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    درس  قرآن        

پیام شهیدان این است: نترسید و نهراسید...
 پیـام بشـارت اسـت؛ مـا بایـد گوشـمان را اصـاح کنیـم کـه ایـن پیـام را بشـنویم؛ بعضـی 

ً
پیـام شـهیدان حقیقتـا

ـم َیلَحقـوا ِبِهم ِمـن َخلِفِهم 
َ
ذیـَن ل

َّ
نمی شـنوند پیام شـهدا را، لکـن این ]آیـه ی[ قـرآن کریـم اسـت: َو َیسَتبِشـروَن ِبال

یِهـم َو ال  ُهـم َیحَزنون،)۱( پیام شـهیدان، پیـام نفی تـرس و اندوه اسـت. البّته ایـن ]نفی[ تـرس و اندوه، 
َ
 َخـوٌف َعل

ّ
ال

َ
ا

مصداق اتّمش برای خود آنها اسـت؛ در آن نشـئه ی ُپـر از ترس و ُپـر از اندوه که همه ی انسـانها گرفتار خود هسـتند، 

پیام کسـانی که در راه خدا به شـهادت رسیدند -یعنی همین جوانهای شـما؛ چه آنهاییی که 

در دفـاع مقّدس به شـهادت رسـیدند، چـه آنهاییی کـه در دفـاع از مرز به شـهادت رسـیدند، 

چه آنهاییـی کـه در دفـاع از امنّیت به شـهادت رسـیدند، چـه آنهاییی کـه در دفـاع از حـرم و از 

حریـم اهل بیـت بـه شـهادت رسـیدند- بشـارت اسـت بـرای خودشـان و همچنیـن بـرای 

مخاطبانشـان. ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

 ۱( سوره آل عمران، آیه ۱۷۰.

   این ویژه نامه یادبود مکتوبی است که دفترحفظ و نشرآثار حضرت آیت هللا خامنه ای به شرکت کنندگان 

در مراسم تشییع و بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی اهدا می کند.
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3 دی ماه 1398

بسم هللا الرحمن الرحیم

جمعـه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ حاج قاسـم سـلیمانی »سـردار بـزرگ و پرافتخار اسـام آسـمانی شـد«  و »خـون پاک او به دسـت 

شـقی ترین آحـاد بشـر بـر زمیـن ریخـت.«  کسـی کـه پـس از سـالها مجاهـدت مخلصانـه و شـجاعانه در میدانهـای مبـارزه 

بـا شـیاطین و اشـرار عالـم و سـالها آرزوی شـهادت در راه خـدا، سـرانجام بـه ایـن مقـام واال رسـید. آنچـه در ایـن ویژه نامـه 

می خوانیـد مـروری اسـت بـر بیانـات رهبـر انقـاب اسـامی دربـاره ایـن سـردار شـهید؛  همچنیـن آخریـن و تنهـا گفتگـوی 

سپهبدسـلیمانی در جایـگاه فرماندهـی نیـروی قدس کـه همیـن چندماه پیـش انجـام و منتشـر شـد، در ایـن ویژه نامه در 

دسـترس مخاطبـان قـرار دارد. 

دست نوشته ای از سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی، کمی قبل از پرواز شهادت 
از دمشق به بغداد پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ 
نوشته شده و ایشان این متن را کنار آینه 
محل اقامت خود قرار داده و قلم را روی آن 
گذاشته بود.

دل ما پیش شماهاست. خود شما هم که آقاى سلیمانى باشید، در نظر ما شهید زنده اید. بارها شما در میدان جنگ به مرز 

شهادت رسیدید. شهادت یعنى این که انسان در جاییى جانش را کف دستش بگیرد و خود را در معرض عروج الى هللا قرار 

دهد. یك وقت این قضیه اتفاق مى افتد و تمام مى شود؛ اما گاهى هم اتفاق نمى افتد و دفعه ى دوم و سوم و دفعات دیگر 

باز جانش را کف دستش مى گیرد. شما برادران خوب و سطح باالى سپاه واقعا این طور هستید. بارها شما فضیلت شهادت 

را دریافتید. ان شاءهللا این فضایل را براى خودتان نگه دارید و بعد از عمر طوالنى، سرافراز و با دست پر با خداى متعال 

ماقات کنید.         ۱۳۷۶/۰۸/۲۶

  پله پله تا مالقات خدا...



ســـردار پـــر افتخـــار اســـام و مجاهـــد فـــی ســـبیل هللا 

)دام  ســـلیمانی  قاســـم  حـــاج  سرلشـــکر  آقـــای 

توفیقـــه(

خـــدای بـــزرگ را بـــا همـــه ی وجـــود سپاســـگزارم کـــه 

ــم  ــل عظیـ ــما و خیـ ــه ی شـ ــدات فداکارانـ ــه مجاهـ بـ

همکارانتـــان در ســـطوح مختلـــف، برکـــت عطـــا 

فرمـــود و شـــجره ی خبیثـــه ای را کـــه بـــه دســـت 

طواغیـــت جهـــان غـــرس شـــده بـــود، بـــه دســـت 

شـــما بنـــدگان صالـــح، در کشـــور ســـوریه و عـــراق 

ریشـــه کن کـــرد. ایـــن تنهـــا ضربـــه بـــه گـــروه ســـتمگر 

و روســـیاه داعـــش نبـــود؛ ضربـــه ی ســـخت تر بـــه 

سیاســـت خباثت آلـــودی بـــود کـــه ایجـــاد جنـــگ 

ـــودی  ـــه و ناب ـــی در منطق داخل

مقاومـــت ضـــّد صهیونیســـتی و تضعیـــف دولتهـــای 

مســـتقل را  بـــه وســـیله ی رؤســـای شـــقّی ایـــن گـــروه 

ـــای  ـــه دولته ـــود ب ـــه ب ـــود؛ ضرب ـــه ب ـــدف گرفت ـــراه ه گم

قبلـــی و کنونـــی آمریـــکا و رژیمهـــای وابســـته بـــه آن 

در ایـــن منطقـــه کـــه ایـــن گـــروه را بـــه وجـــود آوردنـــد 

و همه گونـــه پشـــتیبانی کردنـــد تـــا ســـلطه ی نحـــس 

ـــم  ـــترانند و رژی ـــیا بگس ـــرب آس ـــه ی غ ـــود را در منطق خ

ط ســـازند. 
ّ
غاصـــب صهیونیســـت را بـــر آن مســـل

شـــما بـــا متاشـــی ســـاختن ایـــن تـــوده ی ســـرطانی 

و مهلـــک، نـــه فقـــط بـــه کشـــورهای منطقـــه و 

ــه  ــا و بـ تهـ
ّ
ــه ی مل ــه همـ ــه بـ ــام بلکـ ــان اسـ ــه جهـ بـ

ـــی  ـــی اله ـــن نصرت ـــد. ای ـــزرگ کردی ـــی ب ـــرّیت خدمت بش

ـــٰی«   ـــنَّ هللَا َرم ِک
ٰ
ـــَت َو ل ـــَت ِاذ َرَمی ـــا َرَمی ـــداق »َو م و مص

ــما و  ــبانه روزی شـ ــدت شـ ــر مجاهـ ــه به خاطـ ــود کـ بـ

همرزمانتـــان بـــه شـــما پـــاداش داده شـــد.

اینجانـــب صمیمانـــه بـــه شـــما تبریـــک میگویـــم 

و بـــا ایـــن حـــال تأکیـــد میکنـــم کـــه از کیـــد 

بـــا  کـــه  آنهاییـــی  نشـــود.  غفلـــت  دشـــمن 

ســـرمایه گذاری ســـنگین، ایـــن توطئـــه ی شـــوم 

را تـــدارک دیـــده بودنـــد آرام نخواهنـــد نشســـت، 

ــن  ــر از ایـ ــی دیگـ ــرد آن را در بخشـ ــد کـ ســـعی خواهنـ

منطقـــه و یـــا بـــه شـــکلی دیگـــر دوبـــاره بـــه جریـــان 

ــظ  ــیاری، حفـ ــظ هوشـ ــزه، حفـ ــظ انگیـ ــد.  حفـ افکننـ

کار  خطرنـــاک،  پســـماند  هـــر  زدودن  وحـــدت، 

آمادگی هـــای  خاصـــه،  و  بصیرت افـــزا  فرهنگـــی 

و  را  شـــما  شـــود.  فرامـــوش  نبایـــد  همه جانبـــه 

همـــه ی بـــرادران مجاهـــد از کشـــورهای عـــراق و 

ســـوریه و دیگـــران را بـــه خـــدای بـــزرگ می ســـپارم و 

ــم. ــا میکنـ ــام و دعـ ــما سـ ــه ی شـ ــه همـ بـ

    داعش به دست شما بندگان صالح خدا ریشه کن شد
 پاسخ رهبر انقالب به نامه سرلشکر قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش        ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

گزیده بیاناتدی ماه 41398



مجاهدتهـای در راه خـدا بـا ایـن چیزهـا قابـل مقابلـه و قابـل جبـران نیسـت. خـدای متعـال میفرمایـد: »ِإنَّ هللَا اْشـَتَرٰى ِمـَن 

ـوَن« آنچـه در برابر مجاهـدت در راه خدا 
ُ
ـوَن َو ُیْقَتل

ُ
َیْقُتل

َ
ـوَن ِفی َسـِبیِل هللِا ف

ُ
 ُیَقاِتل

َ
ة َجنَّ

ْ
ُهـُم ال

َ
نَّ ل

َ
ُهم ِبـأ

َ
ْمَوال

َ
نُفَسـُهْم َو أ

َ
ُمْؤِمِنیـَن أ

ْ
ال

وجـود دارد و خدای متعـال در مقابل تقدیـم کردن و روی دسـت گرفتن جـان و مـال در راه خدا قرار داده، بهشـت اسـت، رضای 

ر عملی مان، چه نشـانمان، چـه درجه ای 
ّ

ر زبانی مان، چه تشـک
ّ

خدا اسـت. آن چیزهاییی که در دسـت و بال ما اسـت -چـه تشـک

کـه میدهیـم- چیزهاییـی اسـت کـه بـر حسـب محاسـبات مـاّدِی دنیاییـی قابل ذکـر اسـت اّمـا بر حسـب محاسـبات معنـوی و 

الهی قابـل ذکر نیسـت. الحمدهلل همه ی شـماها ایـن مجاهدتهـا را کردیـد، تـاش کردید. الحمـدهلل خدای متعـال به ایـن برادر 

بسـیار عزیزمان -آقای سـلیمانی- هم توفیـق داده. ایشـان بارها، بارهـا، بارها جـان خودشـان را در معرض تهاجم دشـمن قرار 

 هلل؛ و مجاهـدت کرده اند. ان شـاءهللا خـدای متعال به ایشـان اجر بدهـد و تفّضل کند 
ً
داده انـد، در راه خدا، بـرای خدا و مخلصـا

و زندگی ایشـان را بـا سـعادت، و عاقبت ایشـان را با شـهادت قرار بدهـد، البّته نـه حاال. هنوز سـالها جمهوری اسـامی با ایشـان 

کار دارد. اّمـا باالخـره آخرش ان شـاءهللا شـهادت باشـد. ان شـاءهللا مبارکتان باشـد.

