برخـوردار  ویـژه ای  جایـگاه  از  عـراق 
جبهـه  در  اسـالم  جهـان  بـرای  می توانـد  کـه 
صهیونیسـم  و  اسـتکبار  نظـام  بـا  مبـارزه 

کنـد.  نقش آفرینـی 
سـردار  ایـن  نـگاه  در  عـراق   ، دیگـر جهـت  از 
اهمیـت  دارای  مختلـف  جهـات  از  شـهید 
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اسـت کـه اولیـن آن ُبعد امنیـت ملی، منافع 
ملـی و امنیـت داخلـی کشـور اسـت. 

پتانسـیل بی ماننـدی  و  یـک ظرفیـت  عـراق 
در تهدیدسـازی یـا فرصت سـازی دارد، مثـال 
را  اخیـر  قـرن   4 تاریـخ  اگـر  تهدیدسـازی  در 
سـمت  از  مـا  کشـور  کـه  می بینیـد  بنگریـد، 
و  کوچـک  تهدیـدات  مـورد  بـار   25 غـرب، 
بـزرگ قـرار گرفـت کـه مهم تریـن آنهـا جنـگ 
بـود.  بعـث  رژیـم  سـوی  از  8سـاله  تحمیلـی 
آمریـکا  به سـردمداری  اسـتکباری  نظـام  اگـر 
عـراق  در  را  خـود  موقعیـت  می توانسـت 
یـک  ایجـاد  به سـمت  طبیعتـا  کنـد،  تثبیـت 
می رفـت  آمریکایـی  مـدل  بـا  سیاسـی  نظـام 

و همچنیـن بـا اسـتقرار حضـور نظامی سـعی 
را  عـراق  امنیتـی  و  دفاعـی  سـاختار  می کـرد 

کنـد.  آمریکایـی 
بـا توجـه بـه مرزهـای طوالنـی مشـترک بیـن 
ایـران و عـراق و بـا توجـه بـه اینکـه بیـن نظام 
اسـتکبار  نظـام  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
بـا محوریـت آمریـکا نـه اینکـه تضـاد منافـع، 
وجـود  ایدئولوژیـک  تضـاد  و  تبایـن  بلکـه 
فرصـت  بهتریـن  عـراق  سـرزمین  دارد، 
بـرای تهدیـد علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران 

 . می شـد
در ُبعـد فرصت سـازی هـم از منظر جمهوری 
دو  میـان  بزرگـی  ظرفیت هـای  اسـالمی، 
کشـور ایـران و عـراق وجـود دارد و اگـر عـراق 
بـاالی خـود چـه  بـا ویژگی هـا و ظرفیت هـای 
به لحـاظ انسـانی و چـه ژئوپلیتیکـی، در نـگاه 
بـا جمهـوری  اسـتراتژیک همسـو و همـگام 
تاثیـرات  می توانـد  باشـد،  ایـران  اسـالمی 
بزرگـی در سـطح منطقـه و جهـان اسـالم و در 
روابـط دو جانبـه و شـکل گیری نظـام جدیـد 

بگـذارد. 
روابـط  تقویـت  عالوه بـر  ظرفیت هـا  ایـن 
کشـورهای  کمـک  بـا  می توانـد  کشـور  دو 
ائتـالف  یـک  اول  دیگـر مثـل سـوریه حلقـه 
منطقـه ای را در بعـد امنیـت، ثبات و اقتصاد 

کنـد.  ایجـاد 
کشـور  یـک  به عنـوان  عـراق  دیگـر  طـرف  از 
روابـط  تقویـت  در  می  توانـد  عربی- اسـالمی 
دیگـر  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بیـن 
اینکـه  باشـد. ضمـن  کشـورها بسـیار موثـر 
هرچه بتوانیم پیوند دو کشـور و دو ملت را 
گسـترش و تعمیـق دهیـم زمینـه تهدیـدات 

می دهیـم.  کاهـش  نیـز  را 
درایـت  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
میدانـی  فرماندهـی  و  مقام معظم رهبـری 
دل  در  حاج قاسـم،  ماننـد  تدبیـری  بـا  فـرد 

کـرد.  فرصت سـازی  تهدیـدات 
بـر صحنـه  تاثیرگـذاری عـراق  ایـن جهـت،  از 
مهـم  فوق العـاده  بین المللـی  و  منطقـه 
اسـت. اینکه سـردار شـهید سـلیمانی عراق 
را از ایـن منظـر نـگاه می کـرد، یـک واقعیـت 

اسـت. 
اگـر مـا در عـراق موفق شـدیم در عرصه های 
ولـی  باشـیم  موفـق  می توانیـم  هـم  دیگـر 
اگـر در عـراق می باختیـم، دیگـر مجالـی بـرای 

نبـود.  مقاومـت  جبهـه  شـکل گیری 

مقدمـه ای   2003 سـال  در  عـراق  اشـغال   

بـود ایـران  بـه  آمریـکا  تجـاوز  بـرای 
کردیـد،  اشـاره  کـه  مهـم  مقاطـع  از  یکـی 
آمریـکا بـود.  ع اشـغال عـراق توسـط  موضـو
بـا چـه وضعیتـی روبـه رو  را  ع مـا  ایـن موضـو

کـرد؟ 
 2003 سـال  در  آمریـکا  توسـط  عـراق  اشـغال 
آمریـکا بـه خـاک  مقدمـه ای بـرای تجاوزگـری 
بـه  اگـر  و  بـود  کشـور  ایـن  طریـق  از  ایـران 
اظهـارات رئیس جمهـور اسـبق آمریـکا نـگاه 
کنیـم، متوجـه می شـویم کـه موضـوع گزینـه 
کـه  شـد  ح  مطـر زمانـی  ایـران  علیـه  نظامـی 

کردنـد.  اشـغال  را  عـراق  آمریکایی هـا 
می شـد،  موفـق  عـراق  در  آمریـکا  اگـر 
نظامـی اش  عملیـات  فلـش  بدون شـک 
بـه  توجـه  بـا  می گرفـت؛  ایـران  به سـمت  را 
داخـل  از  مقطـع  آن  در  کـه  سـیگنال هایی 

می شـد.  داده  نیـز  کشـور 
شـکل دهی  اول  گام  آمریـکا،  نـگاه  از  عـراق 
آمریکایـی«  مـدل  بـا  جدیـد  »خاورمیانـه 
و  مقام معظم رهبـری  اسـتراتژی  و  بـود 
کـه  بـود  ایـن  هـم  اسـالمی  جمهـوری  نظـام 
بماننـد.  نـاکام  عـراق  در  بایـد  آمریکایی هـا 
خاورمیانـه  ح  طـر در  آمریـکا  کـه  اهدافـی 
مقابـل  در  همگـی  می کـرد،  دنبـال  جدیـد 
مسـتقل  نظام هـای  و  مـا  کشـور  مصالـح 
منطقـه و علیـه جریانـات مقاومـت اسـالمی 

داشـت.  قـرار  حـزب اهلل  و 
آمریکایی هـا بـا ایـن بهانـه بـه منطقـه آمدنـد 
تروریسـم  خطـر  اینجـا  در  می گفتنـد  کـه 
متوجـه صلـح و امنیـت جهانـی اسـت و مـا 
رهبـری  کنیـم.  مقابلـه  آن  بـا  می خواهیـم 
مبـارزه جهانـی بـا تروریسـم را هـم در اختیـار 
بهانه هـا  همیـن  بـا  و  گرفتنـد  خودشـان 
بـه  سـپس  و  کردنـد  اشـغال  را  افغانسـتان 

آمدنـد.  عـراق 

مردم در کاراکاس ساعت ها 
جلوی سفارتخانه ایران 
ایستادند و صف کیلومتری 
کشیدند تا ادای احترام 
کنند و دفتر یادبود را امضا 
کنند. در برخی مناطق تا 
چند روز بعد از شهادت 
مراسم برگزار کردند که این 
عنایت خداوند است 



100

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

اگـر  کـه  می دهـد  نشـان  رونـد  ایـن 
آمریکایی هـا در عـراق موفـق می شـدند، گام 
بعـدی ایـران و کل منطقه خاورمیانه و غرب 
تاثیـر  را تحـت  بـود و نظـام بین الملـل  آسـیا 

مـی داد.  قـرار 
غرب آسـیا و منطقه ما در کانونی از تحوالت 
ایـن  و  دارد  قـرار  ژئوپلیتیـک  و  سیاسـی 
تحـوالت تاثیـر خـود را بـر موقعیـت و امنیت 
کشـورها و امنیـت و صلـح و ثبـات منطقـه و 

می گـذارد.  بین الملـل  اقتصـاد  و  جهـان 
نـاکام  عـراق  در  آمریـکا  اشـغالگری  اگـر 
نمی مانـد، همیـن کار را در مناطـق دیگـر هم 
شکسـت،  ایـن  از  پـس  امـا  مـی داد،  انجـام 
اسـتراتژی خـود را بـه اسـتفاده از جنگ هـای 
پدیـده  خـودش  کـه  داد  تغییـر  نیابتـی 
جدیـدی بـود و اثـرات بسـیاری را هـم در پـی 

داشـت. 
به عنـوان  را  عـراق  سـلیمانی  سـردار  اینکـه 
و  آمریـکا  بـا  مبـارزه  صحنـه  در  اولویـت 
داد،  قـرار  اسـتکبار  نظـام  یعنـی  متحدانـش 
و  مقام معظم رهبـری  تدابیـر  از  برآمـده 
فرماندهـی معظـم کل قـوا بـود؛ چـه در بعـد 
و  اسـالمی  مصالـح  در  چـه  و  ملـی  امنیـت 
تاثیراتـی کـه عـراق بـر عرصـه نظـام بین الملل 

داشـت. 
دولـت  و  اسـالمی  جمهـوری  دسـتاوردهای 
و ملـت عـراق دسـتاوردهای راهبـردی بزرگـی 
از  عـراق  اسـت.  مهـم  آنهـا  حفـظ  کـه  اسـت 
خـودی  اردوگاه  بـه  و  ج  خـار دشـمن  جبهـه 

وارد شـد و ایـن رونـد را تثبیـت کـرد. 

نیـروی قـدس از چـه زمانـی بـر مسـاله عـراق 
متمرکـز شـد؟ 

پاسـداران  سـپاه  مقـدس،  دفـاع  دوران  در 
یـک تعاملـی را بـا معارضـان صـدام آغـاز کـرد 
و برخـی تشـکل های نظامـی و سیاسـی نیـز 
در همـان زمـان شـکل گرفت کـه بعدها هم 

ادامـه پیـدا کـرد. 
آمریـکا  توسـط  عـراق  کـه   2003 سـال  در 
در  جـدی  به طـور  خطـر  ایـن  شـد،  اشـغال 
حضـور  کـه  گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  کشـور 
آمریـکا و اشـغال عـراق توسـط نظامیـان این 
کشـور بـرای مـا یـک تهدیـد راهبـردی اسـت 
نمی توانسـت  اسـالمی  جمهـوری  طبیعتـا  و 
به عنـوان یـک ناظـر بی طـرف نسـبت بـه این 

باشـد.  بی تفـاوت  پدیـده 
ح  طـر بـا  مقابلـه  مسـاله  ابتـدا  همـان  از 
در  زمـان  آن  در  بنـده  شـد.  ح  مطـر آمریـکا 

عـراق سرکنسـول بـودم. دو سـه ماهـی که از 
سـقوط صـدام و اشـغال عـراق گذشـته بـود 
حضـور  شـدم.  منتقـل  بغـداد  بـه  تهـران  از 
مهـم  تهدیـد  یـک  واقعـا  آمریـکا  نظامیـان 

بـود. 
قـدس  نیـروی  کـه  جایگاهـی  بـه  توجـه  بـا 
داشـت، ماموریتـی بـه ایـن نیـرو داده شـد تا 
نـاکام بمانـد. مسـاله  آمریـکا در عـراق  ح  طـر
بتـوان  حرکـت  چنـد  بـا  کـه  نبـود  کوچکـی 
آمریکا را شکسـت داد. آمریکا در 29 اسـفند 
1381 بـه عـراق آمـد و عملیـات نظامـی خود را 
شـروع کـرد و در فروردیـن سـال 1382 رژیـم 
کل  اشـغال  رونـد،  ایـن  صـدام سـاقط شـد. 

داشـت.  به دنبـال  را  عـراق 
روسـیه  و  چیـن  مثـل  بزرگـی  کشـورهای 
آمریـکا  حاضـر نشـدند موضع گیـری کننـد و 
هـم جامعـه جهانـی را از خطـر تروریسـم کـه 
در ظاهـر بـا آن مقابله می کرد، ترسـانده بود. 
درحقیقـت پیام شـان بـه جمهـوری اسـالمی 
ایران بود که عراق یک کشـور اشـغال شـده 
هـم  ج  خـار در  کـه  عراقی هایـی  بـه  و  اسـت 
بودنـد اعـالم کردنـد که اگر بـدون هماهنگی 
بـا  تروریسـت  به عنـوان  شـوند،  کشـور  وارد 

آنـان برخـورد می کننـد. 
بـود  معارضانـی  عمدتـا  عراقی هـا،  از  منظـور 
کـه در ایـران حضـور داشـتند. در عـراق هـم 
تعـدادی از معارضـان سیاسـی بودنـد کـه بـا 
آمریـکا کار می کردنـد و بـا آنهـا حشـر و نشـر 
داشـتند ولـی ِعـده و ُعـده زیـادی نداشـتند؛ 
تـالش  بـا  آمریـکا  کـه  عـالوی  آقـای  ماننـد 

کـرد.  نخسـت وزیر  را  او  خـودش 
بـه هرحـال ورود مـا بـه صحنـه عـراق از سـال 
ح آمریـکا  2003 جـدی شـد کـه  بایـد جلـوی طـر

را می گرفتیـم. 

سردار سلیمانی فقط 
یک فرمانده نظامی نبود؛ 
سیاست را هم خوب 
می فهمید و درک درستی از 
سیاست بین الملل داشت. 
عرصه فرهنگی و اجتماعی 
را می شناخت و تعاماتی که 
با مردم داشت، بیانگر عمق 
نگاه ایشان بود 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

داخـل  در  تحلیل هـا  ورود،  ایـن  از  پیـش 
آمریـکا  حضـور  و  عـراق  آینـده  درخصـوص 
بایـد  زیـادی  بررسـی های  مسـلما  بـود؟  چـه 
صـورت گرفتـه باشـد. نظـر کارشناسـان چـه 

بـود؟ 
، از یکی دو سـال قبل از آن،  در داخل کشـور
اتفاقـی  کـه چـه  برگـزار شـد  زیـادی  جلسـات 
می خواهـد در عـراق بیفتـد؟ یکـی از مباحـث 
حملـه  عـراق  بـه  آمریـکا  آیـا  کـه  بـود  ایـن 
خواهـد کـرد یـا نـه و آیـا نظـام صـدام را سـاقط 
می شـد  بـرآورد  بیشـتر  کـه  چیـزی  می کنـد؟ 
را برمـی دارد امـا  آمریـکا صـدام  کـه  ایـن بـود 
نظـام سیاسـی را حفـظ می کنـد و علتش این 
بـود کـه اگـر نظـام را برمی داشـت جریانـی کـه 
می توانسـت حاکـم شـود معارضانـی بودنـد 
در  و  داشـتند  حضـور  ایـران  در  عمدتـا  کـه 
آمریـکا نبایـد نظـام را تغییـر مـی داد. نتیجـه 

 
هـم  را  نظـام  آمریـکا  و  نشـد  این طـور  ولـی 

داد.  تغییـر 
و  سیاسـی  نظـام  شـد،  وارد  وقتـی  آمریـکا 
حـزب بعـث را ملغـی و ارتـش را منحـل کـرد 
و چـون می خواسـت مدل را کامـال آمریکایی 
شـرقی  تجهیـزات  هرچـه  می گفـت  کنـد، 
آمریکایی هـا  و  شـود  ج  خـار بایـد  هسـت 

بسـازند.  نـو  از  را  ارتـش  و  بیاینـد 
حتـی  و  اشـغال  زمـان  از  اسـالمی  جمهـوری 
قبـل از اشـغال شـروع بـه مشـورت دادن بـه 
رهبـران معـارض کـرد کـه تعـدادی از آنـان در 

ایـران، سـوریه و مناطـق دیگـر بودنـد. 
صـدام  رژیـم  برداشـتن  کـه  بـود  ایـن  بحـث 
بایـد توسـط خـود مـردم عـراق صـورت بگیرد 
و جمهـوری اسـالمی ایـران از ابتـدا مخالـف 
و  کننـد  دخالـت  آمریکایی هـا  کـه  بـود  ایـن 
مشـورت های مـا هـم موثـر بـود کـه ایـن را به 
آمریکایی هـا قبوالندنـد کـه بایـد ایـن اتفـاق 
برخـالف تعهـدش عمـل  آمریـکا  امـا  بیفتـد 
ترکیـه  در  سفیرشـان  برنامـه ای،  در  و  کـرد 
پیـام  و  خواسـت  را  عراقـی  رهبـران  از  برخـی 
مـا  کـه  آنهـا داد  بـه  را  آمریـکا  رئیس جمهـور 
کـرد  ایـن کشـور حملـه نظامـی خواهیـم  بـه 
را  صـدام  نظـام  و  می کنیـم  اشـغال  را  آن  و 
برمی داریـم و یـک حکومـت نظامی تشـکیل 
تـا فرآیندهـای بعـدی مهیـا شـود  می دهیـم 
خواهیـم  اسـتفاده  شـما  از  شـد  الزم  اگـر  و 
خیلـی  معـارض  رهبـران  بـرای  کار  ایـن  کـرد. 

بـود.  سـنگین 
ماننـد  بنگریـد  کـه  فرآینـد  هـر  در  شـما 

قانـون  انتخابـات،  دولـت،  شـکل گیری 
تـا  بـود  ایـن  به دنبـال  آمریـکا  و...  اساسـی 
خیلـی  کـه  کنـد  امضـا  را  امنیتـی  توافقنامـه 
آمریکایی هـا  کـه  متنـی  و  بـود  خطرنـاک 
اشـکال  سـه  دو  بودنـد  آورده  قـرارداد  در 
اسـتراتژیک داشـت؛ یکـی اینکـه حاکمیـت و 
سـیادت ملـت عـراق را در دسـت می گرفـت 
حاکـم  آمریـکا  هـوا،  و  زمیـن  عرصـه  در  و 
می شـد. چـون در پیش نویـس آمریکایی هـا 
آمـده بـود کـه تشـخیص تهدیـد بـا آنهاسـت 
آنهـا بـا تهدیـد مقابلـه خواهنـد کـرد. ایـن  و 
بـود.  همسـایه ها  بـرای  تهدیـد  بزرگ تریـن 

مشابه کاری که در افغانستان کردند. 
در  آمریـکا  از خیانت هـا و جنایت هـای  یکـی 
افغانسـتان همیـن بـود کـه حاکمیـت ملـی 
افغانسـتان را زیـر سـوال بـرد و این می تواند 
مشکل سـاز  همسـایه  کشـورهای  بـرای 

باشـد. 
بـود.  کاپیتوالسـیون  قانـون   ، دیگـر مسـاله 
قانـون آمریـکا ایـن اسـت کـه همـه سـربازان 
ج بایـد مصونیـت دیپلماتیـک و  آنهـا در خـار
هـم  موضـوع  ایـن  باشـند.  داشـته  قضایـی 
سـوال  زیـر  را  عـراق  دادگاه هـای  و  سـیادت 

می بـرد. 
در عـراق در ایـن زمینـه کار خیلـی سـنگینی 
ایـن  عـراق  کردنـد.  مخالفـت  آن  بـا  کـه  شـد 
مفـاد را امضـا نکـرد و به همیـن خاطر قانون 
بمانـد؛  کـه  نمی دهـد  اجـازه  آمریـکا  داخلـی 
ضمـن اینکـه ارتـش آمریـکا دچار فرسـودگی 
و آسـیب های شـدید شـد و تعـداد سـربازان 
آمریکایـی کـه دچـار مشـکالت روانـی شـدند 

خیلـی زیـاد اسـت. 
بـه  کمـک  بهانـه  بـه  آمریکایی هـا  اینکـه 
شـدند،  ایـران  بـه  متوسـل  عـراق،  امنیـت 
از  خودشـان  نجـات  بـرای  آن  از  بخشـی 

بودنـد.  کـرده  ایجـاد  کـه  بـود  باتالقـی 
امـا از طـرف ایـران، تقریبـا می تـوان گفـت تـا 
امـروز در همـه پرونده ها، جمهوری اسـالمی 
در کنـار ملـت، رهبـران و مراجـع دینـی عـراق 
می یافـت،  ادامـه  اشـغال  ایـن  اگـر  و  بـوده 
حاکمیـت  و  سـیادت  و  اسـتقالل  از  دیگـر 
به صراحـت  بایـد  نبـود.  خبـری  عـراق  ملـی 
گفـت کـه جمهـوری اسـالمی در کنـار ملـت و 
رهبـران عـراق، بـه دفع این خطـر بزرگ کمک 

کـرد. 
خطـر  همیـن  مثـل  دیگـر  موضوعـات  در 
گروه هـای تکفیری افراطی و تروریسـتی نظیر 
بگیـرد  را  پایتخـت  تـا  بـود  آمـده  کـه  داعـش 
جمهـوری  بـاز  کنـد،  سـاقط  را  حکومـت  و 
اسـالمی در کنـار ایـن ملـت و رهبـران عـراق 
و مراجـع دینـی ایسـتاد و جلـوی خطـر تجزیـه 

گرفـت.  را  عـراق 
. جمهوری  در موضوع ُکردها هم همین طور
تجزیه طلبانـه  اقـدام  بـا  صراحتـا  اسـالمی 
آمریـکا  خواسـته  کـه  ُکـرد  رهبـران  از  بعضـی 
و اسـرائیل بـود مخالفـت کـرد و در ایـن کار 

داشـت.  هـم  کامـل  صداقـت 

اعـام موضـع قاطـع سـردار سـلیمانی بـه   
ُکردهـا

مسـاله  همیـن  در  هـم  سـلیمانی  سـردار 
گسـترده ای  تاش هـای  به خصـوص 
برگـزار  ُکردهـا  بـا  زیـادی  جلسـات  و  داشـت 
چـه  درخصـوص  مشـخصا  می دانیـد  کـرد. 

می کردنـد؟  گفت وگـو  موضوعاتـی 
جریـان  رهبـران  بـا  مـا  شـهید  فرمانـده 
سـاعته  چنـد  گفت وگوهـای  تجزیه طلـب 
داشـت و صراحتـا بـه آنهـا گفـت کـه ایـن کار 
بـه مصلحـت ُکردهـا و اسـتقالل و تمامیـت 

نیسـت.  منطقـه  و  عـراق  ارضـی 
سیاسـی  مرزهـای  شـکل گیری  بـود  معتقـد 
بـر مبنـای قومیـت به معنـای تجزیـه منطقـه 
کردسـتان  فقـط  مسـاله  می گفـت  اسـت. 
منطقـه  کل  مسـاله  بلکـه  نیسـت،  عـراق 
ولـی  نیسـت  ایـن  منطقـه  اولویـت  و  اسـت 
را  گرفتیـم.  تصمیم مـان  دیگـر  گفتنـد  آنهـا 
حاج قاسـم بـه ایشـان گفـت مـن می خواهـم 
بـه بغـداد و ترکیـه بـروم، آیا در مقام دوسـت 
یـا  رهبـر  هیـچ  شـما؟  مقابـل  یـا  بـروم  شـما 

عملیات جرف الصخر 
جزء شاهکارهاست و 
خط شکست داعش از 
ع شد و بعد  همینجا شرو
از آن در منطقه التاجی 
جلوی پیشروی های داعش 
گرفته شد و عملیات های 
ع شد تا به  تهاجمی شرو
این وضعیت رسید. عنایت 
ائمه به حاج قاسم در این 
خدمات بود 
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شـخصیت سیاسـی را نمی بینیـد کـه اینقـدر 
صادقانـه و قاطـع صحبـت کنـد. 

رهبران کشـورهای منطقه و شـخصیت های 
عراقـی اعتـراف دارنـد کـه جمهـوری اسـالمی 
صـادق  می گویـد،  آنچـه  هـر  بـه  عمـل  در 
می گوینـد.  را  ایـن  هـم  االن  همیـن  اسـت. 
آمریـکا  بـه  گاهـی  کـه  برخـی  درحالی کـه 
اعتمـاد کردنـد دیدنـد کـه آمریـکا سـر بزنـگاه 

کـرد.  رهایشـان 
بـا  اسـالمی  جمهـوری  کـه   2003 سـال  از 
و  عـراق  صحنـه  بـه  حاج قاسـم  فرماندهـی 
منطقـه ورود کـرد، تاکنـون هـر روز مـا بـا یـک 
پدیـده مهـم روبـه رو بودیـم، از دولت سـازی 
و...  داعـش  تـا  گرفتـه  اساسـی  قانـون  و 
ایـن  همـه  به رغـم  و  مـدت  ایـن  طـول  در 
و  کمـک  بـه  اسـالمی  جمهـوری  اتفاقـات، 
همـکاری بـا دولـت، مـردم و شـخصیت های 
زیـادی  تالش هـای  و  داشـته  اهتمـام  عـراق 
همکاری هـای  تقویـت  و  توسـعه  درجهـت 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  دوجانبـه 

همکاری هـای  سـطح  کـه  داریـد  قبـول  ولـی 
مـا بـا عـراق بـه انـدازه تاش هایـی کـه انجـام 

نیسـت؟  داده ایـم، 
همکاری هـا  سـطح  امـروز  اسـت  درسـت 
در  امـا  نیسـت  مـا  ظرفیت هـای  تـراز  در 
گرفـت.  صـورت  زیـادی  تـالش  زمینـه  ایـن 
کـرد  تـالش  کـه  بـود  کشـوری  اولیـن  ایـران 
مثـل  کنـد  برقـرار  را  عـراق  زیرسـاخت های 
و  گاز  نـوری،  فیبـر  بـرق،  شـبکه  اتصـال 
توسـعه تعامـالت مردمـی امـا ایـن تالش هـا 

نیسـت.  کامـل 
وقتـی شـهرهای مذهبـی عراق هنـوز امنیت 
و  زمینـه  کـه  بـود  ایـن  مـا  تـالش  نداشـت، 
بسـتر بـرای حضـور زائـران دو کشـور فراهـم 
شـود  عمیق تـر  پیوندهـا  ایـن  هرچـه  شـود. 
و منافـع به هـم گـره بخـورد از حجـم تهدیـد 
بزرگـی  کارهـای  از  یکـی  و  می شـود  کاسـته 
سـال  چنـد  ایـن  طـول  در  حاج قاسـم  کـه 
انجـام داد، ارتبـاط و پیونـد نه تنهـا در سـطح 
سـوریه  و  ایـران  و  عـراق  بیـن  حاکمیـت 
و  سـطوح  همـه  در  پیونـد  بلکـه  ایـران،  و 
عرصه هـای حکومتـی، اجتماعـی، نخبگانی و 

بـود.  دانشـگاهی 
بحـث  شـیوخ  و  عشـایر  بـا  سـاعت ها 
می کردیـم تـا بیاینـد و ایـران را ببیننـد؛ زمانـی 
کـه هنـوز پروازهایمـان هـم راه نیفتـاده بـود. 
کردیـم.  کار  خیلـی  اجتماعـی  عرصه هـای  در 

کنیـم.  برقـرار  بـا مـردم پیونـد  می توانسـتیم 
عشـیره  در  عشـایر  و  شـیوخ  کـه  آنجایـی  از 
را  افـراد  ایـن  بودنـد،  مرجـع  گروه هـای  خـود 
مهـران  مـرز  تـا  را  آنهـا  و  می کردیـم  تشـویق 
بودنـد  نگـران  آنهـا  از  بعضـی  می آوردیـم. 
کـه اگـر وارد ایـران شـوند آنهـا را دسـتگیر و 

می کننـد.  اعـدام 
حداقـل در طـول 4 قـرن، از زمـان حکومـت 
بی اعتمـادی  فرهنـگ  عـراق،  در  عثمانی هـا 
میـان دو کشـور وجـود داشـته اسـت و آنهـا 
ایـن  می دانسـتند.  خـود  دشـمن  را  ایـران 
فرهنـگ تـا زمـان رژیـم بعـث ادامـه داشـت 
از  بچه هـا  ذهـن  در  را  ایـران  بـا  دشـمنی  کـه 

بودنـد.  کـرده  شـروع  کودکسـتان 
آمـد اتبـاع دو کشـور هـم بـا  مسـاله رفـت و 
تعریـف  ذهنیـت  همیـن  بـا  مقابلـه  هـدف 
کـه  بودیـم  کـرده  تعییـن  عـدد  مـا  می شـد. 
رفـت و آمـد میان دو کشـور در سـال باید به 
مثـال 10 میلیون برسـد و تـالش کردیم تا ویزا 

را هـم برداریـم. 
امنیـت  منظـر  از  کـه  بـود  راهبـرد  یـک  ایـن 
را  مردمـی  تعامـالت  هرچـه  ملـی،  منافـع  و 
تهدیـدات  کنیـم،  مسـتحکم تر  و  بیشـتر 

می شـود.  کمتـر 

در  سـلیمانی  سـردار  مهـم  کارهـای  از  یکـی 
عـراق، مسـاله اربعیـن بـود کـه امروز بـه یکی 
ملـت  دو  پیونـد  نمادهـای  بزرگ تریـن  از 
ثار فراوانی دارد. چطور روی  تبدیل شـده و آ
آن  بـرای تحقـق  ع تمرکـز شـد و  ایـن موضـو
چـه کارهایـی صـورت گرفـت؟ چـون مسـاله 
به واسـطه  کـه  بـود  امنیتـی  طبیعتـا  اصلـی 
داعـش در ایـن سـال ها به خطر افتـاده بود. 
موضـوع فقـط اربعیـن نبـود. مسـاله داعش 
موضـوع اصلـی در عـراق و سـوریه بـود کـه به 

نیابـت از آمریـکا می جنگیـد. 
مـردم  اینکـه  دلیـل  یـک  معتقـدم  مـن 
حاج قاسـم  از  تجلیـل  مراسـم  در  اینچنیـن 
اباعبـداهلل  آقـا  عنایـت  کردنـد،  پیـدا  حضـور 
بـود  ابوالفضـل)ع(  حضـرت  و  الحسـین)ع( 
هم رزمـان  و  سـلیمانی  سـردار  اینکـه  بـرای 
شـهیدش راه اربعیـن حسـینی را بـاز کردنـد. 
از عملیـات جـرف الصخـر کـه شـروع کردنـد، 
حسـینی  اربعیـن  راهپیمایـی  کـه  امـروز  تـا 
ثبـت جهانـی شـده، هـر سـاله بـر خیـل ایـن 
همایـش  ایـن  می شـود.  افـزوده  جمعیـت 
بـزرگ متعلـق فقـط بـه شـیعیان هم نیسـت 
شـرکت  آن  در  مذاهـب  و  ادیـان  همـه  از 

 . می کننـد
حسـینی،  اربعیـن  مسـیر  کـردن  بـاز  در 
امـام  و  داشـت  را  اول  نقـش  حاج قاسـم 
بـه  را  مـزدش  دنیـا  همیـن  در  حسـین)ع( 

داد.  ایشـان 
داعـش می خواسـت در عراق نظام سیاسـی 
از بیـن  را  و حکومـت شـیعه کـه حاکـم بـود 
ببـرد و خالفـت را بـه جایـش بگـذارد. درواقع 
آمریـکا به دنبـال ایـن بـود کـه داعـش بتواند 

کار را تمـام کنـد. 
در  داعـش  اساسـی  برنامه هـای  از  یکـی 
عتبـات  بـردن  بیـن  از  هـدف،  ایـن  تحقـق 
مقدسـه مثـل کربـال، نجـف و کاظمیـن بـود؛ 

کردنـد.  سـامرا  در  کـه  کارهایـی  شـبیه 
از  یکـی  آنجـا  در  عالیـات  عتبـات  وجـود 
دینـی  و  فرهنگـی  ظرفیت هـای  بزرگ تریـن 
ایـران اسـت و خـود  بـرای دو ملـت عـراق و 
ایـن فرهنـگ اهل بیـت، یکـی از دالیل اصلی 
برابـر  در  عـراق  در  توانسـتیم  مـا  کـه  بـود 

باشـیم.  موفـق  تروریسـم  پدیـده 
اولیـن جایـی کـه داعـش در آن ظهـور و بـروز 
آمریکایی هـا  کـه  بـود  مناطقـی  کـرد،  پیـدا 
یکـی  در  یعنـی  داشـتند  حضـور  ابتـدا  در 
مناطـق  سـخت ترین  و  پیچیده تریـن  از 
در  هـم  الصخـر  جـرف  کـه  کربـال  بـه  نزدیـک 
ایـن مناطـق اسـت و کسـی جـرأت نمی کنـد 

شـود.  رد  آنجـا  از 
گرفـت.  قـرار  کانـون مـورد هـدف  ایـن  ابتـدا 
اینجـا  در  اربعیـن  مسـیر  تهدیـد  بزرگ تریـن 
بـود کـه اگـر شکسـته می شـد راه هـای دیگـر 

را هـم بـاز می کـرد. 
عملیـات جـرف الصخر جزء شاهکارهاسـت 
و خـط شکسـت داعـش از همینجـا شـروع 
التاجـی جلـوی  آن در منطقـه  از  شـد و بعـد 
و  شـد  گرفتـه  داعـش  پیشـروی های 
عملیات هـای تهاجمی شـروع شـد تـا به این 
وضعیـت رسـید. عنایـت ائمه به حاج قاسـم 

بـود. ایـن خدمـات  در 
 

ادای  بـرای  »کاراکاس«  در  کیلومتـری   
حاج قاسـم بـه  احتـرام 

اگـر شـما بخواهیـد درخصـوص ویژگی هـای 
مدیریتـی  و  شـخصیتی  صفـات  و  فـردی 
اشـاره  نمونـه  چنـد  بـه  سـلیمانی  سـردار 
بقیـه  از  را  خصوصیـات  کـدام  کنیـد، 

می بینیـد؟  برجسـته تر 
حاج قاسـم،  فـردی  ویژگی هـای  از  یکـی 
همیـن خدماتـی اسـت کـه بـه اسـالم، قـرآن، 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

بـا  ائمه اطهـار و جامعـه بشـریت در مقابلـه 
کـرد.  تروریسـم 

به نظـرم بایـد از ایـن منظـر بـه موضـوع نـگاه 
در  انـدازه  ایـن  کـه چـه شـد حاج قاسـم  کـرد 

ح شـد؟  سـطح ایـران، منطقـه و دنیـا مطـر
آمریـکای  در  اسـت.  حقیقـت  یـک  ایـن 
التیـن، مراسـم تجلیلـی کـه بـرای حاج قاسـم 
در  مـردم  مثـال  نبـود.  کردنـی  بـاور  گرفتنـد 
سـفارتخانه  جلـوی  سـاعت ها  کاراکاس 
ایران ایسـتادند و صف کیلومتری کشـیدند 
تـا ادای احتـرام کننـد و دفتـر یادبـود را امضـا 
بعـد  روز  چنـد  تـا  مناطـق  برخـی  در  کننـد. 
ایـن  کـه  کردنـد  برگـزار  مراسـم  شـهادت  از 

اسـت.  خداونـد  عنایـت 
شـهید  حاج قاسـم  کـه  بـود  ایـن  آنهـا   تلقـی 
تروریسـم  به دسـت  کـه  اسـت  بشـریت  راه 
بین الملـل یعنـی دولـت آمریـکا تـرور شـد و 
حاج قاسم کسی بود که به بشریت خدمت 
می کـرد. ایـن نگاه مردم ونزوئالسـت و بنده 

بـا ایـن افـراد مواجـه بـودم کـه می گویـم. 

