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ــتین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی  است. یک ژنرال نظامی اما با تلفیقی  ــیزدهم دی ماه  نخس  مهدی عزیزی : س
ــتداران، تحسین برخی از  ــطح ملی و هم عرصه  جهانی عالوه بر تمجید دوس از ویژگی های اخالقی و اجتماعی که هم در س

دشمنان را نیز بهمراه داشت. 
او با دستور رئیس جمهور دولتی ترور شد که خود را مدعی مبارزه با تروریسم می داند. دولتی که داعش و نسخه های قدیمی  تر 
القاعده و طالبان  را در بازه های مختلف زمانی برای توجیه حضور نظامی و نیز فراهم کردن زمینه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود 
فراهم کرد. البته نباید  ظرفیت تفکر تکفیری و وهابی و حمایت های مالی سعودی و برخی کشورهای عربی را نادیده گرفت.

حاج قاسم را می توان امروز یک مکتب دانست که پیروانش براساس  نفرت از داعش و حمایت از ملتهای منطقه و دشمنان او 
باایستادن در کنار داعش و تروریسم متمایز می شوند.

او هم در میدان و هم سیاست و فراتر از آن در فعالیت های مذهبی و اجتماعی نیز حضور داشت. در حوادث سیل ایران گرفته 
تا رویدادهای اجتماعی کشورهای منطقه تا خط مقدم جنگ تاثیرگذر بود.

کاریزمای حاج قاسم راهکاری برای برون رفت از بحران های سیاسی و بن بست های نظامی در منطقه بود تا جایی که می 
توان منطقه را پس از حاج قاسم به منطقه و جهان پسا سلیمانی تعبیر کرد؛ به دلیل معادالت جدیدی که شکل گرفت.

ــلیمانی در جنگ 33 روزه لبنان و  مقاومت این کشور  و فلسطین و تغییر معادله از دفاع به بازدارندگی موثر و ایجاد  ــردار س س
ادبیات سیاسی  و توازن نظامی جدیدی که در منطقه ایجاد شد، بسیار تاثیرگذار بود.

دسترسی مقاومت به توازن نظامی و گستردگی هندسه مقاومت فلسطین از  غزه به کرانه باختری و مناطق 48 و  تحول عمیق 
در شیوه و جغرافیای مقاومت از مهمترین دستاوردهای مرد شماره یک مبارزه با تروریسم و حامی مقاومت بود.

ساماندهی ترکیب سیاسی و بیت شیعی در عراق و محبوبیت در میان مردم عراق، لبنان، سوریه و بسیاری از کشورهای اسالمی 
و عربی  از ویژگی های سیاسی و اخالقی او بشمار می رود.

این در حالی است که رویکرد و ویژگی های شامل سردار سلیمانی تحسین برخی نظریه پردازان یا مقامهای سیاسی و نظامی را 
بعنوان مرد شماره یک مبارزه با تروریسم و داعش به دنبال داشت. آنها معتقدند که سردار سلیمانی فرماندهی و ژنرالی با قابلیت 

های فهم باالی مسائل نظامی و درک تحوالت سیاسی بهمراه ویژگی های اخالقی مهمی در صحنه نبرد است.
او در داخل ایران و جهان چه بخواهند و چه نخواهند محبوب است و همین گونه هم باقی خواهد ماند.

ــد که نامش لزره به جان داعش و تروریست ها می انداخت . مانع مهم  ــلیمانی  در حالی در افکار عمومی مطرح ش ــردار س س
ــکا و داعش برای برهم زدن معادالت جدید و نیز ایجاد  ــعودی ها با کمک آمری ــی در پرونده های منطقه ای بود که س و اصل
ــی منطقه به نفع آمریکا و عقب  ــم و اقدامات او مانع از تغییر جغرافیای سیاس  محور ضد مقاومت به راه انداخته بودند. حاج قاس

مانده   های عربی شد.

مرد شماره یک مبارزه با داعش
 تغییرات منطقه ای و معادالت جدید مرهون چه کسی است؟
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 مرتضی رحمانی: »استفان لندمن« نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد 
ــردار سلیمانی از سوی آمریکا، نقش برجسته  در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: علت حذف س

وی در مبارزه با تروریست های مورد حمایت واشنگتن، ناتو و اسرائیل بود.
ــوی واشنگتن گفت: آمریکا بر اساس قوانین  وی همچنین درباره نقض قوانین بین المللی از س
ــی  ــل می کند نه قواعد بین المللی و حتی اگر الزم ببیند، قوانین داخلی و قانون اساس ــود عم خ

خودش را نیز نقض می کند.
ــوم ایاالت متحده در نقض حقوق بشر، افزود: در طول  ــاره به تاریخچه ش این نظریه پرداز با اش
ــق متعددی را در کارنامه  ــور ترورهای موفق و ناموف ــس از جنگ جهانی دوم، این کش دوره پ
خود ثبت کرده است. جنایتکاران سازمان جاسوسی آمریکا تقریباً همیشه درگیر چنین مسائلی 

بوده اند.
لندمن گفت: آمریکا هر کسی را که تهدیدی برای اهداف استعماری اش باشد ترور می کند؛ چه 
ــد و چه یک آمریکایی. آنها افرادی مانند »مارتین لوتر کینگ« را هم به  ــلیمانی باش آن فرد س

دلیل رویکردهای مخالف رژیم حاکم بر واشنگتن به قتل رساندند.
ــگاه هاروارد با اشاره به بیانیه واحدهای بسیج مردمی عراق پس از ترور  این دانش آموخته دانش
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، گفت: نیروهای مقاومت عراق همان ابتدا به دست داشتن 

آمریکا و اسرائیل در ترور این دو فرمانده اشاره کردند.
ــته شدند  او گفت: آنها به جرم آزادی خواهی در برابر داعش تحت حمایت آمریکا در عراق کش
- نه به خاطر اینکه تهدیدی برای امنیت آمریکا بودند. لندمن این اقدام واشنگتن را یک ویژگی 
ــم دانست و گفت: این اقدام یک برنامه شیطانی علیه صلح، عدالت و  بارز از عملکرد امپریالیس
ــت خاورمیانه ای خود را تغییر نخواهد داد؛  حاکمیت قانون در جهان بود. آمریکا هیچ گاه سیاس
ــیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم  هدف ایاالت متحده ترس

غنائم با شرکای امپریالیستی است
ــردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم گفت: سردار سلیمانی در مبارزه با  ــاره به نقش س وی با اش
تروریسم منطقه ای مورد حمایت آمریکا، ناتو و اسرائیل نقش اساسی ایفا می کرد. به همین دلیل 

او را برای حذف هدف قرار گرفتند.
ــاره کرد و گفت: آمریکا هیچ گاه  ــه منطقه اش لندمن، همچنین به طرح آمریکا برای تغییر نقش
سیاست خاورمیانه ای خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایاالت متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف 

کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنائم با شرکای امپریالیستی است.
وی افزود: تا زمانی که این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جویی ارتش آمریکا برای ماندن 

در آن ادامه خواهد داشت.

نظریه پرداز آمریکایی:

آمریکا بر اساس قوانین خود عمل می کند نه قواعد بین المللی
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حلیمه موالیی: نماینده اقلیم کردسـتان عراق در تهران گفت: اولین همکاری و کمک 
به اقلیم کردسـتان عراق در دفع خطر داعش و سـقوط اربیل از سوی ایران، با فرمان و 
حمایت جناب سردار حاج قاسم سلیمانی انجام شد. با ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان 
عراق در ایران و از دوسـتان نزدیک حاج قاسـم به گفتگو نشسـته ایم که مشـروح آن 

می آید؛

*کارشناسـان نظامی و سیاسـی بر نقش و تاثیرگذاری سردار قاسم سلیمانی 
در شکسـت داعش در عراق و به ویژه در عملیات آزاد سـازی آمرلی و سـنجار 
تاکید دارند، در مورد عملیات هایی که ایشـان به پیشـمرگه ها کمک می کردند، 

به ما بگویید؟
ــه و در همه مراحل سخت، جمهوری اسالمی ایران از طریق فرماندهی نیروهای قدس و  همیش
ــهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی مسئول ارتباطات و همکاری ها با عراق و  قرارگاه رمضان که ش
ــت. از زمان مبارزه با صدام و تا جنگ  ــتان عراق بودند، حامی ملت عراق بوده اس به ویژه کردس
ــم سلیمانی در کنار عراقی ها و همه  ــت داعش، جمهوری اسالمی ایران و حاج قاس برای شکس
جریانات ُکردی عراق بودند و این مختص یک عملیات و یک برهه زمانی نبود اما در جنگ علیه 
تروریست های داعش در عراق به ویژه در عملیات آزادسازی آمرلی و سنجار )شنگال( حاج قاسم 
ــاوران زبده ایشان نقش مهم و تعین کننده داشتند. ایشان با شرکت و سرپرستی  سلیمانی و مش
مستقیم و ارسال اسلحه و مهمات ضروری و مورد نیاز معادله جنگ را تغییر دادند و داعش شکست 

خورد و آن مناطق آزاد شد.

*ارتباط احزاب و جریانات سیاسـی ُکرد عراقی با سـردار حاج قاسم سلیمانی 
چگونه بود؟

جریانات مهم سیاسی ُکرد از جمله حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، جنبش اسالمی، سوسیالیست، 
ــالمی همه با جمهوری اسالمی ایران ارتباط حسنه و با حاج قاسم  ــالمی و اتحاد اس جماعت اس
ارتباط دوستی و برادری داشتند. همه رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی ُکرد عراق، حاج قاسم را 
مردی شجاع و ژنرالی نخبه می دانستند. این ارتباط جریانات و احزاب ُکرد عراقی با ایران هنوز هم 

مانند سنوات گذشته مستحکم و در سطح عالی برقرار است.

*شما با حاج قاسم سلیمانی به عراق و اقلیم کردستان بسیار سفر کرده اید، بارها 
با ایشان در جلسات با نیروهای پیشمرگه و فرماندهان جنگی و مسئولین اقلیم 

حضور داشته اید، ایشان چگونه از نیروهای پیشمرگه ُکرد حمایت می کردند؟
واقعًا نباید فراموش کرد که در همه مراحل جنگ و حتی قبل از جنگ با داعش ایشان بسیار 
تالش می کردند که نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان قوی تر و ساماندهی شوند. وی معتقد 
بود که نیروهای پیشمرگه برای مبارزه با تروریست های داعش، قوی و از جان گذشته باشند 
تا بتوانند وظیفه ای که به آنها سپرده شده است را برای محافظت از اقلیم کردستان عراق به 
درستی انجام دهند. در همه مراحل و جنگ هایی که نیروهای پیشمرگه داشته اند، جمهوری 
اسالمی با تاکید و درایت فرمانده مسئول این حوزه یعنی حاج قاسم سلیمانی برای نیروهای 
ــلحه و مهمات و ملزومات نظامی ارسال می کرد و از هیچ کمکی به  ــمرگه ُکرد عراق اس پیش

نیروهای پیشمرگه دریغ نکرده است.

*از جزئیات تماس مشهور مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان با حاج 
قاسم سلیمانی در شبی که داعش به نزدیکی های اربیل رسیده بود و جز ایران 
و حاج قاسم کشورهای دیگر به درخواست کمک سران ُکرد عراق پاسخ نداده 

بودند، بگویید؟
ــخنی که می گویم مسئولم و باید حقایق را بگویم. زمانی که داعش در صدد  من در برابر این س
ــده بود، مسئولین اقلیم کردستان  ــتان بود و به دروازه های اربیل نزدیک ش حمله به اقلیم کردس
ــالمی ایران تماس گرفتند. حتی برای اطمینان از این درخواست همان شب  فوراً با جمهوری اس
دیرهنگام یکی از مسئولین بلندپایه ایران با بنده تماس گرفتند تا از صحت و سقم ماجرا مطمئن 
شوند. چون از اقلیم با آنها تماس گرفته بودند و درخواست کمک کرده بودند. بالفاصله مسئولین 

ــالمی ایران به درخواست کمک مسعود  جمهوری اس
بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی 
نخست وزیر وقت اقلیم پاسخ مثبت دادند و همان شب 
ــلحه و  هواپیمای کمک های نظامی ایران از جمله اس
ــتاده  ــمرگه فرس مهمات ضروری برای نیروهای پیش
شد. همچنین چندین مشاور نظامی بلندپایه ایرانی نیز 
برای کمک به نیروهای پیشمرگه و شرکت در جنگ 
ــدند. همه اینها با دستور و  با داعش به اربیل اعزام ش

همکاری حاج قاسم انجام شد.
واقعیت این است که اقلیم کردستان از چندین کشور 
ــته بود اما اولین کشوری که به  دیگر هم کمک خواس
یاری اربیل شتافت، جمهوری اسالمی ایران و شخص 
ــلیمانی بود. البته حاج قاسم به عنوان  ــم س حاج قاس
فرمانده قدس و مسئول قرارگاه رمضان همیشه برای 

کمک به ُکردها آماده بود.

*همه کسانی که حاج قاسم را دیده اند بر این 
نکته تاکید دارند که حاج قاسـم فرمانده ای 
ساده زیست و دلیر بوده است، در سفرهایی 
که شـما با ایشـان به اقلیـم رفته اید، حاج 
قاسم چگونه و با کدام گروههای سیاسی و 

نظامی دیدار می کرد؟
ــم هر بار که به اقلیم کردستان سفر می کرد  حاج قاس
ــی و فرماندهان پیشمرگه دیدار  با اکثر رهبران سیاس
ــه به  ــی همیش ــو می کردند. با رهبران سیاس و گفتگ
تبادل نظر در مورد وضعیت تحوالت منطقه و جهان 
ــیوه  ــا فرماندهان نظامی هم به ش ــد و ب می پرداختن
ــی در مورد جبهه های جنگ به انتقال تجربه  تخصص
می پرداختند. اما بیشتر اوقات از اربیل شروع می کردند 
ــرات و اتحادیه میهنی دیدار  ــا رهبران حزب دموک و ب
می کردند. ایشان مرد شجاع و دلیری بودند و در اکثر 
ــم در خط مقدم دیده  ــای جنگ علیه تروریس جبهه ه
می شدند. در عکس هایی که با نیروهای پیشمرگه ُکرد 
گرفته اند می بینید که چگونه ساده و بی آالیش در خط 
ــمرگه ایستاده اند. حاج  مقدم و در میان نیروهای پیش
قاسم همیشه در جایی بود که به وجود ایشان نیاز باشد. 

در جبهه های جنگ. نه در جلسه با مسئولین.

*نیروهای پیشمرگه و مردم اقلیم کردستان 
عراق از ایشان چگونه یاد می کنند؟

ُکردهای عراق همیشه نسبت به کسانی که در مبارزه 
ــک می کنند وفادار خواهند  ــتم به آنها کم با ظلم و س
ــم و جمهوری اسالمی ایران به عنوان  بود. حاج قاس
ــانان به مردم ُکرد عراق در برهه های  اولین کمک رس
ــخت تاریخ در اذهان باقی خواهند ماند. مردم اقلیم  س
ــمرگه هیچ گاه ایشان را  ــتان و نیروهای پیش کردس
فراموش نمی کنند و همیشه به بزرگی و نیکی از وی 

یاد خواهند کرد.

نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران مطرح کرد:

 رهبری حاج قاسم در عملیات آزادی سنجار و آمرلی
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تحلیلگر آمریکایی مطرح کرد:

 نقش حاج قاسم در تغییر معادله آمریکا برای تغییر نقشه منطقه
ــانه ای ترجیح می دهند که این نکته را برجسته نکنند و  ــی و رس بخش مهمی از محافل سیاس

اساساً به آن اشاره نشود.
ــناس  ــته ایم با »آنتونی کارتولوچی« تحلیلگر آمریکایی و کارش در همین رابطه گفتگویی داش

ژئوپلیتیک که مشروح آن در زیر آمده است.

*بر اساس قوانین بین المللی، عمل ایاالت متحده در ترور سردار سلیمانی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

آمریکا سردار سلیمانی را در میانه اشغال غیرقانونی خود در عراق، بدون توجیه، خارج از هر اقدام 
قابل تصور در قوانین بین الملل و با نقض مستقیم نه تنها قوانین ایاالت متحده و بین المللی 
بلکه با نقض قوانین عراق و بدون موافقت این کشور ترور کرد. تقریباً از همه جنبه ها، این ترور 

هدفمند غیرقانونی بود.
ــطح بین المللی- از ترورها تا  ــنگتن در زمینه انجام جنایات در س ــوابق واش اما با توجه به س
حمله های گسترده - این نوع جنایات عادی شده است و متأسفانه در مورد برخورد با این جنایات 

به ویژه در سازمان ملل بسیار ناکارآمد، اقدامات کمی انجام شده یا می شود.

*نقـش سـردار سـلیمانی را در مبـارزه با تروریسـم مورد حمایـت آمریکا و 
عربستان چگونه می بینید؟

ــت که سردار سلیمانی و به معنای وسیع تر آن، ایران در مبارزه با گروه خودخوانده  پر واضح اس
تروریستی داعش و وابسته های مختلف آن همچون القاعده نه تنها در سوریه در کنار نیروهای 

روسی و سوری بلکه در عراق و فراتر از آن نیز نقش کلیدی داشتند.
ــتی مبارزه می کند اما واضح است که  اگرچه آمریکا نیز ادعا می کند که با  گروههای تروریس
ــیه بخاطر تالش های ائتالف این 4  ــوریه، عراق، ایران و روس تقابل فزاینده این گروهها با س
ــور برای از بین بردن سازمانهای تروریستی است، تروریستهایی که آمریکا سالها از آنها به  کش

عنوان نماینده در منطقه استفاده می کرده است.
ــت این  ــته و خواهد داش ــتی ادامه داش از آنجایی که تالش های ایران علیه گروههای تروریس
ــت. سلیمانی فقط یک فرمانده ماهر در مبارزه با  ــت و در نهایت بیهوده بوده اس ترور عملی زش
ــی از یک نهاد مؤثر در این راه بود که تا زمان ترور آمریکا، به کار  ــم نبود بلکه او بخش تروریس

خود ادامه داد.