  بهشت، پاداش  مجاهدت شماست
   بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران    ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
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روایتی از سخنان رهبر انقالب درباره سردار سلیمانی در جریان 

حضور در منزل خانواده شهید محمدرضا عظیم پور در کرمان

-اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

م انقالب:
ّ

رهبر معظ

حاج قاسم 
شفاعت می کند...



7 دی ماه 1398 روایت

داماد بزرگ خانواده، جواد روح اللهی، که میاندار این 

ضیافت باشکوه شــده، از طرف خانواده شهید از رهبر 

انقاب درخواستی می کند: حاج آقا یک خواسته هم از 

شــما داریم. می خواســتیم یک قولی از شــما بگیریم که إن شاءهللا 

فردای قیامت همه ما را که اینجا هستیم شفاعت کنید. 

آقای خامنه ای میگویند: »ما چه کاره ایم که شما را شفاعت کنیم؟«

و بعد با اشاره به پدر و مادر شهید می گویند: »این خانم باید من و شما 

را شفاعت کند. این آقا و این خانم...«

داماد خانواده می پرد وسط حرف رهبر انقاب و می گوید: نه حاج آقا! 

قول بدهید! امشب باید به ما قول بدهید!

»قول چه؟ آدم قول چیزی را که ندارد، نمی دهد که!«

داماد پافشاری می کند: آقا! ما قول می خواهیم! رهبر انقاب با جدیت 

و قدری تحکم می گویند:

»این را شــما گوش کن! این را از من بشــنو! اولین کســانی که در این 

مجموعه ما، به حســب قاعده، حق شــفاعت دارند، این شــهیدها 

هستند و امثال این شهیدها. دوم، پدر و مادر شهدا هستند، این آقا و 

این خانم؛ و شماها هستید. اگر نوبت شفاعت به آدمها برسد - که در 

ردیف شما نیستند - آن وقت به کسان زیادی ممکن است برسد؛ که 

ممکن است ما جزو آنها باشیم، ممکن است نباشیم. ما سعادتمان 

به این است و آرزویمان به این است مشمول شفاعت خوبانی از قبیل 

این شهدا و امثال اینها باشیم.«

 بعد رهبر انقاب خم می شــوند و با نگاهی به حاج قاسم سلیمانی 

می گویند: »این آقای حاج قاسم هم از آنهاییی ست که شفاعت می کند 

إن شاء هللا.«

حاج قاسم سلیمانی ســر پایین می اندازد و با دو دست صورتش را 

 انتظار چنین تعریفی را از رهبر انقاب 
ً
می پوشاند. معلوم است اصا

نداشته!

 از 
ً
داماد خانواده، خمیر را سریع به تنور داغ می چسباند: پس ما حتما

حاج قاسم قول شفاعت می گیریم!

» بله! از ایشان قول بگیرید، به شرطی که زیر قولشان نزنند!«

 همه می خندند، همه به جز سردار سلیمانی که خجالت زده سر به زیر 

انداخته.

»چون امکانات ایشان، امکانات قول دادن و شفاعت کردنشان، اآلن 

خیلی خوب است. اگر همین را بتوانند نگه بدارند، مثل همین چهل، 

پنجاه سالی که نگه داشته اند؛ خیلی خوب است.«

داماد خانواده از سردار محبوب القلوب شهرشان می گوید: ما سرباز 

کوچک سردار بوده و هستیم؛ همیشه هم افتخارمان این بوده که در 

خدمتشان بوده ایم.

رهبر انقــاب از هنــر حاج قاســم در حفظ تقــوا و روحیــه مجاهدت 

می گویند: »این هم یک هنری ست که ایشان دارند. بعضی ها اشتباه 

می کنند؛ خیال می کنند وقتی که اوضاع از حالت جنگ و بحرانی خارج 

شد، و وقت سازندگی شد، و وقت نمیدانم پیشرفت و توسعه شد؛ آن 

وقت دیگر آدم باید خودش را رها کند! در حالی که نه؛ تقوا را گفته اند که 

از اول تا آخر نگه دارید. زاِد تقوا برای آخرت است. باید نگهش دارید تا 

آخرت بماند.

 بعضی ها خیال می کنند که در دوره پیشرفت و سازندگی و توسعه و 

نمی دانم فان و فان، دیگر باید آن قید و بندهاییی که اول کار داشت 

را رها کنند. نفهمیدند که هر آنی که عوض می شود، تکلیف ها عوض 

می شود، نوع مجاهدت عوض می شــود؛ اما روحیه ی مجاهدتی که 

آن روز بوده، آن نباید عوض بشود. روحیه ی مجاهدت اگر عوض شد، 

آدم می شود مثل آدمهاییی که وقتی جنگ بود، در خانه هایشان پای 

تلویزیون نشسته بودند فیلم خارجی تماشا می کردند!«

 لحظاتی سکوت می شود و جمعیت حاضر به فکر می روند. 

محدثه روح اللهی که اشِک چشمانش تمامی ندارد، از سکوت بهره 

می گیرد و می گوید: آقا ببخشید! میشود چفیه تان را به من بدهید؟

»بله.«

خواهر شــهید عظیم پور می گویــد: حــاج آقا یک دعاییــی هم برای 

دخترهایمان بکنید.

»خدا إن شاءهللا هم در امتحانات موفقشــان بدارد؛ هم همه شان را 

شوهرهای خوب بدهد.«

 با این دعا، لبخند به لب همه می نشیند.

صحبتمان که به دیدار می کشــد، هرکس خاطره ای تعریف می کند. 

جواد روح اللهی می گوید:

- بعد از آن دیدار، حاج قاسم سلیمانی را ندیدم تا چند ماه بعدش که 

ماه رمضان شد. حاج قاسم هر سال ماه رمضان، یک روز به بچه های 

جبهه و جنگ، افطاری می دهد. 

آن سال وقتی برای افطاری رفتم خانه شان، همان جلوي در، از حاجی 

قول شــفاعت خواســتم. حاجی کتمان کرد و می خواست دست به 

سرم کند، که گفتم: حاجی! وهللا اگر قول ندهی، داد میزنم و به همه 

مهمان ها می گویم آقا درباره تو چه گفتند!

حاج قاسم که دید اگر قول ندهد، اوضاع ناجور میشود؛ گفت: باشد، 

قول میدهم؛ فقط صدایش را درنیاور!
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تــش درمیانه آ 
آخرین و تنها گفتگوی اختصاصی  با سردار  شهید حاج قاسم سلیمانی؛ مهر ماه ۱۳۹۸

   مدتها بود که حرف نزده بودی. حرف زدن هم الزم نداشت، آنچه گفتنی بود را در میدان عمل، هر از گاهی به عالم و آدم »نشان« 

می دادی. لبنان، سوریه و عراق، طی بیست سال، -همین بیست سالی که حرف نزده بودی-، محملی شدند تا بدانیم قاسم 

سلیمانی مرد عمل است، مرد آراِم افسانه های واقعی. اما این بار، نمی دانم، شاید برای اینکه روز رفتنت نزدیک شده بود، 

موافقت کردی. موافقت کردی با نشستن و حرف زدن و روایت کردن، تا آخرین گفتنی ها را بگوییی، تا ناگفته نماند روایت جمال و جالل حاج 

رضوان، و مرثیه ی حماسه آسای سی و سه روز تخفیف اسرائیل از جنوب لبنان؛ هرچند رندانه عبور کردی از آنچه دوست داشتیم بدانیم از 

خودت، از سرداری ات، از حماسه هایت؛ گفتن از خود، خط قرمزت بود، که:

هر زمان کز خود گذشتی واصلی کوشش بی جا مکن در راه وصل  

متنی که می خوانید آخرین مصاحبه  تفصیلی و رسمی سردار بااخالص و شجاع، حاج قاسم سلیمانی است که جنگ سی و سه روزه را از زبان 

شاهد شهیِد ابتدا تا انتهای آن روایت می کند. کلمات آن کلمه ی طیبه ی الهی را حاال با ولع و دقت بیشتری می خوانیم، او رفته و ما مانده ایم، 

دل خوش به همین یادگارهای او. سالم خدا و مالئک و اولیائش بر جان پاک و دورپرواز او.
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  در طول مدت به دلیل تعویضات و تغییراتی که انجام گرفت، 
ً
و بعدا

حتی به حضور نیروهــای ذخیره و احتیــاط و گارد ملی هم کشــیده 

 می توان گفت که بیش از ۶۰ درصد ارتش آمریکا 
ً
شــد. یعنی تقریبا

اعم از نیروهای داخلی تا نیروهای بیرونی، وارد منطقه ی ما شدند. 

بنابراین یک حضور بسیار حجیم در ُبعد کّمی اتفاق افتاد که فقط 

در عراق بالغ بر ۱5۰ هزار سرباز وجود داشت و بیش از ۳۰ هزار نیروی 

آمریکاییی در افغانستان بودند. این غیر از نیروی متحدین بود که در 

افغانستان قریب به ۱5 هزار نفر بودند. بنابراین یک نیروی ۲۰۰ هزار 

نفره ی آموزش دیده ی متخصص در منطقه ی ما، در کنار فلسطین 

 یک فرصت هاییــی را برای رژیم 
ً
حضور داشــت. این حضور طبیعتا

صهیونیستی ایجاد می کرد؛ یعنی حضور آمریکا در عراق، مانع تحرک 

سوری ها در سوریه بود، تهدیدی علیه دولت سوریه هم محسوب 

می شد، تهدیدی علیه ایران هم محسوب می شد. بنابراین شما اگر 

به جغرافیای عراق در هنگام جنگ سال ۲۰۰۶ )جنگ ۳۳روزه( نگاه 

کنید، می بینید در عراق که حلقه ی اتصال کشور محور و کشور مادر 

مقاومت است، آمریکا یک حائل قریب به ۲۰۰ هزار نفره از نیروهای 

مسلح خود با صدها فروند هواپیما و هلی کوپتر به 

اضافه ی هزاران دستگاه زرهی ایجاد کرد.