جامعـه  سـلیمانی  شـهید  خـون  ایـران،  در 
قـرار داد و همبسـتگی  تاثیـر خـود  را تحـت 
پیکـر  تشـییع  مراسـم  کـرد.  ایجـاد  اتحـاد  و 
در  جاودانـه  حماسـه  یـک  خلـق  حاج قاسـم 
تاریـخ اسـت کـه نمونـه نـدارد. در عـراق هـم 

بـود.  همین گونـه 
سـلیمانی،  سـردار  پیکـر  تشـییع  حماسـه 
را  ملـت  خادمیـن  بـه  وفـاداری  و  بیعـت 
بعضـا  تشـییع  ایـن  در  مـی داد.  نشـان 
یـک  در  سـال   40 ایـن  در  شـاید  کـه  افـرادی 
و  آمدنـد  نکردنـد،  شـرکت  هـم  راهپیمایـی 

ریختنـد.  اشـک  حاج قاسـم  بـرای 
تاریـخ  در  کـه  بـود  رکـورد  یـک  واقعـه  ایـن 
از یـک فرمانـده  ثبـت شـد کـه چطـور مـردم 
کـه  نحـوی  بـه  کردنـد؛  تجلیـل  خـود  شـهید 
مقام معظم رهبـری آن روز را یکـی از ایـام اهلل 

کردنـد.  معرفـی 
و  خمینـی)ره(  امـام  مکتـب  در  حاج قاسـم 
حضرت آقـا پـرورش یافـت که همـان مکتب 
شـخصیتی  هیـچ  در  شـما  عاشوراسـت. 

نمی بینیـد؛  مقـدس  عنوان هـای  اینقـدر 
بـه  دشـمن  و  دوسـت  کـه  شـخصیتی 

می کننـد.  اعتـراف  بزرگـی اش 
سـردار سـلیمانی فقـط یـک فرمانـده نظامـی 
می فهمیـد  خـوب  هـم  را  سیاسـت  نبـود؛ 
بین الملـل  سیاسـت  از  درسـتی  درک  و 
را  اجتماعـی  و  فرهنگـی  عرصـه  داشـت. 
می شـناخت و تعامالتی که با مردم داشـت، 

بـود.  ایشـان  نـگاه  عمـق  بیانگـر 
و  تـوپ  بـا  کـه بخواهـد فقـط  نبـود  کسـی  او 
بگیـرد.  دشـمن  دسـت  از  را  منطقـه  تانـک 
اعتقـاد داشـت کـه بایـد بـا مـردم کار و زندگی 
ایشـان  می فرماینـد  حضرت آقـا  اینکـه  کـرد. 
حـال  درعیـن  و  بـود  جنگـی  فرمانـده  یـک 
را رعایـت می کـرد اولیـن خـط  حـدود شـرعی 
قرمـزش همیـن بـود کـه نبایـد به هـر قیمتی 

کار را پیـش بـرد. 
بـه  شـبانه  جنـگ،  میـدان  در  ایشـان  یکبـار 
خانـه  متروکـه ای رفـت و در آنجـا نمـاز خوانـد 
و روی کاغـذ نوشـت کـه مـن در اینجـا نمـاز 
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بـاش.  راضـی  خانـه  صاحـب  خوانـدم،  ای 
جنـگ  میـدان  در  فرمانـده  یـک  معمـوال 
ممکـن اسـت بـه ایـن مـوارد توجـه نداشـته 

باشـد. 
اهـل  و  خـدا  صالـح  عبـد  واقعـا  حاج قاسـم 
ذکـر و خداتـرس بـود. به دنبال نـام نبود و به 
»خودیـت«  کـه  نداشـت  »خـودی«  تعبیـری، 
داشـته باشـد. ایـن وعـده خداسـت کـه اگـر 
بـرای خـدا بـه دیـن خـدا خدمـت کردیـد، خدا 
محبـت شـما را در قلـوب مـردم و مومنیـن 

بـود.  این گونـه  حاج قاسـم  می انـدازد. 
و  شـهدا  بـه  سـلیمانی  سـردار  ارادت 
خـودش  کـه  بـود  طـوری  شـهدا  خانـواده 
وقـت  هـر  می دانسـت.  مدیـون  آنهـا  بـه  را 
وقتـی  بـرود،  کارش  محـل  بـه  می خواسـت 
وارد سـالن می شـد، راهرویـی کـه به سـمت 
عکـس  بـه  مزیـن  تمامـا  می رفـت  دفتـرش 
شـهدای دفـاع مقـدس، عـراق، افغانسـتان، 
بـود  و...  یمـن  فلسـطین،  سـوریه،  لبنـان، 
حالتـش  می شـد  راهـرو  ایـن  وارد  وقتـی  و 

می مانـد  آنجـا  دقیقـه  چنـد  می کـرد.  تغییـر 
را  آنهـا  عکـس  و  می کـرد  نجـوا  شـهدا  بـا  و 

 . سـید می بو
کـه  حاج قاسـم  ویژگی هـای  دیگـر  از 
اسـت،  مشـاهده  قابـل  حقیقـی  به معنـای 
والیت مـداری و ذوب شـدن در والیـت بـود. 
والیت پذیـری  کـه  داد  نشـان  به وضـوح  او 

چـه.  یعنـی 
فرماندهـی کـه 4 دهـه در صحنـه رزم بـوده، 
کسـی   ، پرافتخـار و  سـنگین  کارنامـه  آن  بـا 
رئیس جمهـور  بـا  مسـکو  در  رفتـه  کـه 
ابرقدرت هـا  تـراز  در  و  کـرده  روسـیه مذاکـره 
کـه ولـی  ببینـد  نقش آفرینـی داشـته، وقتـی 
فقیـه در موضوعـی، نظـر دیگـری دارد، انـگار 
دیگـر هیـچ نظـری نبـوده اسـت. تمـام هـم و 
غمـش ایـن اسـت که نظـر رهبری اجرا شـود 

را بسـیج می کـرد.  کار همـه  ایـن  بـرای  و 
کـه  بـود  ایـن  تکلیـف  بـه  حاج قاسـم  نـگاه 
در  و  سـخنرانی ها  در  می گویـد.  چـه  والیـت 
نوشـته هایش بـه همـه توصیـه می کنـد کـه 
والیـت  مسـاله  اسـالمی  جمهـوری  مسـاله 

می خـورد.  جاللـه  قسـم  آن  بـرای  و  اسـت 
والیت مـدار  انسـان  یـک  عملـی  مصـداق  او 
بـود و افـراد اینچنینـی زیـاد نیسـتند و حتمـا 
سیدحسـن  دیگـرش  مصادیـق  از  یکـی 
نصـراهلل اسـت کـه مـرد الهـی و ذخیـره الهـی 
اسـت و دقیقـا همیـن نـگاه را دارد کـه حتـی 
آقـا را بـرای خـود تکلیـف می دانـد.  تمایـالت 

کارنامـه  کمـی در بیـان  کـه شـاید  یـک نکتـه 
سـردار سـلیمانی و نیـروی قـدس و در یـک 
می مانـد،  مغفـول  »نظـام«   ، کلی تـر شـکل 
بـه مسـاله منافـع ملـی اسـت. یعنـی  توجـه 
و  اهـداف  کـه  می کننـد  القـا  اینطـور  برخـی 
برنامه هـا خیلـی بـا منافـع ملـی پیوند نـدارد. 
پیونـد  ایـن  نـه،  اگـر  اسـت؟  همینطـور  آیـا 

اسـت؟  شـده  تعریـف  چطـور 
عملکـرد  در  مهـم  مسـاله  یـک  اصـال 
مصالـح  بـا  ملـی  منافـع  امتـزاج  حاج قاسـم 
مسـلمان  ملت هـای  از  مـا  اسـت.  اسـالمی 
حمایـت کردیـم امـا از منافـع ملـی هـم غافـل 
داعـش  اگـر  کـه  کنیـد  نـگاه  شـما  نشـدیم. 
مـا  ملـت  سـر  بـر  چـه  بـود،  شـده  موفـق 

 . مـد می آ
کارهـا  همیـن  می شـد،  موفـق  داعـش  اگـر 
امـکان  و  مـی داد  انجـام  مـا  ملـت  علیـه  را 
هـر  یـا  اروپـا  در  حتـی  را  خطـر  ایـن  داشـت 
کنـد.  ایجـاد  هـم  جهـان  از  دیگـری  نقطـه 
امنیتـی،  نظامـی،  روانـی،  تبلیغاتـی،  قـدرت 

انسـانی و مالـی داعـش بیـش از حـد بـود و 
گرفـت.  را  رویـه  ایـن  جلـوی  حاج قاسـم 

یقینـا اگـر آمریـکا در عـراق شکسـت نخورده 
می کـرد.  تحمیـل  مـا  بـه  را  جنـگ  بـود، 
حاج قاسـم  می فرمایـد  حضرت آقـا  اینکـه 
سـر  از  را  جنـگ  سـایه  شـهدا،  مجاهـدت  و 
امنیـت  اسـت.  حقیقـت  یـک  برداشـت،  مـا 
داخلـی به دسـت سـردار سـلیمانی و امثـال 

شـد.  محقـق  ایشـان 
خطـوط  خطرناک تریـن  8سـاله،  جنـگ  در 
بـود.  حاج قاسـم  لشـکر  دسـت  در  جبهـه 
بـا  مقابلـه  و  سیستان وبلوچسـتان  در 
اشـرار دیدیـم کـه چطـور عمـل کـرد. همزمان 
و  زمیـن  برایشـان  می جنگیـد،  آنهـا  بـا  کـه 
و  کننـد  کشـاورزی  تـا  می گرفـت  آب  چـاه 
از ایـن افـراد به خاطـر  اعتقـاد داشـت خیلـی 
آورده انـد.  رو  کار  ایـن  بـه  فقـر  و  تنگدسـتی 
در یـک کالم، ایشـان هـم منطقـه را از خطـر 
تجزیـه رهانـد و هـم خطـر جنـگ و تروریسـم 

را از سـر ملـت ایـران دور کـرد. 

اصلـی  شـاخص  و  نمـاد  سـلیمانی  سـردار 
بیشـترین  یقینـا  و  بـود  مقاومـت  جبهـه 
آن  انسـجام  و  شـکل دهی  در  را  نقـش 
به لحـاظ  دیگـر  نمـاد  ایـن  حـاال  داشـت. 
شـما  نیسـت.  مـا  میـان  در  فیزیکـی 
پـس  دوران  در  مقاومـت  جبهـه  وضعیـت 
می کنیـد؟  ارزیابـی  چطـور  را  حاج قاسـم  از 
آیـا ایـن فقـدان روی ایـن جبهـه تاثیـر منفـی 

اسـت؟  نگذاشـته 
خـون  بـرکات  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
باالتـر اسـت.  او  از حیـات  امـروز  حاج قاسـم 
خـون او و دیگـر شـهدای همراهـش ازجمله 
شـهید ابومهـدی باعـث شـد مـوج میلیونـی 
در عـراق شـکل بگیـرد و بالفاصله پارلمان و 
مجلـس نـواب عـراق رأی اخـراج آمریکایی ها 

را داد. 
آمریـکا  منافـق  چهـره  از  پـرده  خـون  ایـن 
برداشـت تـا همـه ببیننـد کـه آمریـکا نه تنهـا 
خـودش  بلکـه  نیسـت،  تروریسـم  دشـمن 

اسـت.  تـرور  نمـاد 
ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه در دنیـا بگوینـد 
آمریـکا رهبـر مبـارزه بـا تروریسـم را تـرور کـرد. 
مقاومـت،  جبهـه  آینـده  درخصـوص  امـا 
نقشـی  جبهـه  ایـن  تقویـت  در  حاج قاسـم 
بی بدیـل داشـت. امـروز چـه آمریـکا بخواهد 
نظام منـد  مقاومـت  جبهـه  نخواهـد،  چـه  و 
شـده و این گونـه نیسـت کـه در نبـود سـردار 
سـلیمانی خیمـه مقاومـت از هم بپاشـد. ما 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

امـروز هیـچ تزلزلـی در مقاومـت فلسـطین، 
آنهـا  برعکـس،  و  نمی بینیـم  یمـن  و  لبنـان 

شـده اند.  هـم  مقاوم تـر 
یکـی از خصوصیـات حاج قاسـم همیـن بـود 
کـه فرهنـگ مقاومت را بـه دیگران منتقل و 
آنهـا را بـا هـم هماهنـگ کرد. امـروز می بینید 
و...  سـوریه  یمـن،  لبنـان،  بیـن  پیونـد  ایـن 

ایجـاد شـده اسـت. 
و  داد  خـون  سـوریه  در  حـزب اهلل 
یافتنـد.  حضـور  عـراق  در  فرماندهان شـان 
جبهـه  امـروز  کـه  اسـت  ایـن  مفهومـش 
مقاومت به یک قدرت تبدیل شده و چون 
پایه هـای مردمـی و ایمانـی دارد، مسـتحکم 
ایـن  شـکل گیری  در  حاج قاسـم  و  اسـت 

داشـت.  را  اصلـی  نقـش  نظـام 
آمریکایی هـا سـعی دارنـد بـا عملیـات  البتـه 
روانـی، خـالف ایـن را القـا کننـد کـه می طلبـد 

مـا هوشـیاری بیشـتری داشـته باشـیم.
 

سـردار  تـرور  بـرای  را  عـراق  آمریـکا  چـرا 
سـلیمانی انتخـاب کـرد؟ آنهـا بـا ایـن تـرور در 
خـاک عـراق چـه هدفـی را دنبـال می کردنـد و 

رسـیدند؟  آن  بـه  انـدازه  چـه  تـا 

ح تـرور سـردار  بـاور بنـده ایـن اسـت کـه طـر
سـلیمانی توسـط آمریـکا و صهیونیسـت ها 
مربـوط بـه االن نبـود هرچنـد در ایـن مقطـع 
کار  ایـن  بـرای  را  عـراق  چـرا  اینکـه  داد.  خ  ر
انتخـاب کردنـد، با همان محاسـبات جاهلی 

بـود.  آمریکایـی 
آمریکایی هـا فکـر می کردنـد کـه اگر ما سـردار 
در  بتوانیـم  و  بزنیـم  عـراق  در  را  سـلیمانی 
خـود  کار  حسـاب  مقاومـت  بمانیـم،  آنجـا 
کل  در  عـراق  جایـگاه  چـون  کـرد؛  خواهـد  را 

اسـت.  اثرگـذار  منطقـه  تحـوالت 
اتفـاق  ایـن  اگـر  کـه  بـود  ایـن  آمریـکا  گمـان 
کار سـوریه، لبنـان و  بیفتـد و موفـق شـود، 
دیگران هم سـاخته اسـت. این همان نگاه 
غلطـی اسـت کـه آمریکایی هـا در طـول چنـد 
سـال نسـبت بـه انقـالب اسـالمی و نظـام مـا 

هـم داشـتند. 
هـم  دیگـر  اسـتراتژیک  اشـتباه  یـک  آمریـکا 
منافـع  مسـیر  در  کـه  اسـت  ایـن  آن  و  دارد 
نامشـروع خـود هیچ وقـت منافـع ملت هـا را 
نمی بینـد و از همیـن جـا هم ضربه می خورد. 

بی مهابـا  تانکـش  و  تـوپ  بـا  می کنـد  تصـور 
جلـودارش  کسـی  و  مـی رود  جلـو  و  می زنـد 

نیسـت و بـا همیـن نـگاه عمـل می کنـد. 
عقالنیـت  بـا  فقـط  افغانسـتان  در  مثـال 
را  دیگـران  مسـائل  و  می نگـرد  ابـزاری 
نمی بینـد و در برابـر آنهـا صف آرایـی می کنـد. 
تحـت  بزنـد،  را  طالبـان  می خواسـت  وقتـی 
تشـویق  بـه  شـروع  ملـی  قهرمانـان  عنـوان 
خواسـت  حکومـت  وقتـی  کـرد؛  مجاهدیـن 
نداریـد  حـق  گفـت  آنهـا  بـه  شـود  تشـکیل 
نامیـد.  جنگ سـاالر  را  آنهـا  و  کنیـد  دخالـت 
افغانـی  مجاهـد  کنیـد  حسـاب  شـما  حـاال 
شـوروی  خ  سـر ارتـش  تجـاوز  دوره  در  کـه 
و  شـده  سـفید  محاسـنش  و  جنگیـده 
می بینـد آمریـکا دارد ایـن کار را بـا او می کنـد، 
هـم  عـراق  در  نمی ایسـتد؟  برابـرش  در  آیـا 
این گونه اسـت و یکی از خیانت های آمریکا 
دولت هـای  نمی گـذارد  کـه  اسـت  همیـن 
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قـوی و ارتـش ملـی و حرفـه ای کـه مجاهـدان 
بگیـرد.  شـکل  هسـتند،  آنهـا  در 

فرهنگـی  هنجارهـای  و  ملـی  منافـع  آمریـکا 
در  اینکـه  نمی بینـد.  را  کشـورها  اجتماعـی  و 
می گویـد  سـربازانش  بـه  نظامـی  آموزه هـای 
را  متوحـش  جامعـه  یـک  می رویـم  داریـم 
می دهـد  اجـازه  او  بـه  یعنـی  کنیـم،  متمـدن 
هـر جنایتـی بکنـد. بـرای اینها جبهـه معارض 

می کنـد.  درسـت 
اگر حاج قاسـم و ابومهدی را در عراق می زند 
می گوینـد  همـه  کـه  اسـت  ایـن  تصـورش 

حاج قاسـم را زد، مـا کـه جـای خـود داریـم. 
، در بغـداد عملیـات روانـی  بعـد از ایـن تـرور
عظیمـی راه انداختنـد کـه فرماندهـان حشـد 
را  مقاومـت  گروه هـای  سـران  و  الشـعبی 

می کننـد.  اعـدام  و  می گیرنـد 
آمریـکا فکـر می کـرد بـا زدن و عملیـات روانـی 

در  را  اوضـاع  می توانـد  بعـدی  اقدامـات  و 
موجـی  امـا  دهـد  تغییـر  خـود  به نفـع  عـراق 
راه  بـه  خون هـا  ایـن  و  شـهادت  ایـن  کـه 
انداخـت و تظاهـرات میلیونـی ای کـه انجـام 

زد.  به هـم  را  محاسبات شـان  شـد، 
می کنـد  را  کار  ایـن  دارد  وقتـی  آمریـکا 
عـراق( می دانـد  در  )تـرور سـردار سـلیمانی 
امـا  می کنـد  نقـض  را  عـراق  ملـی  حاکمیـت 
تصمیـم  کـه  هسـتم  مـن  ایـن  می گویـد 

 . م می گیـر
و  اسـت  پیچیـده  کشـور  یـک  عـراق 
دقیـق  آن  در  آمریکایی هـا  محاسـبات 
آنهـا  کـردم،  عـرض  اینکـه  ضمـن  نیسـت، 
منافـع  بـا  را  خودشـان  منافـع  هیـچ گاه 

نزده انـد.  گـره  ملت هـا 
توفیقـات  از  یکـی  مقابـل،  طـرف  در  ولـی 
یکدیگـر  بـا  ملـت  دو  کـه  اسـت  ایـن  مـا 

منافـع  بـا  مـا  منافـع  و  هسـتند  همجنـس 
نیـز  تهدیدات مـان  و  اسـت  مشـترک  عـراق 
سیاسـت  اسـت.  مشـترک  و  به هـم  شـبیه 
ثبـات،  سیاسـت  اول  از  اسـالمی  جمهـوری 
دفـع  و  ملـی  حاکمیـت  حفـظ  اسـتقالل، 

بـود.  اشـغالگری 
سـردار  تـرور  در  آمریکایی هـا  محاسـبه 
سـلیمانی غلـط بـود و جمهوری اسـالمی هم 
بالفاصلـه سـیلی خـود را زد. عـراق هـم اعـالم 
کـرد کـه آمریـکا حاکمیـت مـا را نقـض کـرده و 

آمـد.  آنهـا پیـش  مسـاله اخـراج 
دسـتاوردهای  بـر  بایـد  مـا  اینکـه  آخـر  کالم 
شـهدایمان پافشـاری و آنهـا را تثبیـت کنیـم 
و بدانیـم کـه دشـمن شکسـت خـورده امـا 
مأیـوس نشـده اسـت. مـا بـرای تحقـق ایـن 
اهداف باید راه شـهدایی مثل حاج قاسـم را 

بـا قـدرت ادامـه دهیـم. 

قـرار  مـا  اختیـار  در  کـه  وقتـی  از  ممنـون 
 . یـد د ا د
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      گفتگو با سرلشکر موسوی:

 ورود نیروی هوایی ارتش 
به صحنه نبرد با اشاره حاج قاسم

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی در گفتگویی تفصیلی با پایگاه اطالع  
رسانی ارتش به تحلیل شخصیت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در اولین سالگرد شهادت ایشان به دست ارتش 

تروریستی آمریکا پرداخت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:
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 حاصل بـــذری که حاج قاســـم در منطقه 
رژیـــم  و  ســـلطه  نظـــام  نابـــودی  پاشـــید 

اســـت صهیونیســـتی 

در  را  وقـت  ایـن  کـه  امیـر  شـما  از  تشـکر  بـا 
اختیـار مـا قرار دادیـد و قبول زحمـت کردید 
کـه در خدمتتـان باشـیم. بـا توجـه بـه اینکه  
شـهید  سـردار  شـهادت  سـالگرد  ایـام  در 
اجـازه  اگـر  هسـتیم،  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
ع کنیـم کـه آشـنایی  بفرماییـد از اینجـا شـرو
شـما بـا حـاج قاسـم سـلیمانی از چـه زمانـی 
عزیـز  هـردو  اینکـه  بـه  باتوجـه  شـد؟  ع  شـرو
مسـلح  نیروهـای  باسـابقه  فرماندهـان  از 

 . هسـتید
سـری  یـک  الرحیـم.  الرحمـن  بسـم اهلل 
مقـدس  دفـاع  دوران  در  کـه  آشـنایی هایی 
و  هسـت  خـودش  سـرجای  شـده  ایجـاد 
نیروهـای  در  اکنـون  کـه  مسـئوالنی  بیشـتر 
در  را  همدیگـر  بـار  یـک  هسـتند  مسـلح 
زمـان  آن  برنامه هـای  و  جنـگ  دوران 
دیده انـد، امـا شـناخت رسـمی و نزدیـک مـا 
 سـال 84 می شـد و دورانی 

ً
مربـوط بـه حدودا

کـه مـن رئیـس سـتاد مشـترک ارتـش شـدم 
سـپاه  قـدس  نیـروی  فرمانـده  ایشـان  و 
پاسـداران بودنـد و در شـوراهای فرماندهـی 
سـتادکل  در  فرماندهـان  کـه  جلسـاتی  و 
باهـم  و  می دیدیـم  را  همدیگـر  داشـتند، 
تبـادل نظـر و صحبت هـای معمـول نظامـی 

می کردیـم.

عملکـرد  دربـاره  کـه  موضوعاتـی  از  یکـی 
فرماندهـی  دوران  در  سـلیمانی  سـردار 
ح می شـود، ایـن بـود کـه  نیـروی قـدس مطـر
بیشـتر  ایـران  اسـتراتژیک  عمـق  و  اهمیـت 
خودمـان  مرزهـای  در  زمانـی  اگـر  و  شـد 
می جنگیدیـم امـا االن دور از مرزهـا ایـن کار 
را می کنیـم و یـک اقـدام عاقانه در نیروهای 
کننـد.   کـه تهدیـد را دور  مسـلح ایـن اسـت 
چطـور  مسـئله  ایـن  در  را  ایشـان  نقـش 

؟ می بینیـد
اینکـه شـما فرمودیـد، یـک بخشـی از نقـش 
سـردار سـلیمانی در منطقـه اسـت. شـهید 
از  عمیـق  و  درسـت  درک  یـک  بـا  سـلیمانی 
فرمانـده  تدابیـر  و  اسـالمی  انقـالب  اهـداف 
روبـه روی  را  اقـدام  میـدان  قـوا،  کل  معظـم 
ایـن  در  عمـل  بـرای  و  می دیـد  خـودش 
میدان اقدام، طراحی کرد و وارد صحنه شـد 

کـرد. عملیاتـی  را  ح هـا  طر و 

منطقـه  در  را  بـذری  یـک  سـلیمانی  سـردار 
ظلـم  از  کـه  انسـان هایی  همـه  و  کاشـت 
صهیونیسـتی  رژیـم  شـرارت  و  سـلطه  نظـام 
بـه تنـگ آمـده بودنـد دور یـک پرچـم جمـع 
کـرد، بـدون آنکـه آنهـا را بـه ارتش یک کشـور 
وابسـته کنـد و پرچمـداری را هـم بـه دسـت 
منطقـه  در  را  بـذر  ایـن  او  داد.  خودشـان 
پاشـید و آبیـاری کـرد و امـروز آن بـذر بـه یـک 
درخـت تنومنـد تبدیـل شـده کـه حاصل  آن 
اضمحـالل  و  سـلطه  نظـام  فروپاشـی  قطعـا 

بـود. خواهـد  صهیونیسـتی  رژیـم 
نظـام  کـه  راهبـردی  سـنگین  شکسـت های 
عملکـرد  از  آمریـکا  سـرکردگی  بـه  سـلطه 
ایـن  مویـد  خـورده،  سـلیمانی  سـردار 
ادعاسـت کـه ایشـان یـک تغییـر راهبـردی بر 
کل منطقـه صـورت دادنـد کـه بعدهـا آثار آن 

می شـود. معلـوم 

ســـرازیری  در  صهیونیســـتی  رژیـــم   
اســـت اضمحـــال 

تـوکل  بـا  ایشـان  کـه  بـود  ایـن  مهـم  نکتـه 
به خـدا موفـق شـد پیچیده تریـن ترفندهـای 
رژیم های شـیطانی را نقش بر آب کند و آنها 
را شکسـت دهـد. یـک مقـداری اگـر در نحوه 
و  آوردن  میـدان  بـه  سـازماندهی  و  طراحـی 
مطالعـه  داعـش  سـازماندهی  و  مدیریـت 
تاریـخ  در  تنهـا  نـه  کـه  می رسـد  بنظـر  کنیـم، 
ایـن  بـه  تاریـخ مـا گروهـی  ، بلکـه در  معاصـر
پیچیدگـی نداریـم کـه همـه صاحبـان قدرت، 
بـا  المللـی  بیـن  زرادخانه هـای  و  سیاسـت 
بـرای  فرهنگـی  بخش هـای  حتـی  بکارگیـری 
چیـزی کـه ضـد ارزش و ضـد فرهنـگ اسـت، 
بـه میـدان بیاینـد و بخواهنـد تمـام ترتیبـات 
فرهنگـی، سیاسـی، اعتقـادی منطقـه را بهـم 
بریزنـد و منطقـه را آنطـور کننـد کـه مـورد نظر 

اسـت. خودشـان 
امـا یـک نفـر مثـل سـردار سـلیمانی حرکـت 
کـرد و بـا کمـک و اسـتفاده از همـان گروه هـا 
ترفنـد  ایـن  و  آمـد  میـدان  بـه  گفتـم،  کـه 
شکسـت هایی  داد.  شکسـت  را  پیچیـده 
کـه نظـام سـلطه بـه سـرکردگی آمریـکا و رژیـم 
جبـران  قابـل  اصـال  خـورده  صهیونیسـتی 
نیسـت و دیگـر نمی تواننـد بـه مواضعـی کـه 
از آن عقب رفتند، دوباره برگردند. برگشـتن 
پیـش  و بیسـت سـال  بـه ده سـال  آمریـکا 
اضمحـالل  مسـیر  و  نـدارد  امـکان  اصـال 
و  اسـت  سـرازیری  در  صهیونیسـتی  رژیـم 
نمی توانـد دوبـاره وارد سـرباالیی شـود. ایـن 

داد. انجـام  سـلیمانی  شـهید  را  بـزرگ  کار 
یـک رهبرانـی مثـل حضـرت  بـا  انقالبـی  یـک 
مثـل  کشـوری  یـک  و  آقـا  حضـرت  و  امـام 
ایـران و ملتـی مثـل ملـت مـا و دانشـگاهی 
ماننـد دانشـگاه دفـاع مقدس می توانسـت 
انسـانی در تراز جهانی برای چنین ماموریت 
یـک  ایشـان  بنابرایـن  کنـد.  معرفـی  بزرگـی 
دفـاع  تربیت شـده ی  ارزنـده ی  شـخصیت 

بـود. مقـدس 
و  کردنـد  بزرگـی  خیلـی  اشـتباه  آمریکایی هـا 
در روزهای اول بعد از شـهادت ایشـان هم، 
را زیـاد شـنیدیم کـه »شـهید  ایـن مضمـون 
آمریکایی هـا  بـرای  هراسـش  سـلیمانی« 
ایـن  اسـت.  بیشـتر  سـلیمانی«  »سـردار  از 
ایـن  بـا  آنهـا  اسـت.  درسـتی  حـرف  حـرف، 
و  شکسـتند  را  آیینـه ای  غیرعاقالنـه  کار 
ئینـه   آ هـزاران  تکثیـر  مقدمـه  خودشـان 
رژیـم  ضـد  آنهـا  همـه  کـه  کردنـد  فراهـم  را 

بـود. خواهنـد  صهیونیسـتی  نامشـروع 

 هدف داعش، ایران بود

اشـاره  داعـش  بـه  صحبت هایتـان  در  شـما 
تهدیـد  داعـش  هـداف  از  یکـی  کردیـد.  
جمهـوری  ارضـی  تمامیـت  و  امنیـت 
اسـامی بـود و حتـی بـه نزدیـک مرزهـای مـا 
آمدنـد. شـما بعنـوان یـک فـرد نظامـی  هـم 
باتجربـه، چقـدر این پدیده را بـرای جمهوری 

می دانیـد؟ خطرنـاک  منطقـه  و  اسـامی 
در زمـان حضـور نحـس آنهـا، مردم بـه اندازه 
الزم خطرشـان را احسـاس کردند که چگونه 
روش هایـی  چـه  بـا  و  هسـتند  موجوداتـی 
اهـداف خـود را پیـش می بردنـد و بغضـی کـه 

نسـبت بـه ایرانی هـا داشـتند را فهمیدنـد.
در ایـن ماجـرا -اگرچـه شـروعش از سـوریه و 
عـراق بـود، امـا- مثـل بسـیاری از توطئه هـا، 
غیـرت  ایـن  بـود.  ایرانـی  و  ایـران  هدفشـان 
ایرانـی و ایـن ایسـتادگی ایرانـی و ایسـتادگی 
الهـام بخشـی کـه ملت ایـران دارد، برایشـان 
پـای  روی  کـه  ملتـی  یـک  اسـت.  خطرنـاک 
از  توانایی هـای خـودش  بـر  بـا تکیـه  و  خـود 
زنـدان نظـام سـلطه بیـرون آمـده و بزرگترین 
بـه  اگـر  اسـت،  شـده  سـلطه  نظـام  دشـمن 
اهدافـش برسـد، نتیجـه آن، پایـان کار نظـام 
تولیـد  از  هـدف  پـس  بـود،  خواهـد  سـلطه 

بـود. اسـالمی  جمهـوری  داعـش، 
آئین نامه هـای  همچنیـن  و  مـا  دیـن  تاکیـد 
نظامـی مـا می گویـد کـه اگـر بگذاریم دشـمن 
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دینـی،  مبانـی  طبـق  بیایـد،  خانـه  آسـتانه  تـا 
قطعـا ذلیـل خواهیـم شـد. اگـر قبـل از ورود 
خیلـی  گرفتیـم  را  جلویـش  خانـه  حریـم  بـه 
او  بـا  خانـه  درون  اینکـه  تـا  اسـت  راحت تـر 
کـه  راهبـردی  مسـائل  از  غ  فـار بجنگیـم. 
نظامـی  و  اعتقـادی  سیاسـی،  جنبه هـای 
دقیق تریـن  و  عاقالنه تریـن  ایـن  داشـت، 
کار بـود کـه ایـن پدیـده در نقطه شـروع خود 
نزدیـک  مـا  مرزهـای  بـه  تـا  شـود  سـرکوب 
 30  ،20 حـدود  تـا  دوبـار  یکـی  البتـه  نشـوند. 
امـا  شـدند  نزدیـک  مـا  مرزهـای  کیلومتـری 
بـا شـدت برخـورد شـد و دور شـدند امـا کار 
در  کـه  بـود  ایـن  عاقالنـه  و  درسـت  دقیـق، 

شـویم. درگیـر  آنهـا  بـا   نقطـه  دورتریـن 
سـردار سـلیمانی ضمـن نجـات مـردم عـراق 
ایـن  شـّر  داعـش،  شـر  از  سـوریه  ملـت  و 
اگـر  کـرد.  کـم  ایـران  مـردم  سـر  از  را  خطـر 
کشـور مـا می گذاشـتند،  بـه  را  پایشـان  آنهـا 
بیشـتر  مراتـب  بـه  وحشی گری هایشـان 
انجـام  دیگـر  کشـورهای  در  کـه  بـود  آنـی  از 

دادنـد.