*نقش سـردار سـلیمانی را در خنثی سـازی برنامه های آمریکا برای ترسیم 
نقشه منطقه چگونه می بینید؟

چهره هایی مانند سلیمانی و به معنای وسیع تر، تالش دولت های سوریه، ایران، عراق و روسیه 
ــمال آفریقا خنثی کرده است. در  ــه های آمریکا را برای تغییر خاورمیانه و ش در حال حاضر نقش
حالی که سیاستهای تخریبی واشنگتن برای سالهای سال همچنان تهدیدی برای این منطقه 
باقی خواهد ماند، اما این موضوع روشن است که روزهای تغییر چهره منطقه به خواست و اراده 

آنها مدتهاست که سپری شده و روند از بین رفتن نفوذ آمریکا در منطقه آغاز شده است.

»آنتونـی کارتولوچـی« تحلیلگـر آمریکایـی با 
اشـاره به نقش سردار حاج قاسم سلیمانی در 
مبارزه با تروریسم اعالم کرد که ترور وی یک 

ترور هدفمند و برخالف قوانین بین الملل بود.
ــردار شهید حاج قاسم   زهرا میرظفرجویان: س
ــتقل و منصف  ــدگاه تحلیلگران مس ــلیمانی از دی س
ــم به  ــی غرب یک چهره مبارز و ضد تروریس سیاس
ویژه در مفهوم خاص آن داعش به شمار می رود. آنها 
معتقدند که مبارزه با تروریسم در غرب مصداق های 
ــت و یک نمایش متناقض  ــت داده اس خود را از دس
ــردن افکار عمومی به  ــخرآمیز برای گمراه ک و تمس

شمار می رود.
ــش مطرح است که چگونه دولت آمریکا از  این پرس
ــم سخن می گوید و در همان زمان  مبارزه با تروریس
بزرگترین چهره مبارزه با داعش را با نقض قوانین و 
تمامیت ارضی یک کشور در اقدامی هدفمند برنامه 
ــده ترور می کند. جهان امروز آن اندازه که  ریزی ش
به کثرت، نام رهبران گروههای تروریستی را شنیده 
ــی آن مملوء از تهدید و  ــت و رویدادهای پیرامون اس
ــونت است کمتر چهره هایی چون سلیمانی را به  خش

خود دیده است.
ــه روند بهره برداری  ــم آمریکا ادام مبارزه با تروریس
سیاسی از ملت ها است. تعاریف متضاد و رویکردهای 
متفاوت در قبال واژه های بزک شده که هر از گاهی 
توسط رسانه ها بازتولید می شود. برخی نظریه پردازان 
ــی و نظامی از سردار سلیمانی به  یا مقام های سیاس
عنوان مرد شماره یک مبارزه با تروریسم و داعش و 
فرماندهی و ژنرالی با قابلیت های فهم باالی مسائل 
نظامی و درک تحوالت سیاسی نام می برند که البته 
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 فاطمـه صالحی: »علی فاهم« تحلیلگر سیاسی 
عراقی درباره شخصیت سردار سلیمانی می گوید:

ــی داعش به عراق دوستان  ــکر کش همزمان با لش
ــور به جز جمهوری اسالمی ایران  و یاران این کش
ــردار سلیمانی پشت عراق را  و قهرمان آن یعنی س

خالی کردند. 
در ادامه گفتگو می آید:

*نقش جمهوری اسالمی ایران و مشخصاً 
سـردار شهید قاسم سـلیمانی در حمایت 
از عراق در برابر لشکرکشـی تشـکیالت 
ارزیابـی  را چگونـه  تروریسـتی داعـش 

می کنید؟
ــزرگ مردم عراق بر  ــالگرد پیروزی ب این روزها س
ــور یعنی تشکیالت  بزرگترین توطئه علیه این کش
تروریستی داعش را جشن می گیریم، تشکیالتی که 
ــراق را نابود کند. ما باید  ــت بنیان های ع قصد داش
ــن ها به فرمانده اصلی پیروزی و  در جریان این جش
ــتون مهم آن یعنی سردار شهید قاسم سلیمانی و  س

یار وی ابومهدی المهندس اشاره کنیم.
ــزب اهلل لبنان در  ــن نصراهلل دبیر کل ح ــید حس س
پاسخ به سؤالی درباره مشارکت حزب اهلل در مبارزه 
ــه همزمان با ورود  ــش در عراق گفته بود ک با داع
ــلیمانی به بیروت رفت  داعش به موصل، سردار س
ــرکت  ــت صد فرمانده میدانی برای ش و از او خواس
ــتد. داعش  ــات ضد داعش همراه او بفرس در عملی
مناطق گسترده ای از عراق را اشغال کرد و بسیاری 
ــقوط کردند.  ــهرها طی 2 روز س ــتان ها و ش از اس
ــی شد و نیروهای  بخش های مختلف ارتش متالش
پیشمرگه و نیروهای اقلیم کردستان عراق از مواضع 

خود عقب نشینی کردند.
ــی دروازه های بغداد  ــش به نزدیک داع

ــا آزادگان عراقی با  ــیده بود ام رس
ــه پا  ــی ب ــت دین ــوای مرجعی فت

ــتادند اما آنها آموزش ندیده بودند و سالح در  ــی گری ایس ــته و در برابر این موج وحش خواس
اختیار نداشتند. داعشی ها سر تا پا مسلح و آموزش دیده بودند. آنها در جنگ شهری و خانه 
ــالمی ایران در حمایت از ملت عراق به  ــتند. در اینجا نقش جمهوری اس به خانه مهارت داش
ــان نظامی و فرماندهان برای مقابله با لشکر  ــیله سردار سلیمانی به میان آمد و کارشناس وس

ملخ های داعشی، پا به میدان گذاشتند.
ــتاها  ــهرها و روس مرحله مقاومت آغاز و بعد از آن مرحله پیروزی های پی در پی در تمام ش
محقق شد تا جایی که تاریخ، بزرگترین حماسه سازی عراقی ها را در نجات دادن کشورشان 
ــالمی ایران و  ــاران عراق به جز جمهوری اس ــتان و ی ــت کرد؛ این در حالی بود که دوس ثب

قهرمان آن یعنی سردار سلیمانی پشت این کشور را خالی کردند.

*نظر شما در خصوص روش های نظامی داعش و راهبرد سردار شهید قاسم 
سلیمانی برای نابود کردن عناصر این گروه تروریستی چیست؟

ــوریه و عراق و بعد از آن در دیگر کشورهای  ــکیالت تروریستی داعش را در س آنچه که تش
ــت. روش  ــکیالت اس ــتی متمایز می کند بخش عقیدتی این تش جهان از گروههای تروریس
کاری این تشکیالت، استفاده از عناصر انتحاری و نبرد خانه به خانه و ترساندن طرف مقابل 
با وحشیگری های آشکار بود. از سوی دیگر این تشکیالت از حمایت بی دریغ برخی کشورها 
ــت بر ارتش  ــتی به عراق برخوردار بود. بنابراین داعش توانس از طریق اعزام عناصر تروریس

سوریه و عراق پیروز شود و خیلی زود برخی پیروزی ها را به نام خود ثبت کند.
ارتش این کشورها با این روش و نوع نبرد عناصر داعش آشنایی نداشتند اما سردار سلیمانی 
یک راهبرد متضاد با این روش عناصر داعش، تعریف کرد و آن همان سازماندهی نیروهای 
ــی و خنثی کردن مناطق بمب  ــی و عقیدتی و آموزش دادن آنها برای نبرد خیابان ــر نظام غی

گذاری شده در کنار تک تیراندازی از دور و دیگر روش های نظامی بود.
ر  ــاهد تولد یک مقاومت د ــش از حضور عناصر داعش در عراق، ما ش ــت پی حقیق

ــور بودیم. تعدادی  ــغالگران آمریکایی در این کش ــالمی در برابر اش اس
گروه های مسلح از روش های غیر معمول برای مبارزه با اشغالگران 
ــتفاده می کردند تا جایی که آنها را مجبور  ــی در عراق اس آمریکای
ــور کردند؛ اما آمریکایی ها در واکنش به  ــینی از کش به عقب نش
ــلفی و بعثی در  ــش را از طریق گروهک های س ــأله، داع این مس

زندان های تحت مدیریت خود در عراق ایجاد کردند.
ــو آموزش دیده  ــه البغدادی، در تل آوی ــن عناصر از جمل ــی از ای برخ
ــلیمانی در آموزش نیروهای عراقی  ــئولیت سردار س بودند. بنابراین مس
ــکیل یک ارتش عقیدتی بسیار سنگین و سخت بود.  بعد از تش

ــلیمانی در این مسیر از تجربیات  سردار س

تحلیلگر عراقی مطرح کرد :

تاثیر سردار سیلمانی در تقویت فرایند سیاسی و میدانی عراق
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نیروهای حزب اهلل نیز استفاده کرد و تنها در یک روز، با بیش از 60 فرمانده به میادین نبرد 
علیه داعش آمد.

نقش برنامه ریزی های نظامی سردار سلیمانی و راهبردی سازمان دهی شده وی و زیرکی او 
نیز در شکست داعش و اعالم پیروزی علیه این تشکیالت تروریستی غیر قابل انکار است.

*نظر شـما در خصوص ویژگی های اخالقی سـردار شهید قاسم سلیمانی و 
محبوبیت وی در میان ملت های عربی چیست؟

ــلیمانی عالوه بر ویژگی های نظامی و مبارزاتی، صفات اخالقی و عرفانی برجسته  ــردار س س
ای داشت که هرکسی که با ایشان برخورد داشته و یا در ارتباط بود به آن اذعان دارد. حتی 
ــهید، قبل از دوستان وی به این ویژگی های اخالقی واقف هستند. سردار  ــمنان سردار ش دش
ــچ گاه لبخند از روی  ــت. هی ــتانه با رزمندگان و فرماندهان داش ــلیمانی یک ارتباط دوس س

لب های سردار سلیمانی حتی در سخت ترین شرایط مبارزاتی محو نمی شد.
وی یک طمأنینه خاص و عجیبی در میان میادین نبرد داشت که ما را به یاد اطمینان خاطر 
ــردار سلیمانی  ــگفتی ندارد چرا که س امام خمینی )قدس( می انداخت. البته جای تعجب و ش

شاگرد همین مکتب بود.
ــان مقاومت در برابر این  ــالمی در ایران، یک جری ــتین لحظات پیروزی انقالب اس از نخس
پروژه های شیطانی در منطقه شکل گرفت و مهندس این جریان، سردار سلیمانی بود. او امید 

ملت های مستضعف به شمار می رفت.

*تحلیلگران عراقی همواره از نقش سـردار سـلیمانی در ایجاد وحدت میان 
گروه های عراقی سخن گفته اند، نظر شما در این خصوص چیست؟

کاماًل آشکار است که نقش سردار سلیمانی تنها به لحظه اشغال داعش در عراق بر نمی گردد 
بلکه قبل از آن از طریق ارائه رهنمودهای الزم به بازیگران سیاسی در این کشور و نزدیک 
ــای نقش کرده بود. وی در میان تمام جریان های  ــردن دیدگاه های میان آنها در عراق ایف ک
ــنی یا ُکردی در عراق محبوبیت داشت و کالم او از سوی تمام این جریان ها مورد  ــیعه، ُس ش
ــتند؛ این اعتماد از طریق میانجی گری های  پذیرش قرار می گرفت. همگان به او اعتماد داش

بی طرفانه در عراق به مرور زمان به دست آمده بود.
ــاهد  ــی بزرگ در عراق ایجاد کرد و در نتیجه آن ش به همین دلیل ترور وی یک خأل سیاس
ــتیم که تأثیر منفی بر زندگی عراقی ها  ــی هس به وجود آمدن تنش در میان گروه های سیاس
ــلیمانی در تقویت اتحاد میان شیعیان عراق پررنگ تر بود.  ــته است. اما نقش سردار س گذاش

ــرف حضور وی در میان این گروه ها باعث ایجاد  ص
ــد.  ــوش کردن آتش اختالفات می ش وحدت و خام
سردار سلیمانی به مثابه پدری بود که تمام فرزندان 

خود را زیر یک پرچم جمع می کرد.
به خاطر تمام آنچه که گفته شد، آمریکا سردار سلیمانی 
را یک خطر بزرگ برای خود می دانست. چرا که سردار 
سلیمانی در راستای خاموش کردن اختالفات منطقه و 
تحقق ثبات و صلح در آن تالش می کرد و این به نفع 

آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود.

*به نظر شـما نقش سـردار سـلیمانی در 
خنثی کردن توطئه های آمریکا و عربستان 
در منطقه با هـدف تغییرات ژئوپولتیک چه 

بود؟
ــتان توطئه های  ــیده نیست که عربس بر کسی پوش
بلندپروازانه و استعماری در منطقه دارد به طوری که 
ــکیل این کشور، شروع به بلعیدن  از همان زمان تش
ــایه به ویژه یمن و  ــورهای همس بخش هایی از کش
ــیر کرد. یمن برای عربستان  مشخصًا جیزان و عس
یک حیات خلوت برای دریافت حمایت های آمریکا 
ــلیمانی و کمک  ــردار س و انگلیس بود اما حضور س
ــع تحقق این  ــان مان ــه آزادگان جه ــانی وی ب رس
ــاگرد مکتب امام حسین )ع(  پروژه ها بود زیرا وی ش

بود که ظلم را نمی پذیرفت.
از نخستین لحظات پیروزی انقالب اسالمی در ایران، 
یک جریان مقاومت در برابر این پروژه های شیطانی 
در منطقه شکل گرفت و مهندس این جریان، سردار 
ــلیمانی بود. او امید ملت های مستضعف به شمار  س
ــورهای مختلف برای بیدار  می رفت که در میان کش

نگه داشتن شعله مقاومت در رفت و آمد بود.
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وزیر کابینه اسـبق لبنان در آسـتانه سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، تأکید کرد: 
»شـهید سلیمانی« از یک قهرمان ملی به یک قهرمان جهانی تبدیل شد؛ او خدمات 

ارزنده ای را به محور مقاومت ارائه کرد.
ــم گفت: این َمردان هستند که تاریخ خود را  ــخصیت حاج قاس  وی در گفتگو با مهر درباره ش
می سازند؛ َمردانی که خط و مشی و سیره آنها از سیره سرزمین شان جدا نیست. در این میان، 
شهدا کسانی هستند که خداوند متعال آنها را برگزیده است؛ آنها را برگزیده است تا به مقام رفیع 

شهادت نائل شوند و این باالترین مقام و مرتبه است.
وزیر کار اسبق لبنان در ادامه تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی نیز از جمله این شهدا محسوب 
ــش در  ــخصیت وی و نیز جایگاه واالیش در جهاد و نقش ــد ابعاد مختلف ش ــود که بای می ش
ــالمی را درک کرد. او از امت و از صلح دفاع کرد. او  ــداران انقالب اس ــپاه پاس نیروی قدس س
ــتضعفین دفاع کرد. جمهوری اسالمی ایران پس از موفقیت انقالب خود به رهبری امام  از مس

خمینی )ره( مرحله جدیدی را رقم زد و با قدرت وارد تحوالت جهانی شد.
وی همچنین اظهار داشت: در این میان، شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله فرزندان این انقالب 
و از شیرمردان و رهبرانی بود که در مراحل مختلف در مسیر جهاد گام برداشت. او شاگرد امام 
ــق والیت فقیه بود. او از عاشقان امام مهدی )عج( بود. وی از حامیان  خمینی )ره( بود. او عاش

مسأله فلسطین نیز بود.
ــطین و یمن تا بحرین و عراق و… حمایت به عمل آورد  ــردار سلیمانی از مقاومت در فلس س
ــات ارزنده ای را به محور مقاومت ارائه کرد. حماده همچنین ادامه داد: امام خمینی )ره(  و خدم
ــالم می دانستند و صراحتاً تأکید می کردند که بر هر  ــأله فلسطین را مسأله اول جهان اس مس
ــأله فلسطین حمایت به عمل آورد.  ــت که از مس ــلمانی در هر نقطه ای از جهان واجب اس مس
ــتراتژیک به مسأله فلسطین داشت. به همین دلیل  ــالمی ایران نگاه و نگرش اس جمهوری اس
ــان آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری  ــت که ایش اس
کردند. ایشان نیروی قدس را در ساختار سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکیل دادند و مأموریت 

مبارزه با استکبار را به آن سپردند.
وزیر کار اسبق لبنان اظهار داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی به خوبی مأموریت هایی را که در 

ــپاه پاسداران انقالب اسالمی به او سپرده شده بود، انجام داد. او  نیروی قدس س
ــجاعت و دالوری از خود  یک فرمانده محبوب بود و در میادین نبرد، ش

ــی که در  ــتراتژی جنگ بود؛ کس ــان می داد. او مغز متفکر اس نش
ــت و می دانست که چگونه  تحقق پیروزی ها ید طوالیی داش

می شود شکست را به دشمن تحمیل کرد.
وی همچنین یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی یکی از حلقه 
ــگ 33 روزه علیه حزب اهلل لبنان  ــای فرماندهی جن ه
ــه ای )دام ظله( چنین مأموریتی را  بود. آیت اهلل خامن
ــد در راه خدا بود و  ــپرده بودند. او یک مجاه به او س
خدمات بسیاری را به مسأله فلسطین ارائه کرد. افزون 

ــم سلیمانی حمایت های فراوانی را  بر این، حاج قاس
ــل آورد. او یمنی ها را در  ــت در یمن به عم از مقاوم
ــف جنگ و نبرد همراهی کرد و از آنها  مراحل مختل

الگوهایی برای مقاومت در برابر دشمنان ساخت.
شهید سلیمانی که مأمور مبارزه با تروریسم تکفیری 
ــهادتش از یک قهرمان  در عراق بود در نهایت با ش
ملی به یک قهرمان جهانی تبدیل شد وزیر کار اسبق 
ــوریه نیز در برابر  ــان در ادامه تأکید کرد: او در س لبن
ــم صف آرایی کرد و از مقاومت دفاع کرد. او  تروریس
در سوریه از حرم مطهر حضرت زینب )س( قهرمان 

کربال دفاع کرد.
ــم  ــان کرد: در بحرین هم حاج قاس حماده خاطرنش
ــل آورد و در  ــلیمانی از مجاهدین حمایت به عم س
اراضی قطیف و االحساء و… نیز در کنار مظلومان و 

مستضعفین ایستاد.
ــی که برای  ــرد: او درحال ــن تصریح ک وی همچنی
ــتاده شده بود  ــرزمین عراق فرس یاری مقاومت به س
ــت تا بار دیگر دوشادوش برادرانش  و مأموریت داش
ــعبی در برابر تروریسِم تکفیری بایستد،  ــد ش در حش

به شهادت رسید.
حماده در پایان نیز گفت: این شهادت در کنار دوست 
ــهید ابومهدی المهندس  ــگی اش ش و همراه همیش
ــم سلیمانی از یک  اتفاق افتاد. اینجا بود که حاج قاس
قهرمان ملِی محبوب و شجاع به یک قهرمان جهانِی 
حامی عدالت و آزادی و مقاومت تبدیل شد. آری؛ او 
ــتی یک عاشِق علوی بود؛ کسی که  به راس

خط مشی مهدوی را برگزید.