 این حضور نظامی آمریکا در منطقه به رژیم 
ً
طبیعتا

صهیونیســتی فرصتی را می داد که از این موضوع 

بهره برداری کند و اقدامــی را انجام بدهد؛ به این 

معنا که این هیمنه، در ترساندن ایران و در توقف 

و ترساندن سوریه اثر دارد و بنابراین نباید این دو 

نظام، اقدامی را انجام بدهند. رژیم صهیونیستی بر 

 با توجه به دولتی که در 
ً
مبنای این تصور، خصوصا

آمریکا بر سر کار بود - یعنی دولت بوش که دولت 

تندمزاج و سریع التصمیمی بود و همچنین تیمی 

که در کاخ ســفید حاکم بود و با رژیم صهیونیستی 

همراه بــود - فرصــت را مناســب می دیــد برای 

اینکه چنین اقدام جنگی را انجام بدهد. بنابراین 

ریشه ی اصلی وقوع این جنگ در بهره برداری رژیم 

صهیونیســتی از حضور نظامی آمریــکا در منطقه 

و بهره گیــری از ســقوط صــدام و پیــروزی اولیه ی 

آمریکا در افغانستان و ایجاد رعب سنگینی است 

که آمریکا در منطقه ایجــاد کرده بود؛ به طوری که 

آمریکا حجم وسیعی از گرو ه های سیاسی منطقه و 

بحث را می خواهیم با بررسی زمینه های وقوع جنگ ۳۳روزه 

 پنج سال از 
ً
آغاز کنیم. این جنگ زمانی به وقوع پیوســت که حدودا

حضــور نظامــی آمریــکا در منطقه و اقــدام این کشــور در اشــغال 

افغانستان و عراق می گذشــت و آمریکا در عراق هم با ناکامی های 

عدیده ای دست وپنجه نرم می کرد و به همین دلیل، اجرا و تحقق طرح 

خاورمیانه ی جدید آمریکا با مشکالت متعددی مواجه شده بود. اما 

به یک باره دیدیم که جناح بازی عوض شد و لبنان به عنوان زمین بازی 

اجرای این طرح انتخاب شد و جنگ ۳۳روزه رقم خورد. چرا این اتفاق 

افتاد؟

بســم هللا الرحمن الرحیم. ایام ســوگواری سرور و ســاالر شهیدان 

حسین بن علی ؟ع؟ را خدمت شما تســلیت می گویم. در مسئله ی 

جنگ ۳۳روزه یک عوامل پنهانی وجود داشت که درواقع عوامل 

واقعی جنگ بود و یــک عوامــل ظاهر و آشــکاری وجود داشــت 

که بهانه ی آن اهداف پنهانی بــود. البته ما اطاعاتی نســبت به 

آمادگی های رژیم صهیونیستی داشتیم اما اطاعاتی نسبت به اینکه 

دشــمن می خواهد یک هجومی را در یک غافلگیری انجام بدهد، 

نداشتیم. بعد از شروع جنگ، از دو موضوع به این 

جمع بندی رسیدیم که بنا بود جنگی با سرعت و با 

غافلگیری انجام بشود و در آن غافلگیری، حزب هللا 

منهدم بشود. اما جنگ در شرایطی اتفاق افتاد که 

دو اتفاق مهم، یکی مربوط به کل منطقه و دیگری 

مربوط به خود رژیم صهیونیستی وجود داشت. در 

مسئله ی منطقه، آمریکا با توجه به حادثه ی یازده 

سپتامبر به یک توسعه ی فوق العاده ای در حضور 

نیروهای مسلح خودش در منطقه ی ما رسیده بود 

 مشــابه آن، در ُبعد کّمــی فقط در جنگ 
ً
که تقریبا

جهانی دوم وجود داشت و در ُبعد کیفی، حتی در 

آن جنگ هم وجود نداشت.

پــس از حمله ی صدام به کویــت در ســال ۱۹۹۱ و 

متعاقب آن، حملــه ی آمریکا و شکســت صدام، 

یک ته نشین مسلحانه ای در منطقه ی ما به وجود 

آمد که منجر به استقرار نیروهای آمریکاییی شد. اما 

از یازده سپتامبر به این طرف، به دلیل دو هجوم 

ســنگینی که آمریکا داشــت )به افغانستان و به 

 نزدیک به ۴۰ درصد از نیروهای مسلِح 
ً
عراق( تقریبا

 وارد منطقه ی ما شدند 
ً
در خدمت آمریکا مستقیما

وقتی این کشتارها و ضجه ها 
در جنوب لبنان اوج گرفت و 
بمباران هاییی که اوج مستی 

تکنولوژی بود اتفاق افتاد 
به طوری که هر کجا را اراده 

می کردند با دقت تکنولوژی 
می زدند و منهدم می  کردند، 

رایس آن عبارت را به کار 
برد. او ضجه ها و فریادهای 
بچه ها و کودکان مظلوم و 

زنان و انسان های بی گناه را 
در زیر آوارها تشبیه کرد به 
این عبارت سخیف و گفت 

»این درد زایمان خاورمیانه ی 
جدید است«. بنابراین این 
عبارت ها نشان می داد یک 

طراحی بزرگ وجود دارد.
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دنیا را که مخالف سیاست هایش بودند 

جزو گروه های تروریستی محسوب کرده 

بــود. رژیم صهیونیســتی می خواســت 

از این موضوع بهــره ببرد و فکــر می کرد 

این بهتریــن فرصت بــرای یــک جنگ 

برق آســا اســت. چون این رژیم در سال 

۲۰۰۰ یک شکســت را تجربه کرده بود و از 

لبنان عقب نشــینی و درواقع فــرار کرده 

بود و حــزب هللا او را شکســت داده بود. 

 بــه لبنان  برگردد 
ً
او می خواســت مجددا

اما نه به اشــغال بلکه به انهدام و تغییر 

دموگرافی در جنوب لبنان.

 و  در حین جنگ و 
ً
البته این مســئله بعدا

 با شروع جنگ معلوم شد که اصل 
ً
تقریبا

نیت آن ها تغییر دموگرافی کامل در لبنان 

بوده است؛ یعنی نیروها و یا مردمی که 

در جنــوب لبنان هســتند و یک رابطه  ی 

مذهبی بــا حــزب هللا دارنــد، کوچانده 

بشوند و از لبنان بروند. رژیم می خواست 

ماننــد آن طرحی که بعــد از ســال ۱۹۶۷ 

پیرامون فلســطینی ها در جنــوب لبنان 

اجرا شــد، همان طرح پیرامون مسئله ی 

شــیعه ی لبنــان در جنوب لبنــان اتفاق 

 همان طرح قبلــی که در آن 
ً
بیفتد؛ دقیقا

فلســطینی ها را وادار کردند که از جنوب 

لبنــان خــارج بشــوند و در اردوگاه هــا و 

م های گوناگــون در لبنان و ســوریه  مخیَّ

و دیگر نقاط جهان عرب توزیع بشــوند 

مد نظر بود؛ طرحــی که در نتیجــه ی آن 

حتی یاســر عرفات مجبور شــد مرکزیت 

خود را از لبنان به مغــرب منتقل بکند و 

درواقع رژیم، فرماندهی فلســطینی را از 

لبنان آواره کــرد. همین ذهنیت پیرامون 

شیعه ی لبنان وجود داشت. به این دلیل 

من از توضیح شرایط قبل از جنگ به حین 

جنگ می روم بــرای اینکه ایــن موضوع 

کامل بشود.

دو عبارت مهم، آمریکاییی ها و اسرائیلی ها دارند. در ابتدای شروع جنگ، بوش کلمات خیلی 

سخیفی بیان کرد که چون کلمه ای در شأن خودش است قابل تکرار نیست که من بیان بکنم، 

اما مؤدبانه ترش را رایس گفت. وقتی این کشــتارها و ضجه ها در جنوب لبنــان اوج گرفت و 

بمباران هاییی که اوج مستی تکنولوژی بود اتفاق افتاد به طوری که هر کجا را اراده می کردند با 

دقت تکنولوژی می زدند و منهدم می  کردند، وقتی کشتارهاییی اتفاق می افتاد که کشتار قانا را 

در خودش هضم کرده و حذف کرده بود، رایس آن عبارت را به کار برد. او ضجه ها و فریادهای 

بچه ها و کودکان مظلوم و زنان و انسان های بی گناه را در زیر آوارها تشبیه کرد به این عبارت 

سخیف و گفت »این درد زایمان خاورمیانه ی جدید است«؛ درد زایمان یک حادثه ی بزرگ. 

بنابراین این عبارت ها نشان می داد یک طراحی بزرگ وجود دارد.

اما آن چیزی که به رژیم برمی گشت این بود که رژیم، یک اردوگاه بزرگ را در فلسطین با تعدادی 

کشتی پیش بینی کرده بود؛ اردوگاه برای اینکه هر تعدادی می توانند از مردم لبنان را بگیرند و 

در ابتدا به یک اردوگاهی در داخل فلسطین که تا سقف ۳۰ هزار نفر پیش بینی شده بود منتقل 

بکنند و بعد در این اردوگاه، نفرات را تفکیک کنند، آن هاییی که افراد عادی هستند را منتقل کنند 

به کشورهای دیگر و آن هاییی که از دید آن ها مجرم هستند یا وابستگی سازمانی به حزب هللا 

دارند را دستگیر بکنند. کشتی را هم آماده کرده بودند که آن کوچ را انجام بدهند. لذا جنگ در 

این مرحله برخاف همه ی جنگ ها که خشک و تر را می سوزاند خیلی با دقت تکنولوژی انجام 

گرفت؛ یعنی آن ها یک طایفه را مورد حمله ی خود قرار دادند؛ اول ســعی کردند حزب هللا را 

  توسعه اش دادند به کل طایفه ی شیعه در جنوب لبنان تا بتوانند این 
ً
هدف بگیرند اما بعدا

 خــود آن ها اعتراف کردند به این 
ً
تغییر دموگرافی را به طور کامــل در جنوب اجرا کنند. بعدا

موضوع که قصد این کار را داشــتند. یعنی ابتدا اولمرت گفت و بعد هــم وزیر دفاع و رئیس 

ستاد ارتش گفتند که ما قصد داشتیم این جنگ را در یک حالت غافلگیرانه انجام بدهیم که آن 

غافلگیری اگر اتفاق می افتاد باید عمده ی کادر حزب هللا در یک هجوم هواییی گسترده از بین 

می رفت و بالغ بر ۳۰ درصد سازمان حزب هللا در مرحله ی اول، آسیب جدی می دید. آن ها در 

مراحل بعدی به دنبال انهدام قطعی بودند.

بنابراین این جنگ که طراحی شــده بود، متفاوت با همه ی جنگ های گذشته بود و مسیری 

که طی می کرد، مسیر جنگ با یک سازمان مثل حزب هللا نبود، بلکه مسیر و هدف آن، جنگ 

برای ریشــه کنی یک طایفه در لبنان و کوچاندن این طایفه از لبنان به مناطق دیگر بود. به 

عبارت دیگر، پیروزی دشمن باید این نتیجه را برای او به بار می آورد: »خاصی از حزب هللا برای 

همیشه« و شرط خاصی از حزب هللا، خاصی از بخش مهمی از مردم لبنان بود که در مناطق 

مهمی نه فقط در جنوب بلکه در بخش بقاع و در شمال لبنان زندگی می کردند.