 جاذبـه حـاج قاسـم در حداکثـر ممکـن و 
دافعـه او در حداقـل الزم بـود

شـخصیت  بـه  مصاحبـه  ابتـدای  در  شـما 
افـکار  کردیـد.  اشـاره  قاسـم  حـاج  مدیریتـی 
نظامـی  و  حماسـی  ابعـاد  بیشـتر  عمومـی 
ایشـان را دیـده اسـت امـا این سـوال مهمی 
اسـت کـه ایشـان چطـور عرصـه را مدیریـت 
کشـورهای  از  مقاومـت  جبهـه  در  و  کـرد 
مختلـف، آدم هـا را دور هم جمع کرد؟ چراکه 
فرهنگ هـای  شـناخت  نیازمنـد  کار  ایـن 

اسـت. مختلـف 
ایـن نمونـه فقـط از ایـران و دانشـگاه دفـاع 
مقـدس برمی آیـد. مـا شـخصیت های بـزرگ 
نظامـی و سیاسـی در طـول تاریـخ داریـم کـه 
و  بودنـد  هـم  احتـرام  قابـل  خیلی هایشـان 
ملت  هایشـان هـم بـه آنهـا افتخـار می کننـد، 
را  خصوصیـات  ایـن  مجمـوع  کـه  کسـی  امـا 
داشـته باشـد کمتـر سـراغ داریـم. یـک فردی 
که با آن اشراف راهبردی و اشراف اطالعاتی  
دارد،  دسـت  در  کـه  نیرویـی  آن  بـا  و  دقیـق 
این قدرت عظیم را در دسـت داشـته باشـد 
کـه مـی توانـد معـادالت یـک منطقـه  و بلکـه 
جابجـا  را  ای  فرامنطقـه  معـادالت  بعضـی 
در  آدم  ایـن  می بینیـد  شـما  بعـد  امـا  کنـد، 
مقابـل یـک بچـه شـهید آن طـور متواضـع و 
خاکـی و پاییـن می آیـد کـه بـه راحتـی آن بچـه 
دو یـا سـه سـاله بـا او ارتبـاط بـر قـرار می کنـد.

در  دافعـه  و  ممکـن  حداکثـر  در  جاذبـه 
شـخصیت  در  را  ایـن  شـما  الزم؛  حداقـل 
درمباحـث  می دیدیـد.  سـلیمانی  شـهید 
سیاسـی کـه بعضـی وقت هـا پیـش می آمـد 

بـود. فراملـی  آدم  یـک  ایشـان  واقعـا 
کـه  کشـورهایی  مقامـات  عالی تریـن  بـا 
دارای  بین الملـل  نظـام  در  خودشـان  بـرای 
ارتبـاط  راحتـی  بـه  نیـز  هسـتند  جایگاهـی 
یـک  بـا  ترتیـب  همیـن  بـه  و  می کـرد  برقـرار 
رزمنده حشـد شـعبی و یک نیروی داوطلب 
مردمـی در سـوریه و یـا یـک جهادگـری کـه در 
می کـرد. کمـک  زده هـا  سـیل  بـه  خوزسـتان 
یـک  داشـت.  فوق العـاده ای  صـدر  ح  شـر
مسـئولیتش  او  کـه  حـد  ایـن   در  بـزرگ  کار 
و  مالحظـات  و  محدودیت هـا  بـا  داشـت،  را 
چالش هـای زیـادی همـراه اسـت، موافـق و 
ایـده هـا  اقسـام  و  انـواع  دارد،  زیـاد  مخالـف 

شـود. مـی  ح  مطـر

بخصوص محدودیت های امکاناتی
ایده هـای  طـرف،  یـک  محدودیت هـا  حـاال 
مختلـف هـم یـک طـرف. اینکـه کسـی پیـدا 
کنـد  گـوش  را  اینهـا  همـه  بتوانـد  کـه  شـود 
بیـرون  و  نکنـد  تخطئـه  را  کسـی  هیـچ  و 
نینـدازد، خـدای نکـرده -البتـه مـا ایـن رفتـار 
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عـرض  ذهـن  بـه  تقریـب  بـرای  و  ندیدیـم  را 
می کنـم- ماننـد برخـی کـه اگر بخواهـد حرفی 
یـک  یـا  بزنـد  معنـاداری  لبخنـد  کنـد،  رد  را 
پوزخنـدی بزنـد، اصـال اینطور نبـود. در کمال 
مخالـف  ولـو  را  دیگـران  حرف هـای  احتـرام 
در عیـن حالـی  بعـد  و  گـوش می کـرد  باشـد 
کـه همـه عوامـل دخیـل در مسـئله دارد بـه 
او بـه عنـوان علمـدار میـدان فشـار مـی آورد، 

می بـرد. پیـش  را  کار  صـدر  سـعه  بـا 
بـار  سـه  روز  دو  طـول  در  شـما  وقتـی 
در  و  کنیـد  آمـد  و  رفـت  کشـور  چنـد  بیـن 
و  میدانـی  چالـش  پـر  کارهـای  میـان  ایـن 
بـا سیاسـیون و جلسـات  جلسـات متعـدد 
کارشناسـی داشته باشـید، معلوم است که 
گرسـنگی و فشـار های  باالخـره بی خوابـی و 
آنچـه  امـا  می گـذارد  تاثیـر  آدم  روی  عصبـی 
کـه از او می دیدیـم و در کالم و تدبیـرش، آن 

نمی شـد. دریافـت  هرگـز  خسـتگی 

نیـروی  زبـده  نفـرات  معرفـی  ماجـرای   
قاسـم حـاج  بـه  ارتـش  زمینـی 

ع  موضـو اینکـه  از  بعـد  اخیـر  سـال های  در 
در  تکفیـری  گروهک هـای  بـا  مقابلـه 
گرفـت،  شـکل  ایـران  اطـراف  کشـورهای 

فرهنـگ و واژگان جدیـدی بـه  ادبیـات مردم 
حـرم.  مدافعـان  عنـوان  بـه  شـد  اضافـه  مـا 
جمهـوری  ارتـش  از  کـه  می بینیـم  االن  مـا 
داشـتیم  رزمندگانـی  هـم  ایـران  اسـامی 
داشـتند  حضـور  و  رفتنـد  عرصـه  آن  در  کـه 
کـه  چیـزی  رسـیدند؛  شـهادت  بـه  بعضـا  و 
جدیـد  عمومـی  افـکار  بـرای  اسـت  ممکـن 
ع  از کجا شـکل  باشـد. بفرمایید این موضو
گرفـت و چطـور شـد کـه در این زمینـه ارتش 
و سـپاه بـه یکدیگـر رسـیدند و مـا از ارتـش 
مختلـف  حوزه هـای  در  کـه  داریـم  شـهدایی 
ارتبـاط  ایـن  کردنـد.  کار  و  داشـتند  حضـور 

شـد؟ برقـرار  چطـور 
اگـر کـس دیگـری به غیر از شـهید سـلیمانی 
بـود شـاید ایـن ارتباط به  این صورت شـکل 
علنـی  صـورت  بـه  مـا  اینکـه  نمی گرفـت.اواًل 
صـالح  بـه  شـاید  خیلی هـا  را  بفرسـتیم  نیـرو 

نمی دانسـتند.
نفـره   17 لیسـت  یـک  یکبـار  دارم  خاطـر  بـه 
نوشـتم و بـه حـاج قاسـم دادم. گفتـم ایـن 
کردسـتان،  در  کـه  هسـتند  کسـانی  نفـر   17
، در درگیـری بـا طالبـان و در  در شـرق کشـور
تحمیلـی  جنـگ  در  و  منافقیـن  بـا  درگیـری 
حضـور داشـتند. آدم های بسـیار با تجربه ای 
مدیریـت،  حـوزه  در  می تواننـد  و  هسـتند 

باشـند.  مثمرثمـر  مشـاوره  و  فرماندهـی 
آن موقـع ظهـور داعـش یـک پدیـده جدیـد 
مثـل  آنهـا  بـا  مقابلـه  و  بـود  ناشـناخته ای  و 

نبـود. گذشـته  هـای  جنـگ  از  هیچکـدام 

از  یکـی  در  هـم  سـلیمانی  شـهید  خـود 
کـه  می کننـد  اشـاره  سخنرانی هایشـان 
دفـاع  سـال  هشـت  بـا  جنـگ  ایـن  تفـاوت 

اسـت. بـوده  چـه  مقـدس 
ایـن  کـه  کـردم  عـرض  ایشـان  بـه  مـن  بلـه. 
افراد هسـتند. لیسـت را از من گرفت و یک 
نگاهـی کـرد و گفـت بایـد رویـش فکـر کنیـم. 
ماجـرا  ایـن  در  کـه  رسـمی  مقـام  موقـع  آن 
مذاکـره کنـد، فرمانـده سـابق ارتـش بودنـد 
و مـن دوسـتانه بـا شـهید سـلیمانی در ایـن 

کـرده بـودم. مـورد صحبـت 
مـدت،  یـک  ایـن  از  بعـد  و  گذشـت  مدتـی 
البتـه  گرفـت  شـکل  همکاری هـا  اولیـن 
کار  و  برویـم  آنجـا  مـا  اینکـه  عنـوان  بـه  نـه 
عملیاتـی انجـام دهیـم، بلکه برویـم و ضمن 
مشـاوره از آن صحنـه تجربیاتـی بیاندوزیـم. 
آنجـا رفتنـد و برگشـتند و  گـروه کوچکـی بـه 
بعـد گـروه دیگـری رفتنـد و برگشـتند و بعـد 
آوردنـد، ایـن  آمدنـد و گزارش هـا را  از اینکـه 
شـد مقدمـه اینکـه پس مـا می توانیم کمک 
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کنیـم. کنیـم و خیلـی هـم می توانیـم کمـک 
بعـد از آن، بـرای اینکـه نیروهـا بـه چـه شـکل 
اعـزام شـوند، مذاکراتـی کردیـم و کار شـروع 
نیـروی  داوطلـب  عناصـر  از  تعـدادی  و  شـد 
هـای  حـوزه  در  کمـک  بـرای  ارتـش  زمینـی 

شـدند. وارد  مختلـف 

نقـش مهـم نیروهوایـی ارتـش در دفـاع   
از حـرم

نیـروی  بـه  مربـوط  آن  مهمتـر  بخـش  امـا 
هوایـی بـود. خوب نیروی هوایی یک امکان 
بالقـوه و موثـری بـرای ایـن کار بـود. آن هم با 
شـرایطی کـه کشـور سـوریه داشـت. باالخـره 
آن  صحنـه  کـه  فضایـی  چنیـن  در  رفتـن 
معلـوم نیسـت، از دسـت یـک عـده خلبـان 
جـان برکـف کـه بـرای یـک همچیـن فضایـی 
تربیـت شـدند برمی آمـد که شـاید ما مشـابه 
آنهـا  را در ارتش هـای دیگـر هـم نداریـم کـه 
بتواننـد کارهـای ایـن چنینـی انجـام دهنـد.

بـرای  داوطلبـان  زیـاد  تعـداد  مـا  مشـکل   
اعـزام بـه سـوریه بـود

غیررسـمی  فضـای  در  هـم  فیلم هایـی 
پشـتیبانی  هواپیمـای  کـه  شـد  منتشـر 
خطـر  اوج  در  و  خطرناکـی  منطقـه  چـه  در 
یکـی  قـول  از  یکجـا  مـن  و  داشـتند  حضـور 
ایـن  کـه  خوانـدم  ارتـش  فرماندهـان  از 
داشـت  هـم  زیـادی  خیلـی  داوطلبـان  کار 
دسـتور  عـده  یـک  بـه  کـه  نبـوده  اینطـور  و 
بدهنـد کـه شـما بایـد برویـد و خیلـی بیشـتر 
کار  کـه نیـاز بـود، دواطلـب ایـن  آن چیـزی  از 

. ند شـد
تمـام کسـانی کـه از ارتش جمهوری اسـالمی 
رفتنـد  زمینـی  چـه  و  هوایـی  نیـروی  در  چـه 
از  بسـیاری  و  بودنـد  داوطلبـان  بیـن  از 
داوطلبـان هـم فرصـت رفتـن پیـدا نکردنـد. 
مـا آن روزهـا وقتـی بـه واحدهـا و یگان هـای 
مشـکالتمان  از  یکـی  می رفتیـم،  مختلـف 

بـود. داوطلبـان  زیـاد  درخواسـت  همیـن 
تداعـی  برایـم  خاطـره ای  دوران  ایـن  در  مـن 
دشـت  در  مقـدس  دفـاع  زمـان  در  شـد. 
فـردی  و  آمـد  شـینوک  بالگـرد  یـک  عبـاس 
نیـروی  تعـدادی  گفـت  و  شـد  پیـاده 
خـاص.  ماموریـت  یـک  بـرای  می خواهیـم 
نفـر   20 بـود  آنجـا  کـه  فرماندهـی  آن  باالخـره 
را بـرد کـه سـوار بالگـرد کنـد امـا بقیـه بـه او 
حملـه کردنـد کـه تـو چـرا پارتی بـازی کـردی و 

بعضـی بـه او حتـی بـد و بیـراه هـم می گفتنـد 
شـود.  بلنـد  بالگـرد  نمی دادنـد  اجـازه  و 
فرمانـده مجبـور شـد بـه آنهـا بگویـد کـه این 
گـروه اول اسـت و شـما بایـد 30 نفـر 30 نفـر 
آمـاده باشـید تـا بیایـم و شـما را هـم ببریـم. 
را  آنهـا  تـا بتوانـد  یعنـی وعـده ناصحیـح داد 

کنـد. آرام 
هـر  در  داشـتیم.  وضعیتـی  چنیـن  هـم  مـا 
از  یکـی  می رفتیـم،  کـه  ارتـش  از  واحـدی 
و  بـود  همیـن  همیشـه  مـا  موضوعـات 
مـا  کـه  می کردنـد  مراجعـه  متعـددی  افـراد 
دواطلبـان  بیـن  از  برویـم.  سـوریه  بـه   بایـد 
اعـزام شـدند،  تعـدادی  یـک  ایـن ماموریـت 
یـک  و  رسـیدند  شـهادت  بـه  تعـدادی  یـک 
تعـدادی هـم برگشـتند و برخـی هـم مجروح  

. ند شـد

 جنگنده های ارتش وارد صحنه شدند
پشـتیبانی هوایی کار خیلی مشـکلی اسـت. 
شـما بایـد گاهـی بـدون اتـکا بـه سـامانه های 
چـراغ   بـا  تاریـک  شـب  در  ناوبـری  مرسـوم 
خاموش در باندی که دو طرف آن در اختیار 
داعـش اسـت و بـه شـما تیرانـدازی می کنند 
بنشـینید. بسـیاری از ایـن هواپیماهـای مـا 
شـده  تیرانـدازی  آنهـا  سـمت  بـه  تفنـگ  بـا 
اسـت. این هـا کارهـای خیلـی بزرگـی بـود کـه 
فـداکاری  خـود،  زمـان  در  و  شـد  انجـام  آنجـا 

هـای آنـان گفتـه خواهـد شـد.
داشـتند  داعشـی ها  وقتـی  ایـن،  بـر  عـالوه 
سـردار  می شـدند،  نزدیـک  مـا  مرزهـای  بـه 
کـه  بـود  رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  سـلیمانی 
کار  و  وارد شـوند  بایـد  ارتـش  جنگنده هـای 
دهنـد. فیصلـه  را  قضیـه  کـه  اینهاسـت  کار 
ایـن کـه یـک کسـی بـا ایـن  روحیـه، ارتـش را 
هـم شـریک کنـد، یکـی از نقاط عطـف بود که 
از شـهید سـلیمانی برمی آمـد و بـرای ارتـش 
و  تـوان  کـه  بـود  بزرگـی  بسـیار  تجربـه  هـم 

نقـش مـا را در ایـن ماجـرا روشـن کـرد.

 دلیـل حضـور نیروهـای ایرانـی در عـراق و 
سـوریه

ع یعنـی نقـش  بـا ایـن موضـو مـا در مواجـه 
ایـران در کمـک به کشـورهایی نظیر سـوریه 
برخـی  کـه  می کنیـم  مشـاهده  عـراق،  و 
ع  نـو یـک  را  ایـران  حضـور  ایـن  دارنـد  سـعی 
دهنـد  جلـوه  دیگـر  کشـورهای  در  دخالـت 
امـا وقتـی نـگاه  می کنیـم، تفاوت هایـی بیـن 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

آمریکایی هـا  حضـور  مثـا  و  حضـور  ایـن 
مثـا  دارد  وجـود  دیگـر  کشـورهای  در 
دولت هـای  دعـوت  بـه  ایـران  حضـور  اینکـه 
 یـک 

ً
کشـورها بـوده اسـت. لطفـا آن  رسـمی 

توضیـح  حضـور  تفـاوت  ایـن  دربـاره  مقـدار 
. ییـد ما بفر

عمـده تفـاوت همیـن اسـت که آن کشـورها 
هـم دولـت و هـم مردمشـان رسـما وعلنـی 
بـرای  کردنـد. همیـن االن هـم  از مـا دعـوت 
اینکـه  یـک وقـت با دسـتکاری در حرف های 
ایجـاد  برداشـت  سـوء  ملت هـا  آن  بـرای  مـا 
نکننـد، خیلـی نمی توانیـم ایـن را برمـال کنیـم 
کشـورها  ایـن  نجـات  در  قـدس  نیـروی  کـه 
چـه کـرد امـا خودشـان می گوینـد کـه کشـور 

مـا را اینهـا نجـات دادنـد.
بـا  روابطشـان  و  کردنـد  درخواسـت  آنهـا 
قاآنـی  سـردار  بـا  االن  و  سـلیمانی  سـردار 
نسـبت بـه روابـط معمـول سیاسـی بـا سـایر 

اسـت. متفـاوت  کشـورها 
وحشـی  تروریسـت  عـده  یـک  یعنـی 
در  کمتـر  شـاید  را  آن  مشـابه  کـه  بی سـابقه 
تاریـخ ببینیـم، در یـک کشـوری ریختنـد و بـه 
نامـوس و بچـه و امـوال و افـکار و اعتقادات 
مـردم رحـم نکردنـد و یـک موجی از وحشـت 
ایـن  انداختنـد.  راه  کشـور  یـک  در  تـرور  و 
هیـچ  بـدون  و  آمدنـد  هـم  عـده  یـک  طـرف، 
تروریسـت هایی  مقابـل  در  چشم داشـتی 
می کردنـد،  برخـورد  مـردم  بـا  آنگونـه  کـه 
هـم  ادعایـی  هیـچ  ایسـتادند.  و  جنگیدنـد 
آمریکایی هایـی  آن  بـا  این هـا  نداشـتند. 
تـا  زمیـن  کردنـد،  مداخلـه  و  آمدنـد  کـه 
شـرط  نیامـده  آن هـا  دارنـد.  تفـاوت  آسـمان 
ایـن  و  بـرود  فالنـی  و  فالنـی  کـه  گذاشـتند 
افـراد باشـند.  نتیجـه اش هـم ایـن شـد کـه 
بـر اسـاس اسـناد و مـدارک، بـا تمـام قـدرت 

کمـک  کردنـد. تروریسـت ها  بـه 

خودشـان هم اعام کردند که در پشـتیبانی 
از تروریسـت ها نقش داشتند.

بلـه. تـا یـک مـدت بـه روی خـود نمی آوردنـد، 
تاییـد و تکذیـب هـم نمی کردنـد. امـا پـس از 
آمریـکا  مدتـی تاییـد کردنـد. از ایـن رو رفتـار 
کامال متفاوت با آن کشـوری اسـت که آمده 
و در برابـر تروریسـت های وحشـی، از مـردم 
مظلـوم و بی پنـاه دفـاع می کنـد. آنهـا آمدنـد 
تـا یـک حکومـت را بـا هـر قصـد و هدفـی بـه 
هـم بریزنـد و ذخایـر آن را هـم تحـت تسـلط 
بـه  بخش هایـی  در  هنـوز  البتـه  بگیرنـد. 

ادامـه می دهنـد. دزدی هـای خـود 
بزرگتریـن  خودشـان  کـه  کشـورهایی 
تروریسـت ها، دزدهـا و سـرگردنه بگیرهـای 
منافع شـان  کسـب  بـرای  هسـتند،  عالـم 
دنبـال  بـه  کـدام  هـر  و  رفتنـد  سـوریه  بـه 
ایـران  بـا  این هـا  گشـتند.  آنجـا  در  غنیمتـی 
بـه  اقـدام  ابتـدا  کـه  دارنـد  اساسـی  تفـاوت 
سـازماندهی مـردم آن کشـور کـرد. هرجایـی 
آن بخـش  کـه خـالء وجـود داشـت و هنـوز 
کامـل نشـده بـود، از عزیـزان خـود اسـتفاده 

کـرد.
عالقـه  مـورد  و  مـا  عزیـز  همدانـی،  شـهید 
همـه مـا بـود. ما بـرای چه این عزیـز را تقدیم 
شـهدای  نیـز  ارتـش  مجموعـه  در  کردیـم؟ 
عزیـزی همچون ذوالفقارنسـب، قوطاسـلو، 
یداللهـی،  ثانـی،  جـودی  شـیبک،  همتـی، 
کردیـم.  تقدیـم  مـرادی  شـهید  و  زرهـرن 
بـرای مـا و کشـور مـا عزیـز هسـتند،  این هـا 
امـا آنجایـی که دیدیم خالیـی وجود دارد، آن 

کردیـم. پـر  ایـن عزیـزان  بـا وجـود  را  خـالء 
بـود  ایـن  بـه دنبـال  البتـه سـردار سـلیمانی 
کنـد  پیـدا  افـرادی  آن هـا  خـود  میـان  از  کـه 
افـراد شـوند و خودشـان  ایـن  تـا جایگزیـن 
مسئولیت شـان را برعهـده بگیرنـد. بـه مرور 
بیشـتری  حضـور  و  نقـش  آن هـا  نیـز  زمـان 
پیـدا کردنـد، بـه مـرور کار بـه جایـی رسـید که 
مستشـاری  مسـئولیت  تنهـا  مـا  نیروهـای 

داشـتند. برعهـده 
مـا به سـوریه نرفتـه بودیم که کشورگشـایی 
کنیـم و از غنایـم آن کشـور اسـتفاده کنیـم. 
مـا بـه آنجـا نرفته بودیـم تا حکومـت را تغییر 
بدهیـم و علیـه مـردم آنجا عمـل کنیم. ما به 
دعوت رسـمی و خواسـت مردم آن کشـور و 
بـرای دفـاع از مردم  مظلوم سـوریه در مقابل 
یـک عـده تروریسـت وحشـی به آنجـا رفتیم.

و  بی خـردی  از  ناشـی  قاسـم  حـاج  تـرور   
بـود آمریـکا  حاکمیـت  در  بن بسـت 

کـه  کردیـد  عنـوان  سـخنان تان  در  شـما 
کـه  تروریسـتی  اقـدام  ایـن  بـا  آمریکایی هـا 
شـدند.  اشـتباه  مرتکـب  دادنـد،  انجـام 
کشـور  یـک  کـه  اسـت  کم سـابقه  بسـیار 
یـک  هـم  آن  بزنـد،  رسـمی  تـرور  بـه  دسـت 
بـه  رسـمی  صـورت  بـه  کـه  را  رسـمی  مقـام 
تـرور  اسـت،  کـرده  سـفر  ثالـث  کشـور  یـک 
یعنـی  کشـور  آن  مقـام  عالی تریـن  و  کنـد 
رئیس جمهـورش هـم اعـام کنـد آن هـا این 

شـما  کـه  بفرماییـد  داده انـد.  انجـام  را  کار 
اقـدام  کـه  می کنیـد  عنـوان  تحلیلـی  چـه  بـا 
آمریکایی هـا بی خردانـه بـود؟ ایـن اقدام چه 
بـه  و  داشـت؟  خواهـد  آمریـکا  بـرای  تبعاتـی 
نظـر شـما آمریـکا بـا ایـن اقـدام چـه منافعـی 

می کـرد؟ دنبـال  را 
اگرچـه ممکـن اسـت برخـی بـا مالحظاتـی کـه 
دارنـد یـا ترسـی کـه دارنـد، اعـالم نکننـد، امـا 
همـه مجامـع بین المللـی، همـه انسـان ها و 
همـه کشـورها این کار را مـردود و بی خردانه 

و غیـر انسـانی می داننـد.
اینکـه یـک کشـور بـا ارتشـش، میهمـان یک 
مـورد  هیچـگاه  کنـد،  تـرور  را  دیگـر  کشـور 
، درماندگی،  تاییـد نیسـت. ایـن نهایت عجـز
رسـیدن  بن بسـت  بـه  و  بی تدبیـری 
آمریکاسـت و  راهکارهـای عاقالنـه در نظـام 
از  بـزرگ  عالمـت  یـک  ایـن  دیگـر  عبـارت  بـه 

آمریکاسـت. نظـام  سـقوط  شـروع 
کـه  اسـت  رسـیده  جایـی  بـه  آمریـکا  کار 
یـک  انجـام  فرماندهـی  آن،  رئیس جمهـور 
اعـالم  و  می گیـرد  عهـده  بـر  را  ناپسـند  امـر 
هـم می کنـد. ایـن سـقوط تمامـی ارزش هـای 
گاه،  مـورد تاییـد جامعـه بین المللـی، مـردم آ
حقوق دانـان، دانشـمندان و صاحب نظـران 
تاییـد  را  ایـن  کـس  هیـچ  آمریکاسـت.  در 
نمی کنـد. برخـی ممکـن اسـت از روی تـرس 
یـا مالحظـات دیگـر ایـن را بیـان نکننـد، امـا 
و  احمقانـه  غلـط،  کار  ایـن  می داننـد  همـه 
بن بسـت  بـه  و  مطلـق  بی خـردی  از  ناشـی 

آمریکایی هاسـت. کامـل  رسـیدن 
داشـتند  را  توانایـی  ایـن  اگـر  آمریکایی هـا 
کتـاب  و  حسـاب  بـا  و  عاقالنـه  کار  یـک  کـه 
 انجـام می دادنـد. تـرور 

ً
انجـام بدهنـد، قطعـا

سـردار سـلیمانی را نه آن روزی که این کار را 
کردنـد، کسـی تاییـد کـرد، نـه بعـد از آن تـا بـه 
امـروز کسـی تایید کرده اسـت و نـه در آینده 
تنهـا  ایـن  کـرد.  خواهـد  تاییـد  را  ایـن  کسـی 
و  بی خـردی  رسـیدن،  بن بسـت  بـه  نشـانه 
آمریکاسـت. نظـام  سـردمداران  بی تدبیـری 

سـردار سـلیمانی در زمان حیاتشان، ثمرات 
بودنـد.  موثـر  خیلـی  و  داشـتند  بسـیاری 
در  اصلـی  و  تعیین کننـده  نقـش  ایشـان 
مقاومـت  طیبـه  شـجره  گرفتـن  پـا  بـا  رابطـه 
در منطقـه داشـتند. بـا شهادتشـان، رفتـار و 
مدرسـه ای شـکل گرفتـه کـه رهبـر انقـالب از 
آن بـه عنـوان مکتب یاد کردنـد. این مکتب 
کـرده   آغـاز  را  انسـان ها  کـردن  تربیـت  تـازه 

اسـت.
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تا پیش از شـهادت سـردار سـلیمانی، شـما 
کـه  شـخصیت هایی  از  یکـی  داریـد  یـاد  بـه 
مـورد عالقـه همـه بـود و بـه هر روسـتایی که 
می رفتیـد و حتـی بـا بچـه مدرسـه ای های آن 
داشـتند،  دوسـت  را  او  می کردیـد،  صحبـت 
شـهید صیادشـیرازی بـود. مـردم نسـبت بـه 
الگـوی  هرچنـد  می دادنـد،  نشـان  عالقـه  او 
شـهید صیـاد شـاید کمتـر بـه بیـرون از ایران 
سـرایت پیـدا کـرده باشـد، امـا الگوی شـهید 
و  منطقـه  کشـورهای  تمامـی  بـه  سـلیمانی 
صـادر  کشـورهایی  و  منطقـه  از  ج  خـار حتـی 
مذهبـی  نظـر  از  اسـت  ممکـن  کـه  شـد 
هم مسـلک مـا هـم نباشـند، امـا از نظر دفاع 
از مظلـوم،  بـا باطـل، دفـاع  از حـق و مقابلـه 
ایسـتادگی در برابـر ظالـم و نظـام سـلطه ای 
کـه همـه را بـرده و بنـده ی خـود می داند، هم 
عقیـده هسـتند و معتقدند که باید ایسـتاد 
انسـانیت  آقایـی،  شـان،  شـخصیت،  از  و 
دیدنـد  کـه  اکنـون  کـرد.  دفـاع  خـود  ملـت  و 
اسـت،  کـرده  بلنـد  سـر  ایـران  از  نفـر  یـک 
سـلیمانی  سـردار  تـرور  بـا  گرفتنـد.  جـان 
آن هایـی کـه او را نمی شـناختند هـم ایشـان 

شـناختند. را 
جنس شهادت سردار سلیمانی عاشورایی 
اسـت. یزیدی هـا بـه خیال خودشـان همه را 

شـهید و حـذف کردنـد. یکـی از اهدافـی کـه 
سـپاهیان عمـر سـعد دنبـال می کردنـد و بـا 
شـهدای  مطهـر  جنازه هـای  روی  بـر  اسـب 
می خواسـتند  کـه  بـود  ایـن  تاختنـد،  کربـال 
ثـاری از آنـان باقـی نمانـد، امـا اینگونـه  هیـچ آ
نشـد و نـدای کربـال نـه تنهـا به همـه عالم که 

بـه همـه تاریـخ رسـید.
امـام حسـین )ع( و عاشـورا  راه  تـا قیامـت 
همچـون  ایده هایـی  کـه  آن هایـی  بـرای 
روشـن  دارنـد،  سـر  در  سـلیمانی  سـردار 
اسـت. یـک دسـت پرورده مکتـب عاشـورا 
نـام سـردار  بـه  )ع(  امـام حسـین  و مکتـب 
خـودش  سـلیمانی،  قاسـم  حـاج  شـهید 
چنیـن  قدیـم  از  می شـود.  مکتـب  یـک 
درون  در  و  جوامـع  درون  در  ایده هایـی 
امـا  اسـت،  داشـته  وجـود  اقـوام  و  ملـل 
بکننـد،  بایـد  چـه  نمی دانسـتند  چـون 
از بیـن رفـت. امـا امـروز  سـرکوب شـدند و 
کـرد  اثبـات  و  کـرد  علـم  قـد  آمـد،  نفـر  یـک 
بـا اعتمـاد  بـر خـدا و  تـوکل  بـا  کـه می شـود 
اسـت،  مدنظـر  کـه  آنجایـی  بـه  نفـس  بـه 

اسـت. تاریـخ  سـنت  ایـن  رسـید. 
انداختـن  آتـش  بـه  بـا  کـه  بـود  ایـن  تصـور 
یافـت،  خواهـد  پایـان  ابراهیـم  ابراهیـم)ع(، 
کـه  بـود  نمـرود  آن  و  نداشـت  پایـان  او  امـا 

پایـان یافـت. فرعون بود کـه پایان یافت. آن 
کـس کـه فکـر می کـرد، در منطقـه ای که هیچ 
شـهری در اطرافش نیسـت و در یک بیابان 
اباعبـداهلل  نـام  روز  نیـم  یـک  در  و  برهـوت 
الحسـین )ع( را می توانـد خامـوش  کنـد و از 
بیـن  ببـرد، خـودش، دودمانـش و فکـرش از 

بیـن رفـت.
سـردار  زدن  بـا  کـه  کـرد  فکـر  دشـمن 
خامـوش  مقاومـت  اصلـی  کلیـد  سـلیمانی، 
هـر  در  و  نشـد  اینگونـه  امـا  شـد.  خواهـد 
ماننـد  آورد.  بـر  سـر  سـلیمانی  یـک  جایـی، 
اینکـه یـک دیوانـه یـک آینه قدی را با سـنگ 
بزنـد تـا آن آینـه شـعاع خورشـید را منعکس 
کـه  آینـه  آن  از  تکـه  هـر  کـه  حالـی  در  نکنـد، 
آینـه  یـک  خـود  اسـت،  افتـاده  زمیـن  بـر 
دیگـر اسـت و شـعاع خورشـید را منعکـس 

. می کنـد
مسـیر  بی خـردی  کمـال  در  آمریکایی هـا 
سـرعت  می کننـد.  طـی  را  خـود  اضمحـالل 
بخشـیده اند.  تسـریع  زوال  بـرای  را  خـود 
را  کسـی  نبایـد  خودشـان  جـز  بـه  آن هـا 

کننـد. سـرزنش 

رهـا  را  آمریکایی هـا  انتقـام،  از  تـرس   
کـرد نخواهـد 
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امیـر بفرماییـد کـه ایـن تـرور چه تبعاتـی برای 
آمریکایی هـا خواهـد داشـت. بـه هـر حـال از 
یـک سـال پیـش ترسـی در بیـن آمریکایی ها 
و متحدانشـان بـه وجـود آمـده اسـت، اینکه 
انتقـام سـخت چـه خواهـد بـود و چـه خواهد 
شـد؟ و سـوال دیگـر ایـن اسـت کـه خـود این 
تـرس چـه تبعاتـی بـرای آمریکایی هـا خواهـد 

داشـت؟
ترس از انتقام، آمریکایی ها، صهیونیست ها 
و  کردنـد  همراهـی  را  این هـا  کـه  آن هایـی  و 

عملـه آن هـا شـدند، رهـا نخواهـد کـرد.
شـما در این یک سـال گذشته هم می بینید 
کـه از ایـن دسـت، شمشـیر و پتکـی کـه بـاال 
می داننـد  آنهـا  هسـتند.  وحشـت  در  رفتـه 
کـه جمهـوری اسـالمی ایـران  و مقـام معظـم 
رهبـری در حرفـی کـه می زننـد جـدی هسـتند 
و بـه وعـده ای کـه دادند عمـل می کنند. تاریخ 
چهـل سـاله مـا و رفتـاری کـه امـام در رابطـه بـا 
جنـگ تحمیلـی و بیـرون کردن شـاه داشـتند 
بـه همیـن خاطـر  را نشـان داده اسـت؛  ایـن 
ایـن هـراس بـرای آنهـا وجود دارد و یک سـال 
اسـت کـه منتظرنـد کـه ضربـه انتقـام شـهید 
گرفـت  را خواهـد  آنهـا  سـلیمانی کجـا دامـن 
پریشـان  انتقـام  بـا ضربـه  کدامشـان  و مغـز 

خواهـد شـد.
البته همانطور که بزرگان ما هم گفتند، اصال 
هیچ کس در آمریکا و در رژیم صهیونیسـتی 
وجـود نـدارد کـه بگوییـم مثـال زدن او جبـران 
اصـال  شـد.  خواهـد  سـلیمانی  شـهید  خـون 
خـاک پای نه سـردار سـلیمانی مـا، بلکه خاک 
اصـال  و  نمی شـوند  هـم  حـرم  مدافعـان  پـای 

ارزش ندارنـد.
جبـران ایـن کار آنهـا همیـن اتفاقـی اسـت کـه 
بعضـی سرچشـمه هایش پیـدا شـده و یـک 
نمونـه اینکـه اینهـا از عـراق و منطقـه بیـرون 
برونـد. ایـن ظاهـر کار اسـت در واقـع باطنش 
ایـن اسـت کـه دسـت و پـای سـلطه را جمـع 
آنهـا بداننـد کـه دوران سـلطه گری و  کنیـد و 
سـلطه پذیری به پایان رسـیده و این بخشـی 
از آن انتقامـی اسـت کـه مـا داریـم دربـاره آن 

صحبـت مـی کنیـم.
انتقـام از آمریکایی هـا و رژیـم صهیونیسـتی، 
سـلیمانی  سـردار  هـدف  رسـاندن  ثمـر  بـه 
نظـام  کـه  بـود  ایـن  ایشـان  هـدف  اسـت. 
سـلطه را از جهـان برچینـد و اضمحـالل رژیـم 

کنـد. تسـریع  را  صهیونیسـتی 
یـک  خصـوص  ایـن  در  اسـت  الزم  مـن 
اسـت  ممکـن  اگرچـه  بدهـم؛  توضیحـی 

نظامی گـری  قوس هـای  و  کـش  در  هرکـس 
ضربـه ای بخـورد و یـا به طـرف مقابل ضربه ای 
تاریـخ  سـنت  می گوییـم،  مـا  آنچـه  امـا  بزنـد، 
صهیونیسـتی  رژیـم  مثـل  رژیمـی  کـه  اسـت 
آنهـا  می کنـد.  نزدیـک  اضمحـالل  بـه  را 
و  می کننـد  دنبـال  را  مسـیر  ایـن  خودشـان 
مسـیری کـه انتخـاب کردنـد، ناگزیـر آنهـا را بـه 
قعـر سـقوط می بـرد و سـردار سـلیمانی هـم 
تسـریع  مسـئله  ایـن  می خواسـت  دلـش 
سـایه  ایـن  هـم  زودتـر  روز   یـک  اگـر  شـود. 
شـوم برداشـته شـود بـه نفـع ملت هاسـت. 
همیـن دسـتپاچگی و بـه بـن بسـت رسـیدن 
کنیـم،  چـه  می گوینـد  اینکـه  و  آمریکایی هـا 
کـه  اسـت  قدیمـی  نفریـن  همـان  مثـل 
می گوینـد خـدا طـرف را بـه چـه کنـم چـه کنـم 
بـه  هـم  آمریکایی هـا  االن  اسـت.  انداختـه 
همچیـن بالیـی دچـار شـدند و همیـن آنهـا را 
دچـار سـردرگمی کـرده. ایـن خـودش یکـی از 

اسـت. انتقـام  تبعـات 
و  گرفتـن  قـدرت  همـراه  بـه  اینهـا  همـه 
کـوری  بـه  کـه  اسـت  افزونـی  روز  اقتـدار 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  دشـمنان  چشـم 
عرصه هـای  در  کـه  چیـزی  آن  هـر  رغـم  علـی 
جوانـان  رشـد  یـا  فرهنگـی  فنـاوری،  علمـی، 
از  می خواسـتند  انقـالب  رویش هـای  و 
آنچـه  از  بیـش  کننـد  پیشـرفتش جلوگیـری 
خودمان انتظارش را داشـتیم دارد اتفاق می 
افتـد . البتـه مـا در یـک جنگـی هسـتیم کـه در 
ایـن جنـگ وقت هایـی لطمه می خوریـم یا در 
سـختی زندگـی می کنیـم. ملـت مـا بـه خاطـر 
شـرایط اقتصادی در شـرایط سـختی هسـتند 
امـا ایـن شـرایطی نیسـت کـه پایـداری طوالنی 
و  روحیـه  همـان  بـا  حتمـا  و  باشـد  داشـته 
از  کـرده  آن عبـور  از  تاکنـون ملـت  کـه  توانـی 
ایـن شـرایط هـم عبـور خواهـد کـرد و روزهـای 
نیـز  هـا  آمریکایـی  داشـت.  خواهیـم  بهتـری 
بـه دسـت خودشـان و ملـت هـای منطقه آن 
چیـزی که سـردار سـلیمانی دنبـال می کرد که 
فروپاشـی نظام سلطه بود، دچارش خواهند 
شـد و بـه احتمـال زیـاد خیلـی دیـر نخواهـد 

بـود.