  وزیر کابینه اسبق لبنان : 

»شهید سلیمانی« به یک قهرمان جهانی تبدیل شد
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کارشناس کانادایی: 

سردار سلیمانی مدافع خاورمیانه و خنثی کننده توطئه های آمریکا بود 

یک کارشـناس کانادایی اعالم کرد که سردار 
سلیمانی مدافع خاورمیانه و خنثی کننده توطئه 

 های آمریکا در منطقه بود.
ــال  محمدعلی حق شـناس: نزدیک به یک س
ــردار قاسم سلیمانی توسط ایاالت  از ترور بزدالنه س
متحده آمریکا می گذرد. او که به دعوت رسمی عراق 
در بغداد حضور داشت در یک حمله پهپادی به همراه 
ــی بغداد به  ــش در فرودگاه بین الملل ــی از یاران جمع

شهادت رسید.
برای مرور نقش سردار سلیمانی در منطقه، خبرنگار 
ــته که متن آن  مهر گفتگویی با »فراس النجم« داش
در ادامه آمده است. النجم مدیر »مدافعان حقوق بشر 
 Canadian Defenders for( ــی«  کانادای

Human Rights( است.

*با توجه به قوانین بین المللی، ارزیابی شما 
از اقـدام ایاالت متحده برای ترور سـردار 

سلیمانی چیست؟
ــه ویژه دولت ترامپ با ترور  رژیم ایاالت متحده و ب
سردار سلیمانی قوانین بین المللی را بدون اینکه ابراز 
ــرور در حالی صورت  ــیمانی کنند نقض کردند. ت پش
گرفت که سردار سلیمانی از طریق کانال های عراقی 
ــده بود. دولت های ایران و  ــور دعوت ش به این کش
ــتند و  ــراق موافقتنامه های امنیتی دوجانبه ای داش ع
ایاالت متحده با این حمله در واقع این موافقتنامه ها 
را هدف قرار داد. آمریکا در این حمله همچنین یکی 
از مهم ترین فرماندهان حشد شعبی یعنی ابو مهدی 
المهندس را ترور کرد که رهبری مبارزات با سازمان 

تروریستی داعش را بر عهده داشت.
ــی دموکراتیک  ــی از سیستم سیاس المهندس بخش
ــود و اکثریت پارلمان عراق نیز برای افزودن  عراق ب
ــعبی به نیروهای نظامی عراق رأی مثبت  ــد ش حش
ــکات مهم دیگر که باید به آن  ــد. یکی از ن داده بودن
اشاره کرد خروج ایاالت متحده از شورای حقوق بشر 

ــاور پیشین و جنگ طلب ترامپ، جان بولتون، است که تهدید  ــازمان ملل متحد و تهدید مش س
کرده بود اگر دادگاه بین المللی الهه در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و جاهای دیگر 
ــکنی سر  ــتم آمریکایِی قانون ش تحقیق کند، این دادگاه را تحریم خواهد کرد. ما با چنین سیس

و کار داریم.

*نقش سـردار سـلیمانی در مبارزه با تروریسمی که توسـط ایاالت متحده و 
عربستان پشتیبانی می شود را چطور ارزیابی می کنید؟

سلیمانی فرماندهی موفق و مدافع خاورمیانه بود. او در جنگ لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی 
در سال 2006 در خط مقدم قرار داشت؛ جنگی که نتیجه فوق العاده ای داشت و باعث شد تمام 
ــوند. این رژیم تا آن زمان این درجه از  ــط رژیم غیرقانونی اسرائیل آزاد ش ــیران لبنانی توس اس

حقارت را تجربه نکرده بود.
سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمان های جهانی تروریستی، که توسط رژیم های شیطانی 
آمریکا و عربستان پشتیبانی می شدند، نیز در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی 
ــق داشت. سال های  ــالم )ص( حضرت زینب )س( در دمش در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اس
پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریست های داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق 
را تصرف و تعداد زیادی از عراقی ها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از مهندسین اصلی 
ــین بود و مسعود بارزانی هم این را  ــازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه ُکردنش در آزادس

تأیید کرده است.

*نظر شـما در مورد نقش سردار سـلیمانی در خنثی سازی توطئه های ایاالت 
متحده برای تغییر نقشه منطقه چیست؟

سلیمانی و یارانش توانستند تروریسمی که توسط آمریکا مهندسی و پشتیبانی می شد را شکست 
ــیدند که حس کردند باید او را به شکلی بزدالنه  دهند و آمریکایی ها به نقطه ای از ناامیدی رس
ترور کنند و این ترور نیز ماهیت آنها را برمال کرد. سلیمانی توافقنامه شیطانی سایکس-پیکو را 
پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه، کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه 
تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند. همانطور که سردار در سخنرانی هایش پیش بینی کرده، 
ــطین اشغالی را آزاد خواهد کرد. سلیمانی چندین مرتبه وارد غزه  این مقاومت متحد روزی فلس
شد و به ساخت تونل های زیرزمینی کمک کرد؛ تونل هایی که به مقاومت کمک کرده تا پاسخ 

قاطعی به تجاوزات اسرائیل بدهند.
این تونل ها باعث شده که اسرائیلی ها قبل از تجاوز مجدد به فلسطین، همه جوانب را در نظر 
بگیرند. نماینده جنبش حماس در لبنان، احمد ابومهدی، نقش قاسم سلیمانی را تأیید کرده بود 
و مهر تأیید را اسماعیل هنیه یکی از رهبران جنبش حماس زد؛ زمانی که وی در مراسم تشییع 

شهید سلیمانی شرکت کرد و طی مراسم با صدای بلند گفت که سلیمانی شهید قدس است.
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استراتژیسـت لبنانی با اشـاره به اینکه شهید 
سـلیمانی با ایفای نقشـی متمایز در سـوریه و 
لبنـان از شـرکای اصلـی تحقـق پیروزی های 
متعـدد در آنجا بود، گفـت: او از تمامیت ارضی 

عراق حفاظت کرد.
ــال حاضر در   رامیـن حسـین آبادیان: در ح
ــلیمانی قرار  ــالگرد شهادت حاج قاسم س آستانه س
ــهادتش نیز  ــه همچنان پس از ش ــی ک داریم؛ کس
ــای منطقه  ــیار باالیی نزد ملت ه ــت بس از محبوبی
ــت. نقش شهید سلیمانی در حمایت از  برخوردار اس
جبهه مقاومت در سراسر منطقه و تحمیل شکست 
ــی از عوامل مهم محبوبیت او  نهایی به داعش یک

محسوب می شود.
ــی را با  ــگار مهر گفتگوی ــاط، خبرن ــن ارتب در همی
ــت  ــته »امین حطیط« استراتژیس ــرتیپ بازنشس س
ــی و راهبردی انجام  ــر امور نظام ــی و تحلیلگ لبنان
ــن گفتگو تأکید کرد:  ــت. وی در جریان ای داده اس
ــم سلیمانی پیش از سال 2010 میالدی  شهید قاس
فعال سازی پروژه مقاومت را به طور جدی در دستور 
ــش مهمی را در حمایت از  ــود قرار داد. او نق کار خ

مقاومت در جنوب لبنان ایفا کرد.
امین حطیط افزود: سردار سلیمانی خیلی زود برای 
دفاع از عراق به آنجا رفت. در آنجا، وی تالش کرد 
ــاختار و قدرت دفاعی عراق را از ِصفر بنا سازد.  تا س
شهید سلیمانی در عرصه تشکیل نیروهای مقاومت 
»حشد شعبی« عراق نقشی اساسی و غیرقابل انکار 
ــروح گفتگو با استراتژیست  را ایفا کرد. در ادامه مش

لبنانی و تحلیلگر امور نظامی و راهبردی را مطالعه می کنید؛

*همانطور که می دانید ما در حال حاضر در آسـتانه فرا رسـیدن اولین سالروز 
شـهادت حاج قاسم سلیمانی هسـتیم. ارزیابی شما از نقشی که این فرمانده 

نظامی در حمایت از مقاومت در سوریه و لبنان ایفا کرد، چیست؟
ــیا به طور عام و در کشورهای  ــلیمانی« در منطقه غرب آس ــهید »قاسم س نقش فرمانده ش
سوریه و فلسطین به طور خاص، در واقع تجلی یکی از مهمترین اصول و ارزش های انقالب 
اسالمی ایران به شمار می رفت. اصول جمهوری اسالمی ایران همواره بر ایجاد صلح و ثبات 

در منطقه مبتنی بوده است.
ــهید قاسم سلیمانی پیش از سال 2010 میالدی فعال سازی پروژه مقاومت  از همین روی، ش
را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد. او نقش مهمی را در حمایت از مقاومت در جنوب 
لبنان ایفا کرد. نقش شهید سلیمانی در لبنان متمایز بود و به یکی از شرکای اصلی در تحقق 

پیروزی بر رژیم صهیونیستی به ویژه در سال 2006 تبدیل شد.
او همچنین در سوریه نیز نقشی متمایز را ایفا کرد و توانست گروه های مقاومت در این کشور 

را در نبرد با تروریسم، منسجم و یکپارچه گرداند.

*در جریان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیسـتی علیه مقاومت در لبنان، سـردار 
سـلیمانی ایفاگر نقش فعال و بسزایی بود. به نظر شما نقش شهید سلیمانی 
در تحمیل شکسـت سـنگین به رژیم صهیونیستی در جنگ تموز تا چه اندازه 

مؤثر بود؟
در پیروزی بزرگ جنگ 33 روزه نقش شهید سلیمانی کاماًل واضح و آشکار است. حمایت های 
شهید سلیمانی از مقاومت در لبنان در ایام جنگ 33 روزه در 3 محور خالصه می شود؛ محور 
ــی عملیات ها و هدایت  ــارکت در طراح ــت. محور دوم، مش اول، حمایت معنوی و روانی اس
ــواره در میدان بود و ُمدام از  ــا از نزدیک بود. او در جنگ 33 روزه هم ــت عملیات ه و مدیری

جبهه های نبرد به مقر فرماندهی مرکزی و بالعکس در رفت و آمد بود.
ــردار سلیمانی در واقع حلقه وصل میان مقاومت در لبنان و عمق  ــوم، این بود که س محور س
استراتژی آن در سوریه و ایران بود. او از این طریق در راستای فراهم کردن تسلیحات الزم 

استراتژیست لبنانی با مهر مطرح کرد؛

نقش متمایز »شهید سلیمانی« در سوریه و لبنان 
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برای َمردان مقاومت در لبنان گام برمی داشت.

*در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میالدی بود که 
سردار سلیمانی به صورت رسمی شکست 
نهایی تروریسـت های تکفیـری داعش را 
اعـالم کرد. ارزیابی شـما از نقـش وی در 

غلبه نهایی بر داعش و نیز اقداماتی که در 
راسـتای حفاظت و حراست از تمامیت 

ارضی عراق ایفا کرد، چیست؟
کسانی که نقشه تجاوز به عراق را طراحی 
ــیار بزرگ و  کردند، زمانی که با نقش بس
ــلیمانی در این کشور  برجسته سردار س
ــدند. سردار  ــدند، غافلگیر ش مواجه ش
سلیمانی خیلی زود برای دفاع از عراق 
ــا، وی تالش  ــت. در آنج ــه آنجا رف ب
ــدرت دفاعی عراق  ــاختار و ق کرد تا س
ــازد. شهید سلیمانی در  را از ِصفر بنا س
عرصه تشکیل نیروهای مقاومت »حشد 

ــی اساسی و غیرقابل  شعبی« عراق نقش
انکار را ایفا کرد.

ــأله  ــوان گفت که در مس ــک می ت بدون ش
ــد شعبی  ــکل گیری نیروهای مقاومت حش ش

ــی دخیل بود. عامل اول،  3 عامل اصلی و اساس
ــتانی، مرجعیت  ــاد کفایی آیت اهلل سیس فتوای جه
ــیعیان عراق بود. عامل دوم، لبیک گفتن  عالیقدر ش
ــوم  مجاهدان عراقی به فتوای مرجعیت و عامل س
ــم سلیمانی  ــهید حاج قاس و مهم، حضور فرمانده ش
ــراح، مجری و  ــرد در عراق بود. او ط ــدان نب در می
ــراق بود. بنابراین،  ــر عملیات های نظامی در ع رهب
نمی توان از نبرد با داعش در عراق و حفظ حاکمیت 
این کشور سخن گفت و در کنار آن نامی از اقدامات 

شهید سلیمانی به میان نیاورد.

*همـگان از این مسـأله سـخن می گویند 
که سـردار سـلیمانی علیرغم مقام و مرتبه 
نظامی که داشـت، همواره خود شـخصاً در 
میدان نبرد حاضر می شـد. دیدگاه شما در 

این خصوص چیست؟
ــردار سلیمانی فردی بسیار  واقعیت این است که س
ــجاع بود. او همواره در مناطق خطرناک درگیری  ش
ــد. ما در  ــدم جبهه نبرد حاضر می ش ــوط مق در خط
ــا در آنجا به وقوع  ــترین درگیری ه مناطقی که بیش
ــلیمانی بودیم.  ــاهد حضور سردار س می پیوست، ش
ــلیمانی بود، او  ــردار س ــه نیاز به حضور س هرجا ک
ــجاعت از  ــا حضور پیدا می کرد. در واقع، ش در آنج
ویژگی های برجسته شهید سلیمانی بود؛ ویژگی ای 

که هیچگاه از او جدا نشد.

*سردار سـلیمانی به دلیل فعالیت هایی که 
در طول سـالیان متمـادی در منطقه انجام 
داد جایگاه ویژه ای نزد ملت های منطقه به 
دست آورده بود؛ جایگاهی که امروز حتی با 
گذشـت یک سال از شـهادت وی، هنوز از 
دست نرفته است. چه علل و عواملی موجب 
شد تا شهید سـلیمانی چنین محبوبیتی در 
سـطوح منطقـه ای و فرامنطقه ای کسـب 

کند؟

ــت آوردن آزادی و استقالل  ــت و به دنبال به دس طبیعتًا ملتی که حامی مقاومت اس
خود است، فردی مانند شهید سلیمانی را دوست دارد، زیرا در او ویژگی های برجسته 
ــیاری داشت که در اینجا 3  ــهید سلیمانی ویژگی های برجسته بس ای را می بیند. ش
ــورداری او از اراده و  ــن ویژگی ها را ذکر می کنیم. ویژگی اول، برخ ــورد از مهمتری م

روحیه فداکاری و شهادت طلبی بود.
ــلیمانی تواضع او بود. وی در عین حال، مردمی بود و  ــم س ــهید قاس ویژگی دوم ش
ــبت به مردم ابراز محبت داشت. ویژگی سوم، این بود که شهید سلیمانی  همواره نس
ــت تا مأموریتی که برعهده دارد به بهترین شکل ممکن انجام  ــدت اصرار داش به ش

شود و در نهایت به پیروزی منجر گردد.