نکته ی دیگری که باید به آن توجه خیلی جدی بشود، تمایل کشورهای عربی در حمایت از 

اسرائیل در چنین جنگی، و رضایت آن ها در ریشــه کنی حزب هللا یا طایفه ی شیعه از جنوب 

لبنان بود. رژیم صهیونیستی در عالی ترین سطح خودش یعنی اولمرت رئیس این رژیم، این 

مسئله را اعام کرد و گفت برای اولین بار کشورهای عربی، اسرائیل را در جنگ علیه یک سازمان 

عربی حمایت کردند؛ البته منظور او از کشــورهای عربی همه ی آن ها نبودند بلکه منظور او 
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 مصر را 
ً
بیشتر بر حوزه ی خلیج فارس و در رأس آن ها رژیم آل سعود متمرکز بود؛ البته طبیعتا

هم شامل می شد اما می توانستیم در آن مقطع استثنائاتی قائل بشویم. عراق فاقد حاکمیت 

بود و حاکم آن روز عراق یک حاکم نظامی آمریکاییی بود. بنابراین عراق حاکمیتش در دست 

آمریکاییی ها بود. دولت سوریه هم به دلیل مرگ مرحوم حافظ اسد دولت جوانی بود که تازه 

شروع به کار کرده بود. به هرحال برای اولین بار اکثر کشورهای عربی در جنگ علیه یک سازمان 

عربی، اسرائیل را در این جنگ حمایت کردند. این یک واقعیت مهم و جدی بود که اولمرت 

بیان کرد.

بنابراین ما باید سه منظور را در اهداف پنهان جنگ ۳۳روزه مدنظر قرار بدهیم؛ اول، فرصت 

حضور آمریکا و حاکمیت آمریکا در عراق و ایجاد رعب و وحشــتی کــه آمریکا در منطقه در اثر 

حضور گســترده ی خود ایجاد کرده بود. دوم، آمادگی کشورهای عربی و اعام پنهان همکاری  

کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی برای ریشــه کنی حزب هللا و تغییر دموگرافی در جنوب 

لبنان؛ و سوم، اهداف خود رژیم برای بهره گیری از این فرصت جهت خاص شدن از حزب هللا 

برای همیشه.

دالیل پنهان این جنگ را به خوبی تشریح کردید. دالیل آشکار و بهانه ی آغاز این جنگ چه 

بود؟

مسئله این بود که حزب هللا به مردم لبنان 

متعهد شده بود که جوانان زندانی و اسیر 

لبنانــی را از چنــگال رژیم صهیونیســتی 

آزاد بکند. غیــر از حــزب هللا هیچ قدرتی 

که بتواند این تعهد را عملی بکند وجود 

نداشت. سّید در یک بیانی این را وعده 

 ماننــد آنچــه در گذشــته 
ً
داد کــه حتمــا

اتفاق افتاد، نســبت به آزاد کردن اسرای 

لبنانی از دست رژیم صهیونیستی عمل 

می کند. مردم لبنــان اعم از آن اســراییی 

که دروزی بودند یا اســراییی که مسلمان 

بودند یا اسراییی که مسیحی بودند، امید 

و پناهگاهی جز حزب هللا نداشتند، امروز 

هم ندارند؛ یعنی در هر حادثه ای، تکیه گاه 

نمی دانم چه اسمی برای 
او بگذارم؛ آیا این کلمه 

را که امروز مرسوم شده 
است، یعنی »سردار« 
را درباره ی او بگویم؟ 

امروز در کشور ما کلمه ی 
»سردار« و »امیر« عرف 

شده است اما شهید عماد 
مغنیه، فراتر از این کلمه 
 یک سردار 

ً
بود؛ او حقیقتا

به معنای واقعی بود؛ یک 
سرداری که شاید بتوانم 

بگویم شبیه ترین صفات 
را در صحنه ی جنگ به 

مالک اشتر داشت. من 
در شهادت او همان حالی 
را که در آقا امیرالمؤمنین 

؟ع؟ هنگام شهادت مالک 
حادث شد، نسبت به 

مقاومت می دیدم.


توضیح عکس
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اصلی ملت لبنان برای دفاع در برابر این حکومت وحشی، حزب هللا 

 
ً
 تکیه گاهی جز حزب هللا وجود نداشت و ثانیا

ً
است. آن روز هم اوال

حزب هللا راهی نداشت جز اینکه یک اقدامی بکند تا بتواند در اثر 

 
ً
آن، یک تبادل را انجــام بدهد؛ کمااینکه رژیم صهیونیســتی اصا

دیپلماسی نمی فهمد. زبان او با همه ی اطراف، زبان زور است و غیر 

از زبان قدرت در مقابل خودش زبان دیگری را خیلی متوجه نیست 

عراب هم 
َ
و برایش محلی از ِاعراب هم ندارد کمااینکه در مقابــل ا

این گونه بود. بنابراین حزب هللا برای اینکه بتواند به وعده ی خودش 

یا انتظار مردم لبنان یک جواب مثبتی بدهد، راهی جز این نداشت. 

این تنها راه ممکن بود و غیر از این راه دیگری نبود. در تبادالت قبلی، 

  نوجوان بودند را آزاد 
ً
اسرائیل حاضر نشده بود اسرای اصلی که بعضا

بکند؛ نوجوان هاییی که دوره ی طوالنی در زندان به سر برده بودند 

و به سنین جوانی یا میان سالی رسیده بودند. حزب هللا درواقع این 

وعده را داد که آن ها را آزاد کند اما در آن تبادل اولیه که انجام گرفت، 

این هدف محقق نشد یا اســرائیل قبول نکرد این زندانی ها را آزاد 

بکند. لذا حزب هللا برای تحقق این وعده ی خود به مردم لبنان، اقدام 

عملیاتی انجام داد که در اثر این عملیات، بتواند آن تبادل را انجام 

بدهد که بعد هم موفق شد.

بر این مبنا یــک عملیات ویژه ای صــورت گرفت 

که فرمانده آن شهید عماد مغنیه بود. نمی دانم 

چه اسمی برای او بگذارم؛ آیا این کلمه را که امروز 

مرسوم شــده اســت، یعنی »ســردار« را درباره ی 

او بگویم؟ امروز در کشــور ما کلمه ی »ســردار« و 

»امیر« عرف شــده است اما شــهید عماد مغنیه، 

 یک ســردار به 
ً
فراتر از ایــن کلمه بــود؛ او حقیقتا

معنای واقعی بود؛ یک سرداری که شاید بتوانم 

بگویم شــبیه ترین صفات را در صحنــه ی جنگ 

به مالک اشتر داشــت. من در شــهادت او همان 

حالی را که در آقا امیرالمؤمنین؟ع؟ هنگام شهادت 

مالک حادث شد، نسبت به مقاومت می دیدم. 

در شــهادت مالــک، یــک حالــت حــزن و اندوه 

فوق العــاده ای، امام؟ع؟ را گرفــت و به تعبیری در 

باالی منبر گریست و فرمود: »ما مالک لو کان من 

جبل لکان فندا، و لو کان من حجر لکان صلدا، أما و 

هللا لیهّدّن موتک عالما و لیفرحّن عالما، على مثل 

مالک فلتبک البواکى، و هل مرجّو کمالک، و هل 

موجود کمالک، و هل قامت الّنساء عن مثل مالک«؛ چه مالکی! که 

اگر کوه بود کوهى عظیم و بزرگ بود، و اگر سنگ بود سنگى سخت 

بود، آگاه باشید که به خدا سوگند، مرگ تو اى مالک، جهانى را ویران 

و جهانى را شاد مى ســازد. بر مردى مانند مالک باید گریه کنندگان 

بگریند، آیا یاورى مانند مالک دیده می شود، آیا مانند مالک کسى 

هست، آیا زنان از نزد طفلى برمى خیزند که مانند مالک شود. این 

جمله ی امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ خیلی مهم بود که فرمــود مثال مالک 

برای من، مثل وجود من برای رسول اهلل؟ص؟ بود. در مسئله ی عماد 

همین حال بود؛ یعنی عماد نسبت به مقاومت یک چنین توصیفی 

داشــت که من عرض کردم. اگر بخواهم از ایــن عرف های متداول 

موجود خودمان عبور بکنم باید تشــبیه بکنم به همان جمله ی 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ پیرامون مالک که فرمود زن ها باید بزایند تا  کسی 

مانند مالک در دنیا زائیده شود. عماد یک چنین شخصیتی داشت.

او همان طــور کــه اداره ی خیلــی از صحنه های ســخت را بــر عهده 

داشــت، مدیریت این عملیات ویژه را هم عهده دار بود و خودش 

از نزدیک نظارت و مدیریت کرد. عملیات او موفق شد و توانست 

در داخل ســرزمین فلسطین اشــغالی، یک ماشــین نظامی رژیم 

صهیونیســتی را مورد حمله قرار بدهد و دو نفــر را از داخــل آن که 

زخمی شده بودند، به اسارت بگیرد. من به ماقبل 

عملیات کار ندارم؛ این عملیات، عملیات یک روزه  

نبود بلکــه عملیات چندماهــه ای بود کــه رژیم، 

تحت نظر گرفته شــد و بر مبنــای یک تدبیری که 

سید مقاومت جناب سیدحسن نصراهلل به عنوان 

فرماندهی کل مقاومــت در لبنان کرده بود، مدیر 

این صحنــه که مســئول جهادی حــزب هللا، عماد 

مغنیه ؟هر؟ بود، اقداماتی بــرای آمادگی قبل از این 

عملیات انجام داد که خیلی مهم بــود و چون جزو 

بحث ما هم نیســت االن خیلی ضرورت ندارد به 

آن بپردازیم. اما این عملیات، چهار عملیات بود 

نه یک عملیات؛ چهار عملیات مجزای ویژه بود. 