از  چطـور  شـما   ، آخـر سـوال  عنـوان  بـه 
و  شـدید  مطلـع  سـلیمانی  سـردار  شـهادت 
چه احساسـی با شـنیدن این خبر داشـتید؟
آخریـن فعـل و  معمـوال سـاعت بـه سـاعت 
انفعـاالت اطالعاتـی را بـه مـا می دهنـد. همان 
کـه مـن  بـود  بعـد  نیـم سـاعت  شـب شـاید 

ایـن خبـر را متوجـه شـدم.
و  بسـیجی  لبـاس  کسـی  کـه  زمانـی  هـر 
تعـارف  بـدون  می کنـد  تـن  بـه  نظامی گـری 
داریـم  را  حالـت  ایـن  اکثرشـان  بـه  نسـبت 
شـهادت  خبـر  روز  هـر  تـا  آماده ایـم  کـه 
ایـن  کسـی  وقتـی  بشـنویم.  را  هرکدامشـان 
را  شـهادت  لبـاس  یعنـی  پوشـید،  را  لبـاس 

اسـت. ایسـتاده  صـف  در  و  پوشـیده 
بعـد از خبـر شـهادت هرکـدام از دوسـتانمان 
می کنـد  خطـور  مـا  ذهـن  بـه   

ً
فـورا کـه  آنچـه 

و  بـه هدفـش رسـید  او هـم  کـه  ایـن اسـت 
حـاال نفـر بعـدی چـه کسـی خواهـد بـود؟ امـا 
طبیعتـا وقتـی خبـر شـهادت ها را می شـنویم 
یـک احسـاس فقـدان و احسـاس از دسـت 
، گاهـی احسـاس از دسـت دادن  دادن بـرادر
آدم نیـز  پشـتوانه، دوسـت و امیـد بـه قلـب 
خطـور می کنـد. پذیرش این موضـوع برای ما 
سـخت نیسـت امـا دردنـاک اسـت. شـنیدن 
ایـن اخبـار برایمـان غیـر منتظـره نیسـت امـا 
مختلـف  جهـات  از  و  اسـت  دردنـاک  واقعـا 

می خوریـم. غصـه 
خاطـرم هسـت وقتـی خبـر شـهادت شـهید 
شـنیدن  محـض  بـه  شـنیدم  را  شوشـتری 
خبـر گفتـم: »مـا و مجنـون همسـفر بودیـم 
در دشـت جنـون، او بـه مقصدها رسـید و  ما 
هنـوز آواره ایـم«. بـه هـر حـال مـا می دانیـم که 
پـاداش ایـن افـرا بـه جز شـهادت هیـچ چیزی 
نیسـت و چیـزی نمی توانـد پـاداش به خاتمه 

کار آنهـا باشـد.
یـادم هسـت وقتـی کـه خبـر شـهادت شـهید 
صیـاد را شـنیدم، اول بـه مـا گفتنـد حادثـه ای 
بـرای ایشـان پیـش آمـده اسـت. مـن گفتـم 
حادثـه  یـک  در  ایشـان  کـه  اسـت  محـال 
کشـته شـده باشـند، بعـد از آن اعـالم کردنـد 
کـه ایشـان تـرور شـده اند. یعنـی در نهایـت، 
و  صـادق  افـراد  ایـن  کارنامـه  در  کـه  مهـری 
خالص در لباس بسیجی، نظامی و پاسداری 

بایـد باشـد، مهـر شـهادت اسـت.
البته ما دلمان می خواهد آنها هشـتاد سـال 
تا صد سـال باشـند و از حضورشان استفاده 
کنیـم. دوسـت داریـم آنهـا سـالیان بیشـتری 
را  بیشـتری  افـراد  و  دارنـد  نگـه  را  علـم  ایـن 
از همـه مـا  هدایـت کننـد امـا خداونـد بهتـر 
اداره  را  جهـان  ایـن  بایـد  چطـور  کـه  می دانـد 
راضـی  خداونـد  مقـدرات  بـه  هـم  مـا  و  کنـد 
کـه صبـوری  نداریـم  و چـاره ای هـم  هسـتیم 
آنهـا تـالش  ادامـه هـدف  بـرای  بایـد  کنیـم و 

کنیـم.
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مروری بر کارنامه فرمانده شهید نیروی قدس سپاه

نشـــان افتخــــار بر سینـــــه 
ذوالــفـــقـــــــــار

 قاسم سلیمانی در سال 1335 در شهرستان راُبر از توابع کرمان به دنیا آمد، پدرش یک کارگر بنای ساده بود. او 
دوران نوجوانی اش را در همان مناطق گذراند و با پیروزی انقالب و آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران که یک 

تشکیالت تازه تأسیس بود درآمد.
، فرماندهی دو گردان از نیروهای کرمانی را به عهده  حاج قاسم در آغاز جنگ، 24 سال سن داشت و در همان ابتدای کار

گرفت و اندکی بعد با پیشنهاد شهید حسن باقری، تیپ جدیدی را از نیروهای کرمان تشکیل داد و این تیپ چند ماه بعد 
در زمستان سال 61، با اضافه شدن نیروهایی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان به لشکر 41 ثاراهلل تبدیل شد.

لشکر ثاراهلل ازجمله لشکرهای معروف و خط شکن دفاع مقدس بود که در عملیات های بزرگی مثل والفجر8، کربالی 4 و 5 
و... نقش آفرینی کرد.



118

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

40سـاله  خدمـت  دوران  بخواهیـم  اگـر 
فرمانـده 63سـاله ایـن روزهای نیـروی قدس 
را به سـه بخش تقسـیم کنیـم، اولین بخش 
جنـگ  پایـان  و   67 سـال  تابسـتان  در  آن 
تحمیلـی بـه اتمـام رسـید. اگرچـه جنـگ بـرای 
از همرزمـان او در ایـن تاریـخ تمـام  بسـیاری 
دوران  آغـاز  سـلیمانی  قاسـم  بـرای  امـا  شـد 
طـول  سـال   9 انجامـش  کـه  بـود  جدیـدی 

. کشـید
ثـاراهلل   41 لشـکر  مسـئولیت های  جملـه  از 
به فرماندهـی او پـس از پایـان جنـگ، مقابلـه 
، قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت  با اشـرار
سـلیمانی  قاسـم  و  بـود  جنوب شـرق  در 
منطقـه،  ایـن  بافـت  بـا  آشـنایی  به دلیـل 
و  خـود  از  قبولـی  قابـل  کارنامـه  توانسـت 

بگـذارد. به جـای  امـرش  تحـت  نیروهـای 
»حـاج  فرماندهـی  دوران  مهمتریـن  امـا 
ـ وقتی که 42ساله  قاسـم« از اواسـط سال 76ـ 
ـ آغاز شـد؛ مسـئولیتی که دامنه تأثیرات  بودـ 
آن مرزهـای جغرافیایـی کشـور را درنوردیـد و 
تأثیـرات زیـادی بـر گسـتره جغرافیایـی جهان 

گذاشـت. اسـام 
پاسـداران  سـپاه  فرماندهـی کل  تغییـر  بـا 
از اولیـن  انقـاب اسـامی در سـال 76، یکـی 
جابه جایی هـا در سـطوح فرماندهان نیروها، 
فرماندهـی  بـه  سـلیمانی  سـردار  انتصـاب 
پـس  سـلیمانی  قاسـم  بـود.  قـدس  نیـروی 
از سـردار احمـد وحیـدی، دومیـن نفـری بـود 

را  سـپاه  برون مـرزی  شـاخه  فرماندهـی  کـه 
می گرفـت. به عهـده 

برون مـرزی  شـاخه  به عنـوان  قـدس  نیـروی 
پنج گانـه  نیروهـای  از  یکـی  پاسـداران،  سـپاه 
این نهاد اسـت که در افکار عمومی )حداقل 
بـرده  آن  از  نامـی  کمتـر  قبـل(  سـال  چنـد  تـا 

می شـد.

تغییـر فرماندهـی همزمـان بـا بحـران کشـور 
همسـایه

انتصـاب سـردار سـلیمانی بـه فرماندهـی این 
طالبـان  درگیری هـای  بـا  بـود  همزمـان  نیـرو 
در افغانسـتان و بـه همیـن دلیـل برخـی ایـن 
انتصـاب را بی ارتبـاط بـا آشـنایی »حاج قاسـم« 

با مناطق شرق کشور نمی دانستند؛ اشرافی 
که میزان موفقیت آن را در مقطع فرماندهی 
او بـر لشـکر 41 ثـاراهلل، طی سـال های گذشـته 

به خوبـی می تـوان درک کـرد.

دوران ثبات در جبهه مقاومت
در  سـلیمانی  سـردار  فرماندهـی  کارنامـه  در 
نیروی قدس، نقاط درخشـان بسـیاری وجود 
دارد کـه بسـیاری از آنهـا شـاید بـرای همیشـه 
پنهـان بمانـد امـا آنچـه الاقـل در ظاهـر و بـرای 
نمونه می توان دید،  تقویت و ثبات حزب اهلل 
لبنان، تقویت نیروهای مقاومت فلسـطینی 
در جریـان جنگ هـای 33روزه، 22روزه و 8روزه 
و نیـز شـکل گیری و تقویـت محـور مقاومـت 
شـروع  از  پـس  و  اخیـر  سـال  در 8   

ً
خصوصـا

بحـران در سـوریه و عـراق اسـت.
شـیوه و منطـق کاری نیـروی قـدس در ایـن 
کـه  ـــ  دیگـر  نقـاط  از  بسـیاری  در  و  کشـورها 
اسـالمی  جمهـوری  سـوی  از  کمـک  نیازمنـد 
از خـاک و جـان مسـلمین  بـرای دفـاع  ایـران 
خفتـه  ظرفیت هـای  کـردن  فعـال  ـــ  هسـتند 
در  مثـال،  بـرای  کشورهاسـت،  همـان  در 
عـراق »حشـد الشـعبی« و در سـوریه »بسـیج 
مردمـی« )قـوات دفـاع وطنـی( تشـکیل شـد 
و بـا کمـک آنهـا و هدایـت و مشـاوره نیـروی 
قدس سـپاه، بسـاط تروریسـت ها در این دو 

 جمـع شـد.
ً
کشـور تقریبـا

کنـار فرماندهـی بی نظیـر سـردار سـلیمانی در 
میـدان جنـگ، در خـالل همیـن بحران ها بود 
از »حـاج  بـا چهـره دیگـری  کـه افـکار عمومـی 
قاسـم« آشـنا شـد؛ چهـره ای کـه او را در قامت 
یـک سیاسـتمدار و دیپلمـات کارکشـته نیـز 
نشان می داد که توانایی اقناع و همراه  سازی 
دیگـر کشـورها را بـرای ورود بـه جبهـه جنـگ 
مقابله با تروریست ها در سوریه دارد. قاسم 
سـلیمانی به عنوان نماینده ایران در سـفر به 
مسـکو طـی مذاکـره بـا پوتیـن رئیـس جمهـور 
روسیه توانست از ظرفیت عملیاتی روس ها 
نیز برای پیشـبرد اهداف خود اسـتفاده کند.

سـردار محمدجعفـر اسـدی فرمانـده سـابق 
نیروهـای ایرانـی در سـوریه در ایـن رابطـه بـه 
تسـنیم گفـت: »پـس از چهـار سـال مبـارزه و 
مقاومـت ایـران در سـوریه، سـردار سـلیمانی 
در سـفری بـه روسـیه، به مـدت دو سـاعت و 
بیست دقیقه با پوتین دیدار و گفتگو کرد تا 
روس هـا را قانـع کند در سـوریه حضور یابند.«
در  قاسـم«  »حـاج  اسـدی،  سـردار  به گفتـه 
ایـن سـفر بـه پوتیـن تفهیـم کـرد کـه »سـوریه 

مهمترین دوران فرماندهی 
»حاج قاسم« از اواسط 
سال 76 -وقتی که 42ساله 
بود- آغاز شد؛ مسئولیتی 
که دامنه تأثیرات آن 
مرزهای جغرافیایی کشور 
را درنوردید و تأثیرات زیادی 
بر گستره جغرافیایی جهان 
اسام گذاشت.
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آخرین سـنگر جبهه شـرق اسـت و اگر این را 
از دسـت بدهیـد، غربی هـا ارزشـی بـرای شـما 

قائـل نیسـتند.«

سـنی  و  شـیعه  مقاومـت،  جبهـه  بـه  کمـک 
سـد نمی شنا

ـــ به گفتـه خـودش ـــ فرقـی  بـرای حـاج قاسـم 
میـان مسـلمانان نبـود و بایـد بـه همـه آنـان 
در برابـر ظالمـان و دشـمنان یـاری رسـاند. او 
و  سـوریه  در  تروریسـت ها  بـا  مبـارزه  اوج  در 
عراق، اعالم کرد که برای نظام اسـالمی، کمک 
بـه شـیعه و سـنی تفاوتـی نـدارد و بـرای نمونه 
بـه مـردم فلسـطین اشـاره کـرد کـه اگرچـه اکثر 
قریـب بـه اتفـاق آنهـا از مذهـب اهـل تسـنن 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ولـی  هسـتند، 
آنهـا داشـته  از  را  بیشـترین دفـاع و حمایـت 

اسـت.
ایـن حقیقـت نیـز در تاریخ ثبت شـد که وقتی 
عـراق  کردسـتان  بـه  داعـش  جنایـات  دامنـه 
بـه  کـه  بـود  سـلیمانی  قاسـم  ایـن  کشـید، 
کمـک آنهـا رفـت و مانـع از سـقوط اربیل شـد.

حلقه مقاومت شکل می گیرد
از  یکـی  کـه  اسـت  روشـن  و  واضـح  امـروزه 
اهداف اصلی دشـمنان برای سـقوط سـوریه، 
لبنـان  حـزب اهلل  و  ایـران  ارتبـاط  کـردن  قطـع 
بـود ولـی بـا شکسـت داعـش و نقش آفرینـی 
نیـروی قـدس در سـوریه و عـراق، یـک حلقـه 
تشـکیل  مقاومـت  حلقـه  به نـام  مسـتحکم 
شـد و زنجیـره ایـران، عـراق، سـوریه و لبنـان و 

فلسـطین را بـه هـم متصـل کـرد.
جـای تردیـد نیسـت کـه ایـن موضـوع خـالف 
بـا  ولـی  اسـت  اسـرائیل  و  آمریـکا  خواسـت 
فرماندهـی قاسـم سـلیمانی در عمـق میدان 
و تشـکیل بسـیج مردمـی در سـوریه و عـراق 
و  گشـت  بـدل  واقعیـت  بـه  موضـوع  ایـن 
فاطمیـون،  پاسـداران،  جنـس  از  اتحـادی 

کـرد. ایجـاد  و...  حیدریـون  زینبیـون، 
نقش بی بدیل سـردار سلیمانی در مدیریت 
منطقـه و مقابلـه بـا دشـمنان، القابـی چـون 
فـرد  »قدرتمندتریـن  فرمانـده«،  »شـبح 
خاورمیانـه« و »کابـوس اسـرائیل« را از سـوی 
آمریکایی هـا و اسـرائیلی ها بـرای او به دنبـال 

اسـت. داشـته 

از  مقاومـــت  و  جهـــاد  فرهنـــگ  تأثیـــر 
ایـــران جبهه هـــای 

همان طور که گفته شد، ازجمله قابلیت های 

فرماندهی سـردار سـلیمانی در نیروی قدس 
و  آشـکار  ظرفیت هـای  کـردن  فعـال  سـپاه، 
پنهـان در جبهـه مقاومت به جـای فرماندهی 
در  درسـت  و  بـود  نیروهـا  بـر  مسـتقیم 
همیـن نقطـه اسـت کـه مـا بـا چهـره  دیگـری 
و  کارکشـته  فرمانـده  ایـن  توانمندی هـای  از 
نیروهای تحت امرش مواجه می شـویم و آن 
همـراه کـردن نیروهـای مبـارز بـا فرهنگ هـای 
کـه  از سراسـر جهـان اسـالم اسـت  مختلـف 
یـک نمونـه آن را در سـوریه دیدیـم؛ جبهـه ای 
لبنانـی،  ایرانـی،  مجاهـدان  و  رزمنـدگان  کـه 
و...  پاکسـتانی  عراقـی،  افغانسـتانی،  سـوری، 

کنـار هـم بـا دشـمن مشـترک جنگیدنـد.
در  قـدس  فرمانده نیـروی  موفقیـت  راز 

به گفته سـردار اسدی، 
»حاج قاسـم« بـه پوتین 
رئیس جمهور روسـیه 
یه  تفهیـم کرد که »سـور
آخرین سـنگر جبهه شـرق 
اسـت و اگر این را از دسـت 
بدهید، غربی ها ارزشـی 
برای شـما قائل نیسـتند.«

برقراری ارتباط با توده های مردمی کشـورهای 
دهه هـای  در  بایـد  شـک  بـدون  را  مسـلمان 
مقـدس  دفـاع  سـال های  جریـان  در  و  قبـل 

کـرد. جسـت وجو 
تأثیـر  تحـت  به وضـوح  کـه  سـلیمانی  قاسـم 
روحیـات به جامانـده از دوران جنـگ تحمیلی 
در  را  فرهنـگ  ایـن  تـا  کـرد  سـعی  دارد،  قـرار 
و  بسـط  مقاومـت  جبهـه  گسـتره  تمامـی 
گسترش دهد و درواقع با تمسک به همین 
از  متحـدی  جبهـه  می توانـد  کـه  بـود  ویژگـی  
هـم  دور  را  اسـالمی  کشـورهای  مجاهـدان 

کنـد. جمـع 
بخشی از گفتگوی 90دقیقه ای سال گذشته 
بـه تبییـن و تشـریح همیـن موضـوع  نیـز  او 
اختصـاص داشـت و وی به خوبـی توانسـت 
این مسـئله را در قالب دو خاطره منحصر به 

فـرد بـه مخاطـب خـود منتقـل کنـد.
به هر ترتیب، سخن گفتن از مردی که بیش 
در  را  خـود  خدمـت  عمـر 40سـاله  از  نیمـی  از 
گمنامـی و مجاهدت هـای خامـوش گذرانـده 
تـا  بگـذرد  بایـد  سـال ها  نیسـت،  آسـانی  کار 
کسـانی پیـدا شـوند و بتواننـد برخـی از نقـاط 
مجاهـد  ایـن  درخشـان  کارنامـه  ناشـناخته 
نسـتوه را بـرای افـکار عمومـی آشـکار کننـد تـا 
شـاید از آن طریق بهتر بدانیم حقایق پنهان 
از مجاهدت هـای ایـن فرمانده شـهید را درک 

کنیم.



120

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

      گفتگو با سردار اصغر صبوری:

 شــــــروط حــــــاج قاســــــم 
بــرای تیــــم حفـــاظت

یک سال از نیمه شب 13 دیماه 1398 می گذرد؛ نیمه شبی که ارتش تروریستی آمریکا مهمترین فرمانده نظامی  
ایران و منطقه یعنی سردار قاسم سلیمانی را به همراه ابومهدی المهندس و همراهانشان در فرودگاه بغداد به شهادت 

رساند.
در سالگرد شهادت این فرماندهان، در گفتگو با سردار حاج اصغر صبوری معاون هماهنگ کننده سابق نیروی قدس 

که 10 سال از نزدیک با سردار سلیمانی همکار بوده است، به بیان زوایای مختلفی از شخصیت فرماندهی و مدیریتی وی 
پرداختیم که متن آن را در ادامه خواهید خواند:
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مـا  بـه  را  قاسـم  حـاج  خـرازی  حسـین   
کـرد معرفـی 

از  و  سـپاه  اصفهانـی  فرماندهـان  از  شـما 
دفـاع  زمـان  در  )ع(  حسـین  امـام   14 لشـکر 
آن  در  هـم  قاسـم  حـاج  و  هسـتید  مقـدس 
کرمـان  ثـاراهلل   41 لشـکر  فرماندهـی  مقطـع 
را بـر عهـده داشت.آشـنایی شـما بـا ایشـان 
از کجـا شـکل گرفـت؟ ایـن آشـنایی بـه زمان 

آن؟ از  بعـد  یـا  برمی گـردد  جنـگ 
بـه  مربـوط  قاسـم  حـاج  بـا  بنـده  آشـنایی 
مـن  کـه  اسـت  المبیـن  فتـح  عملیـات 
امـام  لشـکر  لجسـتیک  مسـئولیت 
حسـین)ع( را برعهـده داشـتم و یگان تحت 
مـا  راسـت  نیـز در جنـاح  ایشـان  فرماندهـی 
عبـاس  دشـت  در  و  می رفـت  بایـد  کـه  بـود 
را  ایشـان  مـن  مـی داد.  انجـام  عملیـات 
نمی شـناختم. یـک روز شـهید حـاج حسـین 
حسـین)ع(_  امـام  لشـکر  فرمانـده_  خـرازی 
گفـت  و  کـرد  معرفـی  مـا  بـه  را  قاسـم  حـاج 
و  اسـت  کرمـان  بچه هـای  فرمانـده  ایشـان 
جنـاح راسـت مـا هسـتند و از مـا خواسـت تا 
بـه او کمـک کنیـم. خـود حـاج قاسـم بعدهـا 
رئیـس  بـه عنـوان  بنـده  در مراسـم معارفـه 
را تعریـف  ایـن خاطـره  سـتاد نیـروی قـدس 

کـرد.
هیـچ  دیـدم  و  کـردم  صحبـت  باایشـان  مـن 
امکاناتـی ندارنـد. ما هم خیلـی نگران بودیم 
کـه نکنـد دور بخوریـم کـه البتـه همیـن هـم 
ماندیـم.  محاصـره  در  روزی  چنـد  مـا  و  شـد 
بـه هرحـال مـا تجهیـز دو گـردان از نیروهـای 
کرمـان  را آغـاز کردیـم و آشـنایی مـا بـا هـم از 

اینجـا شـروع شـد.

 مهمترین ماموریت حاج قاسم

چطور شد که وارد نیروی قدس شدید؟ 
من در سـال 1388 وارد نیروی قدس شـدم 
زمینـی  نیـروی  سـتاد  رئیـس  آن  از  قبـل  و 
حسـاب  روی  قاسـم  حـاج  بـودم.  سـپاه 
آشـنایی کـه بـا بنـده داشـت، از مـن دعـوت 
هـم  مـن  و  بـروم  قـدس  نیـروی  بـه  کـه  کـرد 
سـال   10 حـدود  در  چیـزی  و  کـردم  قبـول 
معـاون  یـا  نیـرو  سـتاد  رئیـس  عنـوان  بـه 

بـودم. خدمتشـان  در  کننـده  هماهنـگ 
بـه نظـر مـن حاجـی در مسـئولیت خـود یـک 
هـم  آن  و  داشـت  مهـم  بسـیار  مأموریـت 
صیانـت از قـدرت بیـن المللـی و منطقـه ای 

قاسـم  حـاج  بـود.  اسـالمی  جمهـوری 
گروه هـا  قـدرت  و  توانمنـدی  می بایسـت 
مختلـف  ابعـاد  در  را  مقاومـت  نیروهـای  و 
سیاسـی، نظامـی و اقتصـادی حفـظ می کـرد 
بـه  را  ایـن مأموریـت  ایشـان  نظـر مـن  بـه  و 
صحنـه  در  هـم  آنچـه  و  داد  انجـام  خوبـی 
ایشـان  از  فکـر  اتاق هـای  در  هـم  و  میدانـی 
می دیدیـم خـوب توانسـت ایـن مأموریـت را 

دهـد. انجـام  محـدود  امکانـات  رغـم  علـی 

قـدرت منطقـه ای و بین المللـی ایـران بـه   
دسـت حـاج قاسـم تقویـت شـد

چـه  مقاومـت  حـوزه  در  مـا  گفتـم  همیشـه 
در سـوریه، چـه در عـراق و چـه در لبنـان و... 
گاهـی  و  تبلیـغ  بـدون  امکانـات  کمتریـن  بـا 
پرهیـز از خودی هـا، مظلومانـه و محرومانـه 
کـه اتفـاق افتـاد حفـظ  آنچـه  جنگیدیـم. امـا 
منطقـه ای  قـدرت  یعنـی  بـود؛  صیانـت  ایـن 
حـوزه  و  اسـالمی  جمهـوری  بین المللـی  و 

شـد. تقویـت  ایشـان  دوران  در  مقاومـت 

مقاومـت  جبهـه  بـه  دادن  شـکل  مسـیر 
مثـل  دارد  چالش هایـی  آن  دادن  بسـط  و 
کار  محرمانـه  و  مخفیانـه  یـا  کـم  امکانـات 
جبهـه ای  بـا  حـال  عیـن  در  شـما  و  کـردن 
از ملیت هـای مختلـف  کـه  مواجـه هسـتید 
یمنی هـا،  سـوری ها،  عراقی هـا،  مثـل 
حضـور  آن  در  و...  لبنانی هـا  فلسـطینی ها، 
خـود  خـاص  فرهنـگ  کـدام  هـر  کـه  دارنـد 
از  کـدام  هـر  بـا  کـردن  کار  طبیعتـا  دارنـد.  را 
تـا  دارد  را  خـود  مختـص  شـیوه  هـم  اینهـا 
گرفـت؛  کار  بـه  هـم  کنـار  در  را  اینهـا  بتـوان 
قاسـم  حـاج  و  بـود  سـخت  چقـدر  کار  ایـن 
کنـد  حـل  را  مشـکل  ایـن  توانسـت  چطـور 
چطـور  افـراد  و  گروه هـا  ایـن  بـا  ارتباطـش  و 

می شـد؟  برقـرار 
فرمانـده  سـال   20 از  بیـش  قاسـم  حـاج 

نیـروی قـدس بـود و تنهـا 10 سـال انتهایـی 
شـد.  شـناخته  بیشـتر  فرماندهـی اش 
گذاشـت  وقـت  دهـه  یـک  از  بیـش  ایشـان 
جهـان  حوزه هـای  در  کافـی  شـناخت  تـا 
اقـوام،  مثـل  مختلـف  موضوعـات  و  اسـالم 
دسـت  بـه  اخالقیـات  و  مذاهـب  احـزاب، 
بـه  نسـبت  وافـی  و  کافـی  شـناخت  و  آورد 
تمـام فرماندهـان و تفکـر همـه کسـانی کـه 
همیـن  باشـد.  داشـته  بودنـد  میـدان  در 
بـه  ایشـان  تـا  شـد  موجـب  شـناخت 
کنـد.  برقـرار  ارتبـاط  آنهـا  بـا  بتوانـد  راحتـی 
یـک  بـه  را  همـه  مشـترک،  هـدف  تعریـف 
می توانسـت  حاجـی  وقتـی  می بـرد.  سـمت 
فرهنگ های مختلف را در جهت یک هدف 
آنهـا را خـوب می شـناخت. قـرار دهـد یعنـی 
بنـده معتقـدم هیچکـس بـه انـدازه ایشـان 
نسـبت بـه جریانـات جهـان اسـالم شـناخت 
عمیـق  بسـیار  هـم  او  شـناخت  و  نداشـت 
شـناخت  ایـن  اسـاس  بـر  و  بـود  دقیـق  و 
مـی توانسـت همـه ایـن احـزاب، گـروه هـا و 
بـا  اسـت  ممکـن  گاهـی  کـه  را  هـا  مجموعـه 
داشـته  تنش هایـی  یـا  تضادهـا  همدیگـر 
باشند در یک میدان و در کنار هم و به یک 
سـمت حرکـت دهـد. ایـن هنـر حـاج قاسـم 
شـناخت  سـال   12-10 بـه  هنـر  ایـن  و  بـود 
ایشـان نسـبت بـه حـوزه مقاومـت، گروه هـا 

برمی گشـت. مجموعه هـا  و 

مختلـف  گروه هـای  طـرف  از  ارتبـاط  ایـن 
چطـور برقـرار می شـد و چگونـه حـاج قاسـم 

می کردنـد؟ قبـول  را 
بسـیار  ارتبـاط  یـک  اینهـا  بـا  حاجـی  ارتبـاط 
عاطفـی بـود. بـرای نمونـه، وقتی میزبـان آنها 
بـود عمومـا در جلسـات، خـودش پذیرایـی 
یـک  می بینـد  کسـی  وقتـی  طبیعتـا  می کـرد. 
سـطح  ایـن  در  فرماندهـی  جایـگاه  در  نفـر 
هـم  او  اسـت،  عاطفـی  برخـوردش  اینقـدر 
می سـازد.  برقـرار  را  عاطفـی  برخـورد  یـک 
حاجـی نسـبت بـه اینکـه هیچگاه بـه صورت 
آمرانـه بـا ایـن گروه هـا برخـورد نشـود، خیلـی 
حسـاس بـود و همیشـه میـدان را بـه خـود 
آنهـا مـی داد تـا خودشـان راه را انتخاب کنند.

اسـتدالل و منطقی بـودن جزءاصول حرکت 
می خواسـت  اگـر  یعنـی  بـود.  قاسـم  حـاج 
یـک  اسـاس  بـر  کنـد،  قانـع  را  مجموعـه ای 
مگـر  می کـرد  قانـع  را  آنهـا  مبانـی  و  اصـول 
اسـتراتژیک  اهـداف  بـه  کـه  قرمـزی  خطـوط 
آنجـا  در  و  برمی گشـت  اسـالمی  جمهـوری 

در حوزه مقاومت، چه در 
سوریه، چه در عراق و چه 
در لبنان و... با کمترین 
امکانات بدون تبلیغ و 
گاهی پرهیز از خودی ها، 
مظلومانه و محرومانه 
جنگیدیم.



122

 HEJRE
HABIB

ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی



123 دی 1399

آنهـا را بـه عنـوان خـط قرمـز نگـه می داشـت 
خودشـان  گروه هـا  مـی داد  اجـازه  ولـی 
کننـد  انتخـاب  را  مسیرشـان  و  جمع بنـدی 
انتخـاب  را  مسـیری  هـم  آنهـا  عمومـا  و 
می کردنـد کـه بـا خواسـته مـا مشـترک بـود.