*سیاست خارجی عربستان سعودی در طول سالیان گذشته بر حمایت 
از گروه های تروریسـتی در نقـاط مختلف منطقه و تقویـت ایدئولوژی 
وهابیت در عرصه فرامنطقه ای، اسـتوار بوده است. از نظر شما، سردار 
سلیمانی تا چه اندازه توانست معادالت سعودی در حمایت از تروریسم 

و اندیشه وهابیت را برهم بزند؟
شهید قاسم سلیمانی، َمرد جبهه های مختلفی بود و یک هدف اصلی و اساسی داشت 
ــطین بود. او فرمانده نیروی قدس  ــأله امت یا همان مسأله فلس و آن، حمایت از مس
ــالمی بود؛ نیرویی که هدف اصلی آن آزادسازی قدس و  ــپاه پاسداران انقالب اس س
ــطین است. شهید سلیمانی با هر مانعی که در مسیر آزادسازی قدس و فلسطین  فلس
ــت تا این مانع را از  ــرد و تمام تالش خود را به کار می بس ــت، مقابله می ک قرار داش

میان بردارد.
ــعودی یکی از طرف هایی بود که همواره در مسیر آزادسازی فلسطین  ــتان س عربس
ــالمی و  ــمنان امت اس ــعودی ها با همکاری با دش و قدس حرکت کرده و می کند. س
حمایت از تروریسم همواره در راستای به تأخیر انداختن آزادسازی قدس گام برداشته 
ــلیمانی به خوبی از پس مواجهه با اقدامات و  ــهید س و برمی دارند. از همین روی، ش
ــعودی برای به تأخیر انداختن آزادی فلسطین برآمد و با این  ــتان س رفتارهای عربس

نقش خرابکارانه مقابله کرد.
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تحلیلگر لبنانی در آسـتانه اولین سـالروز شـهادت حاج قاسم سـلیمانی با بیان یک 
خاطره از وی، تأکید کرد: در دیداری که با شهید مغنیه داشتم، او از حجم حمایت   های 

حاج قاسم از مقاومت لبنان سخن گفت.
 رامین حسین آبادیان: حدود 2 هفته تا اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی باقی مانده 
است؛ شخصیت برجسته ای که در عیِن فعالیت در کسوت یک فرمانده نظامِی تمام عیار، یک 
دیپلمات برجسته نیز بود. سردار سلیمانی در واقع شخصیتی بود که همگان به نقش آفرینی 
ــر  ــکل گیری گروه های مقاومت و یکپارچگی آن در سراس ویژه، محوری و راهبردی او در ش

منطقه اذعان دارند.
ــته لبنانی و  ــی را با »ناصر قندیل« تحلیلگر برجس ــاط، خبرنگار مهر گفتگوی ــن ارتب در همی
ــت. وی در جریان این گفتگو تأکید کرد: مهمترین  ــردبیر روزنامه »البناء« ترتیب داده اس س
ــبت به آینده مسأله  ــلیمانی حمایت از مسأله فلسطین بود. او به شدت نس ــهید س دغدغه ش
ــمنان نمی توانند این واقعیِت آشکار را  ــتان و دش ــطین دغدغه مند بود. هیچیک از دوس فلس

پنهان کنند.
این کارشناس لبنانی افزود: حاج قاسم سلیمانی دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد در 
ــت که در اتاق عملیات مرکزی در شهر »بیروت«  ــد. به همین دلیل، او اصرار داش لبنان نباش
ــت و همراه همیشگی اش و نیز در کنار سید  ــهید »حاج عماد مغنیه« دوس در کنار فرمانده ش

حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان باشد.
ــم سلیمانی و نقش  ــک می توان گفت که اگر حاج قاس ــد: بدون ش قندیل در ادامه یادآور ش
ــِم تکفیری داعش  آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، تحقق پیروزِی نهایی بر تروریس
ــرح گفتگو با تحلیلگر لبنانی و سردبیر  ــر نبود. در ادامه مش ــوریه و عراق و منطقه میس در س

روزنامه »البناء« را مطالعه می کنید؛

*همانطور که می دانید ما در حال حاضر در آسـتانه فرا رسـیدن اولین سالروز 
شـهادت حاج قاسم سلیمانی هسـتیم. ارزیابی شما از نقشی که این فرمانده 

نظامی در حمایت از مقاومت در سوریه و فلسطین ایفا کرد، چیست؟
ــلیمانی یک »فرمانده قهرمان« بود. ما اولین سالروز شهادت  ــهید س در ابتدا باید بگویم که ش
حاج قاسم سلیمانی را یک مناسبت مبارک می دانیم و آن را به »امام سید علی خامنه ای« )مد 
ظله العالی( تبریک می گوئیم. او فردی بود که انقالب اسالمی ایران را به یک الگو تبدیل کرد. 

ــهید سلیمانی  ــد. ش او خود نیز به یک الگو تبدیل ش
ــع جلوه گر تمامی اصول و ارزش هایی بود که  در واق

انقالب اسالمی ایران بر مبنای آن شکل گرفت.
ــالمی چه چیزهایی  ــول و ارزش های انقالب اس اص
بودند؟ حمایت از فلسطین و حمایت از قدس. مهمترین 
دغدغه شهید سلیمانی حمایت از مسأله فلسطین بود. 
ــبت به آینده مسأله فلسطین دغدغه  او به شدت نس
ــتان و دشمنان نمی توانند  مند بود. هیچیک از دوس
این واقعیِت آشکار را پنهان کنند؛ واقعیتی که نشان 
ــم سلیمانی بیشترین نزدیکی را به  می دهد حاج قاس

قدس و مسأله فلسطین داشت.
ما امروز جای خالی حاج قاسم سلیمانی را در صحنه 
ــی او در هر  ــاس می کنیم. جای خال ــطین احس فلس
صحنه ای که به مسأله فلسطین مربوط است، احساس 
می شود. تاریخ شهادت خواهد داد که مقاومت تحت 
فرماندهی او و با رهنمودهای امام خامنه ای )مد ظله 
العالی( به امکانات و تجهیزات نظامی مختلف دست 
پیدا کرد و توانست تحت پیشرفته ترین آموزش های 

نظامی قرار گیرد.

رژیـم  روزه   ۳۳ جنـگ  جریـان  *در 
صهیونیستی علیه مقاومت در لبنان، سردار 
سـلیمانی ایفاگر نقش فعال و بسزایی بود. 
به نظر شما نقش شهید سلیمانی در تحمیل 
شکست سـنگین به رژیم صهیونیستی در 

جنگ تموز تا چه اندازه مؤثر بود؟
در جریان جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی با تمام 
توان زیرساخت های مقاومت در لبنان را هدف قرار 

ناصر قندیل مطرح کرد:

روایت شهید »مغنیه« از نقش راهبردی سردار سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه 
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ــلیمانی به عنوان  ــم س داد. در این میان، حاج قاس
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــروی قدس س ــده نی فرمان
اسالمی و نیز به عنوان پشتوانه مقاومت وارد عمل 
ــد و به حمایت از مقاومت لبنان پرداخت. در آن  ش
ــت حاج قاسم  هنگام، تصور این بود که طبیعی اس
ــلیمانی در »دمشق« پایتخت سوریه مستقر شود  س
ــت و جمهوری  ــه وصلی میان مقاوم ــا بتواند حلق ت

اسالمی ایران باشد.
به یاد دارم که در آن زمان حتی »بشار اسد« رئیس 
ــرای حمایت از  ــتورات الزم ب ــوریه دس جمهور س
مقاومت در لبنان را صادر کرده بود. وی دست حاج 
قاسم سلیمانی برای ارسال تسلیحات از کانال های 
ــوریه به لبنان را باز گذاشته بود؛ کما اینکه بشار  س
اسد اعالم کرده بود که سوریه از محتویات انبارهای 
ــلیح نیروهای مقاومت در  تسلیحاتی خود برای تس

لبنان دریغ نمی کند.
ــم  ــد، حاج قاس ــی آنچه که گفته ش ــم تمام علیرغ
سلیمانی دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد 
ــد. به همین دلیل، او اصرار داشت که  در لبنان نباش
در اتاق عملیات مرکزی در شهر »بیروت« در کنار 
ــهید »حاج عماد مغنیه« دوست و همراه  فرمانده ش
ــید حسن نصراهلل،  ــگی اش و نیز در کنار س همیش
ــد. در طول جنگ 33  ــرکل حزب اهلل لبنان باش دبی
ــان میادین نبرد و اتاق  ــم ُمدام در می روزه حاج قاس

عملیات مرکزی در رفت و آمد بود.
ــت تا  او در این مدت تمام تالش خود را به کار بس
ــردان مقاومت در لبنان به آن  تمامی آنچه را که َم
ــتند، فراهم کند. به یاد دارم که چند ماه  احتیاج داش
ــاد مغنیه این فرصت  ــهادت فرمانده عم پیش از ش
ــته باشم.  ــد که دیداری با او داش برای من مهیا ش
ــم  ــدار از حجم حمایت های حاج قاس ــن دی او در ای

سلیمانی از َمردان مقاومت در لبنان سخن گفت.
ــهید مغنیه همچنین از حجم کمک هایی سخن  ش
گفت که به فضل حاج قاسم سلیمانی و رهنمودهای 
ــید علی خامنه ای )مد ظله العالی( به دست  امام س
َمردان مقاومت در لبنان رسیده بود. همین حمایت ها 
ــانی ها بود که موجب شد مقاومت لبنان  و امدادرس
پس از جنگ قدرتی به مراتب بیشتر از مرحله پیش 

از جنگ داشته باشد.

*در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میالدی بود که 
سردار سلیمانی به صورت رسمی شکست 
نهایی تروریسـت های تکفیـری داعش را 
اعـالم کرد. ارزیابی شـما از نقـش وی در 
غلبـه نهایی بـر داعش و نیـز اقداماتی که 
در راسـتای حفاظت و حراسـت از تمامیت 

ارضی عراق ایفا کرد، چیست؟
ــهید  ــش مهم، راهبردی و مؤثر ش ــی که از نق زمان
ــوریه، فلسطین  ــلیمانی در لبنان، س ــم س حاج قاس
ــی که به نقش  ــی گوییم و نیز زمان ــخن م و… س
ــت در جنگ های  ــی وی در حمایت از مقاوم آفرین
پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ 
علیه مقاومت در لبنان، نگاهی گذرا می اندازیم، تنها 
ــت که حاج  ــیم و آن، این اس به یک نتیجه می رس
ــلیمانی »قهرمان پیروزی بر داعش« به  ــم س قاس

شمار می رود.
همگان می دانند که گروه تروریستی تکفیری داعش 

با هدف تأمین منافع و مصالح رژیم صهیونیستی، بسط هیمنه ایاالت متحده آمریکا در نقاط 
مختلف منطقه و نیز حاکم کردن فضایی از هرج و مرج در نقاط مختلف منطقه ظهور و بروز 
پیدا کرد. بدون شک می توان گفت که اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش آفرینی راهبردی او در 
میادین نبرد نبود، تحقق پیروزِی نهایی بر تروریسِم تکفیری داعش در سوریه و عراق و منطقه 

 

میسر نبود.
ــت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه  ــلیمانی نبود، حفاظت و حراس ــم س اگر حاج قاس
ــی که حاج قاسم سلیمانی در عراق ایفا کرد به سادگی  ــر نبود. نباید از کنار نقش و عراق میس
عبور کرد. حاج قاسم سلیمانی درست در شرایطی که تمامی خطوط دفاعی نظامی در عراق 
درهم شکسته بود، به همراه شهید ابو مهدی المهندس در خط مقدم میدان نبرد قرار داشت. 
ــهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس بودند که از بغداد آن هم در شرایطی که داعش به  ش

پشت دروازه های این شهر رسیده بود، حفاظت و حراست کردند.

*سردار سـلیمانی به دلیل فعالیت هایی که در طول سالیان متمادی در منطقه 
انجام داد جایگاه ویژه ای نزد ملت های منطقه به دسـت آورده بود؛ جایگاهی 
که امروز حتی با گذشت یک سال از شهادت وی، هنوز از دست نرفته است. 
چه علل و عواملی موجب شـد تا شهید سـلیمانی چنین محبوبیتی در سطوح 

منطقه ای و فرامنطقه ای کسب کند؟
ــهید حاج  ــه نوعی با ش ــانی که ب ــی کس تمام

ــنایی دارند، هریک  ــلیمانی آش ــم س قاس
ــر می کنند که  ــی را از وی ذک ویژگی های
نمونه این ویژگی ها در دیگران کمتر دیده 
ــود. اکنون که حاج قاسم سلیمانی به  می ش
ــت ما این مسأله را بازگو  شهادت رسیده اس
ــخن گفتن از ویژگی های  نمی کنیم؛ بلکه س
اخالقی وی حتی به دوران پیش از شهادتش 

باز می گشت.
ــتان مان  ــه ما با دوس ــز ک ــان دوران نی در هم
ــم سلیمانی صحبت  ــخصیت حاج قاس درباره ش
ــل برخی  ــدی به دلی ــا ح ــی ت ــم، گاه می کردی
ــه با خود  ــم ک ــب می کردی ــات وی تعج اخالقی
ــن ویژگی  ــی چنی ــود کس ــم، مگر می ش می گفتی

حسنه ای داشته باشد؟
ــلیمانی این  ــهید س ــته ش ازجمله ویژگی های برجس
ــی برخوردار بود. او به  ــعه صدر باالی بود که وی از س
غایت متواضع بود و از صبر بسیار زیادی برای تحمل 

سختی ها و مشقت ها برخوردار بود. تمامی کسانی که حاج قاسم سلیمانی را می شناختند به این 
ویژگی های وی اذعان دارند.

*همانطور که گفتید حاج قاسـم سـلیمانی علیرغم اینکه یک فرمانده نظامی 
بود از ویژگی های اخالقی برجسـته ای نیز برخوردار بود. آیا شما خاطره ای از 

سردار سلیمانی دارید؟
ــانی که حاج قاسم را در جبهه های نبرد در سوریه همراهی می کردند، روایت های  من از کس
بسیاری را در رابطه با اخالق و ویژگی های برجسته او شنیده ام. در اینجا یکی از روایت هایی 

را که شنیدم به صورت کاماًل مختصر بازگو می کنم.
ــا و راهبردی، توانستند کنترل  ــوریه، نیروهای مقاومت پس از نبردی طاقت فرس در جبهه س
ــتراتژیک در جنوب غرب حلب را در اختیار بگیرند. پس از  ــی و اس ــماری از مناطق اساس ش
گذراندن یک روز بسیار سخت و طاقت فرسا، برای َمردان مقاومت غذا رسید. در این هنگام 
برخی پیشنهاد کردند هر فردی که مایل است بخشی از غذای خود را به خانواده های سورِی 
ــئول جنگی حضور  ــر و مس ــد. در آنجا حدود 1000 رزمنده، افس ــت محاصره کمک کن تح

داشتند.
ــت محاصره موافقت  ــنهاد کمک غذایی به خانواده های تح ــس از اینکه رزمندگان با پیش پ
کردند، به یکباره از اینکه حاج قاسم سلیمانی سوار بر کامیون شد تا با دستان خود غذا را به 
دست خانواده های تحت محاصره برساند، به شدت غافلگیر شدند. حاج قاسم سلیمانی چنین 
ــته باشد و مردم او را دوست  ــود که فردی اینچنینی محبوبیت نداش فردی بود. چگونه می ش
نداشته باشند. پس از شهادت حاج قاسم زمانی که سوری ها تصویر او را دیدند و متوجه شدند 
این همان فرمانده ای بوده است که با دستان خود غذا را به آنها می رساند، برایش گریستند 

به گونه ای که یکی از عزیزان خانواده خود را از دست داده اند.
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یک مسـئول یمنی با اشـاره به تالش های سردار شهید قاسـم سلیمانی در نابودی 
داعـش در منطقـه، اعالم کرد که آمریکا ایشـان را یک مانع مهم در مسـیر اجرای 

»معامله قرن« می دانست.
 فاطمه صالحی: در آستانه نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده شجاع سپاه 
ــه مورد  ــتداران، همیش قدس قرار داریم. ژنرال نظامی ایران که در جهان عالوه بر تمجید دوس

تحسین برخی از دشمنان نیز بوده است.
سردار قاسم سلیمانی از سوی برخی نظریه پردازان و مقام های سیاسی و نظامی جهان به عنوان 
ــود. همگان بر این واقعیت اذعان  ــم و داعش نام برده می ش ــماره یک مبارزه با تروریس مرد ش
ــتن هیمنه سازمان  ــی در منطقه و برای شکس دارند که برای تغییر موازنههای نظامی و سیاس
تروریستی داعش، چنین فرمانده و ژنرالی با قابلیت های باالی مسائل نظامی و درک تحوالت 

سیاسی الزم بود.
»عبدالوهاب الخیل« مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش یمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشت: آمریکا به اهمیت نقش سردار شهید قاسم سلیمانی در ممانعت از اجرای معامله قرن و در 
واقع معامله ترامپ پی برده بود. این کشور به شدت از واکنش ملت های محور مقاومت از جمله 
مقاومت فلسطین که متأثر از سردار سلیمانی است، واهمه داشت. وی در تمام محورها و جبهه ها 
ــور از طریق اعالم  ــت. این در حالی بود که آمریکا و مزدوران این کش حضور مؤثر و فعالی داش

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تالش کردند به آرمان فلسطین لطمه وارد کنند.
آمریکا پیش از این، چندین بار تالش کرده بود از طریق مزدوران خود، سردار سلیمانی را ترور 
کند و زمانی که در تمام این مراحل شکست خورد تصمیم گرفت بنا به دستور دونالد ترامپ در 
ــود. بعد از ترور سردار  3 ژانویه 2020 از طریق یک حمله هوایی بزدالنه در عراق وارد عمل ش
ــد تا مزدوران خود را به اعالم  ــلیمانی، آمریکایی ها فکر کردند روح مقاومت را از بین برده ان س
ــویق کنند؛ اقدامی که یک خیانت آشکار در حق  ــازی روابط با رژیم صهیونیستی تش عادی س

آرمان فلسطین و مسائل امت اسالمی به شمار می رود.
ــورهای خائن و مزدور و  ــلیمانی، منطقه به 2 دسته تقسیم شد؛ کش ــردار س ــهادت س بعد از ش
ــتی و پروژه های  ــورهای آزادی خواه که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیس ــت و کش صهیونیس
عادی سازی ایستاده اندبعد از شهادت سردار سلیمانی، منطقه به 2 دسته تقسیم شد؛ کشورهای 
ــت و کشورهای آزادی خواه که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی  خائن و مزدور و صهیونیس
ــتاده اند. در واقع شهادت سردار سلیمانی مرزبندی ها را در میان  ــازی ایس و پروژه های عادی س
کشورهای خائن و مقاوم مشخص کرد. سردار سلیمانی با شهادت خود، به آنچه که می خواست 
ــید؛ شهادت در راه خداوند؛ اما آنچه که آمریکایی ها آن را حساب نکرده بودند این است که  رس
تمام آزادگان در محور مقاومت روحیه سردار سلیمانی و دیگر شهدای این جبهه را با خود دارند 

و خون پاک این شهدا، امت اسالمی را زنده نگه می دارد.
ــردار سلیمانی برای نابودی داعش در منطقه و مشخصاً در عراق  وی در خصوص تالش های س
بیان کرد: آمریکا تالش کرد تا از طریق حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی، عراق را به لبه 
ــوق دهد. خطرناک ترین گروه تروریستی در این بین، تشکیالت داعش بود که در سال  پرتگاه س
2014 به عراق یورش برده و فجیع ترین جنایات را در حق زنان، مردان و کودکان عراقی مرتکب 
شد. روزی نبود که خبر اسارت زنان عراقی و سر بریدن دهها شهروند این کشور در رسانه ها منتشر 
نشود. آمریکا بر این روند نظارت داشت و عربستان نیز از طریق ترویج تفکرات وهابی تکفیری در 

میان گروه های عراقی و اعزام عناصر انتحاری به این کشور در این جنایات دست داشت.
مبالغه نیست اگر بگوییم که عراق در سال 2014 در حال نابودی و ذوب شدن در میان داعش، 
ــت عراق را بیدار کرده  ــلیمانی در برابر این خطر، توانس ــردار س آمریکا و مزدوران آنها بود. س
ــردار  ــترش دهد. آزادگان عراقی نیز به دعوت س ــهروندان عراقی گس و مقاومت را در میان ش
سلیمانی لبیک گفته و وارد میدان نبرد شدند. نکته ای که باید اینجا به آن اشاره کنم این است 
که سردار سلیمانی خیلی سریع به درخواست کمک مقامات عراقی پاسخ مثبت داد چرا که در 
ــان درباره مبارزه با داعش، پشت عراقی ها  آن زمان، آمریکایی ها با وجود وعده های توخالی ش
ــلیحات و تجهیزات نظامی در اختیار عراقی ها قرار داد تا بتوانند در  را خالی کردند اما ایران تس

برابر عناصر داعش بایستند.
ــئول یمنی همچنین اضافه کرد: سردار سلیمانی معتقد بود که دفاع از عراق یک دفاع  این مس
ــور به عنوان خاک خود نگاه می کرد و عراقی ها را  ــمار می رود و به خاک این کش عقیدتی به ش
ــت. وی ارتباطات بسیار خوبی با دیگر رهبران عراقی و فرماندهان مقاومت  برادر خود می دانس
ــت و توانست از این طریق، آنها را وارد  ــور از جمله شخصیت های ُسنی و ُکرد داش در این کش

میدان نبرد با داعش کند.