یکی، اصل طراحی این عملیات بــود؛ دوم، موقع 

و زمان حمله بود؛ سوم، عبور از ســیم خاردارهای 

خیلی متراکم و بلند و وســیع رژیم صهیونیستی و 

رسیدن به محل عملیات بود؛ چون عملیات فقط 

زدن نبود کــه انهدامی صورت بگیــرد، باید عبور 

هم صورت می گرفت و می رفت آن طرف و اســرا را 

رژیم صهیونیستی در 
سال 2۰۰۰ یک شکست را 
تجربه کرده بود و از لبنان 

عقب نشینی و درواقع 
فرار کرده بود و حزب هللا 
او را شکست داده بود. او 

 به 
ً
می خواست مجددا

لبنان برگردد اما نه به اشغال 
بلکه به انهدام و تغییر 

دموگرافی در جنوب لبنان؛ 
یعنی نیروها و یا مردمی که 

در جنوب لبنان هستند و یک 
رابطه  ی مذهبی با حزب هللا 

دارند، کوچانده بشوند و از 
لبنان بروند.
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می آورد. لذا هر مأموریتی باید با دقتی صورت می گرفت که نفرات 

داخل نفربر کشته نشــوند. چهارم هم اینکه باید به سرعت انجام 

می شد و این سرعت به ربع ساعت و نیم ساعت نبود بلکه به دقایق 

و ثانیه ها بود. باید به سرعت اسرا را به نقطه ی امن می بردند قبل از 

 فاصله ی دشمن با نقطه ی عملیات در 
ً
اینکه دشمن برسد. معموال

رویاروییی زمینی چند دقیقه است، در نبرد هواییی که خیلی سریع تر 

است و دشــمن ســریع می رســد. لذا قبل از عملیات با دقت مورد 

بررســی قرار گرفت. یکی از ویژگی های عماد مغنیه ؟هر؟ توجهش به 

 خودش از 
ً
ظرافت ها و ریزه  کاری های دقیق بود. لــذا او چون عموما

نزدیک مدیریت می کرد، طراحی هم به عهده ی خودش بود، اجرا 

هم به عهده ی خودش بود؛ و عماد موفق شد.

جنگ با این بهانه آغاز شد و یورش سنگینی به مواضع حزب هللا 

صورت گرفت. واکنش حزب هللا لبنان در ساعات و روزهای اولیه به 

 با توجه به اینکه اسرائیل، بهانه ی آغاز این 
ً
چه شکل بود؟ مخصوصا

 
ً
حمله ی وحشــیانه را اســیرگیری حزب هللا لبنان عنوان کرد، قاعدتا

فشار روانی ایجاد شده بود.

باید به دو نکته اشاره کنیم. حزب هللا ازآنجاییی که یک پیوستگی و 

یک دشمنی غیر قابل سازش با اسرائیل دارد، یعنی از نظر حزب هللا 

و از منظر اعتقادی و منطق سیاسی، اسرائیل غیر قابل سازش است 

و از نظر دشــمن هم، مســئله ی قبول حزب هللا، غیرممکن است، 

بنابراین این دشمنی یک دشمنی مستمری اســت؛ لذا حزب هللا 

پیوسته در یک آمادگی برای دفاع بود؛ این نکته ی اول.

حزب هللا خالی الذهن و در یک عدم آمادگی به سر نمی برد؛ آماده 

بود و آمادگی او ربطی به این عملیات نداشت. البته این عملیات 

آمادگی و هوشــیاری را در ابعاد دیگری افزایش داد، امــا آمادگی در 

ُبعد نیروهای رزمنده و وسایل و امکانات، از قبل مهیا بود. حاال هم 

همین طور است؛ یعنی حزب هللا همیشه در یک آمادگی صددرصد 

به ســر می برد. آمادگی حزب هللا مثل دیگر آمادگی ها نیســت که 

 ابتدا 
ً
 اول، آمادگی زرد اعام می کنند، بعد آمادگی قرمز؛ یا مثا

ً
مثا

آمادگی ســی درصد، بعد هفتاد درصد و در نهایت صد درصد؛ نه، 

حزب هللا پیوسته در یک آمادگی صددرصد به ســر می برد. آن روز 

هم در آمادگی صددرصد بود، امروز هم در آمادگی صددرصد است؛ 

منتها کیفیت این آمادگی به دلیل امکانات، در هر دوره ای متفاوت 

است.

هر اقدامــی که حــزب هللا می خواهد انجام بدهد، قبــل از آن ابتدا 

تمهیدات امنیتی را انجام می دهد و بعد اقدام می  کند. لذا حزب هللا 

وقتی تصمیم به اجرای عملیات اســیر گرفتن این دو ســرباز رژیم 
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صهیونیســتی برای آن مبادله ی مهم و سرنوشت ســاز گرفت، اول 

یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگــی دارای دو وضعیت 

بود: آمادگی در مقابله و آمادگی در کاهش خسارت. در تمام دوره ای 

که رژیم صهیونیســتی در آغاز جنــگ ۳۳روزه اجــرای عملیات کرد 

 در ســاعات و روز اول و روزهــای اول، او اهداف موجود در 
ً
خصوصا

بانک اطاعاتی از قبل آماده ی خود را هدف قرار داد. رژیم، همه ی 

آن بانک اطاعاتی که از قبل آماده کرده بود را به نیروی هواییی خود 

واگذار کرد و نیروی هواییی بر مبنای آن بانک کــه مختصات دقیق 

مکان های متعلق به حزب هللا در آن وجود داشت، وارد عمل شد. 

اما به دلیل تدابیری که حزب هللا انجام داده بود - هم در ُبعد نیروی 

انسانی و هم در ُبعد امکانات – حزب هللا حداقل آسیب را دید و یا 

می توان گفت در لحظات اولیه  هیچ آســیبی ندید. دشــمن بعد از 

ده روز اعام کرد بانک اهداف من تمام شــد، یعنی معنایش این 

بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حــزب هللا وجود دارد را 

منهدم کرده؛ اما بعد معلوم شد که به دلیل اقدامات و ابتکاراتی که 

حزب هللا قبل از شروع عملیات خودش، در پیش بینِی عکس العمل 

دشمن انجام داده بود، همه ی آنچه اسرائیل انجام داده بود، خاف 

تصوراتشان بود

نکته ی دوم اینکه در مسئله ی پیش بینی جنگ و با توجه به سابقه ی 

 این نوع اتفاقات هیچ وقت به یک جنگ 
ً
عکس العمل ها، معموال

 یک عکس العمل یــک روزه ای وجود 
ً
کامل نمی  انجامید. عموما

داشت که با یک شــدتی، مناطق یا نقاطی را رژیم مورد حمله قرار 

می داد و بعد متوقف می کرد. اما در همان لحظات اول این جنگ، 

طراحی شده بود که به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی آن 

طرح کاملی که در خفا می خواســتند انجامش بدهند، آن را یک جا 

 ما 
ّ

به اجرا گذاشــتند. البته االن ما می گوییم »آن طرح در خفا«، َواال

شاید بعد از گذشت دو هفته از آغاز جنگ به صورت اعتقادی - و نه 

 اواخر جنگ بود که به صورت 
ً
اطاعاتی - به این نکته رسیدیم؛ تقریبا

اطاعاتی به این رســیدیم که دشــمن طرحی از قبل آماده داشته و 

می خواسته در غافلگیری کامل این را عمل بکند و بخش اعظمی از 

این فهم ما به دلیل اعام خود دشمن بود. بنابراین جنگ به سرعت 

به یک جنگ کامل تبدیل شد و مثل یک انبار وسیع باروت و مواد 

منفجره ای که با یک فتیله ناگهان منفجر می شــود، جنگ شعله ور 

شد. انگار یک مرتبه همه ی آن طرح به مورد اجرا گذاشته شد و این 

انفجار عظیم که جنگ ۳۳روزه نامیده شد صورت گرفت.

در هنگام وقوع جنگ، جنابعالی کجا بودید؟

من روز اول که حادثه اتفاق افتاد به لبنان برگشــتم؛ چون یک روز 

قبل از آن آنجا بــودم. درواقع اول به ســوریه آمــدم، منتها همه ی 

 تنها راه 
ً
راه ها به ســمت لبنان مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا
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رسمی ورودی که گذرگاه مرزی لبنان به سوریه بود، پیوسته زیر آتش 

هواپیماها بود و هواپیماها لحظه ای آنجا را ترک نمی کردند. تماسی 

داشتیم با دوستانمان از راه خط امن و عماد آمد دنبال من و من را 

از سوریه از یک راه دیگری که یک بخش آن پیاده بود و یک بخشی 

را هم با ماشــین طی کردیم، به لبنــان منتقل کــرد. آن وقت هنوز 

گستره ی اصلی جنگ، تمرکز بر ساختمان های اداری حزب هللا، اکثر 

 نقاطی در مراکز میانی و شمالی بود.
ً
مناطق جنوب و بعضا

 هفته ی اول که سپری شــد، از تهران اصرار داشتند که من به 
ً
تقریبا

تهران بیایم تا درباره ی جنگ توضیح بدهم. من از یــک راه فرعی 

برگشتم. آن وقت رهبر معظم انقاب در مشهد بودند و من خدمت 

ایشان رسیدم برای جلسه ی سران سه قوه و مسئوالن اصلی که عضو 

 در بخش های امنیتی و اطاعاتی 
ً
شورای امنیت ملی بودند و غالبا

حضور داشــتند. در جلسه ی مشــهد، من گزارشــی از حادثه دادم. 

گزارش من گزارش تلخی بود. یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی 

 جنگ متفاوت و تکنولوژیک و دقیقی 
ً
را نشان نمی داد. جنگ کاما

بود. اهداف با دقت انتخاب می شد. ساختمان های دوازده طبقه 

با یک بمب با زمین یکسان می شدند. هدف گیری در بخش های 

روستاییی که فاصله ی یک روستا با روستای دیگر کم بود و روستاها 

چسبیده به هم بودند، برای توپخانه ها کار سختی 

اســت؛ درعین حــال زمانــی کــه هدف جنــگ، از 

حزب هللا به طایفه ی شیعه منتقل شده بود، وضع 

یک روستاییی که شیعه نشین بود با روستای دیگری 

که برادران مسیحی ما بودند یا برادران اهل تسنن 

 متفاوت بود. یعنی یک جا یک نفر با 
ً
بودند کاما

اطمینان نشسته بود و مشغول کشیدن قلیان بود 

و یک جا، چندین هزار گلوله فرود می آمد. من این 

مسائل را در آن جلسه گزارش دادم.

وقت نماز شد و حضرت آقا رفتند برای وضو گرفتن. 

من هم رفتم وضو بگیــرم. آقا وضو گرفته بودند و 

آستین هایشان هنوز باال بود؛ وقتی برمی گشتند 

با دست به من اشــاره کردند که بیا؛ من رفتم. آقا 

فرمودند »شما از گزارشــت چیزی می خواستی به 

من بگوییی؟« عرض کردم نه، فقط می خواســتم 

توضیــح واقــع را بدهــم. آقــا فرمودند: »ایــن را 

فهمیدم. چیز دیگــری نمی خواســتی بگوییی؟« 

عرض کردم نه. نماز خواندیم و برگشتیم به جلسه. 