پـر  سـادگی  بـه  ابومهـدی  خالـی  جـای   
د نمی شـو

خیلـی  کسـی  چـه  بـا  گروه هـا  ایـن  میـان  در 
بودنـد؟  نزدیـک 

شـهید ابومهـدی. البتـه همـه سـران احـزاب 
بـا  و  بودنـد  نزدیـک  ایشـان  بـه  گروه هـا  و 
مفصلـی  جلسـات  و  بودنـد  ارتبـاط  در  هـم 
خاصـی  جایـگاه  ابومهـدی  ولـی  داشـتند 

داشـت.
کنـار  در  و  میـدان  در  عـراق  در  سـال   4 مـن 
سـردار سـلیمانی و شـهید ابومهـدی بـودم 
و ارتباطـم بـا ابومهـدی از نزدیـک بـود و بـه 
ارتبـاط  ایشـان  بـا  بایـد  مسـئولیتم  لحـاظ 
می داشـتم و در حوزه هـای مختلـف ایشـان 
باهـم  آنهـا  ارتبـاط  می کـردم.  پشـتیبانی  را 
خیلـی تنگاتنـگ بـود چـون نقـش ابومهـدی 
در عـراق یـک نقـش اسـتثنایی بـود و بعیـد 
می دانـم کسـی در عـراق بتوانـد جایـش را پـر 

کنـد.
یعنـی   1392 سـال  خـرداد   19 تاریـخ  در  مـن 
همـان روزهایـی کـه داعـش وارد عـراق شـد، 
در مکـه بـودم و از تلویزیون دیدم که گفتند 
داعـش تـا نزدیـک موصـل آمـده اسـت. بـاور 

نکـردم و فکـر کـردم تبلیغـات اسـت.
از  حاجـی  برگشـتم.  تهـران  بـه  بعـد  روز  دو 
بغـداد بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت سـریع 
خـودت را برسـان. وقتـی بـه بغـداد رسـیدم، 
تـا وقتـی کـه سـامان گرفتیـم و امکاناتی پیدا 
هایـی  پـادگان  و  مقـر  توانسـتیم  و  کردیـم 
در  و  ابومهـدی  مهمـان  باشـیم،  داشـته 
خانـه ایشـان بودیـم و خودش از مـا میزبانی 

می کـرد.
بـودم.  حاجـی  همـراه  سـفرها  همـه  در  مـن 
می آمـد  اسـتقبال  بـه  ابومهـدی  همیشـه 
اسـتقبال  بـه  او  ببینـم  کـه  نبـود  بـار  یـک  و 
حاجـی نیامـده باشـد. بـه نظـرم نزدیک تریـن 
کار  از  کار و چـه غیـر  ایشـان چـه در  بـه  فـرد 
ابومهـدی بـود و قسـمت هـم ایـن بـود کـه 

بـا هـم شـهید شـوند.  هـر دو 

بـا  جنـگ  و  عـراق  در  تکفیری هـا  بـا  جنـگ 

تفاوت هایـی  چـه  سـوریه  در  تکفیری هـا 
؟  شـت ا د

مرجعیـت  و  شـد  عـراق  وارد  داعـش  وقتـی 
در عـراق حکـم جهـاد داد و مـردم بـه میـدان 
سـامان دهی  جمعیـت  ایـن  بایـد  آمدنـد، 
عنـوان  بـه  مـا  دیـد.  مـی  آمـوزش  و  می شـد 
درخواسـت  بـه  نظامـی  مشـاوره  گـروه  یـک 
آنجـا  بـه  عراقـی  گروه هـای  و  عـراق  دولـت 
ایـن  تـا  کردیـم  آنهـا کمـک  کنـار  رفتیـم و در 

گیـرد. انجـام  سـازمان دهی 
یـک  عنـوان  بـه  الشـعبی  حشـد  تشـکیل 
بـازوی قدرتمنـد در کنـار مرجعیـت و دولـت 
حفـظ  بـرای  قدرتمنـد  بـازوی  یـک  و  عـراق 
خروجـی  اسـالم،  جهـان  و  عـراق  صیانـت 

بـود. حضـور  همیـن 
سـوابقی  عـراق  در  گذشـته  از  البتـه  مـا 
کـه  زمـان جنـگ تحمیلـی  از  داشـتیم یعنـی 
مخالـف  عراقـی  )معارضیـن  بـدر  نیروهـای 
بـه  کـه  بعـدا  و  بودنـد  مـا  کنـار  در  صـدام( 
را  خـود  سـازمان دهی  رفتنـد،  عـراق  داخـل 

کردنـد. حفـظ 
امـا در سـوریه از صفـر بایـد شـروع می کردیـم 
و  بودنـد  گروه هـا  ایـن  عـراق  در  ولـی 
خودشـان را تقویـت کردنـد و همینها بودند 
کـه اول سـد راه داعـش شـدند؛ داعشـی کـه 
تـا 25 کیلومتـری بغـداد آمـده بود. بعـد از آن 
کـم کـم گروه هـای دیگـر و ارتـش عـراق هـم 

ایـن جبهـه تقویـت شـد. آمدنـد و 
البتـه در سـوریه ارتـش این کشـور منسـجم 
بود. در عراق به دلیل مشـکالتی که از زمان 
ارتـش  آمـد،  وجـود  بـه  امریکایی هـا  ورود 
منسـجم نبـود و آمادگـی کامـل را نداشـت و 
ایـن می طلبیـد مـا در عـراق کمـک بیشـتری 
کـرد؛  را  و حاجـی هـم همیـن همـت  بکنیـم 
عراقی هـا  خـود  برعهـده  وظیفـه  همـه  البتـه 

سـامان دهی  در  ابومهـدی  آقـای  و  بـود 
شـدن  مسـلح  و  گروه هـا  شـکل گیری  و 
نقـش   ، حضـور میـدان  در  آنهـا  آمـوزش  و 
کمـک  نقـش  بیشـتر  مـا  داشـت.  موثـری 

داشـتیم. کننـده  حمایـت  و  کننـده 

خـط  بـه  خـودش  گیـری  تصمیـم  بـرای   
می رفـت مقـدم 

خـود  سـردار سـلیمانی چقـدر اصرار داشـت 
مسـتقیم در میـدان حضـور داشـته باشـد؟ 
ایشـان بارها در سخنرانی هایشـان صحبتی 
ع فرماندهـی مـا امامـت  گفتنـد نـو کردنـد و 
گونـه اسـت یعنـی فرمانده در میـدان حاضر 
می شـود و از بقیـه می خواهـد بیاینـد و ایـن 
کـه خـودش عقـب بایسـتد و  گونـه نیسـت 
بـه بقیـه بگوید بروند. ایشـان از زمان جنگ 
سـال های  در  را  آن  و  داشـت  را  تجربـه  ایـن 
چقـدر  ایشـان  حضـور  داد.  ادامـه  هـم  بعـد 
خطـر  بـا  بـود  ممکـن  چقـدر  و  بـود  موثـر 
مواجـه شـود و چطـور بـا ایـن خطرهـا رو بـه 

می شـد؟  رو 
همـه فرماندهـان ما در دوران دفاع مقدس 
خودشـان  یعنـی  بودنـد.  شـکل  همیـن  بـه 
پشـت  می گفتنـد  بقیـه  بـه  و  هسـتند  جلـو 
میـدان  در  بیاییـد.  و  کنیـد  حرکـت  مـا  سـر 
نبرد در سـوریه و عراق هم به همین شـکل 
بـود. حاجـی خودش در میـدان بود و هرکجا 
 فرماندهی و 

ً
کـه نیـاز بود خودش مسـتقیما

اداره مـی کـرد.
البتـه بـه چگونگـی حضـور حاجـی در میـدان 

در عـراق خیلـی کـم اشـاره شـده اسـت.
مـن زیـاد بـا حاجی بـرای شناسـایی می رفتم. 
. حـاج قاسـم گاهـی  بـا ماشـین و حتـی موتـور
معتقـد  و  می رفـت  جلوتـر  هـم  اول  خـط  از 
تـا  ببینـد  را  میـدان  بایـد  خـودش  کـه  بـود 
نیروهـای  بگیـرد.  تصمیـم  خـوب  بتوانـد 
رده  باالتریـن  می دیدنـد  وقتـی  هـم  رزمنـده 
دارد،  حضـور  میـدان  در  فرماندهی شـان 

می شـدند. دلگـرم 
از  قاسـم  حـاج  بـه  نگاه هـا  همـه  شـاید 
منظـر نظامـی باشـد در حالیکـه ایشـان یـک 
شـخصیت همـه جانبـه بـود؛ یعنـی در حـوزه 
سیاسـت تسـلط داشـت و حواسـش کامـال 
تسـلط  کامـال  نظامـی  حـوزه  در  بـود؛  جمـع 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  حـوزه  در  داشـت. 
همینکـه بتوانـد حـدود 60 گـروه را در عـراق 
اینهـا بیاینـد و در یـک میـدان  کنـد و  جمـع 

هرکجا داعش را محاصره 
کردیم، صدای هلی کوپتر 
آمریکایی ها برای بردن 
فرماندهان داعش را 
می شنیدیم. مثا در 
عملیات جلوال و سعدیه. 
هلی کوپتر می آمد و مهمات 
و تجهیزات برایشان 
می ریخت.
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

بجنگنـد و در کنـار هم قـرار بگیرند، خودش 
یـک هنـر اسـت. البتـه بازهـم بایـد بـر نقـش 

کنـم. تاکیـد  ابومهـدی  کلیـدی 
داعـش در یـک مقطـع تـا 25 کیلوکتـری مـرز 
مـا هـم آمـد. در آن زمـان مـا عملیـات جلـوال 
ایـن  کـه  داشـتیم  را  خانقیـن  و  سـعدیه  و 
الشـعبی  حشـد  و  کردهـا  کمـک  بـا  منطقـه 
بـود  هنـر  یـک  ایـن  خـود  شـد.  پاکسـازی 
بجنگنـد  هـم  کنـار  مجموعـه  دو  ایـن  کـه 
و  تنظیـم  نیایـد.  وجـود  بـه  هـم  مشـکلی  و 
و  قاسـم  حـاج  هنـر  اینهـا  کـردن  هماهنـگ 

بـود. ابومهـدی  آقـای 

می کردیـــم  محاصـــره  را  داعـــش  هرکجـــا   
می شـــد پیدایشـــان  آمریکایی هـــا 

و  شـد  عـراق  در  کـه  عملیاتـی  تریـن  سـخت 
امیـدی بـه پیـروزی نداشـتید چـه عملیاتـی 

بـود؟ 
همـه عملیات هـا واقعـا سـخت بـود؛ یعنـی 
زمیـن  از بمـب روی  بـا دنیایـی  مـا در عـراق 
قـدم  از  قـدم  بودیـم.  رو  بـه  رو  انفجـارات  و 
و  بـود  بمـب  زمیـن  روی  برمی داشـتیم 
انتحـاری. سـوریه هـم انتحـاری داشـت ولـی 

بـود. انتحـاری  منبـع  عـراق 
بغـداد  غـرب  در  المثنـی  پـادگان  نزدیـک 
و  گـرد  کـه  اسـت  بـزرگ  بسـیار  بیابـان  یـک 
ایـن بیابـان بلنـد می شـود؛  از  زیـادی   خـاک 
مـا آنجـا بودیـم کـه کـه گـرد و خاکـی بـه طـول 
10-15 کیلومتـر از روی زمیـن بلنـد شـد مثـل 
اینکـه کوهـی از زمیـن دارد بلنـد می شـود و 
بـه سـمت مـا می آیـد. یـک آن نـگاه کردیـم و 
دیدیـم در جلـوی ایـن کـوه گـرد و خـاک، یـک 
انتحاری با سـرعت در حال آمدن به سـمت 
نفـر  هـزار   15 درحـدود  چیـزی  کـه  ماسـت 
بودیـم. مـا در یـک صحنـه نبـرد ایـن چنینـی 
و  خودشـان  شـکلی  هـر  بـه  کـه  کسـانی  بـا 
می جنگیدیـم.  می کردنـد،  تجهیـز  را  زمیـن 
جنـگ بسـیار سـختی بـود که بیانش دشـوار 

اسـت.
نقطـه ای  همیـن  بـه  عملیات هـا  برخـی  در 
می رسـیدیم کـه شـما گفتیـد. خیلـی سـخت 
بـود. بـرای مثـال، عملیاتـی که برای ما بسـیار 
مهـم و البتـه سـخت بـود بـه طـوری کـه خـود 
حاجـی مجبـور شـد دسـت بـه سـالح شـود، 
یـک  بـا  مـا  بـود.   » الصخـر »جـرف  عملیـات 
زمیـن مسـلح و بـا موانـع طبیعـی بسـیار زیاد 

رو بـه رو بودیـم.

داعـش  از  هـم  آمریکایی هـا  اینهـا،  کنـار  در 
را  داعـش  هرجـا  مـا  می کردنـد.  حمایـت 
هلی کوپتـر  صـدای  شـب  کردیـم،  محاصـره 
آمریکایی هـا بـرای بـردن فرماندهـان داعش 
و  جلـوال  عملیـات  در  مثـال  می شـنیدیم.  را 
و  مهمـات  و  می آمـد  هلی کوپتـر  سـعدیه. 
ایـن  چـون  می ریخـت.  برایشـان  تجهیـزات 
تجهیـزات را بـا چتـر می ریختنـد، بـاد تعدادی 

آورد. را بـه سـمت مـا  آنهـا  از 
تکریـت،  عملیـات  در  بـار  یـک  عـراق  در 
ماشـین  سـمت  بـه  همزمـان  آمریکایی هـا 
حاجـی و مـا کـه در یـک نقطـه دیگـر بودیـم، 
شـلیک کردنـد. البتـه نمی خواسـتند بزننـد، 
بیشـتر هشـدار بود. وقتی ما به فرماندهان 
حمایـت  بـرای  می شـدیم  نزدیـک  داعـش 
تـا  می بسـتند  را  مـا  راه  جـوری  یـک  آنهـا  از 

دهنـد. نجـات  را  آنهـا  بتواننـد 

 انتحاری در عراق کوالک می کرد

در  انتحاری هـا  ع  موضـو کـه  دیدیـم  بارهـا 
ح شـده  صحبت هـای سـردار سـلیمانی مطر
و  می آمدنـد  چطـور  انتحاری هـا  ایـن  اسـت. 
همـان  در  می شـد؟  مقابلـه  آنهـا  بـا  چطـور 
کردیـد، چـه اتفاقـی در  کـه تعریـف  ماجرایـی 

افتـاد؟ نهایـت 
مـن درخواسـت می کنـم همه به نمایشـگاه 
و  برونـد  مقـدس  دفـاع  مـوزه  در  مقاومـت 
ماشـین های  از  تعـدادی  ببیننـد.  را  آنجـا 
مسـلح شـده و انتحـاری در آنجـا بـه نمایـش 
خیلـی  بیانـش  اسـت.  شـده  گذاشـته 
سـخت اسـت. وقتـی داعـش حملـه می کرد، 
و  وسـایل   ، نفربـر مثـل  زیـادی  امکانـات 
غنیمـت  را  مـردم  و  پلیـس  ماشـین های 
زیـادی  امکانـات  هـم  خـودش  و  می گرفـت 
داشـت. اینهـا را بـرای انجـام عملیـات کامـال 

تجهیـز می کـرد. مثال وقتی تکریـت را گرفتیم 
مـواد  متـری  هـزار  چنـد  سـوله  چنـد  داخـل 
الزم بـرای سـاختن مواد انفجاری دست سـاز 
وجـود داشـت. زیـر پـل تکریـت یـک بولدوزر 
کـه  آنجـا قـرار داده بودنـد  کـرده و  را تجهیـز 
را  آن  پـل می آمدیـم  ایـن  بـه سـمت  مـا  اگـر 
زودتـر  مـا  و  نتوانسـتند  ولـی  کننـد  منفجـر 

گرفتیـم. را  منطقـه 
بـود  عجیبـی  چیـز  یـک  واقعـا  بولـدوزر  ایـن 
کـه اگـر منفجـر می شـد منطقـه وسـیعی را از 
بیـن می بـرد و ترکش هایـش منطقـه بزرگـی 
را پوشـش مـی داد. آنهـا تجهیـزات زیـادی در 
می شـدند؛  هـم  حمایـت  و  داشـتند  اختیـار 
ضمـن ایـن کـه ابتـکارات زیـادی را هـم بـه کار 

می گرفتنـد.
می آمـد،  داشـت  ماجـرا  آن  در  کـه  ماشـینی 
پنهـان  خـاک  و  گـرد  داخـل  در  را  خـودش 
کـرده بـود، وقتـی نزدیـک ما رسـید یک تانک 
عراقـی در یـک لحظـه آن را دیـد. همه افرادی 
کـه آنجـا بودنـد متفـرق شـدند. مـا از شـلیک 
داریـم.  فیلـم  انتحـاری  انفجـار  و  تانـک 
کبریـت  کـه  ایـن اسـت  تانـک مثـل  شـلیک 
زدیـد و انفجـار انتحـاری مثـل ایـن اسـت کـه 

شـود. منفجـر  گاز  کپسـول  یـک 
ایـن  معـرض  در  بـار  ده هـا  حاجـی  خـود 
انتحاری هـا قـرار گرفـت. بیشـترین مشـکل 
همیـن  الصخـر  جـرف  منطقـه  در  مـا 
انتحاری هـا بودنـد؛ قـدم بـه قـدم همـه جـا را 

بودنـد. کـرده  بمب گـذاری 
یکـی از آن تفاوتـی کـه سـوال کردید در جنگ 
بـا  سـوریه  در  بـود.  عراق،همیـن  و  سـوریه 
بیشـتر  نبودیـم،  مواجـه  انتحـاری  قـدر  ایـن 
بـا میـدان نبـرد و جنگیـدن رو بـه رو بودیـم. 

زیـاد  هـم  سـوریه  در  انتحـاری  شـنیدیم  مـا 
اسـت.   بـوده 

از  آنجـا هـم انتحـاری بـود ولـی کمتـر  بلـه در 
عـراق بـود. انتحـاری در عـراق کـوالک می کرد.
مـردم  از  تروریسـت ها  کـه  تلفاتـی  عمـده 
بـود.  انتحاری هـا  همیـن  بـا  گرفتنـد،  عـراق 
بازرسـی  مـردم  کـه  هایـی  ایسـتگاه  در  حتـی 
منفجـر  را  خودشـان  و  می آمدنـد  می شـدند 

می کردنـد.
، یـک انفجـار در فاصلـه 30- در جـرف الصخـر

خوشـبختانه  ولـی  داد  خ  ر حاجـی  متـری   40
آسـیبی بـه ایشـان نرسـید.

سـختی  جنگ هـای  واقعـا  هـم  سـوریه  در 
دمشـق  وارد  حاجـی  بـا  کـه  روزی  داشـتیم. 

امریکایی ها به نمایندگی از 
اسرائیل حاج قاسم را ترور 
کردند چون می خواستند 
هزینه را برای آنها کم کنند. 
ما بیشتر احتمال می دادیم 
این کار را از طریق گروه های 
دیگر و یا در یک عملیات 
انتحاری انجام بدهند.
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شـدیم، مـن اسـم آن پـرواز را »پـرواز نجـات« 
دیگـر  نفـر  چنـد  و  حاجـی  بـا  مـن  گذاشـتم. 
روز  یـک  کـه  اسـت  زمانـی  ایـن  رفتـه  بویـم. 
قبل، محل شـورای امنیت سـوریه را منفجر 
کردنـد کـه در واقـع کلیـد رمـز عملیات شـان 
آن بـه همـه شـهرها از جملـه  بـود و بعـد از 

شـد. حملـه  دمشـق  خـود 
از 200-300 ماشـین مسـلح در داخـل  بیـش 
مـی  نمی دانسـتیم  واقعـا  بـود.  دمشـق 
توانیـم در فـرودگاه بنشـینیم یـا نـه؟ وقتـی 
هواپیمـا مـی خواسـت در فرودگاه بنشـیند، 
دیدیـم آتـش از تمـام اطـراف فـرودگاه بلنـد 
بـود.  جنـگ  فـرودگاه  اطـراف  تمـام  و  اسـت 
اگـر بـا یک کالشـینکف سـاده هم به سـمت 
مـا شـلیک می کردنـد، می توانسـت منجـر به 

حادثـه شـود.
می کـردم  آرزو  فقـط  دلـم  در  لحظـه  آن  در 
حـاج  تـا  بنشـیند  زمیـن  روی  سـالم  پـرواز 
قاسـم سـالم به سـوریه برسـد.. هواپیما که 
نشسـت، مثـل ایـن بـود کـه تمـام آرزوهایـی 

شـد. بـرآورده  داشـتیم  کـه 
همیـن کـه مجموعـه ارتش سـوریه و رئیس 
جمهـور سـوریه می فهمنـد حـاج قاسـم وارد 
دمشـق شـده و در این شـهر اسـت، صحنه 
تقسـیم  یـک  شـب  همـان  مـا  برمی گشـت. 

هـم  دمشـق  در  فرمانده مـان  و  کردیـم  کار 
شـهید سـردار همدانـی بـود.

صحنـه یـک صحنـه بسـیار سـختی بـود. من 
همیشه می گویم که ما غریبانه و مظلومانه 
جنگیدیـم. خیلـی چیزهـا را نمی شـود گفـت. 
کنـد  صحبـت  می خواهـد  آدم  جاهایـی  یـک 
ناراحـت  هـا  بعضـی  اسـت  ممکـن  ولـی 
دشـمن  یـا  و  بربخـورد  کسـانی  بـه  و  شـوند 
بـه هـر  کنـد.  از حرف هـای مـا سوءاسـتفاده 
آنچـه  حـال خیلـی مالحظـه وجـود دارد ولـی 
کـه خروجـی ایـن موضوعـات اسـت، همـان 
صیانـت از توانمنـدی جمهـوری اسـالمی در 

حـوزه بیـن الملـل و حـوزه وطـن بـود.

منطـق  و  اسـتدالل  بـا  قاسـم  حـاج   
آورد میـدان  بـه  را  روس هـا 

دیـداری  سـوریه  نبـرد  عطـف  نقـاط  از  یکـی 
رئیـس  بـا  سـلیمانی  سـردار  کـه  اسـت 
جمهـور روسـیه داشـت. این نشـان دهنده 
قامـت  در  کـه  اسـت  ایشـان  دیگـر  وجهـه 
کنـد  یـک سیاسـتمدار هـم می توانـد عمـل 
و بـا عالی تریـن مقامـات بزرگ ترین کشـورها 
اطـاع  آیـا  برسـد.  نتیجـه  بـه  و  کنـد  مذاکـره 
انجـام  دیـدار  ایـن  اسـت  قـرار  کـه  داشـتید 

شـود؟ خودتـان هـم آنجـا حضـور داشـتید و 
می دانیـد؟ تعریـف  را  جزئیاتـش  یـا 

ولـی  نداشـتم  حضـور  سـفر  آن  در  مـن  نـه، 
مفصلـی  جلسـات  و  صحبت هـا  آن  از  قبـل 
برگـزار شـد. اسـتدالل و منطـق حـاج قاسـم 
بـود  قـوی  خیلـی  مختلـف  موضوعـات  در 
اسـاس  بـر  داشـت.  کافـی  شـناخت  چـون 
بـه  را  روس هـا  منطـق  و  اسـتدالل  همیـن 
میـدان آورد و مـن کـه در میـدان بـودم ایـن 
در  روس هـا  حضـور  واقعـا  کـه  می گویـم  را 
واقعـا  وضعیـت  و  برگردانـد  را  ورق  میـدان 

کـرد. تغییـر 
امکانـات،  بـه لحـاظ  آمدنـد، هـم  آنهـا  وقتـی 
لحـاظ  بـه  هـم  و  توانمنـدی  لحـاظ  بـه  هـم 
چـون  و  بـود  موثـر  خیلـی  سـوری ها  روحیـه 
بـود،  کلیـدی  نقـش  یـک  حاجـی  نقـش 
خیلـی  هماهنگـی  یـک  مـا  بیـن  هماهنگـی 

شـد. خـوب 
می دهنـد  ترجیـح  همـه  همیشـه  طبیعتـا 
بـا  حاجـی  کننـد،  سـرمایه گذاری  برنـده  روی 
اسـتدالل بـرای پوتیـن ثابـت کـرد کـه برنـده 
ایـن میـدان نظام سـوریه اسـت. در آن زمان 
نمـی  و  نداشـتند  اعتقـاد  ایـن  بـه  خیلی هـا 
پذیرفتنـد ولـی او مصـر بـود و بـه ایـن حـرف 

داشـت. اعتقـاد  خـودش 
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می شـد  و  داریـم  مشـترک  مـرز  عـراق  بـا  مـا 
امکانـات را عـالوه بر مسـیر هوایـی، از طریق 
مـا  مسـیر  سـوریه  در  ولـی  بـرد  هـم  زمینـی 
فقـط هوایـی بـود چـون مسـیر زمینـی کامـال 
بسـته شـده بـود و کل مـرز عـراق در اختیـار 

بـود. تروریسـت ها 
بعـدا کـه بوکمـال و مـرز را گرفتیم کمی مرز و 
راه زمینـی بـاز شـد ولـی قبـل از آن هیـچ راهی 
طریـق  از  مـا  نبـرد  عمـده  تقریبـا  و  نبـود  بـاز 

هوایـی پشـتیبانی می شـد.

  مواجهه با آمریکایی ها در تنف

مسـیری کـه از دمشـق بـه بوکمـال و بغـداد 
می رفـت، چطـور آزاد شـد؟ طبیعتـا بایـد این 

مسـیر از سـمت تنـف می بـود.
کـه  بودیـم  تنـف  کیلومتـری   30-25 در  مـا 
سـوریه  و  عـراق  مـرز  کیلومتـری   50 تقریبـا 
اسـت و جـاده آسـفالت بیـن المللـی بسـیار 
ایـن  کـه  داشـتیم  اصـرار  مـا  و  دارد  خوبـی 

اعـالم  امریکایی هـا  بعـدا  شـود.  بـاز  جـاده 
هسـتیم  مسـتقر  اینجـا  مـا  چـون  کردنـد 
کسـی حـق نـدارد بیایـد و اگـر بیایـد، می زنیـم 
و یـک خـط کشـیدند و گفتنـد نبایـد کسـی از 
ایـن خـط جلوتـر بیایـد. حاجـی نمی خواسـت 
و  بیایـد  وجـود  بـه  درگیـری  آنهـا  و  مـا  بیـن 

کنیـم.  بـاز  را  مـرز  کـه  بـود  ایـن  هدفمـان 
امریکایی هـا تنـف را گرفتـه بودنـد و از طـرف 
دیگـر در منطقـه حسـکه آمـده بودنـد و بـاال 
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بوکمـال  بـاالی  را  جایـی  حسـکه،  پاییـن  و 
ایسـتگاه  دو  داشـتند  بنـا  و  بودنـد  گرفتـه 
دیگـر هـم بیـن ایـن دو منطقـه در مـرز بزنند 
حرکـت  بـرای  حتـی  مـرز  کننـد  اعـالم  بعـد  و 

هوایـی هـم بسـته اسـت.

یعنی کل مرز شرقی سوریه بسته شود.
بلـه، حاجـی اصرار داشـت ما باید به سـرعت 
کنیـم و خـودش  بـاز  را  مـرز عـراق و سـوریه 
آمـد در میـدان ایسـتاد. قـرار شـد ایـن  هـم 
 50 فاصلـه  همیـن  و  بزنیـم  دور  را  منطقـه 
کیلومتـری مـا را 200 کیلومتـر می کـرد، آن هـم 
در بیابـان یعنـی بادیـة الشـام. مـا یـک چیزی 
می شـنوید  چیـزی  یـک  شـما  و  می گوییـم 
نمی دانـد  نباشـد  زمیـن  آن  در  تـا  آدم  ولـی 
ایـن بیابـان یعنـی چـه. وقتـی بـا یک ماشـین 
بـا چهـار حلقـه السـتیک  لندکـروز  تویوتـای 
کیلومتـر   200 مـرز  تـا  می کردیـم،  حرکـت  نـو 
کیلومتـر برمی گشـتیم، در  می رفتیـم و 200 
برگشـت بایـد هـر چهار حلقه السـتیک 

می کردیـم. عـوض  را 
در آنجـا وقتـی روی نقطـه سـه راهـی 
رسـیدیم، 6-7 هواپیمـای امریکایـی 
آمدنـد. مـن بـه بچه هـا گفتـم یـک بار 
ببینیـم  کنیـم  چـک  را  نقشـه  دیگـر 
منطقـه  داخـل  آمدیـم  کـه  نقطـه ای 
آمریکایی هـا نباشـد تـا بـا آنهـا درگیـر 
نشـویم. چـک کردنـد و دیدیـم روی 
بچه هـا  هسـتیم.  منطقـه  آن  مـرز 
کـه  می زدنـد  خاکریـز  داشـتند 
ماشـین  در  مـن  و  شـوند  مسـتقر 
داشـتم  تصمیـم  و  بـودم  نشسـته 

کمـی جلوتـر بـروم و جـاده خاکـی را پیـدا کنـم 
هواپیمـای  کنیـم.  حرکـت  جـا  همـان  از  تـا 
امریکایـی آمـد و 150 متـر پایین تـر از مـا یـک 
خـط فسـفری جلوی ما ایجـاد کرد. معنایش 
و  نیاییـد  جلوتـر  خـط  ایـن  از  کـه  بـود  ایـن 
شـروع کـرد بـه مانـور دادن. مـن بـه بچه هـا 
فاصلـه  همدیگـر  از  و  شـوید  متفـرق  گفتـم 

کـرد. شـلیک  بـه  شـروع  هواپیمـا  بگیریـد. 
در آنجـا یـک درگیری پیش آمد و هواپیماها 
زدنـد. چـون  را  مـا  از وسـایل  هـم چندتایـی 
هـدف مـا رفتـن بـه مـرز بـود، درگیـر نشـدیم. 

رفتیـم و نهایتـا مـرز را گرفتیـم.
آزاد کردیـم امریکایی هـا خیلـی  را  وقتـی مـرز 
آنهـا  کـه  شـد  معلـوم  و  کردنـد  سـروصدا 
می خواسـتند مـرز را ببندنـد و اگـر مرز بسـته 
را  مـا  هوایـی  مسـیر  می توانسـتند  می شـد، 
بـه  مشـکالت  خیلـی  و  کننـد  مسـدود  هـم 
همـه اش  حاجـی  اینجـا  در  می آمـد.  وجـود 
در میـدان بـود و فیلمـی کـه نشـان می دهـد 
پشـت  نفـر  چنـد  و  می خوانـد  نمـاز  حاجـی 
سـرش هسـتند، در همیـن سـه راهـی »زازا« 
در  دقیقـا  آمـد  انتحـاری  یـک  شـب  اسـت. 
همـان نقطـه ای کـه حاجی نمـاز خوانده بود، 
امریکایی هـا  یعنـی  کـرد؛  را منفجـر  خـودش 
و  داعـش  اطالعاتـی،  لحـاظ  بـه  قـدر  ایـن 
می کردنـد. پشـتیبانی  را  مسـلح  گروه هـای 

  شروط حاج قاسم برای تیم حفاظت

یکـی از نـکات مهـم، بحـث ترددهای ایشـان 
مراقبـت  هـم  شـدت  بـه  بایـد  اینکـه  و  بـود 
چطـور  ترددهـا  ایـن  بفرماییـد  می شـد؛ 
در  خاصـی  ع  موضـو آیـا  و  گرفـت  مـی  انجـام 
ایـن زمینـه در ذهنتـان هسـت کـه بـرای مـا 

؟ ئیـد بگو
آمـد و مسـیر  همـه حرکـت و رفـت و 
البتـه  می کـرد.  طراحـی  خـودش  را 
او  بـه  هـم  دوسـتان  بـود  ممکـن 
تذکـری بدهنـد ولـی خـودش طراحـی 
می کـرد چـون یـک فـرد امنیتـی بـود. 
بـه نظـرم حاجـی در نیـروی قـدس 
بـه یـک آدم بسـیار دقیـق امنیتـی 
تبدیـل شـده بـود. در ابتـدا قبـول 
حفاظتـی  تیـم  یـک  کـه  نمی کـرد 
از  همـه  باشـد.  همراهـش 
داشـتند  تاکیـد  مـا  بـه  بیـرون 
کنیـم  صحبـت  ایشـان  بـا  کـه 
صحبت هایـی  شـود.  راضـی  تـا 

کـه  پذیرفـت  اکـراه  بـا  نهایتـا  ایشـان  و  شـد 
تیـم حفاظتـی همراهش باشـد اما مشـروط.

مشروط به چه؟ 
ضدگلولـه  ماشـین  از  نبایـد  گفـت  ایشـان 
اسـتفاده  خـودم  نـه  یعنـی  کنیـد  اسـتفاده 
اسـت.  مـن  همـراه  کـه  تیمـی  نـه  و  می کنـم 
حـق نداریـد از ماشـین گرانقیمـت اسـتفاده 
همـراه  عمومـا  کـه  همراهـی  ماشـین  کنیـد. 
و  پرایـد  یـک  یـا   206 پـژو  یـک  بـود،  ایشـان 
ماشـین  بـود.   L90 ماشـین  یـک  اواخـر  ایـن 
مـا  بـود.  سـاده  ماشـین  یـک  هـم  خـودش 
از  بـود،  ای  بهانـه  هـر  بـه  روز  دو  یکـی  فقـط 
ماشـین ضد گلوله اسـتفاده کردیم. ایشـان 
دو روز اسـتفاده کرد و کامال کنار گذاشـت و 
گفـت ایـن تحـرک مـرا می گیـرد و حساسـیت 

می کنـد. ایجـاد 
مثـال  می کـرد؛  طراحـی  خـودش  ایشـان  لـذا 
یـا  سـوریه  بـه  دارد  نمی دانسـتند  خیلی هـا 
عـراق مـی رود و حتـی در مجموعـه خودمـان 
عمومـا وقتـی می خواسـتم بـا ایشـان جایـی 
بـه فـالن  کـه  آخـر خبـر مـی داد  بـروم، لحظـه 
هـم  و  می کردیـم  رعایـت  مـا  هـم  بیـا.  نقطـه 

حاجـی. خـود 

قاسـم  حـاج  روی  کجـا  از  »حبیـب«  نـام 
بـاره  ایـن  در  اطاعـی  شـما  شـد؟  گذاشـته 

؟ یـد ر ا د
فکـر می کنـم از عراق و عملیات طوزخورماتو 
البتـه  بـود.  درگیـری  اول  روزهـای  همـان  در 
خیلـی روی ایـن موضـوع دقـت نکـردم ولـی 
فکـر می کنـم حاجـی حبیِب همـه بود و همه 
بچه هـای  احتمـاال  و  داشـتند  دوسـتش 
ایـن  و  می زدنـد  صدایـش  حبیـب  عراقـی 
سـوریه  در  بعـدا  و  مانـد  ایشـان  روی  اسـم 

بـود. هـم همیـن 

  فکر نمی کردیم آمریکا حماقت کند

شـب  نیمـه  در  قاسـم  حـاج  شـهادت  خبـر 
13 دی مـاه بـرای عمـده مـردم غیـر منتظـره 
ناراحـت  را  بسـیاری  و  بـود  کننـده  شـوکه  و 
کـرد. شـما چطـور از شـهادت ایشـان مطلـع 

شـدید؟ 
فکر کنم نیم سـاعت بعد از شـهادت ایشـان 
شـده  مطلـع  کـه  عراقـی  دوسـتان  طریـق  از 
خبـر  و  زدنـد  زنـگ  مـن  بـه  فهمیـدم.  بودنـد، 

دادنـد. 
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در تهران بودید؟ 
بلـه، در خانـه بـودم. زنـگ زدنـد و گفتنـد فکر 
را در فـرودگاه  می کنیـم امریکایی هـا حاجـی 
نمی کـردم  تصـورم  خـودم  زدنـد.  بغـداد 
باشـند  کـرده  حماقتـی  چنیـن  امریکایی هـا 
و چنیـن خشـمی علیـه خودشـان در جهـان 
اسـالم بسـیج کنند.وقتـی هـم کـه بـا حاجـی 
صحبـت می کردیـم تحلیل مـان ایـن بـود کـه 
اسـرائیلی ها ممکـن اسـت ولـی امریکایی ها 
البتـه  نمی دهنـد.  انجـام  را  کاری  چنیـن 
ایـن  از اسـرائیل  بـه نمایندگـی  امریکایی هـا 
هزینـه  می خواسـتند  چـون  کردنـد  را  کار 
احتمـال  بیشـتر  کننـد.  کـم  آنهـا  بـرای  را 
گروه هـای  طریـق  از  را  کار  ایـن  می دادیـم 
دیگـر و یـا در یـک عملیـات انتحـاری انجـام 
بدهند.وقتـی خبـر را شـنیدم، گفتـم حاجـی 
آن چیـزی کـه می خواسـت رسـید؛ چـون  بـه 
چشـمانش  در  را  شـهادت  آرزوی  همیشـه 
چیـزش  همـه  از  واقعـا  حاجـی  می دیدیـم. 