این در حالیست که شخص سردار سلیمانی در خطوط 
مقدم جبهه های نبرد حضور داشت تا بتواند مستقیمًا 
ــد و راهبردهای  ــته باش بر روند مبارزات نظارت داش
الزم را به دست مبارزان برساند. بسیاری از مواقع نیز 
شخصاً برای جمع آوری اطالعات وارد عمل شده و 
ــات نظامی که خود آنها را طراحی کرده بود  در عملی
شرکت می کرد. به راستی که باید سردار سلیمانی را 
ــور همواره  نجات دهنده عراق خواند و ملت این کش

مدیون او باقی خواهند ماند.
وی ادامه داد: سردار سلیمانی در سوریه نیز به همین 
منوال عمل کرد. وی حامی ملت سوریه و تمام کسانی 
ــم ایستاده بودند به شمار می آمد.  که در برابر تروریس
ــلیمانی حضور تأثیر گذاری در میادین نبرد  سردار س
ــکیالت تروریستی تکفیری از جمله داعش  علیه تش
داشت؛ گروه هایی که از سوی آمریکا و مزدوران آنها 
در منطقه از جمله عربستان حمایت می شدند. رهبران 
ــور نیز قدردان فداکاری های  سوریه و ملت این کش
سردار سلیمانی که سوریه را از خطر نابودی نجات داد 
هستند چرا که وی نقشه های مربوط به تجزیه سوریه 
ــردار سلیمانی ایمان داشت که آرمان  را خنثی کرد.س
ــطین مهم ترین مسأله جهان اسالم است و باید  فلس
ــتی یکسان  موضع گیری ها در برابر رژیم صهیونیس
باشد بنابراین از لحاظ نظامی و تسلیحاتی از مقاومت 

فلسطین حمایت به عمل آورد
ــردار  ــخصیتی س الخیل در خصوص ویژگی های ش
سلیمانی نیز گفت: این شهید بزرگ، یک شخصیت 
ــه فرامرزی بود  ــت ک مقاوم و انقالبی متمایزی داش
ــید حسن نصراهلل توصیف  و همانند آن چیزی که س
ــخص برای برداشتن پرچم انقالب  کرده، بهترین ش
به شمار می رفت. ایشان در برابر پروژه های آمریکا و 
ــتی در حمایت از تروریسم ایستاد اما  رژیم صهیونیس
در عین حال ویژگی های انسانی و شخصیتی بارزی 
ــانی با اسرای  ــت که حتی بر ضرورت رفتار انس داش

دشمن نیز تاکید می کرد.
ــلیمانی در تقویت  ــردار س وی در خصوص نقش س
ــان  اتحاد میان گروه های مقاومت تصریح کرد: ایش
ــطین مهم ترین مسأله  ــت که آرمان فلس ایمان داش
ــت و باید موضع گیری ها در برابر  ــالم اس جهان اس
ــد، بنابراین از لحاظ  ــتی یکسان باش رژیم صهیونیس
ــلیحاتی از مقاومت فلسطین حمایت به  نظامی و تس
ــت در عملیات  ــطین توانس عمل آورد. مقاومت فلس
نظامی خود به صورت محسوسی از سردار سلیمانی 
یاد گرفته و برای افزایش توان نظامی در زمینه های 

مختلف به ویژه موشکی از وی بهره بگیرد.
ــای آمریکایی  ــزرگ، مقابله با پروژه ه ــهید ب این ش
صهیونیستی را در رأس اولویت های خود قرار داده و 
در تمام میادین نبرد در لبنان، عراق و فلسطین حضور 
داشت. همین مسأله باعث به وجود آمدن تغییرات در 
جغرافیای سیاسی منطقه شد که کشورهای مستکبر 
ــردار  ــی نمی کردند به طوری که س ــش بین آن را پی
ــلیمانی روح انقالبی گری و مقاومت را در منطقه  س

احیا کرد.

مسئول یمنی:

سردار سلیمانی توطئه تجزیه سوریه را خنثی کرد
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کارشناس نظامی ترکیه 

حضور آمریکا در خاورمیانه نقض حقوق بین الملل است
ــال گذشته بود که خبر شهادت سردار قاسم  ــب سیزدهم دی ماه س  آذر مهدوان: نیمه های ش
سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران، افکار عمومی و رسانه های جهان را به مشغول خود کرد. این 
اتفاق بار دیگر ثابت کرد که کشور آمریکا صرفاً در ظاهر ادعای حقوق، عدالت و دموکراسی می کند 
و در واقعیت رفتار او نقض قوانین است و این دولت اقدامات فراقانونی و خودسرانه اش را تا جایی 

پیش برده است که یک مقام بلند پایه کشور ثالثی را در خاک کشور دیگر ترور می کند.
هر چند بسیاری از کشورها این اقدام دولت آمریکا را محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین الملل 

عنوان کردند اما دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ هنوز خود را ملزم به هیچ پاسخی نمی داند.
ــرای اینکه پیروزی اش را در انتخابات تضمین کند  ــان می دهد ترامپ ب در حالی که ارزیابی ها نش
دست به چنین اقدامی زده اما اقدام تروریستی اش نتوانست ناجی او در انتخابات 2020 آمریکا باشد. 
خبرنگار مهر گفتگویی را با »ایمبات موغلو«، کارشناس امنیتی و نظامی ترکیه ای انجام داده است تا 

زوایای ترور سردار سلیمانی مورد بررسی قرار گیرد. مشروح این گفتگو از نظر می گذرد:

*ترامپ شـاید با تصور اینکه با ترور مرد شماره اول مبارزه با تروریسم جریان 
مقاومت را از کار خواهد انداخت و نقطه پایانی بر گفتمان ضد آمریکایی در منطقه 
بگذارد، اقدام به این کار کرد. به نظر شما این اقدام چه تاثیری بر جریان مقاومت 

گذاشت؟
ترور سردار سلیمانی با هدف مقابله با نفوذ ایران در منطقه بود. سو قصد علیه سردار سلیمانی به عنوان 

فرد شماره یک مبارزه با داعش، ادعای سیاست صلح و امنیت آمریکا در منطقه را زیر سوال برد.
ممکن است این استراتژی آمریکا با مقاومت مصمم در منطقه رو به رو شود. مثاًل احتمال دارد بغداد 
در مقابل حضور آمریکا در عراق جبهه مقاومت خود را گسترش دهد. عالوه بر این، امکان دارد با 
افزایش هماهنگی و همکاری بین تهران و دمشق در برابر حضور نظامی آمریکا در سوریه، واشنگتن 

را به اتخاذ تدابیری جدید مجبور کند.

*ترور سـردار سـلیمانی به عنوان یک مقام نظامـی را از منظر حقوق بین الملل 
چگونه ارزیابی می کنید. ایا این اقدام آمریکا نقض حقوق بین الملل نبود؟

از زمان تشکیل آمریکا، دولت این کشور مدعی صلح، دموکراسی و امنیت در جهان بود، اما امروز 
ــتعمار گرفته است. آمریکا کشوری است  می بی نم که جای این وعده ها را جنگ، خونریزی و اس
که با استعمار و چپاول معادن دیگر کشورها توانسته سرپا بایستد، نباید در چنین کشوری به دنبال 

حقوق و عدالت باشیم.
ــهروندان خودشان می دانند اما با این حال  ــنگتن با وجود آنکه عدالت را محصور به ش مقامات واش
ــهروندان درجه دوم تلقی  ــت را صرفاً به خاطر رنگ پوستشان به عنوان ش ــهروندان سیاه پوس ش
می کنند. برای همین است که تا به امروز شاهد صدها اقدامات تروریستی از سوی دولت واشنگتن 
ــین معروف به شیخ احمد یاسین، بنیانگذار جنبش  ــیخ احمد اسماعیل یاس بوده ایم. برای مثال ش
مقاومت اسالمی حماس در سال 2004 وقتی پس از ادای نماز صبح در حال خروج از مسجدی در 
شهر غزه بود هدف موشک های اسرائیل قرار گرفت و به شهادت رسید، اسرائیلی که مورد حمایت 
ــور قرار دارد؟ حتی حضور آمریکا در  ــما حقوق کجای سیاست این کش آمریکا بود. حاال به نظر ش

خاورمیانه نقض حقوق بین الملل است.

*سـردار سـلیمانی به عنوان قهرمان مبارزه با گروه تروریستی داعش شناخته 
می شـد. شما تاثیر نقش ایشان را در مبارزه با داعش در سوریه و عراق چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بنده اولین محل فعالیتم در خارج از ترکیه به عنوان نظامی نیروهای مسلح ترکیه در عراق بوده است. 
فعالیت من با ظالمانه ترین دوران سیاست صدام همزمان بود. آمریکا با هدف حفظ منافع خود در 

منطقه و عداوتی که با ایران داشت همه جانبه از حزب بعث حمایت می کرد.
آمریکا در آن دوران دکترین »دشمن دشمنم، دوستم است« سیاست خود را پیش می برد. حمایت 
ــال 1988 بیش از  ــیری ناپذیر کرده بود. تا جایی که در س آمریکا از حزب بعث روحیه صدام را س
پنج هزار نفر از مردم حلبچه را قتل عام و بیش از 10 هزار نفر را زخمی کرد. در جنگ هشت ساله 
ــته شدند. سپس صدام برای مدتی کویت را اشغال  ایران و عراق هم بیش از یک میلیون نفر کش
ــک جست. از آن زمان  ــت صدام را کنار بگذارد به هر بهانه ای تمس کرد اما وقتی که آمریکا خواس
به بعد اشغالگری آمریکا در عراق ادامه دارد. آمریکا گروه تروریستی داعش را که ساخته و پرداخته 
خودش است به مهم ترین بحران جامعه جهانی تبدیل کرد. مهم ترین شخصیتی که در مقابل این 
گروه تروریستی ایستاد سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود که عمر خود را در میدان های جنگ 

سپری کرده بود.

*پس از شهادت سردار سلیمانی بسیاری از 
کارشناسان، تحلیلشان بر این بود که ترامپ 
بـا هدف مهیا کردن شـرایط پیروزی اش در 
انتخابات ریاسـت جمهوری دست به چنین 
کاری زده اسـت. بـا ایـن حـال ترامپ چرا 

نتوانست پیروز انتخابات شود؟
ــتم. ترور سردار سلیمانی  بنده با این تحلیل موفق نیس
ــرائیل و آمریکا بود. آمریکا تالش  ــترک اس اقدام مش
ــال 2003 از عراق به عنوان حیات خلوت  می کرد از س
خود استفاده کند، تاثیرگذاری ایران در عراق باب میل 
ــود. برای همین آمریکا  ــورهای غربی نب آمریکا و کش
ــردار سلیمانی در ابتدا عراق و ایران  خواست با ترور س

و سپس به کشورهای اسالمی هشدار بدهد.

*ترور سردار سلیمانی چه بازتابی 
در ترکیـه و افـکار عمومی 

جهان داشت؟
ــردار  ــد ترور س هر چن

ــلیمانی به عنوان  س
نماد  ــه  ک فردی 

ــا  ب ــارزه  مب
بوده  داعش 
است بیشتر 
ئیل،  اسرا
 ، یکا مر آ
و  ایران 
را  عراق 
ــت  تح

ــر  ثی تا
ــرار داد  ق
تاثیر  ــا  ام

اتفاق  این 
کل  ــه  ب

ی  ها ر ــو کش
منطقه هم مربوط 

ــاد  اتح ــود.  می ش
گروهای مبارز شیعی در 

یمن، لبنان، سوریه و عراق و 
سپس ترور سردار سلیمانی موجب 

شد کشورهای خاورمیانه گام های خود را 
حساب شده تر بردارند.

علیرغم اینکه یک سال از ترور سردار سلیمانی می گذرد 
ــداد در منطقه همچنان ادامه دارد. به  اما تاثیر این روی
طوری که سخنان مربوط به اقدام مقابله به مثل )تالفی 
جویانه( ایران بیشتر از آمریکا، نگرانی اسرائیل، عربستان 
سعودی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را همراه 
ــت. ترکیه هم پس از ترور سردار سلیمانی  ــته اس داش
برای ممانعت از درگیری احتمالی میان ایران و آمریکا 
ــور برقرار کرده و تهران و  تماس هایی را با هر دو کش

واشنگتن را به خویشتنداری دعوت کرده بود.
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نماینده جنبش »حماس« در ایران با اشاره به نقش شهید سلیمانی در حمایت از فلسطین 
در جنگ های رژیم صهیونیستی علیه غزه، گفت: شهید سلیمانی تجربیات فنی خود را به 

گروه های مقاومت در غزه منتقل کرد.
رامین حسین آبادیان: کمتر از دو هفته تا اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی باقی مانده است؛ 
سرداری که همواره در طول دوران نقش آفرینی خود در جبهه های مختلف نظامی و دیپلماتیک 
از مسأله فلسطین به صورت تمام قد حمایت به عمل آورد. گروه های مقاومت فلسطین جملگی بر 

نقش آفرینی متمایز شهید سلیمانی در حمایت از قدس و مسأله فلسطین اتفاق نظر دارند.
ــالمی  در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با »خالد القدومی« نماینده جنبش مقاومت اس
»حماس« در ایران ترتیب داده است. وی در جریان این گفتگو تأکید کرد: اقداماتی که حاج قاسم 
سلیمانی انجام داد موجب قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر گروه های مقاومت در فلسطین شد. نماینده 
جنبش حماس افزود: رابطه حاج قاسم سلیمانی و جنبش مقاومت اسالمی حماس مبتنی بر اصِل 
برادری بود. در این رابطه، یک قبله واحد و یک هدف واحد وجود داشت و آن هدف، نابودی نهایی 
رژیم صهیونیستی بود. القدومی در ادامه یادآور شد: ترور شهید سلیمانی خسارت بزرگی برای امت 
اسالمی بود اما آمریکایی ها از رهگذر این جنایت نتوانستند موجبات تضعیف مقاومت در منطقه 
و فلسطین را فراهم کنند. در ادامه مشروح گفتگو با نماینده جنبش مقاومت اسالمی حماس در 

ایران را مطالعه می کنید؛

*همانطور که می دانید ما در حال حاضر در آسـتانه فرا رسـیدن اولین سـالروز 
شـهادت حاج قاسـم سلیمانی هستیم. ارزیابی شما از نقشـی که این فرمانده 
نظامـی در حمایـت از مقاومـت به ویـژه در جریان جنگ های پـی در پی رژیم 

صهیونیستی علیه نوار غزه برعهده داشت، چیست؟
در خصوص نقش آفرینی شهید سلیمانی در حمایت از مقاومت فلسطین باید این نکته را بگویم 
که دشمنان خیلی بیشتر از دوستان نسبت به این نقش آفرینِی برجسته آگاهی دارند. شما زمانی 
که می بینید دشمن چگونه پس از شهادت این فرمانده بزرگ به شادی و پایکوبی پرداخت، متوجه 

این مسأله می شوید.
نقش آفرینی این شهیِد قهرمان در حمایت از گروه های مقاومت فلسطین تنها در انتقال تجربیات 
فنی و یا حمایت نظامی محدود و محصور نمی شد، بلکه ابعاد و زوایای دیگری نیز داشت که ازجمله 

آنها حمایت های روانی و معنوی بود.
همین رویکرد و ماهیت اندیشه ای حاج قاسم سلیمانی بود که منجر به شهادت او شد. اندیشه او 
مبتنی بر این موضوع بود که مسأله فلسطین، عامل وحدت بخش جهان اسالم است. او قویاً به 
این واقعیت اعتقاد داشت که همگان باید در پشت مسأله فلسطین با یکدیگر متحد شوند. شهید 
سلیمانی، دشمن صهیونیستی را دشمن مشترک و شماره یک امت اسالمی می دانست. به خاطر 
همین رویکرد و نگرش بود که شهید سلیمانی در کنار برادران خود در فلسطین در یک سنگر واحد 
ایستاد. اقداماتی که حاج قاسم سلیمانی انجام داد موجب قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر گروه های 
مقاومت در فلسطین شد. همانطور که گفته شد، شهید سلیمانی در زمینه انتقال تجربیات فنی به 

گروه های مقاومت فلسطین و نیز حمایت های نظامی از آنها نقش مهم و برجسته ای ایفاء کرد.