گزارش من تمام شده بود. آقا شروع به صحبت کردند. چند مطلب 

را فرمودند، از جمله اینکه فرمودند نکاتی که فانی »گفتند پیرامون 

جنگ، همین طور است؛ این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدیدی 

است اما من تصور می کنم این جنگ شــبیه جنگ خندق است.« 

آیات جنگ احزاب یا همان جنگ خنــدق را قرائت کردند و حالت 

مسلمان ها، حالت اصحاب و یاران پیغمبر، حالتی که بر صف آن ها 

حاکم بود را بیان کردند. بعد فرمودند »اما من تصورم این است که 

پیروزی این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود.« من 

 چنین ظنی از نظر نظامی نداشتم. 
ً
در دلم تکان خوردم، چون اصا

یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقا این را نمی فرمودند که نتیجه ی این 

جنگ، پیروزی است. جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود.

در ادامه آقــا دو نکته ی دیگــر فرمودند که خیلــی مهم بود؛ یکی 

فرمودند »من تصورم این اســت که اســرائیل این طــرح را از قبل 

آماده کرده بود و می خواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل 

به اجرا بگذارد و حزب هللا را در غافلگیری نابود کند. عمل حزب هللا 

در گرفتن این دو اســیر، آن غافلگیری را به هــم زد.« خب، من این 

اطاعات را نداشتم، ســید هم این اطاعات را نداشــت، عماد هم 

نداشــت. هیچ کدام این اطاعات را نداشــتیم. من همیشــه این 

اعتقاد را داشتم و به دوستانمان هم گفته ام که در 

این بیست سالی که در محضر آقا بودم، نتیجه ی 

تقوا را و ثمره ی آن را که حکمت می شود و بر زبان 

و بر دل و بر عقل جاری می شود، من در آقا به طور 

کامل دیدم. لذا در هر چیزی که االن ایشــان شبهه 

می کنند، مطمئن می شوم که در انتهای آن، شبهه 

درمی آید و یا بر هر چیزی که یقین می کنند، مطمئن 

می شــوم کــه در آن، [مقصود] به دســت می آید. 

وقتی آقا ایــن نکتــه را فرمودند برای مــن خیلی 

نویدبخش بود؛ چون این حــرف، ســید را خیلی 

 
ً
کمک می کرد و خیالش را راحت می کرد. مخصوصا

اینکه در اواخر جنگ، تعداد شهدا باال رفت و حجم 

انهدام و تخریب هم باال رفت. سّید عبارت هاییی 

بیــان می کــرد کــه مــن را متأثــر می کــرد و مــن 

نمی خواهم آن عبارت ها را بیان بکنم. دیدم این 

بیان آقا خیلی بیان خوبی است برای او که ممکن 

 بگوید چرا حزب هللا 
ً
است کسی شماتت کند و مثا

برای گرفتن دو اسیر، کل شیعه را با خطر مواجه کرد. 

من روز اول که حادثه اتفاق 
افتاد به لبنان برگشتم؛ چون 
یک روز قبل از آن آنجا بودم. 
درواقع اول به سوریه آمدم، 
منتها همه ی راه ها به سمت 
لبنان مورد حمله قرار گرفته 
 تنها راه رسمی 

ً
بود، خصوصا

ورودی که گذرگاه مرزی لبنان 
به سوریه بود، پیوسته زیر 
آتش هواپیماها بود. عماد 

آمد دنبال من و من را از سوریه 
از یک راه دیگری که یک بخش 

آن پیاده بود و یک بخشی را 
هم با ماشین طی کردیم، به 

لبنان منتقل کرد.
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اما بیان این موضوع که حزب هللا با گرفتن دو اسیر، نه تنها خودش را 

بلکه ملت لبنان را از یک نابودی کامل نجات داد، خیلی نویدبخش 

و مهم بود.

یک نکته ی سومی هم فرمودند که جنبه ی معنوی داشت؛ فرمودند 

 
ً
»به این ها بگویید دعای جوشن صغیر بخوانند.« در شیعه عموما

دعای جوشن کبیر معروف اســت و دعای جوشن صغیر حداقل در 

بین عموم مردم – غیر از خواص - معروف نیست. بعد آقا توضیحی 

هم دادند که یعنی ما تصور  دیگری نکنیم در این موضوع که این 

 چیست؛ مثل بعضی ها که می گویند 
ً
دعای جوشن صغیر حاال مثا

 این »حمــد« را بخوان و 
ً
این چهار تا »قل هــوهللا« را بخوان یا مثا

موضوع حل اســت. آقا فرمودند »این دعای جوشن صغیر حالت 

یک انسان مضطر است؛ انسانی که در یک اضطرار شدید است و 

می خواهد با خدا حرف بزند.«

  به سوریه 
ً
من همان شب به تهران آمدم و مجددا

برگشتم. احساس بسیار خوبی داشتم چراکه حامل 

یک پیامی بودم که شاید برای ســید از هر امکان 

  عماد آمد دنبال 
ً
دیگری ارزشــمند تر بود. مجددا

من و از همان راه برگشتیم و رفتم پیش آقاسید و 

موضوع را برای ایشان نقل کردم. شاید هیچ چیزی 

به اندازه ی این کلمات در روحیه ی سید مؤثر نبود. 

 ایشــان یک خصوصیتی دارد کــه ماها تا حاال 
ً
اوال

هیچ کدام به این درجه نرســیده ایم. فکر می کنم 

  درس والیت شناســی را باید برویم پیش 
ً
ما اصا

ایشان یاد بگیریم. او اعتقاد جدی به بیانات رهبر 

معظم انقاب دارد و این ها را یک بیانات الهی و 

غیبی می داند. لذا  به هر بیانی و به هر کلمه ای که 

از ناحیه ی رهبر معظم انقاب صادر شــده باشد، 

اهتمام جدی و توجه اساســی و فوق العاده دارد. 

من به سید توضیح دادم و او هم خیلی خوشحال 

شد. سپس به ســرعت موضوع اول که »نتیجه ی 

این جنگ، همانند پیروزی جنــگ خندق خواهد 

بود؛ و اگرچه ســختی های زیــادی دارد اما پیروزی 

بزرگی حاصل می شود« از قول رهبر معظم انقاب 

در بین همه ی مجاهدین منتشر شد؛ از کسانی که 

در نقاط جلو بودند و درگیر بودند تا افراد در همه ی 

 این تحلیل که »دشمن از قبل یک 
ً
صفوف. ثانیا

طرح حمله داشــته اســت« مبنای اصلی عملیات ســید در توجیه 

افکار عمومی و توجه دادن افکار عمومی به نیت دشــمن شد. در 

موضوع سوم هم مسئله ی دعای جوشن صغیر رایج شد؛ چون این 

دعا مفاهیم خیلی ارزنده ی عرفانی و معنوی و عبودی دارد و شاید 

بتوان گفت جزو بهترین دعاهای مفاتیح اســت. انتشــار این دعا 

وسعت پیدا کرد و تلویزیون المنار به شکل مرتب آن را با یک صوت 

زیبا و حزین پخش می کــرد. حتی در بین مســیحیان هم این دعا را 

می خواندند. چون دعا، دعای الهی است، عرفانی است و متعلق به 

یک طایفه نیست. یعنی هر کسی که عبودیت و تعبد داشته باشد، 

به قدرت الهی و به خداوند سبحان اعتقاد داشته باشد، این دعا در 

او اثر می گذارد؛ لذا این پیام خیلی مؤثر بود و شروعی شد برای یک 

تحرک دیگر و می توان گفت که خون تازه ای در وجود حزب هللا دمید 

تا حزب هللا با یک امید بیشتری و اعتمادبه نفس بیشتری وارد معرکه 

با دشمن شد.

شــما در خالل جنگ، پیــام دیگــری از طرف 

حضــرت آقــا بــه جنــاب سیدحســن نصــرهللا و 

فرماندهان حزب هللا منتقل نکردید؟

من تا پایان جنگ برنگشتم و به طور کامل در این 

۳۳ روز در لبنان مانــدم. بعد از اینکه جنگ تمام 

شد، من به ایران برگشتم و باز در جلسه ی مشابه 

همان جلســه ی مشــهد اما این بار در تهــران، در 

محضر رهبر معظم انقاب که همه ی سران قوا هم 

بودند و مسئولین اصلی حضور داشتند، گزارشی از 

آنچه گذشت که بخشی از آن هم منتشر شده بود، 

منتقل کردم. ضمن اینکه من در لبنان هم که بودم، 

به صورت روزانــه از خط امن گزارشــاتی به تهران 

 در 
ً
می فرستادم و مســئولین به این شــکل، کاما

جریان وضعیت میدانی بودند.

در داخــل ایــران نظــرات پیرامــون نحوه ی 

مواجهه و عکس العمــل جمهوری اســالمی ایران 

چگونه بود؟ آیا در بین مسئوالن، نظرات مخالفی 

هم بود یا همه نسبت به نوع واکنش ما متفق القول 

بودند؟ 

 اختاف نظر و اختاف دیدگاهی 
ً
در آن مقطع اصا

 جنگ متفاوت 
ً
جنگ کامال

و تکنولوژیک و دقیقی بود. 
اهداف با دقت انتخاب 
می شد. ساختمان های 

دوازده طبقه با یک بمب 
با زمین یکسان می شدند. 
هدف گیری در بخش های 
روستاییی که فاصله ی یک 

روستا با روستای دیگر کم بود 
و روستاها چسبیده به هم 
بودند، برای توپخانه ها کار 
سختی است؛ درعین حال 
زمانی که هدف جنگ، از 

حزب هللا به طایفه ی شیعه 
منتقل شده بود، وضع یک 

روستاییی که شیعه نشین بود 
با روستای دیگری که برادران 
مسیحی ما بودند یا برادران 

 
ً
اهل تسنن بودند کامال

متفاوت بود.
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وجود نداشــت. یعنی همه پیرامون حمایت از حزب هللا - اعم از 

حمایت معنوی و مادی یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی و رسانه ای و 

آنچه در چارچوب توان جمهوری اسامی بود - متفق القول بودند. 

بنابراین در داخل نظــام – حداقــل در آن مقطع - کســی تردیدی  

نداشــت. من آنجا هم که بودم، نظرات داخل ایران را می شنیدم 

و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت و به معنای کامل کلمه، 

یک وحدت کاملی در حمایــت از حزب هللا و تاش بــرای پیروزی 

حزب هللا در جمهوری اســامی وجود داشــت. چون مرکز اساســی 

این پشتیبانی، رهبر معظم انقاب بودند، لذا در جهت دادن به این 

موضوع و تشــخیص مصلحت جمهوری اسامی و مصلحت اسام 

و عالم اسامی تردیدی در ایران وجود نداشت. البته االن هم که در 

برخی موضوعات ممکن است تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، 

اما در موضــوع حزب هللا تاکنون ما در همه ی ســطوح وحدت نظر 

داشته ایم.