بـود. گذشـته 

بشـنود  را  صدایتـان  االن  قاسـم  حـاج  اگـر 
بـا  جملـه  یـک  بخواهیـد  و  ببینـد  را  شـما  و 

می گوییـد؟  چـه  کنیـد  صحبـت  ایشـان 
بگیـر  هـم  را  مـن  دسـت  حاجـی  گویـم  مـی 
قاسـم  حـاج  کـه  اسـت  ایـن  حقـش   . ببـر و 
ان شـاءاهلل  ببـرد.  و  بگیـرد  را  مـا  دسـت 
حاجـی  باشـد.  شـهادت  همه مـان  عاقبـت 
رفتـن  امیـدوارم  کـه  می کـرد  دعـا  همیشـه 
خـدا  از  هـم  مـا  و  باشـد  شـهادت  بـا  مـا 
می خواهیـم کـه همـه فرماندهـان مـا کـه در 
و دوران دفـاع مقـدس  ایـن دوران سـخت 
بـا گروه هـای تکفیـری واقعـا زحمـت  و نبـرد 
و  شـود  خیـر  بـه  عاقبتشـان  کشـیدند 

باشـد. شـهادت  بـا  عاقبتشـان 

 راه حاج قاسم ادامه دارد

آینـده جبهـه مقاومـت را پس از حاج قاسـم 
خیمـه  ایـن  سـتون  و  نمـاد  هرحـال  بـه  کـه 

می بینیـد؟ چطـور  بـود، 
حاجـی توانمندی هایـی در حـوزه سیاسـی و 
را  محکمـی  سـاختارخهای  داشـت،.  نظامـی 
ایجـاد کـرد کـه خـود گروه هـا بتواننـداز کیـان 

اسـالم و کشـور خـود دفـاع گننـد.
مثـل  بتوانـد  شـعبی  حشـد  مثـال  یعنـی 
بسـیج، سـپاه و ارتش ما از کشـور خودشان 

کنـد. دفـاع 

توانمنـدی ای کـه برای حزب اهلل ایجاد شـده 
می تواننـد از خودشـان دفـاع کننـد و در برابـر 

بایستند. اسرائیل 
وجـود  بـه  یمـن  مـردم  در  توانمنـدی ای 
کننـد  دفـاع  خودشـان  از  اینکـه  بـرای  آمـده 
اداره  را  سـاله  هفـت  جنـگ  کـه  می بینیـم  و 
کردنـد و امـروز کـم کـم در حـال پیروز شـدند 

. هسـتند
کـه  شـد  تشـکیل  وطنـی  دفـاع  سـوریه  در 
بـر  سـوریه  نظـام  در  بزرگـی  بسـیار  تاثیـر 
مسـلح  گروه هـای  و  تکفیری هـا  بـر  پیـروزی 

داشـت. این زیرسـاخت ها امروز وجود دارد 
می کنـد. عمـل  و 

حـاج قاسـم مجـری دسـتورات مقـام معظـم 
رهبـری بـود و مـن در 10 سـالی کـه بـا ایشـان 
بـودم بـه ضـرس قاطـع ایـن حـرف را می زنـم 
صحبت هـای  بـه  کامـال  ایشـان  گـوش  کـه 
مقـام  بیـان  و  بـود  رهبـری  معظـم  مقـام 
معظـم رهبـری را بـه برنامـه تبدیـل و پیـاده 

می کـرد.
امـروز بـه لطـف خـدا، رهبـر مـا همـان مسـیر 
نیـروی  جدیـد  فرمانـده  بـرای  را  اهـداف  و 
و  کـرده  ترسـیم  نیـز  قاآنـی-  قدس-سـردار 
مجموعـه نیـرو هـم دارد همـان راه را می رود.

قاسـم  حـاج  اسـرار  گنجینـه  پورجعفـری   
بـود

یکی از افرادی که خیلی به سـردار سـلیمانی 
شـد  ایـن  بـر  قسـمت  نهایتـا  و  بـود  نزدیـک 
باشـند،  هـم  بـا  همـراه  نیـز  شهادتشـان  تـا 
شـاید  کـه  بـود  پورجعفـری  حسـین  سـردار 
در سـایه شـهید سـلیمانی کمتـر بـه ایشـان 
در  ایشـان  حضـور  چقـدر  شـود.  پرداختـه 
کارهایـش  پیشـبرد  در  قاسـم  حـاج  کنـار 

بـود؟ موثـر 
ایشـان گنجینـه اسـرار حاجـی بـود و در تمـام 
حضـور  صحنه هـا  و  ارتباطـات  مالقات هـا، 
داشـت. شـهید پورجعفـری از زمـان جنگ تا 

آخریـن لحظـه حیـات بـا حاجـی بـود.
دلیـل  بـه  قبـل  سـال   3 هسـت  یـادم 
مـاه  یـک  داشـت  کـه  شـخصی  مشـکالت 
اکـراه  بـا  هـم  حاجـی  و  شـد  جـدا  حاجـی  از 
گذاشـت یـک مـاه بـرود. نهایتـا خـود او هـم 
طاقـت نیـاورد و برگشـت و بـاز هـم در کنـار 
حاجـی قـرار گرفـت؛ یعنی حاجی بـه او نگفت 
بیـا چـون حاجی ایـن چیزها را خیلـی مراعات 
می کـرد؛ مثـال اگـر احسـاس می کـرد مـن یـک 
نمی توانسـتم  و  داشـتم  شـخصی  مشـکل 
در میـدان باشـم، بـا اصـرار و جـوری کـه مـن 
برمی گردانـد  را  مـن  نشـوم،  ناراحـت  هـم 
رسـیدگی  موضـوع  فـالن  بـه  می گفـت  و 
مـن  اسـت؛  مهـم  االن  موضـوع  ایـن  و  کـن 
مطلـع  شـخصیم  مشـکل  از  می فهمیـدم 
شـده و می خواهـد حتمـا تهـران باشـم ولـی 
حواسـش  خیلـی  و  نمی کـرد  اشـاره  اصـال 

بـود. جمـع 
واقعـا  ایشـان  کنـار  در  پورجعفـری  شـهید 
گنجینه اسـرار بود و به ایشـان خیلی اعتقاد 

اکثر فرماندهان و رزمندگان 
ما داوطلبانه آمده بودند 
که هیچ، خودشان هم 
کمک می کردند؛ ما چیزی 
به عنوان مأموریت 
ویژه تعریف نمی کردیم. 
پرداخت های ما عموما 
ریالی بود و بر حسب مبانی 
حقوقی.
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هماهنـگ  او  را  کارهـا  از  بسـیاری  و  داشـت 
در  کنـد.  رحمـت  را  ایشـان  خـدا  می کـرد. 
کار  می کشـید.  زحمـت  خیلـی  حاجـی  کنـار 
سـختی هـم بود چـون با آن حجـم کار باالیی 
قـرار  کنـارش  کـس  هـر  داشـت،  حاجـی  کـه 

بـود. سـخت  برایـش  می گرفـت 

 پـول ویـژه ای بـه مدافعـان حـرم پرداخت 
نمی شـود

کنـار  در  سـال ها  ایـن  در  زیـادی  رزمنـدگان 
فرماندهـان  سـایر  و  سـلیمانی  سـردار 
شـهادت  بـه  گمنـام  خیلـی  و  جنگیدنـد 
از  کـم  خیلـی  اسـت  ممکـن  و  رسـیدند 
افـراد  ایـن  دربـاره  شـود؛  بـرده  اسـم  آنهـا 
حـق  مثـا  کـه  می شـود  صحبت هایـی 
یـا  می گیرنـد  آنچنانـی  مأموریت هـای 
نیروهـای  خصـوص  در  بعضـا  کـه  اظهاراتـی 
فاطمیـون مـی شـود. شـما بـه عنـوان کسـی 
که 10 سـال رئیس سـتاد نیروی قدس بود و 
ع  حتمـا اشـراف خیلـی زیـادی در ایـن موضـو
داریـد توضیـح دهیـد ایـن رزمنـدگان چطـور 
مأموریت هایـی  حـق  واقعـا  آیـا  و  می آمدنـد 
کـه به آنها داده می شـد، حـق مأموریت های 
آنچنانـی بـود یـا امکانـات و تسـهیات خیلی 

دادیـد؟ مـی  آنـان  بـه  خاصـی 
ترکـش  و  تیـر  تقسـیم  میـدان  نبـرد  میـدان 
آمریکایی هـا عمومـا بـرای جنگیـدن  اسـت. 
و  تجهیـزات  همـه  و  می کننـد  جمـع  مـزدور 
امکانـات را نیـز برایشـان آمـاده می کنند ولی 
در صحنـه نبـرد گاهـی دستشـان بـاال می رود 

پایشـان می لـرزد. و 
می خواهـد  انسـان  یـک  کـه  اسـت  طبیعـی 
یـا  و  افغانسـتانی  ایرانـی،  کنـد؛  زندگـی 
هـم  زندگـی  و  نمی کنـد  فـرق  پاکسـتانی 
مخارجـی دارد کـه هـر کـس بایـد آن را تامیـن 
عزیـزان  ایـن  بـه  کـه  پرداخت هـای  کنـد. 
در  کـه  بـود  حقوقـی  حداقـل  زیـر  می شـد، 
جمهـوری اسـالمی مصوب اسـت کـه به یک 

شـود.  داده  کارمنـد  یـا  کارگـر 

پرداخـت  گاهـی  هـم  همین هـا  شـنیدیم 
 . د نمی شـو

اکثـر فرماندهـان و رزمنـدگان مـا داوطلبانـه 
آمـده بودنـد کـه هیـچ، خودشـان هـم کمـک 
می کردنـد؛ یعنـی نـه تنهـا پـول نمـی گرفتنـد، 
بلکـه کمـک هـم می کردنـد؛ ولـی خـب همـه 
توانمنـد اقتصـادی نبودنـد و کار و زندگی ای 

داشـتند کـه آن را رهـا کـرده و آمـده بودنـد.
مـا چیـزی بـه عنـوان مأموریـت ویـژه تعریـف 

ریالـی  عمومـا  مـا  پرداخت هـای  نمی کردیـم. 
بـود و بـر حسـب مبانـی حقوقـی کـه هسـت. 
شـهری  در  مثـال  کـه  فـردی  زندگـی  باالخـره 
مـادر  و  پـدر  یـا  بچـه  و  زن  و  می کنـد  زندگـی 
تامیـن  را  آنهـا  ج  مخـار عـرف  حـد  دارد،در 
می کردیـم ولـی اینکه حقوق ویـژه ای بدهیم 
چقـدر  مـا  مگـر  نبـود.  مـا  تـوان  در  اصـال 

شـدیم؟ مـی  پشـتیبانی 
پشـتیبانی ها  درگیـر   

ً
مسـتقیما خـودم  مـن 

حاجـی  می گویـم  اینکـه  بـودم.  حقوق هـا  و 
گمنامـی  و  محرومیـت  مظلومیـت،  در 
جبهـه را اداره می کـرد عیـن واقعیـت اسـت. 
امـا چـون جهـاد  بـود  شـرایط خیلـی سـخت 
بـود برایمـان راحـت و آسـان می شـد و بـرای 

بـود. طـور  همیـن  هـم  بچه هـا 

خیلـی ممنـون و متشـکر هسـتیم از اینکـه 
در  دادیـد.  قـرار  مـا  اختیـار  در  را  زمـان  ایـن 
مانـده  باقـی  سـخنی  اگـر  گفتگـو  انتهـای 

هسـتیم. خدمتتـان  در  اسـت 
مجددا یاد شهید سلیمانی، شهید پورجعفری، 
شـهید ابومهـدی و سـایر بچه هایـی کـه همـراه 
آنهـا بودنـد را گرامـی مـی دارم و بـاز هـم از حاجـی 
می خواهـم کـه دسـت مـا را بگیـرد تـا در ایـن راه 

ثابـت قدم باشـیم.
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

      گفتگو با سید محسن حکیم:

حاج قاسم گفت 4 هزار نیروی ایرانی 
با 12 جنگنده پشت مرز آماده اند

در میان طوایف و گروه های عراق، جریان حکمت وابسته به خانواده حکیم یکی از اضالع مهم جریان تشیع در این  
کشور است که سابقه آنها به شخصیت های بزرگی نظیر مرحوم آیت اهلل العظمی سید محسن حکیم و فرزندانش شهید 

آیت اهلل محمدباقر حکیم )شهید محراب( و مرحوم حجت االسالم سید عبدالعزیز حکیم برمی گردد.
در گفتگو با سید محسن حکیم نائب رئیس جریان حکمت ملی عراق که سابقه دوستی و نزدیکی زیادی با سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی داشته است، به مرور برخی خاطرات و اقدامات فرمانده سابق نیروی قدس به ویژه در جریان مقابله با 
داعش در عراق پرداختیم که متن آن را در ادامه می خوانید
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نحـوه  بـا  را  گفتگـو  بفرماییـد  اجـازه  اگـر 
آغـاز  سـلیمانی  سـردار  بـا  شـما  آشـنایی 
شـناخته  خانـواده  یـک  از  شـما  کنیـم. 
خودتـان  هـم  کـه  هسـتید  عـراق  در  شـده 
آشـنایی  آن بـا ایشـان  و هـم دیگـر اعضـای 
ایـن  سـابقه  داشـتند.  و  دارنـد  نزدیکـی 

می رسـد؟ کجـا  بـه  آشـنایی  و  دوسـتی 
سـردار  آقـای  جنـاب  بـا  بنـده  آشـنایی 
شـد. شـروع   1382 سـال  از  سـلیمانی 

جمهـوری  در  عـراق  پرونـده  مسـئولیت 
اسـالمی ایـران قبـال در فرماندهـی نصـر بود 
قـوا  کل  زیرمجموعـه سـتاد فرماندهـی  کـه 
قـرار داشـت و بعـد از آن بـه نیـروی قـدس 

واگـذار شـد.
از آنجـا کـه بنـده بـا مرحـوم سـید عبدالعزیـز 
در  هـم  ایشـان  و  می کـردم  کار  حکیـم 
چارچـوب سـازمان مجلـس اعـالی اسـالمی 
فعالیـت  حکیـم  شـهید  مرحـوم  بـا  عـراق 
داشـتند، یـک همـکاری گسـترده، عمیـق و 
شـد.  آغـاز  مختلـف  عرصه هـای  در  طوالنـی 

لحـاظ  بـه  ایشـان  ویژگـی  مهمتریـن 
را  شـما  نظـر  کـه  یتـی  مدیر و  شـخصیتی 
گذشـته  کـرد چـه بـود؟ یعنـی اگـر بـه  جلـب 
نظـر  بـه  ایشـان  وجهـه  کـدام  کنیـد،  نـگاه 

اسـت؟ رنـگ  پـر  شـما 
حـاج قاسـم تنهـا یـک ویژگـی نداشـت بلکه 
اگـر  بـود.  متعـددی  خصوصیـات  دارای 
بخواهیـم شـخصیت کاری ایشـان را تجزیـه 
و تحلیـل کنیـم، یکـی از آنهـا، فعالیت هـای 

بـود. ایشـان  شـبانه روزی 
جلسـه مان  یکبـار  کـه  هسـت  یـادم  بنـده 
بـا سـردار سـاعت 5 صبـح شـروع شـد. مـن 
عبدالمهـدی  عـادل  سـید  آقـای  همـراه  بـه 
رئیـس  معـاون  مقطـع  آن  در  کـه  بودیـم 

بـود. عـراق  جمهـور 
ایشـان  جلسـات  عمومـا  تابسـتان ها  در 
در  و  می شـد  آغـاز  صبـح   5 سـاعت 
بـود،  طوالنی تـر  شـب ها  کـه  زمسـتان ها 

صبـح.  6 سـاعت 
از  ورزشـی  فعالیت هـای  بعضـا  ایشـان 
هـم  راهپیمایـی  و  کوه پیمایـی  جملـه 
انجـام  صبـح   3:30 سـاعت  کـه  داشـتند 
و  پـرکار  آدم  لـذا  برمی گشـتند.  و  می گرفـت 
فعالـی بـود و ایـن یکـی از ویژگی هـای مهـم 

بـود. سـلیمانی  سـردار  آقـای  جنـاب 
پیگیـری   ، دیگـر مهـم  ویژگی هـای  جملـه  از 
یـادم هسـت یـک روز در  بـود.  امـور  دقیـق 

همیـن جـا بودیـم و ایشـان بـه مـن زنگ زد. 
عیـد نـوروز بـود در زمـان ریاسـت جمهـوری 
آقـای احمـدی نـژاد کـه معمـوال در ایـن ایـام 
را دعـوت  زبـان  کشـورهای فارسـی  روسـای 
تهـران  بـه  روزی  سـه  دو  آنهـا  و  می کردنـد 

می آمدنـد.

برای جشن نوروز
ایشـان  بـودم.  تهـران  موقـع  آن  بنـده  بلـه. 
آقـای طالبانـی  گفتنـد  زدنـد و  زنـگ  بـه مـن 
را  ایشـان  داریـد  فرصـت  آیـا  آمده انـد؛ 
ببینیـم؟ بـا توجـه بـه ایـن کـه برنامـه رسـمی 
ایشـان اآلن مهمـان  ایشـان تمـام شـده و 
ریاسـت  مهمـان  قبـال  چـون  هسـتند.  مـا 
سـردار  مهمـان  بعـد  و  بودنـد  جمهـوری 
بـا همدیگـر  بلـه و  سـلیمانی شـدند. گفتـم 
رفتیـم و شـام بـا هـم بودیـم. مرحوم شـهید 

بودنـد. هـم  پورجعفـری  حسـین  آقـای 
مفاخـر  از  انصافـا  هـم  پورجعفـری  آقـای 
مهمتریـن  از  یکـی  و  مهـم  و  بـزرگ  بسـیار 
سـردار  آقـای  جنـاب  موفقیـت  عناصـر 
سـلیمانی بـه گفتـه خـود ایشـان و انسـانی 
 ، بسـیار وارسـته، متقـی، فعـال، خوش فکـر

بـود. مهربـان  و  پرمحبـت 
گفتنـد  و  زدنـد  صـدا  را  پورجعفـری  آقـای 
چـه  طالبانـی  آقـای  صبحانـه  بـرای  فـردا 
می خواهیـد بیاوریـد؟ و ایشـان گفتنـد چـه 
مـواردی را می آورنـد. وقتی آقـای پورجعفری 
رفـت. مـن از حـاج قاسـم سـوال کردم شـما 
کـه  می کنیـد  توجـه  هـم  جزئیـات  ایـن  بـه 
مثـال سـر سـفره صبحانـه آقـای طالبانـی چـه 

باشـد؟
از  جزئـی  کـه  داشـتند  تاکیـد  ایشـان 
، رسـیدگی بـه همیـن جزئیـات  موفقیـت کار

شـود. انجـام  بایسـتی  و  اسـت 
بـه  یعنـی  بـود.  طـور  همیـن  کارهـا  همـه  در 
توجـه  دقـت  بـا  موضوعـات  جزئی تریـن 

. د می کـر
سـومین ویژگـی مهمـی که ایشـان داشـتند 
 ، تحلیلگـر  ، خوش فکـر بسـیار  اینکـه 
نظیـری  کـم  استراتژیسـت  و  راهبردسـاز 

بـود.
جلسـه  هـم  بـا  کـه  زمینـه ای  هـر  در   
همفکـری  و  صحبـت  یـا  می گذاشـتیم 
و  تئـوری  نظریـه،  ایـده،  همـواره  می کردیـم، 
ح بـرای حـل مشـکالت داشـت. اینطـور  طـر
کنـد،  ح  مطـر را  مشـکل  فقـط  کـه  نبـود 
بـرای  هـم  میدانـی  و  عملیاتـی  ح هـای  طر

داشـت. می کـرد،  بـروز  کـه  مشـکالتی  حـل 
قـدرت  و  سـریع  حرکـت   ، دیگـر ویژگـی 
یعنـی  بـود.  ایشـان  جمع بنـدی 
زود  خیلی هـا  اجـرا.  و  سـریع  تصمیم گیـری 
تصمیـم می گیرنـد امـا قـدرت اجرایی سـریع 

. نـد ر ا ند
بـه  داعـش  شـب   12 سـاعت  مثـال،  بـرای 
دو  صبـح   5 سـاعت  رسـد،  اربیـل  اطـراف 
لـوازم  و  مهمـات  و  سـالح  از  پـر  هواپیمـا 
بـا  جنـگ  درد  بـه  کـه  نیـاز  مـورد  نظامـی 

بـود. اربیـل  در  بخـورد،  داعـش 

در  بارزانـی  آقـای  کـه  درخواسـتی  همـان 
کـرد؟ داعـش  حملـه  زمـان 

جنـاب  دادنـد،  پیـام  کـه  بارزانـی  آقـای  بلـه، 
آقـای مسـجدی آنجـا بودنـد و بـا یـک گـروه 
مستشـاری 30 نفـره تشـریف بردنـد اربیل و 
آنجـا  بـرادران پیشـمرگه در  بـه  بـرای کمـک 

شـدند. مسـتقر 
صـدر  سـعه  قاسـم،  حـاج  دیگـر  ویژگـی 
داشـتیم  زیـادی  ارتبـاط  مـا  بـود.  ایشـان 
را  همدیگـر  کـه  بـود  روزی  کمتـر  شـاید  و 
صحبـت  هـم  بـا  تلفنـی  الاقـل  یـا  و  نبینیـم 

. نکنیـم
ایشـان  کـه  کاری  بی امـان  فشـار  علی رغـم 
داشـتند -بخصوص بعد از ماجرای سـوریه 
می گرفـت-  را  ایشـان  وقـت  از  خیلـی  کـه 
مقابلـش  طـرف  می کـرد  سـعی  همیشـه 
راضـی و خنـدان باشـد و بـا راحتـی جلسـه را 
صحبت هـا،  جلسـات،  در  بعضـا  کنـد.  تـرک 
اختـالف  و  متفـاوت  دیدگاه هـای   ، افـکار
نظـر هـم بـود ولـی ایشـان ایـن سـعه صـدر 

کنـد. بـا همـه صحبـت  کـه  را داشـت 
واقعـا  بـود.  ایشـان  ادب  بعـدی،  مـورد 
و  بـود  نظیـر  کـم  احتـرام  و  ادب  قضیـه  در 
مراعـات  اعـال  حـد  در  را  اخالقـی  کمـاالت 
مثـال  ایشـان  فروتنـی  و  تواضـع  می کـرد. 
در  ایشـان  بـا  کـه  کـس  هـر  و  اسـت  زدنـی 

می کنـد. تاییـد  را  ایـن  بـود  ارتبـاط 
ویـژه  بـه  بـود؛  خدمـت  روح  بعـدی،  مـورد 
زمینـه  ایـن  در  کـه  شـهدا  خانواده هـای  بـه 

داشـت. زیـادی  اهتمـام 
سـاعت ها  گاهـی  کـه  جلسـاتی  از  خیلـی  در 
هـم طـول می کشـید، مثـال می دیدیـم زنـگ 
می کردنـد.  صحبـت  ایشـان  بـا  و  می زدنـد 
صحبتشـان  موضـوع  می فهمیدیـم  بعـد 
حـل کـردن مشـکل یکـی از همیـن عزیـزان 

اسـت. بـوده 
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فاطمیـه  ایـام  در  ایشـان  کـه  کرمـان  در 
خدمتشـان  هـم  مـا  و  داشـتند  روضـه 
کـه  می دیدیـم  نزدیـک  از  می رسـیدیم، 
صدهـا نفـر می آمدنـد و درخواستشـان را بـا 

می کردنـد. ح  مطـر ایشـان 
چقـدر  شـما  پرسـیدم  ایشـان  از  بـار  یـک 
کنیـد؟  رسـیدگی  اینهـا  همـه  بـه  می توانیـد 
تـک تـک ایـن درخواسـت ها را خـود ایشـان 
یـا  شـد  انجـام  کار  کـه  می کردنـد  پیگیـری 
نشـد. شـاید خیلـی از ایـن کارهـا هـم مرتبط 

نبـود. ایشـان  متوجـه  و 
سـاده زیسـتی چـه در زندگـی شـخصی و چه 
در محـل کارشـان، از دیگـر ویژگی هـای حاج 

قاسـم بود.
ایشـان  الهـی  وجـوه  از  دیگـر  جنبـه  یـک 
تسـبیح  همیشـه  کـه  بـود  ایـن  کار  در 

می گفتنـد. ذکـر  و  بـود  دستشـان 
یـک بـار زنـگ زدنـد و گفتنـد بیاییـد بـا هـم 
آقـای بارزانـی. در تمـام  برویـم اربیـل پیـش 
می خوانـد  قـرآن  هواپیمـا  در  مسـیر  طـول 
کتـاب  دوتـا  می شـد،  تمـام  کـه  قـرآن  و 
و  می خواندنـد  کتـاب  و  داشـتند  همـراه 
مـرور  هـم  بـا  هـم  را  کتاب هـا  برخـی  گاهـی 

 . یـم د می کر

یادتان اسـت چـه کتاب هایی بود؟ 
موضوعـات مختلفـی بـود. برخـی از کتاب ها 
برخـی  ولـی  بـود  بیـت  اهـل  سـیره  دربـاره 
اخیـر  سـال  سـه  دو  در  ویـژه  بـه  کتاب هـا 
و  مـرگ  موضـوع  بـا  کتاب هایـی  عمرشـان، 
حیـات پـس از مـرگ بـود کـه بـه مـا هـم چند 
بـار سـفارش می کردند و حتی می پرسـیدند 

کـه گفتـم را خواندیـد؟ کـه کتابـی 

مشـخصا اسـم کتاب ها را یادتان است؟ 
اسـم کتاب هـا نـه ولـی موضوعشـان همین 

هـا بود. 

گاهـی  کـه  دیـدم  ایشـان  از  عکس هایـی 
دستشـان  هـم  خارجـی  حتـی  رمـان  کتـاب 
هـم  سـبک  ایـن  کتاب هـای  بـوده. 
و  داشـتند  عاقـه  اصـا  یـا  می خواندنـد 

بودیـد؟  دیـده  شـما 
مـن ندیدم ولـی احتماال بیشـتر کتاب هایی 
مثـال  می خوانـد.  اطهـار  ائمـه  سـیره  دربـاره 
کتـاب »الغـارات« را یـادم هسـت که خوانده 
علـی)ع(  حضـرت  زمـان  بـه  مربـوط  کـه  بـود 
ترجمـه  هـم  فارسـی  زبـان  بـه  گویـا  و  بـود 
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اسـت. شـده 
شـخصیتی  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی 
یـک  بـود.  ایرانـی  هنـر  بـه  اهتمـام  ایشـان، 
روز بـا مـا تمـاس گرفتنـد و گفتنـد می آییـد 
ج از تهران برویـم؟ گفتم  بـا خانـواده بـه خـار
کجـا  گفتـم  تهـران؛  از  ج  خـار گفتنـد  کجـا؟ 
ج از تهـران؟ گفتنـد شـهرک سـینمایی.  خـار
صبـح روز جمعـه بـود و مـا هـم بـا خانـواده 
اهلل)ص(  رسـول  محمـد  فیلـم  رفتیـم. 
و  بـود  سـاخت  حـال  در  مجیـدی  آقـای 
مـا  و  داشـتند  تشـریف  هـم  ایشـان  خـود 
میهمـان ایشـان بودیـم. رفتیـم و تـا غـروب 
بـا همدیگـر بودیـم و شـهرک را دیدیـم و از 
و  کردیـم  بازدیـد  هـم  فیلمبـرداری  مراحـل 

. گشـتیم بر
افـراد  می دیـدم  مـوارد  از  بسـیاری  در  یـا 
می آمدنـد  جوان ترهـا  خصوصـا  و  مختلـف 
ایشـان  بـا  گوناگـون  موضوعـات  در  و 
می گرفتنـد. ایـده  و  می کردنـد  مشـورت 

بـا  ماشـااهلل  می گفتـم  ایشـان  بـه  مـن 
ولـی  داریـد  کـه  کاری  سـنگین  حجـم  ایـن 
و  می دهیـد  فکـر  و  ایـده  اینهـا  همـه  بـه 
و  وظیفـه  از  جزئـی  را  ایـن  می کنیـد.  کمـک 

می دانسـتند. خودشـان  مسـئولیت 
حـاج قاسـم یـک شـخصیت جامـع االطرافـی 
بـود، غیـر از اینهـا، در خصوصیـات و حـاالت 
ایشـان  کـه  نیازهایـی  و  راز  چـه  شـخصی، 
داشـت و چـه پل هـای محبتـی کـه بـا افـراد 
کـس  در  مـن  و  می کـرد  برقـرار  مختلـف 

ندیـدم. شـکل  ایـن  بـه  دیگـری 
مسـئولیت  ایشـان  کـه  عـراق  موضـوع  در 
و  نشسـت  آدم  جـور  همـه  بـا  داشـتند، 
از  بـود  جـور  همـه،  بـا  و  می کـرد  برخاسـت 
متدیـن؛  تـا  گرفتـه  سـکوالرش  و  لیبـرال 
هـر کـس کـه بـا ایشـان دیـدار داشـت، ولـو 
ایشـان  شـخصیتی  ثـار  آ  ، دیـدار یـک  بعضـا 
را می گذاشـت. حتـی  اثـرش  آن شـخص  بـر 
کسـانی کـه بـا ایشـان اختـالف نظر داشـتند 
هـم بـه ایشـان احتـرام می گذاشـتند و ایـن 
بخاطـر همـان پـل ارتباطـی و روحـی بـود کـه 

داشـت. دیگـران  بـا 
کرمـان  از  ایشـان  بـا  بـار  یـک  هسـت  یـادم 
افـراد  اکثـر  هواپیمـا  داخـل  برگشـتیم، 
علیکـی  سـالم  ایشـان  بـا  و  می آمدنـد 
را  بیشترشـان  ایشـان  و  می کردنـد 
را  نزدیکانشـان  حـال  حتـی  و  می شـناخت 

می پرسـید. هـم 
پارامتـر دارد  آنقـدر  شـخصیت حـاج قاسـم 

کـه مـا هرچـه بگوییـم، کـم گفته ایـم و حـق 
ارادتـی  بـه خصـوص  ادا نکردیـم.  را  مطلـب 
در  کامـال  را  ایـن  مـا  داشـت.  والیـت  بـه  کـه 
مشـاهده  ایشـان  گفتـار  و  کـردار  و  رفتـار 
خسـارت  ایشـان  شـهادت  لـذا  می کردیـم. 