*شما به عنوان نماینده جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در جمهوری اسالمی 
ایران می دانید که شـهید سـلیمانی روابط بسـیار خوبی بـا گروه های مقاومت 
در سراسـر منطقه داشـت. رابطه سردار سـلیمانی با جنبش مقاومت اسالمی 

»حماس« چگونه بود؟
ــم سلیمانی و جنبش مقاومت اسالمی حماس مبتنی بر اصِل برادری بود. در این  رابطه حاج قاس
رابطه، یک قبله واحد و یک هدف واحد وجود داشت و آن هدف، نابودی نهایی رژیم صهیونیستی، 
آزادسازی قدس و فلسطین بود؛ هدفی که اکنون نیز همچنان پابرجاست. این ماهیت ارتباطی بود 
ــهید سلیمانی و جنبش مقاومت اسالمی حماس وجود داشت. حاج قاسم سلیمانی بر  که میان ش
این باور بود که مسأله فلسطین در واقع ستون فقرات امت اسالمی است و باید با تمام توان از آن 

حمایت به عمل آورد. این دیدگاه مشترک میان ما در 
جنبش مقاومت اسالمی حماس با حاج قاسم سلیمانی، 

موجب شد تا ارتباط مان بیش از پیش تقویت گردد.

*مهمتریـن و اساسـی ترین هـدف ایاالت 
متحده آمریکا از متوسـل شـدن به جنایت 
ترور شـهید سـلیمانی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، تضعیـف محور مقاومت در سراسـر 
منطقه بود؟ اکنون که قریب به یک سـال از 
این جنایت سـپری می شود به نظر شما آیا 

آمریکایی ها به هدف خود دست یافته اند؟
این مسأله غیر قابل انکار است که ایاالت متحده آمریکا 
یک شخصیت بسیار مهم در ساختار محور مقاومت را 
ــاند. در واقع، فقدان حاج قاسم  ترور کرد و به قتل رس
سلیمانی یک خسارت بزرگ محسوب می شود و شاید 
ــارتی جبران ناپذیر نیز هست. اما  بتوان گفت که خس
ــم بگوییم که آمریکایی ها از  با تمامی اینها نمی توانی
رهگذر چنین جنایتی موفق به تضعیف محور مقاومت 
ــده اند. این درست نیست. یکی  ــر منطقه ش در سراس
ــهید، تقویت این مسیر یعنی مسیر  از برکات خوِن ش
مقاومت است و بدون شک این گزینه، متوقف نخواهد 
شد. ترور شهید سلیمانی جنایت زشتی بود که ایاالت 
ــا با ارتکاب  ــد. آمریکایی ه متحده آمریکا مرتکب ش
ــتباه بزرگی کردند. ما از خداوند متعال  این جنایت، اش
ــتار آن هستیم که به قدرت و توانایی حرکت در  خواس
مسیر این شهیِد قهرمان را بدهد. ما باید بتوانیم مسیر 
این شهید را تکمیل کنیم؛ مسیری که به نابودی رژیم 

صهیونیستی و آزادسازی قدس منتهی می شود.

*به نظر شـما تداوم مسیر شهید سلیمانی 
در عرصـه حمایت از مقاومـت و نیز وحدت 
بخشی به امت اسالمی چگونه میسر خواهد 

بود؟
ــهید سلیمانی  ما اگر بخواهیم کاری کنیم که خون ش
ــیر او  ــود و به گونه ای عمل بکنیم که مس پایمال نش
در حرکت به سمت عزت و کرامت بخشیدن به امت 
اسالمی تکمیل شود، باید اندیشه ای را که او به خاطر 

آن به شهادت رسید، در خود پرورش دهیم.
ــی ترین اصول حاج قاسم  یکی از اصلی ترین و اساس
ــلیمانی تقویت وحدت در ساختار امت اسالمی بود.  س
بدون هیچ گونه شک و تردید می توان گفت که تقویت 
ــالمی نتیجه بزرگی مانند  وحدت در ساختار امت اس
ــت.  تقویت مقاومت در منطقه را به دنبال خواهد داش
تقویت وحدت و به تبع آن تقویت مقاومت در منطقه 
موجب پایان بخشیدن به اشغالگری رژیم صهیونیستی 

در فلسطین نیز خواهد شد.

خالد القدومی:

»شهید سلیمانی« تجربیات فنی خود را به مقاومت فلسطین منتقل کرد
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان:

 مبارزه سردار سلمانی با داعش جدای از حرکت در مسیر فلسطین نبود
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رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان با اشـاره به حمایت های بی دریغ سـردار 
سلیمانی از مقاومت فلسطین، بیان کرد که وی مانع تحقق توطئه های آمریکا برای ایجاد 

خاورمیانه جدید شد.
 فاطمه صالحی: با وجود آنکه اکثر قریب به اتفاق افکار عمومی در منطقه و جهان، سردار شهید 
قاسم سلیمانی را طالیه دار مبارزه با داعش و نابودی این تشکیالت تروریستی در عراق می دانند، اما 
نباید نسبت به اقدامات مجاهدانه وی در حمایت از گروه های فلسطینی و نیروهای مقاومت لبنان و 

به صورت کلی محور مقاومت در غرب آسیا غافل بود.
سردار سلیمانی با حرکت در این مسیر، توانست مانع اجرای پروژه های آمریکا در قبال سوریه و عراق 
و تحقق اهداف واشنگتن از ایجاد آشوب در این کشورها شود. وی هم چنین در جنگ 33 روزه که 
رژیم صهیونیستی علیه مقاومت لبنان در جنوب این کشور به راه انداخت نقش مهمی ایفا کرد. نتیجه 
غایی تالش های سردار سلیمانی، خنثی شدن بسیاری از توطئه چینی های آمریکا در قبال منطقه به 

ویژه طرح خاورمیانه جدید بود.
ــیخ »ماهر حمود«، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان  ش
کرد: نخست باید به شخصیت سردار سلیمانی و نقش وی اشاره کنیم. نقش اساسی ایشان، حرکت 
در مسیر قدس و آزاد سازی آن از طریق فرماندهی نیروی قدس، بود. سردار سلیمانی از نیروهای 
ــطین و در هر جای دیگری که بتواند در راستای تقویت مقاومت فلسطینی ها اثر  مقاومت در فلس
ــد حمایت می کرد. آمریکا بنیانگذار داعش و دیگر گروه های تروریستی آمریکا است که  گذار باش
تالش کرد از این طریق، نیروهای مقاومت را به جنگ های داخلی مشغول و فکر آنها را از مسیر 
فلسطین و قدس شریف منحرف سازد من معتقدم که صهیونیست ها بیشتر از ما به اهمیت و جایگاه 
ــیری که در آن حرکت می کرد در کنار رهبری ایران شناخت  ــردار سلیمانی و ایمان وی به مس س
دارند. مقامات ایرانی به این نکته اعتقاد دارند که قدس و فلسطین مسأله نخست و محوری ترین 
مسأله جهان اسالم را تشکیل می دهد و این مسأله از زمان نهضت امام خمینی )قدس( و حضور 
ایشان در نجف اشرف نمود پیدا کرد. ماهر حمود در خصوص تالش آمریکا برای ایجاد آشوب در 
منطقه گفت: از همین جا متوجه می شویم که چرا سردار سلیمانی با داعش مبارزه کرد چرا که این 
تشکیالت تروریستی و دیگر گروه های تروریستی جدای از مسأله فلسطین نیستند. آمریکا بنیانگذار 
این گروه های تروریستی است که تالش کرد از این طریق، نیروهای مقاومت را به جنگ های داخلی 

مشغول و فکر آنها را از مسیر فلسطین و قدس شریف منحرف سازد.
ــتی، ایجاد آشوب در کشورهای  ــکیل این گروه های تروریس وی ادامه داد: هدف دوم آمریکا از تش
مسلمان بود اما این توطئه چینی ها موفقیت آمیز عمل نکرد و نتوانست حاکمان سرسپرده آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را بر سر کار آورد. درگیری ها در سوریه و عراق بی شک بخشی از این توطئه 
چینی علیه منطقه با هدف نابودی هر گونه جریان مقاومت به شمار می رفت؛ به ویژه آنکه سوریه 

یکی از حامیان اصلی مقاومت به شمار می رود.
بنابراین می توان گفت که مبارزه با تشکیالت تروریستی داعش در مسیر حمایت از آرمان فلسطین 

و آزاد سازی این سرزمین مقدس، انجام 
شد و نباید مبارزه سردار سلیمانی 

علیه داعش را جدای از حرکت 
ــان در مسیر فلسطین  ایش

دانست.

ــت لبنان در  ــای مقاوم ــه جهانی علم ــس اتحادی رئی
ــلیمانی بیان  ــردار س خصوص ویژگی های اخالقی س
ــلیمانی اخالق برجسته و  ــک، شهید س کرد: بدون ش
ــت چرا که شاگرد مکتب اسالم بود  پسندیده ای داش
و با انقالب بزرگ شد. وی در جبهه های دفاع مقدس 
حضور یافت و از یک نظامی به یک فرمانده تبدیل شد. 
ــناختی که ما از ایشان داریم، به صورت  با توجه به ش
قطع می توانیم بگوییم که سردار سلیمانی بسیار متواضع 
بوده و ویژگی های اخالقی بارزی داشت؛ ویژگی هایی 

که برای یک فرمانده موفق ضروری است.
ــان در امر فرماندهی یک موهبت الهی  توانمندی ایش
ــرد. یک فرمانده موفق  ــود که خداوند به وی عطا ک ب
کسی است که بتواند بر دیگران تأثیرگذار باشد و امور 
را به درستی پیش ببرد. سردار سلیمانی به دنبال فخر 
ــی، تکبر و یا اثبات برتری خود نبود و تمام امور  فروش
فرقه ای، حزبی، طایفه ای و مسائلی از این دست را رها 
کرده و تبدیل به فرمانده فلسطین و شهید فلسطین و 
شهید قدس شد. سردار سلیمانی موهبت فرماندهی را 
در درون خود یافت و آن را در مسیر فلسطین و حمایت 

از آرمان فلسطین به کار گرفت.
در جریان نشست آمریکایی ها و صهیونیست ها در شرم 
ــال 1996، سخن از ایجاد یک خاورمیانه  الشیخ در س
جدید عاری از تروریسم به میان آمد؛ البته منظور آنها از 
تروریسم، جریان مقاومت بود! اما پیروزی های مقاومت 
در سالهای مختلف باعث شد پروژه های آنها نابود شود 
ــلیمانی در جنگ 33  ــردار س وی در خصوص نقش س
ــک ایشان نقش مهم و  روزه لبنان بیان کرد: بدون ش
ــته ای در جنگ 33 روزه ایفا کرده است. سردار  برجس
سلیمانی پیام امام خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
خطاب به سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان را 

در جریان این جنگ به دست ایشان رساند.
ــید حسن  در این پیام رهبر معظم انقالب خطاب به س
ــما پیروز خواهید شد و بعد از  نصراهلل تاکید کرد که ش
این پیروزی، مقاومت تبدیل به یک وزنه مهم در منطقه 
خواهد شد و تأثیرگذاری و قدرت آن مرزهای لبنان را 
در می نوردد و تمام منطقه را فرا خواهد گرفت؛ همین 
طور هم شد. دیدگاه رهبر معظم انقالب در قبال آینده 
یک دیدگاه روشن، شفاف و متمایز است و طبیعتاً سردار 
ــلیمانی یکی از نزدیکترین افراد به ایشان بود. این  س
ــتقامت است به  دیدگاه برآمده از ایمان به خداوند و اس

طوری که گویی فرد، آینده را می بیند.
ــت  ــه داد: در جریان نشس ــود ادام ــر حم ــیخ ماه ش
ــت ها در شرم الشیخ در سال  آمریکایی ها و صهیونیس
ــخن از ایجاد یک خاورمیانه جدید عاری از  1996، س
ــم،  ــم به میان آمد؛ البته منظور آنها از تروریس تروریس
ــال  جریان مقاومت بود! اما پیروزی های مقاومت در س
2006 و دستاورد مقاومت غزه در سالهای 2009، 2012 
و 2014 باعث شد پروژه های آنها نابود شود. نقشه های 
ــوریه، عراق و ایجاد خاورمیانه جدید  آمریکا در قبال س

نیز شکست خورد.
ــلیمانی در تمام این روند، یک  ــردار س بدون شک س
حضور مؤثر داشته و به حق می توان گفت که وی نقش 
اصلی را در خنثی کردن نقشه خاورمیانه جدید آمریکا 

ایفا کرده است.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان:

 مبارزه سردار سلمانی با داعش جدای از حرکت در مسیر فلسطین نبود
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فرمانده عالی رتبه پیشمرگه:

کمک های سردار سلیمانی به پیشمرگه ها فراموش نشدنی است

 فرمانده نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق می گوید: زمانی که داعش به اربیل 
نزدیک شـد، اولین کسـی که به یاری ما آمد حاج قاسـم سـلیمانی بود و کمک های 

سردار به پیشمرگه ها هرگز فراموش نخواهد شد.
ــلیمانی، فرمانده نیروهای  ــهادت سردار حاج قاسم س ــالگرد ش ــتانه س حلیمه مالیی: در آس
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستیم، سرداری شجاع که با ظهور داعش در عراق به 
ــاوران نظامی، خود را برای کمک به ارتش، مردم عراق و نیروهای پیشمرگه اقلیم  همراه مش

کردستان، به کشور همسایه رساند و از هیچ کمکی دریغ نداشت.
اگرچه پیشتر و در زمان مبارزه ُکردها با رژیم بعث عراق، جمهوری اسالمی ایران و نیروهای 
حاج قاسم سلیمانی به ُکردها کمک رسانده بودند و اسلحه و مهمات مورد نیاز برای مقابله با 
جنایات صدام را به ُکردها می دادند اما در جنگ با تروریست های داعش، ایران بسیار مستحکم 
و قوی وارد میدان مبارزه شد و حتی سردار بزرگی همچون سردار قاسم سلیمانی خود مستقیم 

به جبهه های نبرد با تروریست ها رفت.
ــد و به مرزهای اربیل،  ــوب می ش ــی که داعش خطری برای تمامیت ارضی عراق محس زمان
ــم سلیمانی به صف نیروهای  ــید، این ایران بود که با فرمانده حاج قاس دهوک و کرکوک رس
ــت و رهبری عملیات دفع خطر داعش از سر مردم ُکرد عراق را بر عهده  ــمرگه ُکرد پیوس پیش

گرفت.
ــم سلیمانی در تغییر  ــجاعت حاج قاس ــتر از نقش و تأثیر ذکاوت نظامی و ش برای اطالع بیش
ــرتیپ »سرباز محمد  ــتان، خبرنگار مهر با س موازنههای جنگی داعش در عراق و اقلیم کردس
امین حسین« فرمانده نیروهای پیشمرگه اتحادیه میهنی در شنگال در زمان حمله داعش، به 

گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید.

*شبی که داعش به دروازههای اربیل رسید، مسئولین اقلیم کردستان عراق 
از ایران درخواسـت کردند به یاری آنها برود، نیروهای ایرانی به سرپرسـتی 
حاج قاسـم سلیمانی با سـرعت خود را به اقلیم کردسـتان رساندند و مقدار 
زیادی اسـلحه و مهمات به سنگرهای پیشـمرگه رسید، شما از جزئیات این 

شب سخت، چه می دانید؟
ــنگال بودم، زمانی که تروریست های داعش به مرزهای اربیل، کرکوک و  ــب در ش من آن ش
ــدند و مسئولین حکومتی و نظامی اقلیم کردستان مضطرب و  دهوک نزدیک و نزیکتر می ش
نگران بودند، هیچ نیروی خارجی و هیچ کشوری برای یاری رساندن فوری به اقلیم کردستان 

ــمرگه اعالم آمادگی نکردند به غیر  و نیروهای پیش
ــم سلیمانی.  ــالمی ایران و حاج قاس از جمهوری اس
ــوری بود که اعالم آمادگی کرد و با  ایران اولین کش
ارسال سالح و اعزام مشاورین نظامی به سرپرستی 
ــلیمانی خود را به سنگرهای  ــم س ــهید حاج قاس ش
ــمرگه های ُکرد رساند. حاج قاسم فوراً به یاری  پیش
ــتان اسلحه و  ــمرگه ها آمد و برای اقلیم کردس پیش
ــات مورد نیاز برای دفع خطر داعش آورده بود.  مهم
ایشان در همه جبهه های نبرد عراق علیه داعش چه 
ــتان و چه در نقاط دیگر کشور عراق  در اقلیم کردس
حاضر می شد. در مورد آن شب سخت هم مسئولین 
اقلیم کردستان بارها در مصاحبه های خود از کمک 
فوری و تأثیرگذار ایران و حاج قاسم سلیمانی تشکر 

کردهاند.

*حاج قاسـم چگونه به نیروهای پیشمرگه 
کمک می کرد؟

ــم در دو مرحله بود، اول  ــت و کمک حاج قاس حمای
اینکه حمالت تروریست های داعش را متوقف کنیم 
و مرحله دوم کمک کردند که به آنها ضربه بزنیم و 

مناطقی را که از دست داده بودیم بازپس بگیریم.
ــلیمانی مانند یک پیشمرگه در سنگرهای  شهید س
نبرد علیه داعش می جنگید، ایشان مانند یک نیروی 
ــت های  ــی در جبهه های مبارزه علیه تروریس عراق
ــش تالش می کرد و خود را جدا از مردم عراق و  داع

مردم اقلیم کردستان نمی دانستند.
البته این را هم باید گفت؛ این اولین بار نبود که حاج 
ــم به مبارزان عراقی و نیروهای پیشمرگه ُکرد  قاس
ــابقه همکاری ما با ایران و حاج قاسم  کمک کند، س

ــتاد و نود میالدی و جنگ با رژیم صدام است. ایشان برای  ــلیمانی مربوط به دهه های هش س
ُکرد و عراقی ها شناخته شده هستند.