از ُبعد عملیاتی جنــگ ۳۳روزه کمتر صحبت شــده و یا اینکه 

بیشتر صحبت ها و اطالعات، درباره ی وضعیت رژیم صهیونیستی در 

این جنگ بوده است. خوب است از زبان شما که در 

میدان ایــن نبــرد حضــور و فعالیت داشــته اید، 

جزئیاتی از راهبردهای عملیاتی حــزب هللا لبنان را 

بشنویم.

ببینید، هنوز موضوعاتی پیرامون جنگ ۳۳روزه 

وجود دارد که نمی توان مطرح کرد. حدود ســیزده 

سال از این جنگ می گذرد و هنوز سال های زیادی 

باید بخشــی از اســرار این جنگ و آنچه حزب هللا 

عمل کرد به صورت سّری باقی بماند. اما در رابطه 

با بخش هاییی که می توان بیان کرد و مفید است، 

چند نکته ی مهم و چند خاطره می گویم.

حزب هللا یک اتاق عملیات در قلب ضاحیه داشت 

 پیوسته ســاختمان هاییی در مجاور آن 
ً
که عموما

مورد بمباران قرار می گرفتند و منهدم می شــدند. 

یعنــی در هــر شــبی، دو ســه ســاختمان بــزرگ 

بلندمرتبه ی دوازده سیزده طبقه، کمتر یا بیشتر، 

 با خاک یکسان 
ً
نقش بر زمین می شــدند و کاما

می شدند. این اتاق، اتاق عملیات زیرزمینی نبود 

بلکه یک اتاق عملیــات معمولی بود اما بعضی 

از تجهیزات، اتصاالت و ارتباطات در آن پیش بینی شده بود. یک 

 همه ی مسئوالن اداره ی 
ً
شب که در این اتاق عملیات بودیم و تقریبا

جنگ در آن اتاق عملیــات حضور داشــتند، حدود ســاعت یازده 

شب، بعد از اینکه ساختمان های اطرافمان را زدند و منهدم کردند، 

احساس کردم که یک خطر جدی نسبت به سید وجود دارد و تصمیم 

گرفتم ســید را جابه جا بکنیم. من و عماد با هم مشــورت کردیم، 

سید به ســختی می پذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشود. خارج 

شدن او هم این گونه نبود که از ضاحیه خارج بشود بلکه باید از یک 

ساختمانی که فکر می کردیم دشمن ممکن است به دلیل ترددی 

که در داخل آن وجود دارد به آن حساس شده باشد، به جای دیگری 

منتقل می شد. هواپیماهای ِام کا یعنی هواپیماهای بدون سرنشین 

اسرائیل پیوسته روی آسمان ضاحیه، سه تا سه تا پرواز می کردند و بر 

همه ی رفت وآمدها کنترل دقیق داشتند؛ حتی از یک موتورسیکلتی 

کــه تــردد می کــرد نمی گذشــتند. ســاعت دوازده شــب، ضاحیه 

  انگار در آنجــا، در آن قلــب ضاحیه که مرکز 
ً
ســوت وکور بود و اصا

اصلی حزب هللا بود هیچ کس زندگی نمی کرد. توافق کردیم از این 

نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشویم و منتقل شدیم. فاصله ی 

زیــادی هم بین آن ســاختمان و ســاختمان دیگر 

نبود. وقتی منتقل شدیم به محض اینکه داخل آن 

ساختمان شدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و 

کنار همان ساختمان را زدند. در همان ساختمان 

صبر کردیم، چون در آنجا خط امن داشتیم و نباید 

 ارتباط عماد قطع می شد. 
ً
ارتباط سید و مخصوصا

  بمباران دیگری صورت گرفت و یک پل را 
ً
مجددا

در کنار این ساختمان زدند. احساس می شد که این 

دو بمباران، زدن ســومی هم دارد و ممکن اســت 

به این ساختمان برسد. در آن ساختمان فقط سه 

نفر بودند: من و سید و عماد. لذا تصمیم گرفتیم 

از این ســاختمان هــم بیرون برویم و به ســمت 

ساختمان دیگری رفتیم. آمدیم بیرون، ما سه نفر، 

هیچ خودروییی نداشــتیم، ضاحیه تاریک تاریک 

و در سکوت کامل بود. فقط صدای هواپیماهای 

رژیم باالی سر ضاحیه می آمد. عماد به من و سید 

گفت »شما بنشینید زیر این درخت، از باب اینکه 

از دید محفوظ بشــوید.« اگرچه محفوظ نمی کرد 

چون دوربین هواپیمای ِام کا حرارت بدن انسان را 

تصور دشمن این بود که در 
حجم عملیاتی که انجام داده 
است، توانمندی حزب هللا را 
به صفر یا به حداقل رسانده؛ 
اما در هر مرحله ای که دشمن 
 دیگر از توان 

ً
اعالم می کرد مثال

شلیک موشک حزب هللا 
چیزی باقی نمانده، حزب هللا 

آن روز و روز بعد از آن، چند 
برابر روز قبل موشک شلیک 

می کرد. شلیک کردن موشک 
یک امر ساده ای نبود؛ یعنی 

در یک سرزمینی که از هوا 
با یک توپخانه ی متحرک و 
سنگین هواییی مواجه بود، 

کار بسیار سختی بود.
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از حرارت دیگر اشیاء تفکیک می کرد، لذا آن نقطه غیر قابل مخفی 

کردن بود. وقتی در آن نقطه نشستیم، من یاد قصه ی حضرت مسلم 

افتادم؛ نه برای خودم بلکه برای سید. چراکه سید صاحب اینجا بود. 

عماد رفت، یک ماشــین پیدا کرد، چند دقیقه بیشتر طول نکشید 

 در طراحی. تا 
ً
که به سرعت برگشت. عماد بی نظیر بود؛ مخصوصا

قبل از اینکه ماشین به ما برسد، هواپیمای ِام کا روی ما متمرکز بود. 

ماشین که رسید به ما، ِام کا بر ماشین متمرکز شد. می دانید که ِام کا 

 به تل آویو منتقل می کرد و آن ها این 
ً
اطاعات دوربینش را مستقیما

صحنه را در اتاق عملیاتشان می دیدند. طول کشید تا ما توانستیم 

با رفتن به زیرزمین، به زیرزمین دیگری برویم و بعد، از این خودرو به 

چیز دیگری که االن قابل بیان نیست منتقل بشویم و بتوانیم دشمن 

  به اتاق عملیات 
ً
 ساعت دو نیمه شب مجددا

ً
را گول بزنیم. تقریبا

بعدی رسیدیم.

  در جنگ ها خیلی 
ً
نکته ی مهمی که وجود داشت این بود که معموال

شــتاب وجود دارد. حاال من ۴۰ ســال اســت که کار نظامی امنیتی 

می کنم و این را می فهمم. در جنگ ها خیلی شتاب وجود دارد برای 

اینکه هر امکانی که دارنــد را در همان لحظــات اولیه بروز بدهند. 

حزب هللا در این جنگ، در هر مرحله ای با یک ابزار جدید و یک اقدام 

جدید، دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار می داد. یعنی همه ی 

ابزارهایش را یک مرتبه رو نمی  کرد. لذا سید یک عبارتی داشت که 

این عبارت، دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. سید مرحله به 

مرحله جلو می  رفت: مرحله ی حیفا، مرحله ی بعد از حیفا، مرحله ی 

بعِد بعد از حیفا. این مرحله ها را  همین جور ادامه دادند تا وضعیت 

را به دشــمن تفهیم کنند و در هر مرحله ای هم ســاح جدیدی را رو 

می کردند تا به دشمن ثابت کنند که می توانند دشمن را در آن عمق، 

مورد حمله قرار بدهند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب هللا در 

آن زمان، امــکان ورود به مرحله ی بعدی که مرحلــه ی خطر و قرمز 

بود – مرحله ای که خطرناک تر از آن وجود نداشــت - را دارد؛ یعنی 

در حزب هللا این توانمندی وجود دارد که جنگ را به داخل تل آویو 

بکشــاند. لذا این اقدامات حزب هللا، ضمن اینکه جنبه ی نظامی 

داشت، جنبه ی روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی 

می کرد و در هر مرحله ای دشــمن را در یک نقطــه ی جغرافیاییی از 

سرزمین فلسطین اشــغالی به چالش می کشید و هم از نظر روانی، 

دشمن را دچار یک گیجی سنگین کرده بود.

نکته ی دوم در به کارگیری ابزار نظامی بود. تصور دشمن این بود که 

در حجم عملیاتی که انجام داده است، توانمندی حزب هللا را به صفر 

 
ً
یا به حداقل رسانده؛ اما در هر مرحله ای که دشمن اعام می کرد مثا

دیگر از توان شلیک موشک حزب هللا چیزی باقی نمانده، حزب هللا 

آن روز و روز بعد از آن، چند برابر روز قبل موشــک شــلیک می کرد. 

شلیک کردن موشک یک امر ساده ای نبود؛ یعنی در یک سرزمینی 

که از هوا با یک توپخانه ی متحرک و ســنگین هواییی مواجه بود، 

موشک می خواهد از یک پناهگاه بیاید بیرون و بر روی هدف تنظیم 

شود، روی هدف شــلیک شود، پرتاب کننده اش آسیب نبیند و به 

نقطه ی امن دیگری برگردد؛ کار بسیار سختی بود.

این آمادگی ها در این ســطح بــاال، طی چه زمــان و مراحلی به 

دست آمد؟

ورزیدگــی و زبدگی مجاهدیــن حزب هللا به دلیل تمرینــات دقیق 

و فشــرده ای بود که از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ یعنــی از زمان فــرار رژیم 

صهیونیستی یا شکســت آن در جنوب لبنان شروع شده بود. این 

تمرینات و آمادگی ها الینقطع تا ســال ۲۰۰۶ - به عنوان طرحی که 

حزب هللا پیش بینی کرده بود به نام طرح سیدالشــهدا - اســتمرار 

داشــت. مدیر این طرح و طراح این طرح عماد بود. لذا او چیدمان 

دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکند.
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نکته ی ســوم دربــاره ی تاکتیک حزب هللا اســت. برخــاف دیگر 

جنگ ها که یک خاکریــز مقــدم در آن وجود دارد، ایــن جنگ هیچ 

خاکریز مقدمی نداشــت، هر نقطه اش یک خاکریز بــود، یعنی از 

نقطه ی تماس که تقاطع مرز فلسطین اشغالی با لبنان بود، حداقل 

تا نهر لیطانی، هر نقطه از آنجا اعــم از تپه ها، قریه ها، خانه ها یک 

خط مقدم و یک خاکریز بود؛ نه یک خاکریز معلــوم که در جنگ ها 

متداول است و ما در جنگ خودمان از آن استفاده می کردیم، بلکه 

خاکریزی با تاکتیک ویژه. این تاکتیک حزب هللا مشابه یک میدان 

مین هوشمند گسترده بود که هیچ نقطه ی خالی و امنی در آن وجود 

نداشت. لذا شما اگر به شیوه ی حرکت دشمن نگاه بکنید، می بینید 

دشمن در بعضی از روستاها - روستاهای چسبیده به مرز - از ورود 

به این روستاها عاجز شد و نتوانست وارد این ها بشود؛ از ورود به 

شهرها هم عاجز شد و در نهایت تصمیم گرفت برود از وادی الحجیر 

به ســمت لیطانی بیاید که همان نقطه ی شــکنندگی و شکست 

دشمن بود.