بـود. بزرگـی 
کـه  گفتـم  قاسـم  حـاج  بـه  مـن  روز  یـک 
اسـت.  سـخت  خیلـی  مـا  بـرای  شـما  فـراق 
کـه  بـود  گفتـه  مـن  بـه  ایشـان  قبلـش 
بودیـم؛  مقاومـت  جبهـه  در  نفـر  سـه  مـا 
شـهید عمـاد مغنیـه از لبنـان، آقـای محمـد 
آقـای بشـار اسـد  سـلیمان مشـاور امنیتـی 
مغنیـه  عمـاد  کـه  می دانیـد  خـب  مـن.  و 
او  از  بعـد  و  کردنـد  شـهید  سـوریه  در  را 
از  و  الزقیـه  در  را  سـلیمان  محمـد  آقـای 
بـه شـهادت رسـاندند.  و  زدنـد  طریـق دریـا 
گفـت فقـط مـن مانـدم و مـن را هـم حتمـا 

زد. خواهنـد 

چه زمانی بود؟
 شـاید 8-9 سـال پیـش. بـه ایشـان گفتـم 
بـه  حتـی  باشـید.  مراقـب  بیشـتر  بایسـتی 
برخـی از دوسـتان هـم کـه بـا ایشـان مرتبـط 
خـودش  چـون  کردیـم.  سـفارش  بودنـد، 

نداشـت. دوسـت  را  مسـائل  ایـن  خیلـی 

بحـث حفاظت منظورتان هسـت؟
تاکیـد  مـا   . دیگـر مسـائل  و  حفاظـت  بلـه. 
و  تیـررس  در  حتمـا  ایشـان  کـه  می کردیـم 

اسـت. هـدف  مـورد 
حجـم  ایـن  بـا  مـن  می گفـت  قاسـم  حـاج 
حرکـت و فعالیتـی کـه دارم نمی توانـم ایـن 
مسـائل را رعایـت کنـم و اگـر بخواهـم کارم 
را انجـام دهـم، بایـد خطـرات را هـم بـه جـان 

بخـرم.
منظـور ایـن اسـت کـه ایشـان خـودش را از 
چنـد سـال قبـل بـرای شـهادت آمـاده کـرده 
بـود. بـه ایشـان گفتـم فـراق شـما بـرای مـا 
کـه  خیلـی سـخت اسـت، بـه ویـژه بـرای مـا 
فـوت  پدرمـان  شـده،  شـهید  عمویمـان 
کـرده و شـما را داریـم. واقعـا مثـل یک برادر 

بـود.
آقـای حکیـم )مرحـوم  حتـی در خـود قضیـه 
پـدر سـید عمـار و سـید  عبدالعزیـز حکیـم 
سـال  پنجـم  مـاه  هسـت  یـادم  محسـن( 
پدیـدار  ایشـان  بـر  عوارضـی  کـه  بـود   2007
بغـداد  درمانـگاه  بـه  را  ایشـان  مـا  و  شـد 
بردیـم کـه گفتنـد بـه احتمـال قـوی مبتال به 

شـدند. ریـه  سـرطان 
بـا اولیـن پـرواز  کـردم،  کـه  کاری  مـن اولیـن 
بـه تهـران آمـدم. قبـل از آن از همـان بغـداد 
کار  گفتـم  و  گرفتـم  تمـاس  قاسـم  حـاج  بـا 
فـوری دارم. چـون دکترهـا گفتـه بودنـد کـه 
بایـد ظـرف 48 یـا 72 سـاعت حتمـا درمـان 
بـه یـک فـرد خبـره مراجعـه  یـا  آغـاز کنیـد  را 

کنیـد.
مـن  گفتنـد  ایشـان  رسـیدم،  کـه  تهـران  بـه 
کـه  فـرودگاه  از  شـما.  پیـش  میایـم  خـودم 
آوردنـد.  ایشـان هـم تشـریف  آمـدم، دیـدم 
حـاج قاسـم گفـت ان شـاءاهلل مـورد خاصـی 
آمدیـد.  سـریع  و  فـوری  اینقـدر  کـه  نیسـت 
کـردم،  تعریـف  برایشـان  کـه  را  موضـوع 
گریـه  بـه  کـرد  شـروع  و  ریخـت  بهـم  خیلـی 
کـردن و خیلـی خیلـی متاثـر شـد از شـنیدن 

ماجـرا. ایـن 
چـکاپ  بـرای  را  ایشـان  اسـت  قـرار  گفتـم 
ج ببریـم. پـرس و جـو کردیـم گفتنـد  بـه خـار
اندرسـون  ام.دی  بیمارسـتان  جـا  بهتریـن 
تاییـد  آنهـا هـم  و  آنجـا  رفتیـم  امریکاسـت. 
مبتـال  ریـه  سـرطان  بـه  ایشـان  کـه  کردنـد 
ایشـان  بـا  همانجـا  از  مـن  لـذا  و  شـدند 
پیشـنهاد  و  همفکـری  بـا  و  گرفتـم  تمـاس 
شـد  قـرار   ) )عبدالعزیـز حکیـم  آقـای  خـود 

بیاییـم. ایـران  بـه  درمـان  بـرای 

آنجـا فقط برای تشـخیص رفتید؟ 
چـون  رفتیـم  تشـخیص  بـرای  آنجـا  بلـه. 
دارنـد  پیشـرفته ای  دسـتگاه های  گفتنـد 
حتـی  نماندیـم.  بیشـتر  هـم  سـاعت   48 و 
بـا   

ً
بعـدا هـم  را  پاتولـوژی  نتایـج  از  برخـی 

فرسـتادند. مـا  بـرای  ایمیـل 
 28 مـدت  طـول  در  قاسـم(  )حـاج  ایشـان 
عبدالعزیـز  سـید  آقـای  مرحـوم  کـه  ماهـی 
لطـف،  محبـت،  جـور  همـه  بـود،  بیمـار 
بـدون  و  داشـتند  را  اهتمـام  و  عنایـت 
مبالغـه عـرض می کنـم کـه هـر روز می آمدند 
و سرکشـی می کردنـد بعضـا یـک بـار صبح و 

مـی زد. سـر  و  می آمـد  عصـر  بـار  یـک 
از  بسـیاری  داشـت،  کـه  ارتباطاتـی  بـا 
شـخصیت های محتـرم اجتماعـی، سیاسـی 
آقـای  تـا  مـی آورد  را  نخبـگان  برخـی  حتـی  و 
بکننـد.  راحتـی  و  آرامـش  احسـاس  حکیـم 
بـه  مـن  بودنـد.  بـرادر  یـک  ماننـد  واقعـا 
ایشـان گفتـم مـا کـه هیـچ، اگـر فرزنـدان مـا 
هـم بخواهنـد از شـما تشـکر کننـد بـاز هـم 
کردیـد. بـرادری  کـه  بـس  از  حـق شماسـت 
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اگـر  حتـی  بـود.  امـور  همـه  در  ایـن 
عـراق  سـنن  اهـل  از  دیگـر  شـخصیت های 
هـم بیمار می شـدند، ایشـان فـوری کارهای 
خـودش  و  می کـرد  آمـاده  را  درمانـی اش 
می آمـد و علـی رغـم حجـم سـنگین کاری که 
داشـت، وقـت می گذاشـت تـا کارهـا انجـام 

شـود.
بگوییـم  ایشـان  خصوصیـات  از  هرچـه  مـا 
کـم گفتیـم. حـاال ممکـن اسـت برخـی فکـر 
مثـال  یـا  می کنیـم  مبالغـه  داریـم  مـا  کننـد 
چـون ایشـان شـهید شـده ایـن حرف هـا را 
هرچـه  مـا  نیسـت.  اینطـور  واقعـا  می زنیـم؛ 
فقـط  کنیـم  نقـل  کـه  هرچـه  و  بگوییـم  کـه 
کردیـم. بیـان  را  بـزرگ  زندگـی  یـک  از  جزئـی 

و  می بینـد  انسـان  را  موضوعـات  بعضـی 
قاصـر  آن  بیـان  از  زبـان  ولـی  می کنـد  حـس 
ایشـان  شـهادت  ترتیـب،  هـر  بـه  اسـت. 
جمهـوری  بـرای  هـم  بزرگـی،  خسـارت 
اسـالم  جهـان  بـرای  هـم  و  ایـران  اسـالمی 

بـود. 

مـا وقتـی کشـور عـراق را مقایسـه می کنیـم 
تعـدد  واسـطه  بـه   ، دیگـر کشـورهای  بـا 
فعـال  عـراق  در  کـه  یاناتـی  جر و  گروه هـا 
نفـر  یـک  وقتـی  کـه  می طلبـد  هسـتند، 
هـم  کنـد،  مـراوده  آنهـا  بـا  می خواهـد 
و  سـایق  هـم  بشناسـد  را  آنهـا  فرهنـگ 
چطـور  را  ایشـان  وجهـه  ایـن  را.  عایقشـان 
توانسـت  چطـور  قاسـم  حـاج  و  می دیدیـد 
بـا همـه ایـن طوایـف و سـایق ارتبـاط برقرار 
ایشـان  بـا  رفتـاری  چـه  آنهـا  متقابـًا  و  کنـد 
جلسـاتی  اسـت  ممکـن   

ً
حتمـا داشـتند؟ 

موضوعـی  سـر  کـه  باشـد  آمـده  پیـش  هـم 
چطـور  را  اینهـا  بخورنـد؛  اختـاف  بـه  هـم  بـا 

می کـرد؟  حـل 
کـه  بـود  ایشـان  ویژگی هـای  از  یکـی  ایـن 
هـم بـا ُکـرد هـم بـا سـنی هـم بـا شـیعه هـم 
اینهـا  بـا همـه  و  ایـزدی  بـا  بـا مسـیحی هـم 

داشـت. تنگاتنگـی  و  عمیـق  ارتبـاط 
تهـران،  در  جلسـه  چندیـن  خـودم  مـن 
خدمـت  در  سـلیمانیه  حتـی  یـا  اربیـل 
در  یـا  داشـتیم،  ُکـرد  بـرادران  بـا  ایشـان 
ایـن  سـنی.  یـا  شـیعه  بـرادران  بـا  بغـداد 
بـود  پویایـی  و  راحـت  ارتبـاط  خیلـی  ارتبـاط 
آن  در  انقباضـی  یـا  انجمـاد  حالـت  هیـچ  و 
نبـود. برعکـس، همیشـه ریلکـس بودنـد و 
هـم  وقتـی  و  داشـتند  گرمـی  ارتبـاط  آنهـا  بـا 
اختـالف پیـش می آمـد، ایشـان بـا منطـق و 

می کـرد. حـل  را  موضـوع  محبـت  بـا 
بـا  و  بـود  دوسـت  مهمـان  خیلـی  هیشـه 
بسـیار  فـردی  زندگـی  در  خـودش  اینکـه 
سـاده زیسـت بـود، ولـی بـه میهمـان خیلـی 

. سـید می ر
ماشـین  دم  تـا   

ً
بعضـا خداحافظـی  موقـع 

می آمـد و حتـی بـا راننـده هـم سـالم علیـک 
می کـرد.

مراقـب  می کـرد  کـه  هـم  درخواسـت هایی 
طـرف  باشـد.  اجـرا  قابـل  و  معقـول  تـا  بـود 

نمـی داد. قـرار  محذوریـت  در  را  مقابـل 
وقتـی  کـه  بـود  ایـن  دیگـرش  ویژگـی  یـک 
انتقـادی  حالـت  می نشسـت،  شـما  بـا 
مودبانـه  و  محترمانـه  خیلـی  و  داشـت 
ح می کـرد ولـی بـا دیگـران  مشـکالت را مطـر
می کـرد.  دفـاع  شـما  از  می نشسـت،  کـه 
ویـژه  بـه  اسـت  مهمـی  نکتـه  خیلـی  ایـن 
شـما  تـا  می شـد  باعـث  ایـن  سیاسـت.  در 
و حتـی بعضـا  از دیگـران  را  وصـف خیرتـان 

می شـنیدید. رقبایتـان  از 

شـکل گیری  و  داعـش  حملـه  ع  موضـو در 
ایـن  چقـدر  شـما  عـراق،  در  آن  ع  شـیو و 
حـاج  چطـور  و  می دیدیـد  جـدی  را  تهدیـد 
قاسـم توانسـت بـا کمـک دیگـر گروه هـا در 

بگیـرد؟  را  خطـر  ایـن  جلـوی  عـراق  خـود 
دهـم مـاه شـش 2014 موصـل سـقوط کـرد. 
شـب سـقوط موصـل، مـن جایـی بـودم کـه 
مسـئوالن عالـی کشـور هم حضور داشـتند 
اخبـار  و  کردنـد  مـی   پیگیـری  را  موضـوع  و 
می رسـید کـه مثـال داعـش آمـد از پـل اول، 
پل دوم و پل سـوم موصل رد شـد و... کل 

کشـور عمـال فلـج شـده بـود.
ایشـان )حاج قاسـم( روز 12 ماه شـش وارد 
همـراه  بـه  مـا  شـب   11 سـاعت  شـد.  عـراق 
بودیـم.  خدمتشـان   ) عمـار )سـید  اخـوی 
هـم  زمیـن  روی  و  آوردنـد  را  نقشـه ای  یـک 
داعـش  کـه  می دادنـد  ح  شـر و  نشسـتند 
اآلن کجاسـت و کـدام نقـاط را گرفته. تقریبا 
بـه نزدیکـی سـامرا و تکریـت رسـیده بودند.

کمانـدو  نیـروی  هـزار   4 مـا  گفتنـد  ایشـان 
هلیکوپتـر  چندیـن  و  جنگنـده   12 بعـالوه 
آمـاده کردیـم کـه اینهـا لـب مـرز هسـتند و 
وارد  مـا  کنـد،  سـقوط  خواسـت  سـامرا  اگـر 
عمـل می شـویم. مـا هـم مویـد ایـن بودیـم 
عـراق  دولـت  هـم  می کردیـم(،  )حمایـت 
کـه آن موقـع آقـای مالکـی بـود و هـم ماهـا 
آن  مـا  خـب  بودیـم.  سیاسـی  نیروهـای  کـه 
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زمـان در شـیعه 3 طیـف بودیـم، آقـای صدر 
مالکـی. آقـای  و  حکیـم  آقـای  بودنـد، 

ح مـا ایـن اسـت  بعـد توضیـح دادنـد کـه طـر
و سـامرا نبایـد تحـت هیـچ شـرایطی سـقوط 
تعییـن  را هـم  از جاهـای دیگـر  برخـی  کنـد. 

کردنـد.
طـرف  بـه  بردنـد  تشـریف  روز  آن  فـردای 
هـم  غـروب  و  بلـد  نزدیـک  بـه  و  سـامرا 
ایشـان  اسـتقبال  بـه  مـن  وقتـی  آمدنـد. 
رفتـم، آقـای پورجعفـری گفـت کـه مـا امـروز 
کجـا؟  گفتـم  گرفتیـم!  قـرار  حملـه  مـورد 
گفـت داشـتیم می رفتیـم جبهـه را ببینیـم، 

در بیـن راه منطقـه ای اسـت تحـت عنـوان 
بـر  و  دور  دشـمن  آنجـا  در  کـه  اسـحاقی 
جـاده بـود و بـه هـر ماشـینی کـه رد می شـد 
جـاده  همیـن،  بـرای  و  می کردنـد  حملـه 
تعطیـل بـود و هیـچ ماشـینی  نمی توانسـت 
هـم  بلـد  اطـراف  مناطـق  شـود.  آن  وارد 
و  بـود  افتـاده  داعـش  دسـت  متاسـفانه 
خـط اول دفاعـی اول بغـداد از شـمال هـم 
از آنجـا یعنـی باالتـر از منطقـه التاجی شـروع 

. می شـد
کـه  ببیننـد  را  جبهـه  بودنـد  رفتـه  ایشـان 
نزدیـک بلـد بـه سمتشـان تیرانـدازی شـده 

هـم  ماشـین  پاییـن  بـه  تیـر  چنـد  و  بـود 
بودنـد. برگشـته  لـذا  و  بـود  خـورده 

گفتیـم  و  خدمتشـان  اتـاق  در  رفتیـم  مـا 
قصـه چیسـت؟ گفتنـد به ما حمله شـد و از 
اطـراف بـه مـا حملـه کردنـد ولـی الحمـداهلل 
بـه  کـرد  شـروع  ایشـان  بعـد  نشـده.  چیـزی 
کمـک بـرای سـامان دهی نیروهـا و گروه هـا.

نمازجمعـه  خطبـه  داشـتم  مـن  جمعـه  روز 
گـوش  را  کربالیـی  عبدالمهـدی  آقـای 
بیـت  بیانیـه  دوم،  خطبـه  در  کـه  می کـردم 
فتـوای  و  خواندنـد  را  سیسـتانی  آقـای 

شـد. خوانـده  هـم  ایشـان 
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برای جهاد
العظمـی  آیـت اهلل  حضـرت  بلـه. 
همیـن  دادنـد.  جهـاد  فتـوای  سیسـتانی 
آقـای  بـه  زدم  زنـگ  شـنیدم،  مـن  کـه 
شـنیدید؟  را  خبـر  گفتـم  و  ابومهـدی 
یـک  حاجـی  بـا  مـن  خبـری؟  چـه  نـه،  گفـت 
آیـت اهلل  حضـرت  گفتـم  هسـتیم.  جایـی 
گفـت  کردنـد.  جهـاد  اعـالم  سیسـتانی 
سـردار  بـه  را  ایـن  کردنـد؟  جهـاد  اعـالم 
تلفـن  قاسـم  حـاج  گفـت.  هـم  سـلیمانی 
مـن  بـه  و  گرفـت  ابومهـدی  آقـای  از  را 
آیـت اهلل  حضـرت  گفتـم  شـده؟  چـه  گفـت 

مگـر  کردنـد،  جهـاد  اعـالم  اآلن  سیسـتانی 
گفـت  می خواننـد.  دارنـد  اآلن  نشـنیدید؟ 
گفـت  بعـد  هسـتیم.  جبهـه  در  مـا  نـه 
خیلـی  و  اسـت  مهمـی  امـر  خیلـی  ایـن 
خوشـحال  خیلـی  لـذا  کـرد  خواهـد  کمـک 
صـدور  و  جهـاد  فتـوای  شـنیدن  از  شـد 
آیـت اهلل  حضـرت  سـوی  از  جهـاد  فتـوای 
بـه  کردنـد  شـروع  و  سیسـتانی  العظمـی 
تـوده  از  نفـر  هـزار  صدهـا  سـازمان دهی 
مرجعشـان  فتـوای  بـا  کـه  مردمـی  هـای 
آمـده بودنـد و اعـالم آمادگـی کـرده بودنـد 
بـرادران  و  مستشـاران  لـذا  جهـاد.  بـرای 

زحمـت  هـم  خیلـی  و  آمدنـد  ایرانـی  عزیـز 
دیگـر  جاهـای  و  پادگان هـا  در  کشـیدند، 
آمـوزش  نبـود  حتـی در مـدارس چـون جـا 
دادنـد. افـرادی نظیـر شـهید حمیـد تقـوی 
کـه ایشـان در قضیـه عـراق سـالیان سـال 
و  می کردنـد  فعالیـت  و  داشـتند  نقـش 
از دوسـتان دیگـر کـه شـاید گمنـام  خیلـی 
بودنـد ولـی واقعـا نقـش مهمـی داشـتند.

موضوعاتـی نظیـر سـازمان دهی، لجسـتیک 
انجـام  بایـد  کـه  بـود  مهمـی  کارهـای  و... 
هوایـی  ارتبـاط  پـل  ایجـاد  مثـال  و  می شـد 
دو  شـب  در  مـا  کـه  تهـران  و  بغـداد  بیـن 
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

پـرواز داشـتیم چـون همـه انبارهـای سـالح 
بـود. شـده  خالـی  عـراق 

و  تجهیزاتـی  کمک هـای  بیشـتر 
بـود جنگ افـزاری 

کمبـود  لحـاظ  ایـن  از  مـا  و  بـود  نیـرو  بلـه. 
عظیـم  خیـل  نفـر  هـزار  صدهـا  نداشـتیم. 
بودنـد  آمـده  جوانـان  همـه  و  جمعیـت 
ولـی اینهـا سـازمان دهی، سـالح و امکانـات 

. سـتند ا می خو
وهلـه  در  و  شـد  انجـام  بالفاصلـه  کار  ایـن 
گرفتنـد.  را  داعـش  پیشـرفت  جلـوی  اول، 
یـادم هسـت یـک روز کـه ایشـان از منطقـه 
گفتنـد  برگشـتند،  بغـداد  غـرب  شـمال 
جنـگ واقعـا قـوی اسـت و داعـش بـا کمال 
قـدرت می جنگـد و حتـی ایشـان گفـت مـن 
شـکل  ایـن  بـه  کـه  دیـدم  نیرویـی  کمتـر 

. بجنگـد
از  نفـره  سـه  هیئـت  یـک  آمرلـی،  قضیـه  در 
پیـش  اینهـا  کـه  آمدنـد  بنـده  پیـش  آنجـا 
مالکـی  و  عامـری  آقـای  مثـل  دیگـر  افـراد 
نقـل  کـه  وضعیتـی  بودنـد.  رفتـه  هـم 
و  بـود  بـاری  رقـت  وضعیـت  بسـیار  کردنـد 
سـاکنین  از  نفـر  16هـزار  حـدود  می گفتنـد 
و  هسـتند  درجـه ای   360 محاصـره  در  آنجـا 
نـه سـالحی دارنـد و نـه حتـی مـواد غذایـی.

ایـن  از  چطـور  شـما  پـس  پرسـیدم  مـن 
آمدیـد؟ گفتنـد در روز دو  محاصـره بیـرون 
یکـی  و  صبـح  یکـی  می آیـد،  هلی کوپتـر  بـار 
حتـی  می آیـد،  وقتـی  هلی کوپتـر   . بعدازظهـر
فاصلـه  در  یعنـی  نمی نشـیند  زمیـن  روی 
یـک متـری از زمیـن می ایسـتد و چنـد گونـی 
سـوار  را  هـا  زخمـی  و  می دهـد  مـا  بـه  خرمـا 
آمدیـم  اآلن  کـه  مـا  می برنـد؛  و  می کننـد 
درحالیکـه  و  آمدیـم  پـرواز  ایـن  بـا  اینجـا 
سـمتمان  بـه  هـم  شـدیم  سـوار  داشـتیم 
تیرانـدازی می شـد. می گفتنـد اوضـاع خیلـی 
خـراب اسـت و اگـر بـه داد مـا نرسـید، همـه 

می کننـد. تارومـار  را  مـا 
بـا سـردار سـلیمانی تمـاس  مـن بالفاصلـه 
ببینـم.  را  شـما  می خواهـم  گفتـم  و  گرفتـم 
ایشـان گفـت مـن خـودم می آیـم و بـه شـما 
عمـار  سـید  آمدنـد.  ایشـان  می زنـم.  سـر 
شـد.  هیئـت  ایـن  صحبـت  و  بودنـد  هـم 
دیگـر  و  عامـری  آقـای  گفـت  قاسـم  حـاج 
دوسـتان هـم بـه مـن گفتنـد. ما هـم گفتیم 
حتمـا بایـد بـرای اینهـا کاری بشـود، 16هـزار 
اگـر خـدای  بـزرگ و کوچـک  زن، بچـه، مـرد، 

خ  ر فاجعـه  نشـکند،  محاصـره  ایـن  نکـرده 
گفتنـد  کـه  بـود  ایـن  تعبیرشـان  می دهـد. 
اگـر محاصـره نشـکند آنجـا عاشـورا خواهـد 

شـد. 

در  الزهـرا  و  نبـل  وضعیـت  شـبیه  چیـزی 
یه  ر سـو

دقیقـا مثـل همـان بـود. حـاج قاسـم رفـت 
خورماتـو  طـوز  منطقـه  از  ُکـرد  بـرادران  بـا  و 
آمدنـد پاییـن و بـا یـک طراحـی خیلـی دقیـق 
ایشـان  مهـم  ویژگی هـای  از  یکـی  -کـه 
آنجـا  بـود-  پارتیزانـی  جنگ هـای  در  طراحـی 

کردنـد. آزاد  را 
آمرلی اولین شـهر مهمی بود که آزاد شـد و 
اولیـن ضربـه کاری کـه بـر داعـش وارد شـد، 
عمومـی  روحیـه  در  کـه  بـود  آمرالـی  همیـن 

ملـت عـراق هـم خیلـی تاثیـر داشـت.
کـه  بـود  جرف الصخـر  قضیـه  بعـدی،  مـورد 
18 کیلومتـر تـا کربـال، 30 کیلومتـر تـا حلـه و 

دارد. فاصلـه  بغـداد  تـا  کیلومتـر   60
مـن خـودم هـر روز بـا یکـی از برادرانمـان که 
از  تـا  می گرفتـم  تمـاس  بـود  آنجـا  مسـئول 
اوضاع آنجا مطلع شـوم. یک روز ایشـان به 
مـن گفـت مـا امـروز یکـی از امـرای داعش را 
ایـن  اعترافاتـش  در  او  و  کردیـم  دسـتگیر 
حرف هـا را زده اسـت. اعترافاتـی کـه گفـت، 
آنهـا طرحـی داشـتند  بـود.  بسـیار خطرنـاک 
را  جـرف  بـه  بغـداد  جـاده  می خواسـتند  کـه 

ببندنـد و بعـد بـه کربـال حملـه کننـد.
فـورا  داشـت.  نگرانـی  جـای  خیلـی  مـا  بـرای 
زنگ زدم به حاج قاسـم و گفتم اگر فرصتی 
داریـد بایـد حتمـا همدیگـر را ببینیـم. وقتـی 
تعییـن شـد و ایشـان آمدنـد و آنجـا دربـاره 
ایشـان  کردیـم.  صحبـت  جرف الصخـر 
را  بـود  داده  گـزارش  مـن  بـه  کـه  فـردی  آن 
حرف هـا  ایـن  او  اگـر  گفـت  و  می شـناخت 
لـذا  اسـت  خطرنـاک  خیلـی  پـس  زده،  را 
جرف الصخـر  بـه  شـخصا  خـودم  مـن  فـردا 
مـی روم. گفتـم آنجـا خیلـی خطرنـاک اسـت، 
حتـی جـاده هـم امـن نیسـت. گفـت نـه مـن 

بـروم. بایـد 
همیـن  قاسـم  حـاج  صفـات  از  دیگـر  یکـی 
بـود کـه خـودش شـخصا می رفـت و بازدیـد 
جالـب  می کـرد.  پیگیـری  و  شناسـایی  و 
و  می شـد  وانـت  یـا  موتـور  سـوار  اسـت، 
منتظـر  می گشـت.  منطقـه  در  می رفـت 
تشـکیالت و ایـن حرف هـا نمی مانـد. مثـل 

بـود. میـدان  در  رزمنـده  یـک 

ایشـان آن روز رفـت بغـداد و گفـت عجـب، 
همینطـور اسـت کـه ایـن بنـده خـدا گفتـه. 
یعنـی   . بیشـتر بلکـه  گفتـه،  درسـت  کامـال 
بنـده  ایـن  کـه  آنچـه  از  بیـش  خطـرات 
کـرد.  رحـم  خـدا  واقعـا  و  اسـت  گفتـه  خـدا 
شـکل  اینجـا  از  جرف الصخـر  عملیـات 
گرفـت و الحمـداهلل یـک پیـروزی بـزرگ هـم 

بـود.

داعـش  بحـث  کـه  سـالی  چنـد  ایـن  در 
خیلـی  شـما  بـه  کـه  شـبی  آن  بـود،  ح  مطـر
یـا  ترسـیدید  خیلـی  یـا  گذشـت  سـخت 
می افتـد  مهمـی  اتفـاق  کـه  شـدید  نگـران 

بـود؟  شـبی  چـه 
اوایـل.  همـان  در  موصـل  سـقوط  از  بعـد 
چـون داعـش داشـت می آمـد و هیـچ اراده 
لـذا  نبـود  جلویـش  هـم  سـدی  و  مانـع  یـا 
شـوند. بغـداد  وارد  کـه  بـود  احتمـال  ایـن 

یـک شـب یـادم هسـت کـه 18 کاتیوشـا بـه 
کاظمیـن خـورد کـه برخـی از آنهـا بـه نزدیکـی 
حـرم برخـورد کـرد و حتـی بـه دیـوار حـرم هم 
تعجـب  جـای  مـا  بـرای  خیلـی  ایـن  خـورد. 
آمـده  جلـو  قـدر  ایـن  اینهـا  کـه  داشـت 
بودنـد و اگـر هوشـیاری نیروهـا نبـود، منجـر 
اگـر  حتـی  کـه  می شـد  بزرگـی  فاجعـه  بـه 
بگیرنـد  هـم  را  بغـداد  کل  نمی توانسـتند 
ولـی ضربـات مهلـک و هزینه هـای بسـیاری 
مـا  همـه  لـذا  کننـد  وارد  می توانسـتند  را 
چنـد مـاه در اسـترس بودیـم البتـه نـه فقـط 

عـراق. ملـت  کل  بلکـه  مـا، 
سـازمان های  ننگین تریـن  از  یکـی  داعـش 
اینهـا  شـر  الحمـداهلل  کـه  بـود  بشـری  پلیـد 
از سـر اسـالم و ملت هـای جهـان کـم شـد.
می کردنـد  حمایـت  داعـش  از  کشـور   83
یعنـی از اتبـاع 83 کشـور در آن بودنـد حتـی 
چیـن،  و  آمریـکا  و  اروپایـی  کشـورهای  از 
خیلـی عجیـب اسـت. مثـال والـی انبـار چینی 
در  چینـی   300 بـود.  آمـده  چیـن  از  و  بـود 
از سرتاسـر جهـان  اینهـا  داعـش داشـتیم. 
عـراق  نظام هـای  گرفتـن  بـرای  بودنـد  آمـده 
ایـران و  و سـوریه و بعـد هـم بیاینـد سـراغ 

 . دیگـر کشـورهای 

چطـور  را  قاسـم  حـاج  شـهادت  خبـر  شـما 
ایـن  بـا شـنیدن  شـنیدید و چـه احساسـی 

داشـتید؟  خبـر 
حقیقتـش اصـال برای مـا باور کردنی نبود. 
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کجا بودید؟ 
کـه  بودیـم  بغـداد  در  مـا  همـه  بغـداد؛  در 
را شـنیدیم. وقتـی  ایـن خبـر تلـخ و دردنـاک 
مـن  بودنـد،  ماشـین  دو  کـه  گفتنـد  مـا  بـه 
اولیـن سـوالی کـه کـردم گفتـم نـوع ماشـین 
چیسـت؟ گفتنـد مثـال فالن مـدل. من گفتم 
ماشـین های  اینهـا  نبودنـد.  ایشـان  پـس 
برنامـه  گویـا  خـب  ولـی  نیسـت  قاسـم  حـاج 
دیگـری بوده و برای همین ماشین هایشـان 
را عـوض کردنـد. خـود شـهید ابومهـدی هـم 
بـرای  بیـاورد  را  ایشـان  بـود  رفتـه  شـخصا 
اطمینـان از اوضـاع و مسـائل. بعـدا کاشـف 
بـه عمـل آمـد کـه ایشـان اسـت. خیلـی بـرای 

بـود.  تـکان دهنـده  مـا 

ایشـان  فهمیدیـد  تـا  کشـید  طـول  چقـدر 
بودنـد؟ 

سـاعت.  نیـم  تقریبـا  نکشـید  طـول  زیـاد 
نمی توانسـتم قبـول کنیـم. ولـی متاسـفانه 

بـود. افتـاده  اتفـاق  ایـن 
بـود  همیـن  حقـش  واقعـا  ایشـان  البتـه 
کـه بـا شـهادت بـرود و چیـزی جـز شـهادت 
را  ایـن  هـم  خـودش  و  نبـود  ایشـان  حـق 

بـود. فهمیـده 
سـه  دو  از  کـردم،  عـرض  کـه  طـور  همـان 
ایـن  متوجـه  بیشـتر  ایشـان  اخیـر  سـال 
موضـوع بودنـد و معنویتشـان هـم بـه اوج 

بـود. رسـیده 

شـما آخرین بار کی حاج قاسـم را دیدید؟ 
آمـده بودنـد  یـک مـاه قبـل از شـهادت کـه 

عـراق و مـا در خدمتشـان بودیـم. 

همـان طوری که اخیرا یکی از دوستانشـان 
بـود  گفتـه  خـودش  قاسـم  حـاج  گفتنـد، 
آیـت اهلل  ( حکیـم  آقـای  مثـل  دارم  دوسـت 
چیـزی  و  شـوم  شـهید  حکیـم(  محمدباقـر 
از مـن نمانـد. همـان طـور هـم بـه شـهادت 

رسـیدند. 
بله همین طور اسـت. 

بـا  جملـه  چنـد  بخواهیـد  از  انتهـا  در  خـب 
کـه  بدانیـد  و  کنیـد  صحبـت  قاسـم  حـاج 
ایشـان هـم صـدای شـما را می شـنوند، چـه 

گفـت؟ خواهیـد  چیـزی 
اگـر بنـده را از ایـن چنـد جملـه معـاف کنیـد 
سـخت  خیلـی  برایـم  می شـوم.  ممنـون 

یماسـت.
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      گفتگو با محمدعلی صمدی

 فراری بودن حاج قاسم 
ین مشکل بود  از دوربین بزرگتر

محمدعلی صمدی ازجمله نویسندگان و پژوهشگران تاریخ انقالب و دفاع مقدس است که طی سال های اخیر  
ع جنگ تحمیلی، شهدای دفاع مقدس و... متمرکز  فعالیت هایش بیشتر در حوزه نشر و چاپ کتاب های متعدد با موضو

شده است. با او که سابقه چندین سال کار رسانه ای در حوزه حماسه و مقاومت را نیز در کارنامه دارد، درخصوص سردار 
گی های ایشان و چگونگی معرفی و تبیین شخصیت »حاج قاسم« به نسل جوان گفتگو کردیم.  شهید قاسم سلیمانی، ویژ

در این مصاحبه البته بررسی کوتاهی نیز پیرامون چالش ها و معضل های اسطوره نگاری در ایران و دالیل عدم موفقیت 
کامل در ارائه و شناساندن قهرمانان ایران -بویژه شهدا- داشتیم.

متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:
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 به اسوه و قهرمان نیاز داریم
را  وقتـی  اینکـه  از  هسـتیم  ممنـون  بسـیار 
اختصـاص دادیـد تـا بـا هـم بحثـی پیرامـون 
اسـطوره ها و یـا قهرمانـان در ایـران و اینکـه 
خـود  قهرمانـان  معرفـی  حـوزه  در  مـا  چـرا 
داشـته  کردیـم،  عمـل  ضعیـف  جامعـه  بـه 

. شـیم با
سـردار  شـهادت  هـم  گفتگـو  ایـن  بهانـه 
از  یکـی  کـه  اسـت  سـلیمانی  قاسـم 
محبوبتریـن  حـال  عیـن  در  و  مشـهورترین 
گفـت  شـود  مـی  کـه  اسـت  شـخصیتهایی 
فراتـر  حتـی  و  مـا  جامعـه  در  او  محبوییـت 
اسـت.  عمومـی  محبوبیـت  یـک  ایـران،  از 
کـه  دارد  وجـود  نگرانـی  ایـن  وجـود  ایـن  بـا 
هـم  سـلیمانی  سـردار  مثـل  شـخصیتی 
مشـاهیر  حتـی  و  شـهدا  از  بسـیاری  ماننـد 
دسـت  بـه  مدتـی  از  پـس  سـرزمین  ایـن 
فراموشـی سـپرده شـود. مـا در ایـن گفتگـو 
کـه  هسـتیم  سـوال  ایـن  جـواب  دنبـال  بـه 
بـرای نیفتـادن در ایـن ورطـه فراموشـی چـه 
اسـت  ایـن  اولمـان  سـوال  ولـی  کـرد؟  بایـد 
کـه از نظـر شـما آیـا یـک کشـور یـا جامعـه بـه 
؟ و اصـوال اسـطوره  اسـطوره نیـاز دارد یـا خیـر

می گیـرد؟ صـورت  اهدافـی  چـه  بـا  سـازی 
اسـطوره،  مثـل  عباراتـی  از  کـه  تلقـی ای 
و  کشـور  یـک  تاریخـی  مشـاهیر  و  قهرمـان 
ملـت وجـود دارد، یـک تلقـی جدیـد اسـت و 
عمرش به اندازه رسـانه یا همان چیزیسـت 
می شـود. گفتـه  »مدیـا«  آن  بـه  غـرب  در  کـه 
البتـه »قهرمـان« به معنـای حقیقی هیچگاه 
وجـود  قهرمـان  بلکـه  نمی شـود،  سـاخته 
دارد و فقـط بـه سـمت او اقبـال مـی شـود؛ 
امـا واژگانـی نظیـر قهرمـان سـازی کـه اآلن در 
رسـانه ها بسـیار اسـتفاده می شـود عمـرش 
بـه انـدازه عمـر رسـانه اسـت و مثـال بیشـتر 
آن  در سـینما نمـود پیـدا می کنـد و قبـل از 
مفاهیـم  ایـن  می شـد  رمـان  در  غـرب،  در 
کـه  کالسـیک  رمان هـای  خصوصـا  دیـد؛   را 
یـا ضدقهرمـان در  نـام قهرمـان  بـه  ماهیتـی 

دارد. وجـود  آنهـا 
یـک  سـمت  بـه  می خواهـد  جامعـه  وقتـی 
کمـال  شـامل  -کـه  کنـد  حرکـت  کمـال 
نیـز  شـیعه  در  و  اسـت  معنـوی  و  مـادی 
ایـن  اسـت-  مشـخص  اسـتانداردهایش 
آن  بـه  و  نمی شـود  اسـطوره  بـدون  حرکـت 
نیـاز داریـم. البتـه مـا بجـای کلمـه »اسـطوره« 
معـادل قرآنـی »اسـوه« را داریـم. اسـوه یعنـی 

بـاش. آن  مثـل  و  کـن  نـگاه  چیـز  آن  بـه 

شناسـاندن  بـرای  تـالش  انقـالب  از  پـس 
مشـاهیر و نمادهایـی کـه روحیـه انقالبـی و 
استکبارسـتیزی را تقویت می کرد، آغاز شـد.