*نیروهـای پیشـمرگه ُکرد حاج قاسـم را چگونه توصیـف می کنند؟ ُکردهای 
عراق بیشتر ایشان را به چه می شناسند؟

ــمرگه با حاج قاسم خیلی خوب بود. در تصاویری که از جبهه های نبرد و  ارتباط نیروهای پیش
سنگرهای پیشمرگه ها منتشر شده است، می بینید که چگونه نیروهای ُکرد با این ژنرال بلند 
ــت و رفیق هستند. ُکردها ایشان را مردی ساده و بی آالیش، شجاع و نترس  پایه ایرانی دوس
و باتجربه جنگی می دانند. هیچ وقت ُکرد عراق و به ویژه پیشمرگه ها حاج قاسم سلیمانی را 
فراموش نمی کنند. ایشان خود را در دل مردم ُکرد عراق و پیشمرگه ها جای دادند و بخشی از 

تاریخ مبارزات ُکردها علیه تروریست های داعش به اسم ایشان نوشته خواهد شد.
ــان بود. اما ُکردها از  ــدند و این پاداشی برای شجاعتش ــلیمانی شهید ش ــم س اگرچه حاج قاس
شهادت مردی که داعشی ها با شنیدن نام وی می لرزیدند، بسیار ناراحت شدند. ما حاج قاسم 
ــمرگه گذاشتند را هرگز فراموش نمی کنیم.  و کمک ها و تجربیاتی که در اختیار نیروهای پیش

ُکردها به همه کسانی که یاریشان دادهاند وفادار خواهند بود.

*آیا نیروهای ایرانی برای پیشمرگه ها سالح و مهمات ارسال می کردند؟
بله در چندین مرحله، زمانی که داعش از مرزهای سوریه وارد عراق شد و چندین شهر و ناحیه 
ــمرگه هیچکدام آماده نبودند. عراق دچار یک  را تصرف کرد، نیروهای عراقی و نیروهای پیش

بحران شد و چیزی نمانده بود که فاجعه عظیمی رخ بدهد.
ــلحه و مهمات بسیار خوب  ــتی فرمانده قدس بالفاصله برای ما اس نیروهای ایرانی با سرپرس
ــر عراق می آمد. در مرز موصل  ــتادند. اگر این کمک ها نبود معلوم نبود چه بر س و کافی فرس
توپخانه ایران وارد عمل شد و داعشی ها را بمباران کرد و اجازه نفوذ بیشتر و آمدن به سوی 

شمال عراق را به داعش نداد.
در عملیات بازپسگیری سد موصل هم ایرانی ها نقش بسیار تعیین کنندهای داشتند و با تالش 
آنها سد موصل از دست داعشی ها خارج شد. ایران تا شکست داعش در کنار عراقی ها بود و 

عقب نشینی نکرد و واقعًا هم در صحنه بود.

*بـه عنوان یـک فرمانده عالـی رتبه نظامی، نقش حاج قاسـم سـلیمانی و 

نیروهای ایرانی را در شکست دادن داعش 
در عراق و به ویژه عملیات آزادسازی آمرلی 

و شنگال )سنجار( چگونه می بینید؟
ــنگال، آمرلی، مخمور،  ــپاه قدس در ش نیروهای س
ــل در کنار  ــن و جلوال و اربی ــر، گرمیان، خانقی گوی
نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق با داعش 
مبارزه کردند اما در عملیات آزادسازی آمرلی و جلوال 
ــلیمانی و نیروهای ایشان بسیار نقش  حاج قاسم س

تعیین کننده و مهمی داشتند.
ــازی آمرلی من در شنگال فرمانده  در جریان آزادس
ــیم و تلفن با  ــودم و با بی س ــمرگه ب نیروهای پیش
ــاط بودیم. به ما گفتند که  ــان دیگر در ارتب فرمانده
ــلیمانی اینجا در سنگر نیروهای  ــم س خود حاج قاس
ــان مستقیماً وارد  ــمرگه حضور دارد و خود ایش پیش

جنگ شده است.
ــتند فرماندهان اینچنین ساده  ــیار کم هس البته بس
ــی نظامی که  ــن رتبه عال ــته، با ای ــان گذش و از ج
ــور دیگر، برای مبارزه با  ــتقیم در یک کش خود مس

تروریسم، در جنگ شرکت کنند.
 

*شـما از نزدیک حاج قاسـم سـلیمانی را 
دیدید؟

ــنگال )سنجار( و  من در طول جنگ با داعش در ش
زومار و ربیعه بودم. من از نزدیک حاج قاسم سلیمانی 
را ندیدم، زمانی که ایشان به شنگال آمده بودند من 
ــتم اما دیگر فرماندهان  در ناحیه دیگری حضور داش
ــتند، همیشه از  ــان جلسه داش ــمرگه که با ایش پیش
سادگی و فروتنی سردار حاج قاسم سلیمانی صحبت 

می کنند.
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 فرمانده نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق می گوید: زمانی که داعش به اربیل 
نزدیک شـد، اولین کسـی که به یاری ما آمد حاج قاسـم سـلیمانی بود و کمک های 

سردار به پیشمرگه ها هرگز فراموش نخواهد شد.
ــلیمانی، فرمانده نیروهای  ــهادت سردار حاج قاسم س ــالگرد ش ــتانه س حلیمه مالیی: در آس
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی هستیم، سرداری شجاع که با ظهور داعش در عراق به 
ــاوران نظامی، خود را برای کمک به ارتش، مردم عراق و نیروهای پیشمرگه اقلیم  همراه مش

کردستان، به کشور همسایه رساند و از هیچ کمکی دریغ نداشت.
اگرچه پیشتر و در زمان مبارزه ُکردها با رژیم بعث عراق، جمهوری اسالمی ایران و نیروهای 
حاج قاسم سلیمانی به ُکردها کمک رسانده بودند و اسلحه و مهمات مورد نیاز برای مقابله با 
جنایات صدام را به ُکردها می دادند اما در جنگ با تروریست های داعش، ایران بسیار مستحکم 
و قوی وارد میدان مبارزه شد و حتی سردار بزرگی همچون سردار قاسم سلیمانی خود مستقیم 

به جبهه های نبرد با تروریست ها رفت.
ــد و به مرزهای اربیل،  ــوب می ش ــی که داعش خطری برای تمامیت ارضی عراق محس زمان
ــم سلیمانی به صف نیروهای  ــید، این ایران بود که با فرمانده حاج قاس دهوک و کرکوک رس
ــت و رهبری عملیات دفع خطر داعش از سر مردم ُکرد عراق را بر عهده  ــمرگه ُکرد پیوس پیش

گرفت.
ــم سلیمانی در تغییر  ــجاعت حاج قاس ــتر از نقش و تأثیر ذکاوت نظامی و ش برای اطالع بیش
ــرتیپ »سرباز محمد  ــتان، خبرنگار مهر با س موازنههای جنگی داعش در عراق و اقلیم کردس
امین حسین« فرمانده نیروهای پیشمرگه اتحادیه میهنی در شنگال در زمان حمله داعش، به 

گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید.

*شبی که داعش به دروازههای اربیل رسید، مسئولین اقلیم کردستان عراق 
از ایران درخواسـت کردند به یاری آنها برود، نیروهای ایرانی به سرپرسـتی 
حاج قاسـم سلیمانی با سـرعت خود را به اقلیم کردسـتان رساندند و مقدار 
زیادی اسـلحه و مهمات به سنگرهای پیشـمرگه رسید، شما از جزئیات این 

شب سخت، چه می دانید؟
ــنگال بودم، زمانی که تروریست های داعش به مرزهای اربیل، کرکوک و  ــب در ش من آن ش
ــدند و مسئولین حکومتی و نظامی اقلیم کردستان مضطرب و  دهوک نزدیک و نزیکتر می ش
نگران بودند، هیچ نیروی خارجی و هیچ کشوری برای یاری رساندن فوری به اقلیم کردستان 

ــمرگه اعالم آمادگی نکردند به غیر  و نیروهای پیش
ــم سلیمانی.  ــالمی ایران و حاج قاس از جمهوری اس
ــوری بود که اعالم آمادگی کرد و با  ایران اولین کش
ارسال سالح و اعزام مشاورین نظامی به سرپرستی 
ــلیمانی خود را به سنگرهای  ــم س ــهید حاج قاس ش
ــمرگه های ُکرد رساند. حاج قاسم فوراً به یاری  پیش
ــتان اسلحه و  ــمرگه ها آمد و برای اقلیم کردس پیش
ــات مورد نیاز برای دفع خطر داعش آورده بود.  مهم
ایشان در همه جبهه های نبرد عراق علیه داعش چه 
ــتان و چه در نقاط دیگر کشور عراق  در اقلیم کردس
حاضر می شد. در مورد آن شب سخت هم مسئولین 
اقلیم کردستان بارها در مصاحبه های خود از کمک 
فوری و تأثیرگذار ایران و حاج قاسم سلیمانی تشکر 

کردهاند.

*حاج قاسـم چگونه به نیروهای پیشمرگه 
کمک می کرد؟

ــم در دو مرحله بود، اول  ــت و کمک حاج قاس حمای
اینکه حمالت تروریست های داعش را متوقف کنیم 
و مرحله دوم کمک کردند که به آنها ضربه بزنیم و 

مناطقی را که از دست داده بودیم بازپس بگیریم.
ــلیمانی مانند یک پیشمرگه در سنگرهای  شهید س
نبرد علیه داعش می جنگید، ایشان مانند یک نیروی 
ــت های  ــی در جبهه های مبارزه علیه تروریس عراق
ــش تالش می کرد و خود را جدا از مردم عراق و  داع

مردم اقلیم کردستان نمی دانستند.
البته این را هم باید گفت؛ این اولین بار نبود که حاج 
ــم به مبارزان عراقی و نیروهای پیشمرگه ُکرد  قاس
ــابقه همکاری ما با ایران و حاج قاسم  کمک کند، س

ــتاد و نود میالدی و جنگ با رژیم صدام است. ایشان برای  ــلیمانی مربوط به دهه های هش س
ُکرد و عراقی ها شناخته شده هستند.

*نیروهـای پیشـمرگه ُکرد حاج قاسـم را چگونه توصیـف می کنند؟ ُکردهای 
عراق بیشتر ایشان را به چه می شناسند؟

ــمرگه با حاج قاسم خیلی خوب بود. در تصاویری که از جبهه های نبرد و  ارتباط نیروهای پیش
سنگرهای پیشمرگه ها منتشر شده است، می بینید که چگونه نیروهای ُکرد با این ژنرال بلند 
ــت و رفیق هستند. ُکردها ایشان را مردی ساده و بی آالیش، شجاع و نترس  پایه ایرانی دوس
و باتجربه جنگی می دانند. هیچ وقت ُکرد عراق و به ویژه پیشمرگه ها حاج قاسم سلیمانی را 
فراموش نمی کنند. ایشان خود را در دل مردم ُکرد عراق و پیشمرگه ها جای دادند و بخشی از 

تاریخ مبارزات ُکردها علیه تروریست های داعش به اسم ایشان نوشته خواهد شد.
ــان بود. اما ُکردها از  ــدند و این پاداشی برای شجاعتش ــلیمانی شهید ش ــم س اگرچه حاج قاس
شهادت مردی که داعشی ها با شنیدن نام وی می لرزیدند، بسیار ناراحت شدند. ما حاج قاسم 
ــمرگه گذاشتند را هرگز فراموش نمی کنیم.  و کمک ها و تجربیاتی که در اختیار نیروهای پیش

ُکردها به همه کسانی که یاریشان دادهاند وفادار خواهند بود.

*آیا نیروهای ایرانی برای پیشمرگه ها سالح و مهمات ارسال می کردند؟
بله در چندین مرحله، زمانی که داعش از مرزهای سوریه وارد عراق شد و چندین شهر و ناحیه 
ــمرگه هیچکدام آماده نبودند. عراق دچار یک  را تصرف کرد، نیروهای عراقی و نیروهای پیش

بحران شد و چیزی نمانده بود که فاجعه عظیمی رخ بدهد.
ــلحه و مهمات بسیار خوب  ــتی فرمانده قدس بالفاصله برای ما اس نیروهای ایرانی با سرپرس
ــر عراق می آمد. در مرز موصل  ــتادند. اگر این کمک ها نبود معلوم نبود چه بر س و کافی فرس
توپخانه ایران وارد عمل شد و داعشی ها را بمباران کرد و اجازه نفوذ بیشتر و آمدن به سوی 

شمال عراق را به داعش نداد.
در عملیات بازپسگیری سد موصل هم ایرانی ها نقش بسیار تعیین کنندهای داشتند و با تالش 
آنها سد موصل از دست داعشی ها خارج شد. ایران تا شکست داعش در کنار عراقی ها بود و 

عقب نشینی نکرد و واقعاً هم در صحنه بود.

*بـه عنوان یـک فرمانده عالـی رتبه نظامی، نقش حاج قاسـم سـلیمانی و 

نیروهای ایرانی را در شکست دادن داعش 
در عراق و به ویژه عملیات آزادسازی آمرلی 

و شنگال )سنجار( چگونه می بینید؟
ــنگال، آمرلی، مخمور،  ــپاه قدس در ش نیروهای س
ــل در کنار  ــن و جلوال و اربی ــر، گرمیان، خانقی گوی
نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق با داعش 
مبارزه کردند اما در عملیات آزادسازی آمرلی و جلوال 
ــلیمانی و نیروهای ایشان بسیار نقش  حاج قاسم س

تعیین کننده و مهمی داشتند.
ــازی آمرلی من در شنگال فرمانده  در جریان آزادس
ــیم و تلفن با  ــودم و با بی س ــمرگه ب نیروهای پیش
ــاط بودیم. به ما گفتند که  ــان دیگر در ارتب فرمانده
ــلیمانی اینجا در سنگر نیروهای  ــم س خود حاج قاس
ــان مستقیمًا وارد  ــمرگه حضور دارد و خود ایش پیش

جنگ شده است.
ــتند فرماندهان اینچنین ساده  ــیار کم هس البته بس
ــی نظامی که  ــن رتبه عال ــته، با ای ــان گذش و از ج
ــور دیگر، برای مبارزه با  ــتقیم در یک کش خود مس

تروریسم، در جنگ شرکت کنند.
 

*شـما از نزدیک حاج قاسـم سـلیمانی را 
دیدید؟

ــنگال )سنجار( و  من در طول جنگ با داعش در ش
زومار و ربیعه بودم. من از نزدیک حاج قاسم سلیمانی 
را ندیدم، زمانی که ایشان به شنگال آمده بودند من 
ــتم اما دیگر فرماندهان  در ناحیه دیگری حضور داش
ــتند، همیشه از  ــان جلسه داش ــمرگه که با ایش پیش
سادگی و فروتنی سردار حاج قاسم سلیمانی صحبت 

می کنند.
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عضو انجمن علمای یمن مطرح کرد:

وحشت رژیم های عربی و کاخ سفید از نفوذ تاثیرگذار 
سردار سلیمانی
زینب شـریعتمدار:  عضو انجمن علمای یمن اعالم کرد که آمریکا و حاکمان فاسـد 
رژیم های عربی از گسـترش نفوذ تأثیرگذار سـردار شـهید قاسم سلیمانی وحشت 

داشتند و به همین دلیل او را هدف قرار دادند.
ــترده است که هر کدام از تحلیلگران و  ــخصیتی سردار سلیمانی به قدری گس  ابعاد وجودی و ش
شخصیت های جهان عرب و اسالم تنها می توانند در خصوص بخشی از مجاهدت ها و فداکاری های 

این شهید سخن بگویند.
حضور این شهید، در میادین نبرد تنها به عراق یا سوریه ختم نمی شد بلکه هر جا نامی از ظلم و 

طغیان بود، سردار سلیمانی در آنجا حضور داشت.
عالوه بر آنکه یک فرمانده نظامی متمایز و استراتژیک برجسته و هوشمند در جبهه های درگیری 

بود، ویژگی اخالقی و شخصیتی وی باعث می شد تا رزمندگان به سمت او جذب شوند.
ــردار سلیمانی در میان دشمنان امت اسالمی ترس و وحشت انداخت و تمام معادالت و حساب  س
و کتاب های آنها را برهم زد »عبدالکریم بن عبداهلل الشرعی« عضو انجمن علمای یمن در گفتگو 
با خبرگزاری مهر در خصوص میراثی که سردار سلیمانی برای نسل های بعدی در جهان عرب و 
اسالم باقی گذاشت گفت: سردار سلیمانی فرهنگ قرآنی و ایمان محمدی و ماهیت دین اسالم را 
به جهانیان منتقل کرد. وی فرهنگ دوستی و مهربانی و عطوفت با کسانی که در جبهه جهاد و 

مقاومت حضور دارند را منتقل کرد.
سردار سلیمانی به صورت شخصی و بدون محافظ و یا همراه، با لباس های غیر نظامی معمولی و نه 
لباس های رسمی نظامی و درجه های آن، تردد می کرد؛ کاری که دیگر فرماندهان انجام نمی دهند.