انقـالب،  پیـروزی  از  پـس  هفتـه  یـک  مثـال 
کوچـک  سـردیس های  و  مجسـمه ها 
محمـد  شـیخ  خـان،  میرزاکوچـک   ، امیرکبیـر
خیابانـی، شـیخ فضـل اهلل نـوری و... سـاخته 
پهلـوی  دوره  در  کـه  نمادهایـی  و  شـدند 
فاصلـه  بـه  بـاره  یـک  بـود  شـده  سـرکوب 
صـورت  بـه  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  کمـی 
اشـکال  بـه  مـردم  توسـط  خودجـوش 
، ترسـیم روی بشـقاب  مختلـف مثل پوسـتر
البتـه  کـرد.  پیـدا  ظهـور  و  بـروز  دیـوار  یـا  و 
تصاویـر افـرادی مثـل امام خمینـی، آیت اهلل 
طالقانـی، مصـدق، شـریعتی، شـهدای برخـی 
حتـی  و  مسـلحانه  مبـارزه  هـای  سـازمان 
تجربـه  زمینـه  ایـن  در  کـه  چـپ  هـای  گـروه 
بـه  بیشـتر  را داشـتند  بلـوک شـرق  کارهـای 
چشـم می خـورد. ایـن اولیـن تجربیـات مـا در 

بـود. مشـاهیر  کـردن  برجسـته 

گاهـی در مسـیر انقـاب دچـار عقب گـرد   
شـدیم

پـس یـک دلیـل اینکـه مـا ناموفـق هسـتیم، 
داریـم.  کـه  اسـت  کوتاهـی  سـابقه  همیـن 
حـال شـما در کنـار ایـن ایـن فرصـت انـدک، 
ایـن موضـوع را هـم لحـاظ کنیـد کـه مـا وقفه 

هـم داریـم.

؟ چطور
در  هفتـاد  دهـه  و  قطعنامـه  از  پـس  دوره 
تمـام حـوزه هـای فرهنگـی یـک سـکته بـزرگ 
مسـیری  دهـه،  یـک  طـی  کـه  انقـالب  و  بـود 
هـای  سـال  تـا   69 سـال  از  می کـرد،  طـی  را 
اقتصـاد،  از  اعـم  هـا  حـوزه  تمـام  در   79-78

بـا وقفـه ای عجیـب  فرهنـگ، سیاسـت و... 
آن  جلـوی  هـا  حـوزه  برخـی  در  شـد.  روبـرو 
شـتاب قبلـی گرفتـه شـد و در برخـی زمینـه 
افـرادی  یعنـی  داشـتیم.  هـم  عقب گـرد  هـا 
اشـتباه  را  سـال   10 ایـن  کـه  بودنـد  معتقـد 

برگردیـم. بایـد  و  کردیـم 
لـذا از نظـر بنده عمر حرکت انقالب 30 سـال 
اسـت و نبایـد ایـن 10 سـال )دهـه 70( را جـزو 
بحـث  البتـه  اینهـا  کنیـم.  حسـاب  انقـالب 
یافته هـای ذهنـی  و مـن  نظـری اسـت  هـای 

را عـرض می کنـم. خـودم 
بـرای  سـال   30 کنیـم،  قبـول  را  اینهـا  اگـر 
رسـیدن بـه یـک الگـوی مشـخص در زمینـه 
 ، مشـاهیر معرفـی  ازجملـه  بسـیاری  هـای 

اسـت. کمـی  زمـان 

 بهتر است دولت اراده نکند

جایـگاه نهادهـای فرهنگـی و یـا حتـی دولت 
در این کاسـتی ها کجاسـت؟ آنهـا چه اندازه 
آیـا اصـوال معرفـی و شناسـاندن  مقصرنـد و 
اسـوه ها  همـان  یـا  قهرمانـان   و  مشـاهیر 
از  دغدغـه  ایـن  چقـدر  آنهاسـت؟  وظیفـه 

آنهـا وجـود دارد؟ طـرف 
اگـر منظورتـان از دغدغـه یـا  اراده نهادهـا و 
بهتـر  نظـرم  بـه  اسـت،  دولتـی  سـاختارهای 
اسـت اینهـا اصـال اراده نکننـد! چـون تجربـه 
نشان داده آنها در هر حوزه ای وارد شدند، 
بیشـتر آسـیب زدنـد. فرقـی هـم نمی کنـد کـه 

کـدام جنـاح باشـد.
و  یـک  زمختـی  دولـت،  ذات  در  اساسـا 
بـه  توانـد  کـه نمـی  نخراشـیدگی وجـود دارد 
ایـن حـوزه هـا نزدیـک شـود و موفـق باشـد.

آقـای  بعـد از دفـاع مقـدس، رویکـرد دولـت 
تمرکـز  عـدم  بـه  معطـوف  کامـال  هاشـمی 
روی قهرمـان و حـذف آن بـا نـگاه و رویکـرد 
مدرنیتـه غربـی بـود بـا ایـن بهانـه کـه اکنـون 
شـعور  و  مدیریـت  دوره  و  سـازندگی  دوران 
اسـت و دوران قهرمان هـا و مـردان جنـگ و 

نیسـت. شـور 
بـه  موسـوم  دوره  سـال   8 ایشـان،  از  بعـد 
در  را  خـودش  اساسـا  کـه  بـود  اصالحـات 
می کـرد  تعریـف  سیسـتم  ایـن  بـا  تعـارض 
حمایـت  سـبد  کـه  بـود  ایـن  احساسـش  و 
افـکار عمومیـش کامـال بـر دوش تعـارض بـا 
سیسـتم مشـاهیر دهـه اول انقـالب اسـت.

هـای  دغدغـه  از  یکـی  مثـال  عنـوان  بـه 
هـا  سـال  آن  در  تهـران  مناطـق  شـهرداران 

کتاب حاج قاسم را قبل 
از شهادتشان )سال 94( 
منتشر کردیم که تا االن 
بیش از 10-12 مرتبه تجدید 
چاپ شده است و جالب 
است که کتابی که بعد از 
شهادت ایشان چاپ کردیم 
(، اینقدر  )به نام ذوالفقار
فروش نداشت.
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همیـن تصاویـر شـهدا بـر روی دیوارهـا بـود.
اولیـن  نظـرم  بـه  اصالحـات  دولـت  از  پـس 
مشـاهیر  سـازی  برجسـته  بـرای  هـا  تـالش 
احمـدی  آقـای  بـه شـخص  ایـن  و  آغـاز شـد 
آقـای  نـژاد هـم ربطـی نداشـت. مزیـت دوره 
آن  کـه  بـود  ایـن  در  فقـط  نـژاد  احمـدی 
ممانعـت دولـت اصالحـات و آن بـی توجهی 
و محـل نـدادن بـه موضـوع در دولـت آقـای 
و  نویسـندگان  لـذا  برداشـت.  را  هاشـمی 
ج دادنـد  اهـل هنـر جسـارت بیشـتری بـه خـر
حوزه هـای  در  سـوژه یابی  و  کار  بـه  شـروع  و 
اسـتقبال  و  کردنـد  انقـالب  بـه  مربـوط 
عمومـی پیـدا کـرد و دیگـر در تریبـون هـای 

نشـدند. تخریـب  یـا  تحقیـر  هـم  رسـمی 
دولـت آقـای روحانـی کـه اصال کاری به کسـی 
نـدارد و همـه چیـز روی هـوا رهـا و ماننـد ابـر 

معلق اسـت.
، برمی گردیـم بـه همـان حرف  بـا ایـن تفاسـیر
اول بنـده کـه مـا زمـان زیـادی هـم در اختیـار 
نداشـتیم. در یـک کالم، واقعیت این اسـت 
ماهیـت  اصـل  سـر  بـر  سیاسـی  جـدال  کـه 
فرهنـگ  حـوزه  در  کـه  نـداد  اجـازه  انقـالب 
پـا بزنیـم و فقـط در حـوزه  چنـدان دسـت و 

کردیـم. غـور  سیاسـت 

 در طـول ایـن سـالها گاهـی بـه افـرادی بها 
دادیـم کـه شایسـتگی اش را نداشـتند

یعنـی شـما اساسـا معتقدیـد ایـن مسـئله 
را  دولـت  یـا  نیسـت  دولـت  ذاتـی  وظیفـه 

می دانیـد؟ ناتـوان 
ببینیـد وظیفـه دولـت و سـاختار حکومـت، 
بردن مردم به بهشـت نیسـت بلکه وظیفه 
اش مهیـا کـردن بهتریـن زمینه بـرای حرکت 
مـردم بـه سـمت رسـتگاری اسـت. حکومت 
آرامـش  و  اقتصـادی  زمینـه  بایـد  اسـالمی 
جـای  بـه  مـردم  تـا  کنـد  فراهـم  را  اقتصـادی 
ایـن کـه صبـح تـا شـب بـرای تامیـن معاشـی 
کـه فقـط زنـده بماننـد، بدونـد، تنهـا کسـری 
دینـی  اسـتانداردهای  طبـق  را  زمانشـان  از 

صـرف تامیـن معـاش کننـد.
را  بسـتر  و  زمینـه  بایـد  دینـی  حکومـت 
طـرف  بـه  مسـلمان  فـرد  تـا  کنـد  فراهـم 
و  خـود  رسـتگاری  بـه  کـه  بـرود  ای  حـوزه 
موانـع  بایسـتی  و  شـود  منتهـی  اجتمـاع 
در  کنـد.  حـذف  را  انسـان  رسـتگاری  ذهنـی 
وظیفـه  بگوییـد  توانیـد  نمـی  حـوزه  ایـن 
را تبلیـغ  کـه مشـاهیر  ایـن اسـت  حکومـت 

کنـد و پـول و بودجـه بدهـد تـا دربـاره فـالن 
شـهید تبلیـغ شـود. البتـه همیـن االن هـم 
خیلـی از ایـن اتفاقـات نمـی افتـد، نبایـد گول 
بخوریـم  را  پروپاگانـدای  افـرادی  تبلیغـات 
کـه خودشـان بیشـترین بودجـه هـا را بـرای 
و  گیرنـد  مـی  اسـالمی  جمهـوری  بـا  مقابلـه 
بـرای  کـه  کننـد  مـی  متهـم  را  مقابـل  طـرف 
جمهـوری  نمادهـای  تبلیـغ  و  کـردن  بـزرگ 
دقیقـا  اتفاقـا  گیرنـد؛  مـی  بودجـه  اسـالمی 

اسـت. برعکـس 
و  سـازی  آمـاده  حکومـت  وظیفـه  پـس 
مهیاسـازی بسـتر اسـت ولـی همیـن وظیفه 
را هـم نتوانسـته درسـت انجـام بدهـد چـون 
همیشـه درگیـر دغدغه هـای سیاسـی بـوده 

اسـت.
بـزرگ تریـن تقصیـر حکومـت ایـن اسـت کـه 
بسـترها را عوض کرده اسـت. غالب کسـانی 
جمهـوری  در  کـه  می کننـد  فریـاد  و  داد  کـه 
صـرف  فرهنگـی  هـای  هزینـه  اسـالمی 
همـان  دقیقـا  شـود،  مـی  نظـام  نمادهـای 
بیشـترین  خودشـان  کـه  هسـتند  کسـانی 
جمهـوری  علیـه  و  گیرنـد  مـی  را  هـا  پـول 
اسـالمی تبلیـغ مـی کننـد. نمونـه هایش هم 
نـگاه  را  زیـاد اسـت. همیـن جشـنواره فجـر 

می بینیـد. را  آن  مصادیـق  کنیـد 
دولـت  منظـورم  )اینجـا  دولـت  متاسـفانه 
سـاختار  بلکـه  نیسـت،  روحانـی  آقـای 
ایـن  طـول  در  افـرادی  بـه  اسـت(  حکومـت 
سـال هـا بهـا داده و موجـب رشـد آنها شـده 
آنهـا شایسـتگی ایـن میـزان  از  کـه بسـیاری 
کاری  هـر  هـم  االن  نداشـتند.  را  دادن  بهـا 
کـه  بیایـد  بـاال  جـوان  نسـل  یـک  تـا  بکنیـم 
بتوانـد همـدوش اینها بایسـتد و حرف بزند 
نمـی توانـد رشـد کنـد چـون در ایـن 40 سـال 
بـه  آنقـدر  و  شـده  افـراد  ایـن  ج  خـر بـس  از 
حـوزه هـای فرهنگـی بهـای اشـتباه دادند که 
خالفـش  بگیرنـد  تصمیـم  حـاال  همیـن  اگـر 

عمـل شـود، 40 سـال وقـت الزم اسـت. تـازه 
بـاز در همیـن زمـان، آنهـا هـم در حـال رشـد 

. هسـتند
غلـط  را  اش  وظیفـه  دولـت  کالم،  یکـی  در 
هـم  را  اش  نتیجـه  دارد  و  داده  انجـام 

. می بینـد

زخـم  و  فهمیدنـد  همـه  را  قاسـم  حـاج   
افتـاد همـه  بـدن  بـر  شـهادتش 

هـا  دولـت  نقـش  تـوان  نمـی  اینجـا  در 
جنـگ  قهرمانـان  مثـا  کـرد؛  کتمـان  را 
و  روسـیه  فرانسـه،  ماننـد  کشـورهایی 
بـه  کـه  هسـتند  طبقاتـی  جـزء  امریـکا  یـا 
دانـم  نمـی  شـود؛  مـی  بسـیاری  توجـه  آنـان 
تاثیرگذاریشـان در کشور خودشان چگونه 
اسـت ولـی نمـاد بیرونـی بسـیار خوبـی دارد. 
در کشـور مـا علـی رغـم اینکـه از پایـان جنـگ 
مـان مـدت زیـادی نگذشـته اسـت و جانبـاز 
و رزمنـده فـراوان دارد امـا نتوانسـتیم آنها را 

کنیـم. نمـاد 
این نوع نگاه به قهرمانان و شـهدای جنگ 
پیشکسـوتان  بـه  کشـورها  دیگـر  نـگاه  بـا 
جنـگ جهانـی و سـایر جنـگ هـا مثـل جنـگ 
نـگاه،  ایـن  کنـد.  مـی  فـرق  ویتنـام  یـا  کـره 
بخشـی از سـاختار دفاعـی آن کشورهاسـت 
کـه مـی گویـد بیاییـد بـرای سـرزمین از جـان 
عـوض  در  بگذاریـد،  مایـه  سـالمتی تان  و 
مـی  هزینـه  و  کنیـم  مـی  جبـران  برایتـان  مـا 
و  دفاعـی  اسـتراتژی  از  بخشـی  ایـن  دهیـم. 
تاکتیـک جنگـی آن کشورهاسـت و درسـت 
هـم هسـت و مـا هـم بایـد ایـن را نیز داشـته 
باشـیم. امـا ایـن قهرمانـان بـا قهرمانانـی کـه 
مدنظر ماسـت مانند شـهید همت، شـهید 
باکـری و شـهید سـلیمانی متفـاوت اسـت.

و  ملـی  هـای  اسـوه  از  جدیـدی  نـوع  بـا  مـا 
کـه خودمـان هـم  مذهبـی مواجـه هسـتیم 

کنیـم. کار  چـه  آنهـا  بـا  بایـد  دانیـم  نمـی 
همـه دنبـال ایـن هسـتیم که ببینیـم چه کار 
کتـاب  چـاپ  یـا  فیلـم  سـاخت  بکنیـم؛  بایـد 
مـا  تجربـه  اولیـن  ایـن  نیسـت.  چیـز  همـه 
بعـد از دهـه شـصت اسـت کـه در آن، همـه 
بزرگی شـخصیت چنین کسـی را درک کردند 
و همـه مـی داننـد اکنـون جـای یـک شـخص 

بـزرگ خالـی اسـت.
بـود.  مشـخص  جنـگ  قهرمانـان  تکلیـف 
کسـانی مثـال شـهید همـت را مـی شـناختند 
فتـح  روایـت  یـا  کردنـد  تعریـف  خاطـره  او  از 

ما با یک قاسم سلیمانی، 
آرایش منطقه را تغییر 
دادیم و داشتیم آرایش 
دنیا را هم عوض می 
کردیم، حاال اگر 40 نفر مثل 
او داشتیم، اوضاع خیلی 
متفاوت تر بود.
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

معرفـی  جامعـه  بـه  و  شـد  سـاخته  فیلـم  و 
شـدند. حـاال برخـی آن را درک کردنـد و برخـی 
هـم نـه. امـا حـاج قاسـم را همـه فهمیدنـد و 

افتـاد. بـر جـان همـه  زخـم شـهادتش 
خمینـی)ره(  امـام  بـرای  نمی توانـم  مـن 
بگویـم  کـه  ببـرم  کار  بـه  تعابیـری  چنیـن 
مـی  را  افـرادی  چـون  بودنـد  عـزادار  همـه 
خوشـحالی  امـام  فـوت  از  کـه  شـناختم 
کردنـد امـا موضـوع حـاج قاسـم ایـن گونـه 
اختـالف  هـم  دشـمن  بیـن  حتـی  نبـود، 
کـه  بـود  نوشـته  آنهـا  از  یکـی  مثـال  افتـاد. 
خودمـان  تـا  اسـت  فرصـت  بهتریـن  ایـن 
را  ادایـش  بـه مـردم بچسـبانیم و الاقـل  را 
دربیاوریـم. یعنـی عشـق و عالقـه مـردم بـه 
کـه  داشـت  عمومیـت  اینقـدر  قاسـم  حـاج 
آنهـا برداشتشـان ایـن بـود کـه بـرای اینکـه 
ظاهـر  در  الاقـل  نیفتنـد،  جـدا  مـردم  از 

بگیرنـد. آن  خـالف  موضـع  نبایـد 
مـا بـا فرصـت جدیـدی روبـرو شـدیم کـه باید 
زمـان بگـذرد تـا بدانیـم با آن چه کنیـم. البته 
مـن ایـن حـرف را هـم قبول ندارم کـه هر چه 
زمـان بگـذرد فرامـوش می شـود یـا از یاد می 

رود.

بـــار  ده  از  بیـــش  را  قاســـم  حـــاج  کتـــاب   

کردیـــم چـــاپ 
و  اسـطوره  سـمت  بـه  جاذبـه  و  کشـش  آیـا   
مـردم  بیـن  در  شـهدا  همیـن  شـناختن  یـا 

دارد؟  وجـود 
مـی  را  شـخصی  تجربـه  یـک  فقـط  مـن 
صددرصـد  داریـم،  مـا  کـه  انتشـاراتی  گویـم؛ 
مـی  از عمـرش  16 سـال  و  خصوصـی اسـت 
گـذرد. درسـت اسـت کـه گاهـی مجبوریـم از 
بیایـد،  بـاال  کار  تـا  بگذاریـم  مایـه  هـم  جیـب 
ولـی همیـن االن کـه همـه بر سـر گرانی کاغذ 
و دیگـر مـوارد مربـوط بـه چـاپ دادشـان در 

هسـتیم. موفـق  مـا  آمـده 

زمـان  در  شـما  هـم  را  قاسـم  حـاج  کتـاب 
حیـات خـود ایشـان منتشـر کردیـد کـه فکـر 
روبـرو  خوبـی  خیلـی  اسـتقبال  بـا  کنـم  مـی 

. شـد
شهادتشـان  از  قبـل  را  قاسـم  حـاج  کتـاب 
)سـال 94( منتشـر کردیـم کـه تـا االن بیـش 
از 10-12 مرتبـه تجدیـد چـاپ شـده اسـت و 
جالـب اسـت کـه کتابـی کـه بعـد از شـهادت 
 ،) ذوالفقـار نـام  )بـه  کردیـم  چـاپ  ایشـان 

نداشـت. فـروش  اینقـدر 
البتـه غیـر از ایـن کتـاب، نمونـه هـای خـوب 
عمومـا  مـورد   80-70 کـه  داریـم  هـم  دیگـری 

کتابـی  شـاید  و  هسـتند  شـهدا  مـورد  در 
کـه خـوب نفروختـه باشـد، دو یـا سـه مـورد 
باشـد و آن هـم بـه دلیـل اشـتباه در انتخاب 
موضـوع و یـا عـدم طراحـی جلـد خـوب بـوده 

اسـت.
و  مشـاهیر  حـوزه  همیـن  در  مـا  فعالیـت 
برجسـته سـازی قهرمانـان و شـهدای دفـاع 
مقدس اسـت و اتفاقا کشـش خیلی خوبی 

دارد. هـم 
اینکـه افـرادی هـم پیـدا مـی شـوند کـه دائـم 
نالـه می کننـد، مشـکل از ناتوانـی خودشـان 
سـاله   16-15 تجربـه  بـر  بنـا  مـن  اسـت. 
بـا قاطعیـت عـرض  ایـن حـوزه  خودمـان در 
اتفاقـا  و  دارد  وجـود  کشـش  کـه  می کنـم 
ایـن کشـش بیـش از آن چیـزی اسـت کـه ما 

بربیاییـم. آن  پـس  از  بتوانیـم 

دوربیـــن  از  قاســـم  حـــاج  بـــودن  فـــراری   
بـــود مشـــکل  بزرگتریـــن 

ایـن  شـاید  سـلیمانی  سـردار  درخصـوص 
هـم  بیشـتر  خیلـی  حتـی  عاقـه  و  کشـش 
باشـد ولـی در مـورد همیـن حـاج قاسـم هـم 
بـا ایـن کـه محبوبیتـش بـا هیـچ کـس قابـل 
افـرادی  بینیـم  مـی  ولـی  نیسـت  مقایسـه 
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یکی از بهترین موزه های 
جنگ نه فقط در ایران 
بلکه در منطقه در کرمان 
است. حاج قاسم دفترش 
را در جلوی همان جایی که 
قرار بود موزه ساخته شود 
قرار داد و تا یک سال در 
همان جا به کارهای لشکر 
رسیدگی کرد تا زمانی که 
موزه درست شد. یعنی 
اینقدر برایش مهم بود.

مـی  پیـش  برایشـان  سـواالتی  کـه  هسـتند 
آید و ممکن اسـت با کسـانی مواجه شـویم 
یـا  و  شناسـند  نمـی  را  سـلیمانی  سـردار  کـه 
حتـی او را قبـول ندارند و بـا او مخالفند. این 
مشـکل از کجـا نشـات می گیـرد؟ یعنـی چـرا 
مـا گاهـی در تبییـن شـخصیت چنیـن فردی 
نمی توانیـم  و  می شـویم  لکنـت  دچـار  هـم 
جـا  جدیـد  نسـل  مخاطبیـن  از  برخـی  بـرای 
بیندازیـم که مثا چرا حاج قاسـم به سـوریه 

مـی رود؟ عـراق  و 
خـب!  بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم، نخسـتین 
تـا  کـه  اسـت  قاسـم«  »حـاج  خـود  مشـکل، 
وقتـی در قیـد حیـات بـود اجازه نمـی داد زیاد 
در ایـن حـوزه هـا وارد شـوند. معتقـدم یکـی 
کـه  بـود  ایـن  موضـوع  ایـن  اصلـی  دالیـل  از 
حـاج قاسـم در ایـن مسـیر موانـع زیـادی بـه 
لحـاظ امنیتـی درسـت می کـرد و ایـن اتفـاق 
باغبانـی،  آقـای  شـهادت  از  بعـد  دقیقـا  هـم 
فیلمبـرداری کـه در سـوریه حضـور داشـت، 

بیشـتر شـد.

حواشـی  اتفـاق  ایـن  هسـت.  خاطـرم  بلـه. 
واقـع  در  و  داشـت  دنبـال  بـه  هـم  بسـیاری 
تغییـری در رونـد اطـاع رسـانی درخصـوص 

کـرد. ایجـاد  سـوریه  در  ایـران  نقـش 
مقـدار  افتـاد،  کـه  اتفاقـی  آن  بـا  زمـان  آن  در 
زیـادی از فیلـم هایـی کـه آقـای باغبانـی طـی 
گرفتـه  از جاهـای مختلـف سـوریه  روز  چنـد 
بـود، بـه دسـت تکفیـری هـا افتـاد و آنهـا هـم 
مسـتقیما فیلم هـا را بـه bbc دادنـد کـه از آن 

یـک مسـتند سـاختند.
البتـه مـن االن کـه فکـر می کنـم، می بینـم آن 
درسـتی  مسـیر  در  را  ماجـرا  چقـدر  مسـتند 
انداخت و تاثیر تاریخی خودش را گذاشـت. 
آن اتفـاق،  ولـی بـه هرحـال خصوصـا بعـد از 
گروه هـای  اکثـرا  سـختگیری ها بیشـتر شـد؛ 
راه  منطقـه  بـه  دوربیـن  بـا  را  مستندسـاز 
نمـی دادنـد و خـود شـخص حـاج قاسـم هـم 

موضـوع را خیلـی سـخت کـرد.
مـورد  در  مـا  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
خـودش  کـه  می کنیـم  صحبـت  فرماندهـی 
کـه  زمانـی  اسـت.  فرهنگـی  شـخصیت  یـک 
و  بزرگتریـن  بـود،  ثـاراهلل  لشـکر  فرمانـده 
ماندگارتریـن کنگـره شـهدا را در کرمـان اجـرا 
کـرد بـه طـوری کـه کتاب هـا و محصـوالت آن 
کنگـره هنـوز هـم جـزو بهتریـن منابـع بـرای 
پژوهشـگران بـه حسـاب می آیـد و یکـی دو 
مـورد از آنهـا را مـی تـوان جـزو 20 عنوان کتاب 

برتـر بعـد از انقـالب در حـوزه جنـگ گنجانـد. 
حـاج  فرماندهـی  زمـان  در  اینهـا  همگـی 

رسـیدند. چـاپ  بـه  قاسـم 

یادگارهـای  از  هـم  کرمـان  در  جنـگ  مـوزه 
اسـت. سـلیمانی  سـردار  خـود 

نـه  از بهتریـن موزه هـای جنـگ  دقیقـا یکـی 
کرمـان  در  منطقـه  در  بلکـه  ایـران  در  فقـط 
جلـوی  در  را  دفتـرش  قاسـم  حـاج  اسـت. 
سـاخته  مـوزه  بـود  قـرار  کـه  جایـی  همـان 
شـود قـرار داد و تـا یـک سـال در همـان جـا 
زمانـی  تـا  کـرد  رسـیدگی  لشـکر  کارهـای  بـه 
کـه مـوزه درسـت شـد. یعنـی اینقـدر برایـش 

بـود. مهـم 
شـخصی  چنیـن  فرهنگـی  نـگاه  ایـن 
مـا  دارد؛  روزنـگار  اسـت  معـروف  کـه  اسـت 
فرماندهـان کمـی داریـم کـه روزنـگار داشـته 
باشـند. البتـه مـن نمی دانـم ایـن روزنگارهـا 
کجاسـت ولـی معـروف اسـت ایشـان حتـی 
در سـال های فرماندهـی نیـروی قـدس هـم 

اسـت. داشـته  روزنـگار 
حـال مشـکل اصلـی اینکـه ماجـرای سـوریه 
چنـدان بـاز نمی شـد، یکـی خـود حـاج قاسـم 
بـود کـه همیشـه از دوربیـن فـرار می کـرد تـا 
اینکـه از اواخـر سـال 93 و اوایـل 94 یکبـاره 

دیـده شـد.

دلیل این تغییر رویکرد چه بود؟
مـن نمی دانـم ایـن تغییـر رویکـرد از جانـب 
ایشـان  بـه  کسـی  مثـال  یـا  بـود  خودشـان 
تاکیـد کـرده بـود کـه جلـوی دوربیـن بیایـد تـا 
مسـئولیت  از  ای  رده  چنیـن  ببیننـد  مـردم 

اواخـر یعنـی  هـم داریـم. نهایتـا هـم همیـن 
مصاحبـه  آن  شـهادت،  از  قبـل  مـاه  چنـد 
اتـاق  در  کـه  گفـت  مثـال  و  کـرد  را  معـروف 
سیدحسـن  بـا  33روزه  جنـگ  فرماندهـی 
نصـراهلل و شـهید عمـاد مغنیـه بـوده اسـت.

نیـروی  و  رویکردهـای جدیـدی اسـت  اینهـا 
قـدس -کـه منظـور کل حرکـت بـرون مـرزی 
ایـن  نمـی داد  اجـازه  قبـال  اسـت-  نظـام 

شـود. گفتـه  موضوعـات 
مـردم و افـکار عمومـی بـا انـکار و پنهان کاری 
در  و  رفـت  جلـو  بـه  بایـد  ندارنـد؛  میانـه ای 
در  از  سـطحی  و  کـرد  پیـدا  حضـور  رسـانه 
چشـم بـودن را بـرای خـود تعریـف کـرد چـون 
از  کنیـد  انـکار  اگـر  کـه  داده  نشـان  تجربـه 

می گیریـد. فاصلـه  مـردم 
سـربازان  و  نیروهـا  از  پـس  دوم  مشـکل 
کـه دائـم مـی  ، سیسـتمی اسـت  بـدون مـرز
خواهـد ایـن افـراد را انـکار کنـد. اینجـا منظور 
از سیسـتم، همـان دولـت اسـت؛ دولتـی که 
رأی  و  خـود  خارجـی  سیاسـت  رویکـرد  بـرای 
جمـع کـردن، شـاید بشـود گفـت بـه شـکلی 
راجـع بـه رزم بـرون مـرزی جمهـوری اسـالمی 
، سـعی مـی کنـد  توجیـه نشـده، ضمـن انـکار
فاصلـه اش را بـا ایـن ماجـرا حفـظ کنـد. ایـن 

دو، موانـع اصلـی اسـت.

 کار روی دوش مردم است

انـرژی و پتانسـل متراکمـی  چطـور می شـود 
کـه بعـد از شـهادت سـردار سـلیمانی ایجـاد 
کـه  اللهـی  ایـام  ایـن  و  کـرد  هدایـت  را  شـد 
رهبـر انقـاب هم در خطبه اخیـر نمازجمعه 
البتـه  کـرد؟  تبییـن  را  کردنـد  اشـاره  آن  بـه 
خـود مـردم بـه شـکل خودجـوش کارهایـی 
بـه  می رسـد  نظـر  بـه  ولـی  می کننـد  و  کردنـد 
لحـاظ سیسـتمی مـا بـا یـک سـردرگمی هـم 

مواجهیـم.
اختیـار  از  موضـوع  ایـن  نظـرم  بـه 
ایـن  حداقـل  و  حاکمیـت  سیسـتماتیک 
اینهـا  از  اسـت.  ج  خـار داریـم  کـه  دولـت 
موضـع  ایـن  کـه  داشـت  انتظـار  تـوان  نمـی 
مـردم  برعهـده  فقـط  کار  کننـد.  هدایـت  را 
چگونـه  بایـد  انـرژی  ایـن  دانـم  نمـی  اسـت. 
مـی  زمـان  چـه  هـر  شـود.  هدایـت  و  حفـظ 
گـذرد شـور اولیـه کمتـر مـی شـود و هـر چـه 
از سـطح شـور کـم شـود، بـه ناچـار وارد حوزه 
ناپذیـر  گریـز  ایـن  و  شـد  خواهیـد  شـعور 

. سـت ا
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ویژه نامه تسنیم به مناسبت  اولین سالگرد 
شهـــادت ســـردار حـــاج قـــاســـم ســـلیــمــانی

ایـن کـه در حـوزه شـعور چـه کار کنیـم، یـک 
سـقف بلنـد مـدت دارد کـه بایـد حـاج قاسـم 
کار  خونـش  البتـه  و  شـود  تکثیـر  و  تبییـن 
تکثیـر را انجـام مـی دهـد. ایـن کامـال طبیعـی 
اسـت و از ویژگی هـای شـیعه اسـت. مـا هـم 
بایـد سـعی کنیـم ایـن ماجـرا را تکثیـر کنیـم.

آرایـش  سـلیمانی  قاسـم  یـک  بـا  مـا   
دادیـم تغییـر  را  منطقـه 

خوبـی  تمـام  عصـاره  سـلیمانی  سـردار 
هایـی بـود کـه حکومـت جمهـوری اسـالمی 
ایـران می توانـد بواسـطه آن ادعـا کنـد از 41 
تمـام  بـا  را  آدم  ایـن  کنـون  تـا  پیـش  سـال 
سـردار  اسـت.  کـرده  تربیـت  هـا  مولفـه 
سـلیمانی یـک انسـان طـراز در همـه ابعـاد 
دوم  گام  در  بخواهیـم  اگـر  مـا  و  اسـت 
و  دهیـم  حرکـت  را  سیسـتم  ایـن  انقـالب 
دسـت  فکـری  کمـال  بـه  دوم  سـال   40 در 
یابیـم بایـد چنیـن افـرادی زیـاد شـوند. اگـر 
تعریـف  شـخص  ایـن  مثـل  نفـر  2هـزار  مـا 
گلسـتان  مملکـت  و  اسـت  ل  ایـده آ کنیـم 
چنیـن  کمبـود  مشـکل،  امـا  شـود  مـی 

اسـت. اشـخاصی 
مـا بـا یـک قاسـم سـلیمانی، آرایـش منطقـه 
را تغییـر دادیـم و داشـتیم آرایـش دنیا را هم 
عـوض مـی کردیـم، حـاال اگـر 40 نفـر مثـل او 

داشـتیم، اوضـاع خیلـی متفاوت تـر بـود.
حـاج  خـون  انتقـام  مـورد  در  هـم  نکتـه  یـک 
قاسـم می خواهـم بگویـم. زدن جایـی مثـل 
عیـن االسـد شـاید در نظر مـا دورترین گزینه 

بود.
خـون  انتقـام  نگرفتـن  کنـم  مـی  فکـر  مـن 
جاانداخـت  را  فرمـول  ایـن  مغنیـه،  عمـاد 
کـه بـا ایـن اسـتدالل کـه »چـه کسـی را بایـد 
شـود«،  گرفتـه  انتقـام  تـا  بزنیـم  او  تـراز  در 
را  هزینـه  سـکوت،  همیـن  کنیـم.  سـکوت 
دیدیـم  و  آورد  پاییـن  مقابـل  طـرف  بـرای 
و  لقیـس«  »حسـان  عمـاد،  از  بعـد  کـه 
قاسـم  هـم  بعـد  و  بدرالدیـن«  »مصطفـی 

زدنـد. را  سـلیمانی 

بـه  و  کردیـد  حوصلـه  کـه  ممنـون  خیلـی 
اگـر  پایـان  در  دادیـد.  پاسـخ  مـا  هـای  سـوال 
سـردار  بـا  سـخنی  یـا  ای  جملـه  بخواهیـد 
داریـد  دوسـت  را  او  خیلـی  کـه  سـلیمانی 

گفـت؟ خواهیـد  چـه  بگوییـد، 
اینکـه  آن  و  می گویـم  جملـه  یـک  فقـط 

خالیسـت.« خیلـی  »جایـت 
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