ایشان، فرمانده، استراتژیست و ناظر بر روند آموزش و مسلح کردن نیروها و اجرای عملیات رزمی در 
سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بود. سردار سلیمانی در میان دشمنان امت اسالمی ترس و وحشت 

انداخت و تمام معادالت و حساب و کتاب های آنها را برهم زد.
الشرعی در ادامه بیان کرد: سردار سلیمانی یک شریک مؤثر و فعال برای نظامیان در میادین نبرد و 
یک فرمانده متواضع، معلم آموزشی و یک سرباز خدمت گذار به شمار می رفت. ایشان به خانواده های 
بی سرپرست و یتیمان بسیار سر می زد و بر تأمین مایحتاج آنها نظارت داشت. وی بر پای مادران 
شهدا بوسه می زد. وی در خصوص نقش سردار سلیمانی در تحقق صلح در منطقه به ویژه در سوریه 
ــلیمانی نقش بزرگی در جمع آوری نیروها و آموزش و مسلح  ــردار س و عراق تاکید کرد: در واقع س
کردن آنها ایفا کرد. سردار سلیمانی تالش زیادی برای گسترش فرهنگ دوستی، برادی و تسامح 

میان آنها و احساس مشارکت و همکاری در برابر دشمن و عناصر تروریستی از خود نشان داد.
ایشان اهمیت زیادی نسبت به اوضاع زنان و کودکان و عدم ایجاد ترس و وحشت در میان آنها می داد 

و همواره تاکید داشت که نباید به اسرای جنگی آسیب وارد آید یا تحت شکنجه قرار بگیرند.
کاخ سفید و حاکمان فاسد رژیم های عربی در حوزه خلیج فارس که برای آمریکا جاسوسی می کنند 
نسبت به حضور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به ویژه بعد از افزایش نفوذ آنها در سایه شدت 

گرفتن حمالت علیه مواضع آمریکا در منطقه، احساس 
ــلیمانی کاری کرده بود که تمام  خطر کردند سردار س
ــوری، عراقی، لبنانی و فلسطینی  رزمندگان ایرانی، س
احساس می کردند که در قالب یک ارتش واحد حضور 
ــته و نماینده امت واحده پیامبر اکرم  )ص( هستند.  داش
ــته بود  ــالوه بر آنکه یک فرمانده نظامی شایس وی ع
ــت و  ــای اخالقی و دینی را باهم یکجا داش ویژگی ه
ــان رده باال و نظامیان رده پایین  خیلی زود با فرمانده

ارتباط برقرار می کرد.
ــتی  ــمن صهیونیس ــرعی در خصوص هدف دش الش
ــردار سلیمانی گفت: این ترور، در  آمریکایی از ترور س
ــتقبال از یک میهمان که با هواپیمای غیر  جریان اس

نظامی در فرودگاه بغداد حضور داشت، انجام شد.
آنها از طریق این ترور بزدالنه قصد داشتند اختالف و دو 
دستگی در میان فرماندهان و ملت های ایران و عراق 
ایجاد کنند و اتهام خیانت به فرماندهان عراقی وارد آید 
و در نهایت همکاری میان این 2 کشور در مسیر مبارزه 

با دشمن به پایان برسد.
این همان هدف اصلی حمله هوایی به کاروان شهیدان 
ــلیمانی و ابومهدی المهندس بعد از خروج از  سردار س
ــالن فرودگاه بین المللی بغداد به شمار می رود. یک  س

عملیات تروریستی آشکار و جنایت جنگی.
ــد رژیم های عربی در حوزه  کاخ سفید و حاکمان فاس
خلیج فارس که برای آمریکا جاسوسی می کنند نسبت 
به حضور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به ویژه 
بعد از افزایش نفوذ آنها در سایه شدت گرفتن حمالت 

علیه مواضع آمریکا در منطقه، احساس خطر کردند.
ــالمی باید تاریخ  ــه داد: ملت های عربی و اس وی ادام
ــلیمانی و  ــهیدان س ــا و مجاهدت های ش فداکاری ه
ــوان بزرگترین مکتب  ــدس را به عن ــدی المهن ابومه
مبارزاتی در تمام میادین نبرد و جبهه ها در نظر داشته و 

دنباله رو آنها باشند.
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حقوقـدان ترکیـه ای با بیان اینکه ترور سـردار 
سلیمانی نقض حقوق بین الملل محسوب می شود، 
گفت: هدف از این اقدام تضعیف فعالیت های ضد 

آمریکایی و ضد صهیونیستی بود. 
ــال 98  ــب جمعه 13 دی ماه س رویا فریدونی: ش
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه 
قدس به همراه ابومهدی المهندس معاون حشد شعبی 
به دنبال حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به نزدیکی 

فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسید.
شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و داعش در عراق 
و سوریه نقش کلیدی ایفا کرد و ترور ایشان به عنوان 
یک مقام بلندپایه نظامی ایران بازتاب زیادی در جهان 
ــرار دادن یک مقام  ــت چرا که هدف ق ــه همراه داش ب
ــمی در خاک یک کشور ثالث مصداق بارز  نظامی رس

تروریسم دولتی و نقض حقوق بین الملل است.
خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی 
گفتگویی با »اونور سینان ُگزآلتان« حقوقدان ترکیه ای 
انجام داده و از منظر اصول و قواعد حقوق بین الملل به 

بررسی این موضوع پرداخته است:

* ترامپ شـاید با تصور اینکه با ترور مرد 
شـماره اول مبـارزه بـا تروریسـم جریان 
مقاومـت را از کار خواهـد انداخت و نقطه 
پایانـی بر گفتمان ضد امریکایی در منطقه 
خواهد گذاشـت اقدام به ایـن کار کرد. به 
نظر شـما این اقدام آمریکا چه تأثیری بر 

جریان مقاومت گذاشت؟
ــه و ایران، جنگ  ــده علیه ترکی تحریم های اعمال ش
داخلی در سوریه، عملیات علیه گروه های ضد اسرائیلی، 
ــتی در شمال عراق و  تالش برای ایجاد دولت تروریس
سوریه و همچنین تالش برای محاصره منطقه در حوزه 
مدیترانه شرقی بخشی از همین طرح های آمریکا است. 
هدف آمریکا این است که هژمونی خود در غرب آسیا 

را حفظ کند.
ــخاصی که در منطقه  ــورها، سازمان ها و اش همه کش
ــتند یا علیه  ــف طرح ها و برنامه های آمریکا هس مخال
ــتی تحت حمایت این کشور مبارزه  گروه های تروریس

می کنند از سوی دولت واشنگتن هدف قرار می گیرند.

ترور سردار سلیمانی نیز با هدف تضعیف ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مخالف برنامه های 
آمریکا است صورت گرفت.

در حالی که آمریکا کشورها را با ترور، خرابکاری و تحریم هدف قرار می دهد، گروه های تروریستی 
چون »پ .ک.ک«، »ی.پ.گ«، »فتو« و داعش نیز به طور مداوم در منطقه درگیری ایجاد می کنند. 
همانطور که اشاره کردم هدف اصلی واشنگتن از ترور سردار سلیمانی تعضیف قدرت بازدارندگی و 

فعالیت های ضد آمریکایی- اسرائیلی ایران در منطقه بود.
با تعمیق همکاری کشورهای منطقه به خصوص ترکیه و ایران، آمریکا نمی تواند هژمونی خود را 

در منطقه حفظ کند.

*ترور سردار سلیمانی به عنوان یک مقام نظامی را از منظر حقوق بین الملل 
چگونه ارزیابی می کنید. آیا این اقدام آمریکا نقض حقوق بین الملل نبود؟

اقدام آمریکا علیه سردار سلیمانی بدون شک یک اقدام ترویستی است و هیچ جایگاهی در حقوق 
ــانیت یا جنایت جنگی  و قوانین بین الملل ندارد. نادیده گرفتن حقوق بین الملل، جنایت علیه انس

نمونه هایی از هزاران اقدام جبهه آمریکا - اسرائیل است.
تحریم علیه ایران، اشغال فلسطین و همچنین تحریم علیه ترکیه بزرگترین نمونه عدم پایبندی 
ــترک علیه  ــان می دهد. راه غلبه بر این بی قانونی مبارزه مش ــرائیل به قوانین را نش آمریکا و اس

امپریالیست آمریکا در غرب آسیا است.

* پس از شـهادت سردار سلیمانی بسیاری از کارشناسان تحلیلشان بر این 
بود که ترامپ با هدف مهیا کردن شـرایط پیروزی اش در انتخابات ریاسـت 
جمهوری دست به چنین کاری زده است. با این حساب چرا ترامپ نتوانست 

پیروز انتخابات شود؟
آمریکا در چارچوب استراتژی امپریالیستی مراکز مقاومت در سراسر جهان به خصوص در آسیای 
ــت. شهید سلیمانی هم در چارچوب همین برنامه های واشنگتن هدف  غربی را هدف قرار داده اس

قرار گرفت.
زینب سلیمانی دختر سردار سلیمانی در سخنانی گفت تفاوتی بین ترامپ و بایدن وجود ندارد و آنها 

همان آدم ها با همان طرز فکر هستند.
این سخنان ایشان باید آویزه گوش کسانی باشد که در منطقه به انتخاب بایدن امیدوار هستند.

ــم امکان پذیر نیست. زیرا هر اقدامی در راستای سازش باعث بیشتر امتیاز  کنار آمدن با امپریالیس
دادن به آنها و در نهایت شکست در جنگ می شود. به نظر من راه شکست امپریالیسم آمریکا توافق 

نیست بلکه مبارزه همه جانبه است.

* ترور سردار سلیمانی چه بازتابی در ترکیه و افکار عمومی جهان داشت؟
ترور سردار سلیمانی از سوی آمریکا در ترکیه هم با واکنش محافل ضد امپریالیستی و میهنی روبه 
رو شد. مقامات دولتی ترکیه با انتشار بیانیه هایی این اقدام را محکوم و اعالم کردند که در کنار ایران 
هستند. اگر چه آمریکا تصور می کند با این گونه اقدامات تروریستی و تحریم می تواند مراکز مقاومت 
در منطقه را تضعیف کند اما در اصل باعث می شود که کشورهای منطقه به یکدیگر نزدیکتر 

شوند و همکاری های خود را افزایش دهند.

حقوقدان ترکیه ای : 

ترور سردار سلیمانی نقض حقوق بین الملل است
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نماینده جنبش »جهاد اسالمی فلسطین« در سخنانی 
با اشاره به حمایت های شهید سلیمانی از مقاومت در 
این کشـور، گفت: شهید سلیمانی مقاومت مسلحانه 

در نوار غزه را ارتقا بخشید.
رامین حسین آبادیان: حدود یک هفته تا اولین سالروز 
ــت؛ سرداری که  ــردار سلیمانی باقی مانده اس شهادت س
ــش آفرینی خود در جبهه های  ــواره در طول دوران نق هم
مختلف نظامی و دیپلماتیک از مسأله فلسطین به صورت 
تمام قد حمایت به عمل آورد. گروه های مقاومت فلسطین 
جملگی بر نقش آفرینی برجسته شهید سلیمانی در حمایت 

از قدس و مسأله فلسطین اتفاق نظر دارند.
ــی را با »ناصر  ــگار مهر گفتگوی ــن ارتباط، خبرن در همی
ــالمی« در ایران  ــده جنبش »جهاد اس ــریف« نماین ابوش
ــان این گفتگو تأکید کرد:  ــت. وی در جری ترتیب داده اس
از زمانی که حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شد، جنس 
ــالمی ایران از مقاومت فلسطین نیز  حمایت جمهوری اس

متفاوت گردید.
ــالمی افزود: حاج قاسم سلیمانی  نماینده جنبش جهاد اس
ــزایی در یکپارچه سازی جنبش های مقاومت در  نقش بس
اراضی اشغالی ایفا کرد. در ادامه مشروح گفتگو با نماینده 

جنبش جهاد اسالمی در ایران را مطالعه می کنید؛

ناصر ابوشریف:

حاج قاسم یک اندیشه بود 
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*همانطـور کـه می دانیـد ما در حـال حاضر در 
آسـتانه فرا رسیدن اولین سالروز شهادت حاج 
قاسم سلیمانی هسـتیم. ارزیابی شما از نقشی 
که ایـن فرمانـده نظامی در حمایت از مسـأله 
فلسـطین در طول سـالیان متمـادی ایفاء کرد، 

چیست؟
بدون هیچ گونه شک و تردیدی، جمهوری اسالمی ایران 
ــالمی نقش مهمی در حمایت  پس از پیروزی انقالب اس
از مسأله فلسطین ایفا کرد. این حمایت های ایران بود که 
ــطین بتوانند در برابر  ــد گروه های مقاومت فلس موجب ش
رژیم صهیونیستی بایستند. ایران از همان ابتدا حمایت از 
ــطین در تمامی عرصه ها از جمله عرصه های  مسأله فلس
سیاسی، معنوی، مادی و… را در دستور کار خود قرار داد 

و همواره نیز در همین مسیر گام برداشته است.
ــه عنوان  ــلیمانی ب ــم س ــی که حاج قاس ــًا از زمان طبیعت
ــالمی  ــداران انقالب اس ــپاه پاس فرمانده نیروی قدس س
ــالمی ایران از  ــد، جنس حمایت جمهوری اس منصوب ش
مقاومت فلسطین نیز متفاوت گردید. حاج قاسم سلیمانی 
جنبش های اسالمی زیادی را برای ایستادگی و رویارویی 
ــکل داد. وی حمایت از  ــتی ش ــر رژیم صهیونیس در براب
ــالمی و مقاومتی را در رأس اولویت های  جنبش های اس

خود قرار داد.

*شـهید سـلیمانی در طول سـال های گذشته 
تـالش زیادی بـرای تقویت مقاومـت در نقاط 
مختلف منطقه به ویژه در فلسـطین انجام داد. 
به نظر شـما قدرت کنونی مقاومت در منطقه تا 
چه اندازه ای مرهون اقدامات سـردار سلیمانی 

است؟
ــس از وقوع انتفاضه اول  ــال 2005 میالدی یعنی پ از س
ــطین ارتقا پیدا  ــغالی وضعیت مبارزه در فلس در اراضی اش
ــالح تبدیل شد. از  ــنگ به مبارزه با س کرد و مبارزه از س
همین روی، از سال 2005 میالدی بود که فرایند تقویت 
ــاز گردید. در این میان، حاج  ــت از لحاظ نظامی آغ مقاوم
ــداران انقالب  ــلیمانی و نیروی قدس سپاه پاس ــم س قاس
ــته ای در ارتقا بخشیدن به مقاومت  ــالمی نقش برجس اس

مسلحانه در نوار غزه ایفا کردند.
ــلیمانی نقش بسزایی در  ــم س ــوی دیگر، حاج قاس از س
ــغالی  ــازی جنبش های مقاومت در اراضی اش یکپارچه س
ــلیمانی در شکل گیری  ــهید س ایفا کرد. در واقع، نقش ش
محور مقاومت در منطقه و یکپارچه سازی اجزای مختلف 
ــطین، بی بدیل است.  ــأله فلس این محور در خصوص مس
ــاهد حضور مقاومت قدرتمند در جنوب لبنان  اگر امروز ش
ــتادن و  ــل از آمادگی برای ایس ــتیم که به طور کام هس
ــت، این  ــتی برخوردار اس ــمن صهیونیس رویارویی با دش
ــم سلیمانی  آمادگی مرهون حمایت های ایران و حاج قاس

است.
ــتیم که  ــاهد آن هس ــن نیز ش ــوریه و یم ــراق و س در ع
ــی قدرت یافته اند و اکنون در  جنبش های مقاومت جملگ
برابر پروژه های غربی و نیز پروژه های رژیم صهیونیستی 

ایستادگی می کنند. این مسأله غیرقابل انکار است.

*شما به عنوان نماینده جنبش »جهاد اسالمی« 

در جمهوری اسـالمی ایران می دانید که شهید 
سـلیمانی روابـط بسـیار خوبـی بـا گروه های 
مقاومت در سراسر منطقه داشت. رابطه سردار 

سلیمانی با جنبش جهاد اسالمی چگونه بود؟
روابط میان سران جهاد اسالمی و حاج قاسم سلیمانی در 
ــله روابط نظامی نبود بلکه آنچه که جهاد  چارچوب سلس
اسالمی و حاج قاسم را بیش از بیش به یکدیگر نزدیک 
ــبت به پروژه اسالمی بود؛  می کرد، بصیرت دو طرف نس
ــت در قبال پروژه آمریکا و غرب و  پروژه ای که می بایس

صهیونیسم در منطقه صف آرایی کند.
ــالمی همان اندیشه واحدی  در واقع، اندیشه وحدت اس
ــت روابط میان گروه های  ــت که می توان نوع و ماهی اس
ــلیمانی را بر اساس آن خالصه  مقاومت با حاج قاسم س
ــتانه و برادرانه ای با  ــط دوس ــه طور کلی رواب ــرد. ما ب ک
ــخصی و  ــتیم و در این میان، هیچ منافع ش یکدیگر داش

حزبی در کار نبود.

*ارزیابی شما از نقش آفرینی شهید سلیمانی 
در عرصه تقویت وحدت اسـالمی در سراسـر 
منطقه و نیز یکپارچه سازی گروه های مقاومت 

در نقاط مختلف منطقه چیست؟
ــلیمانی ایمان زیادی به پروژه اسالمی و  ــم س حاج قاس
ــت. او قلبا ایمان داشت که  ــالمی داش پروژه انقالب اس
ــالم، پروژه غربی ها و پروژه  ــمن برای اس بزرگترین دش
ــطین را اصلی ترین  ــتی ها است. او مسأله فلس صهیونیس
ــالم قلمداد می کرد و  ــأله جهان اس ــی ترین مس و اساس
ــدا نکرد. او معتقد بود که  ــیر زاویه پی هیچگاه از این مس

همگان باید به سمت مسأله فلسطین حرکت کنند.
ــلیمانی همواره در راستای  ــم س از همین روی، حاج قاس
تقویت وحدت در منطقه و یکپارچه سازی تالش ها برای 
آزادسازی قدس حرکت کرد. بسیاری از مجاهدان و افراد 
ــیر همراه  ــلیمانی در این مس ــهید س آزادی خواه نیز با ش

شدند و دعوت او را لبیک گفتند.

*مهمترین و اساسی ترین هدف ایاالت متحده 
آمریکا از متوسـل شدن به جنایت ترور شهید 
سـلیمانی در نزدیکی فـرودگاه بغداد، تضعیف 
محور مقاومت در سراسـر منطقـه بود؟ اکنون 
کـه قریب به یک سـال از این جنایت سـپری 
می شـود به نظر شـما آیا آمریکایی ها به هدف 

خود دست یافته اند؟
ــده آمریکا با جنایتی که  نمی توان گفت که ایاالت متح
ــم سلیمانی مرتکب شد، توانست به هدف  علیه حاج قاس
ــت پیدا کند. حاج قاسم سلیمانی  خود علیه مقاومت دس
ــه بود. از همین روی، چنین  یک فرد نبود؛ او یک اندیش
ــه او همواره در طول  ــخصیت و نیز فکر و اندیش این ش
ــب تمامی مجاهدان و نقش آفرینان  زمان در ذهن و قل

در گروه های مقاومت باقی خواهد ماند.
ــارت بزرگی برای  ــم خس ــک فقدان حاج قاس بدون ش
ــالمی  ــود اما باید گفت که پروژه اس ــوب می ش ما محس
ــه رویارویی و  ــادر ب ــت همچنان ق ــای مقاوم و گروه ه
ایستادگی در برابر پروژه های دشمنان هستند و تضعیف 

نشده اند.



mehrnewsar
MehrnewsEn

mehrnewsarabic
MehrnewsCom

ar.mehrnews

مجلـه بین الملـل مهــر