یک نکته ی مهمی کــه در جنگ ۳۳روزه وجود داشــت این بود که 

گاهی یک ضربه ی حزب هللا، مشابه ضربه   ی آقا امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در جنــگ خنــدق در بــه زمیــن زدن عمربن عبدود تأثیــر عجیبی 

می گذاشــت؛ همان ضربــه ای که پیامبــر فرمودند ایــن ضربه ی 

امیرالمؤمنین برتر اســت از همه  ی عبادت جن و انس؛ چرا؟ چون 

ناجی اسام شد. حزب هللا در ضرباتی که طراحی می کرد، بعضی از 

ضرباتش یک مرتبه یک ساختار کامل رژیم را از ُدور خارج می کرد. 

یکی از آن ســاختارها نیروی دریاییی رژیم بود. مســتحضر هستید 

که برای رســیدن به جنوب لبنان، یک راه مواصاتی وجود داشت 

و این راه از حاشیه ی دریای مدیترانه عبور می کرد و به صیدا و صور 

 به خطوط مقــدم جنوبی می رســید. در همــه ی جنگ ها، 
ً
و نهایتا

ناوچه های رژیم صهیونیستی در دریا مستقر می شدند و با توپ های 

دقیق خودشان این جاده را می بستند؛ در این جنگ هم در هفته ی 

اول همین کار را انجام دادند.  آن چیزی که دشمن تصور نمی  کرد و 

حزب هللا او را در غافلگیری قرار داد، مسئله ی موشک های دریاییی 

بود. آن روز برای اولین بار قرار بود موشــک دریاییی مورد آزمایش 

قرار بگیرد. قبل از آن، همه ی موشــک ها مخفی بودند و آزمایشی 

وجود نداشت. عملیات، عملیات سختی بود. باید موشک از یک 

پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج می شــد، با ماشــینی که حامل آن 

بود به یک نقطه ی پرتاب می آمد که مکشوف بود، درحالی که سه 

چهار ناوچه ی اسرائیلی در مقابلش ایستاده بودند. این کار قرار بود 

زمانی انجام بگیرد که سید می خواست صحبت بکند، چون شایعه 

شده بود که سید زخمی شده است و خیلی حالت نگرانی عمومی در 

بین مردم لبنان ایجاد شده بود. توافق سید با عماد این شد که باید 

سید صحبت کند. در آن هفته دشمن یک برتری داشت و ما هنوز کار 

مهمی غیر از عکس العمل موشکی انجام نداده بودیم. این اقدام 

باید صورت می گرفت. چندین مرتبه این موشــک آمد روی سکو 

و خواست شلیک بشــود اما اشکال در شــلیک به وجود آمد. سید 

می خواست در صحبت خودش این را به عنوان یک غافلگیری مهم 

اعام بکند. صحبت سید باید ضبط می شد و بعد منتشر می شد. یک 

اتاق، در کنار اتاقی که سید داشت صحبت می کرد بود که ما آنجا با 

عماد و برادری دیگر نشسته بودیم. ما به انتهای صحبت سید رسیده 

بودیم اما این موشک شلیک نمی شد. سید که می خواست بگوید 

والسام علیکم و رحمةاهلل، به این نقطه که رسید، قبل از اینکه این 

عبارت را بخواهد بیان بکند موشک شــلیک شد. سرعت موشک، 

 به ناوچه اصابت کرد. لذا سید در پایان 
ً
مافوق صوت بود و سریعا

بیان خود مثل یک بیان غیبی که انگار صحنه را می دید، گفت »االن 

در مقابل خودتان می بینید که ناوچه ی اسرائیلی در حال سوختن 

است.« این نوع کام سید با نقطه ی اصابت موشک مصادف بود. 
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حاال خود این هم یک فلسفه ای دارد که از منظرهای عام شاید قابل 

قبول نباشد، اما از باب اینکه خداوند تطبیق داد این بیان را و این 

 اصابت کرد قابل توجه است؛ درحالی که 
ً
ضربه را و این ضربه دقیقا

این ناوچه ها امکانات َجمر دارند و می توانند موشــک را منحرف 

کنند، ضد موشک دارند و می توانند موشــک را بزنند؛ اما موشک 

آمد و اصابت کرد و ناوچه را دو نیم کرد. این اتفاق، خاصی از نیروی 

دریاییی رژیم صهیونیستی بود؛ نیروییی که دیگر تا پایان جنگ دیده 

نشــد و با یک موشــک، تمام نیروی دریاییی رژیم صهیونیستی از 

صحنه خارج شد. 

البته خود ایــن اتفاق که یک رژیم با اصابت یک موشــک، نیروی 

دریاییی اش از صحنه خارج می  شــود، قابل تحلیل است. بحث در 

اینجا، بحث  توان رژیم صهیونیستی است. یعنی معلوم می شود 

که این رژیم هر تعداد ناوچه داشته باشد، این بار با یک موشک، 

بار دیگر با دو موشک و با سه موشک به طور کامل از میدان خارج 

خواهد شد. آن زمان در ُبرد صد کیلومتری از میدان خارج شد، ممکن 

است در مقطع دیگری در ُبرد سیصد کیلومتری از میدان خارج بشود. 

خب این شد یک معجزه و یک پیروزی بســیار بزرگ. مردمی که در 

آن مقطع آواره بودند یا زیر بمباران بودند، در همان حین بمباران، 

فریادهــای »اهلل اکبر«شــان از خوشــحالی بلند شــد. این هم یک 

غافلگیری دیگری بود که حزب هللا انجام داد و معادله را عوض کرد و 

رژیم نتوانست این معادله را جبران بکند تا اینکه درنهایت به سمت 

دشت خیام و به ســمت لیطانی حرکت کرد و در آنجا هم شکست 

خورد.

روزهای بیسیییییــتم تــا بیسییییــت وهفتم و بیست وهشــتم روزهای 

سختی بود؛ من و عماد از هم جدا شدیم، سید در نقطه ی دیگری بود 

و ما شب ها با هم جلسه داشتیم. ما با اصول خاصی خودمان را به 

سید می رساندیم، با ســید ماقات می کردیم و عماد گزارش کامل 

میدان را می  داد؛ تدابیر ســید را هم اخذ می کرد. این روزها روزهای 

 می توان گفت 
ً
بسیار سختی بود؛ خیلی سنگین و سخت بود. تقریبا

جزو ســخت ترین روزهــای این ۳۳ روز بــود. حــاال االن وقت بیان 

بعضی از موضوعات نیست.

عماد یک ابتکار مهم انجام داد که این ابتکار خیلی اثرگذار بود. اگر 

بخواهم اثر این ابتکار را بیان کنم، باید آن را با پیام و وعده ای که آقا 

به سید درباره ی پیروزی در این جنگ داد مقایسه کنم؛ این ابتکار 

که آن اندازه اهمیت داشت، نامه ی مجاهدین در خطوط مقدم یا 

خطوط مواجهه با دشمن در زیر آتش دشمن خطاب به سیدحسن 
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بود. نامه ی عجیبی بود؛ یعنی آن روز وقتی نامه قرائت می شــد، 

عماد که خودش طراح بود با صدای بلند می گریست و من ندیدم 

کســی این نامه را بشــنود و نگرید. از آن مهم تر جواب ســید بود؛ 

یعنی شاید اگر بخواهیم تشبیه بکنیم، شباهت داشت به اشعاری 

که اصحاب امام حسین ؟ع؟ در کربا مقابل دشــمن در دفاع از امام 

حسین ؟ع؟ می خواندند. کام سید به مجاهدین خودش در تقدیر و 

تقدیس ایستادگی آنان، مشابه کام امام حسین؟ع؟ در شب عاشورا 

بود. این دو کام - یعنی نامه ی مجاهدین به سید و جواب سید به 

  
ً
 الهی بود. اصا

ً
آن - هر کدام اثرگذاری بسیار باالییی داشت و واقعا

بیان این نوشته ها اثر فوق العاده ای گذاشت و انرژی بسیار باالییی را 

ایجاد کرد. از روز بیست وهشتم، روند جنگ بالعکس شد. حاال اینجا 

باید یک نکته ای بگویم. ما خیلی از این صحنه ها را در دفاع مقدس 

خودمان دیده بودیم و من همیشــه می گویم که از عوامل بر حق 

بودن خودمان در جنگ، آن روحیاتی بــود که از رزمندگانمان بروز 

می کرد و بیشتر شباهت داشت به حالت ســیر و سلوک و برداشته 

شــدن حجاب ها؛ از ورای حجاب ها و ورای پرده ها سخن می گفتند. 

یک وقت - شاید یک ســال و نیم قبل از عملیات کربای پنج - ما 

در شلمچه بودیم و می خواســتیم آنجا عملیات 

بکنیــم و برای اینکــه دشــمن متوجه ما نشــود، 

نیروهای اطاعــات عملیاتمــان را مســتقر کرده 

بودیم. مقابل ما آب بود و آن روز دو نفر از بچه های 

ما به نام حســین صادقی و اکبر موســاییی پور به 

شناســاییی رفتند اما برنگشــتند. یک برادری ما 

داشــتیم که خیلی عارف بود؛ نوجوان مدرسه ای 

بود، دانش آموز بود اما خیلــی عارف بود. یعنی 

شــاید در عرفان عملی، کم مثل او پیدا می شــد؛ 

به درجه ای رسیده بود که بعضی از اولیا و بزرگان 

 هفتاد هشــتاد 
ً
عرفان، بعــد از مدت طوالنی مثا

سال می رســیدند. من در اهواز بودم که این برادر 

نوجوان ما با بیســیم راکال با من تماس گرفت و 

گفت »بیا اینجا«. من رفتم آنجا. آن برادر ما گفت 

»اکبر موساییی پور و صادقی برنگشــتند.« خیلی 

ناراحت شــدم و گفتــم »ما هنوز شــروع نکردیم، 

دشمن از ما اســیر گرفت و این عملیات لو رفت« 

و با عصبانیت این حــرف را بیان کــردم. من یک 

روز آنجا ماندم و بعد برگشــتم، چراکه جبهه های 

متعددی داشتیم. دو روز بعد دوباره آن برادر ما با من تماس گرفت 

و گفت بیا؛ من هم رفتم. آن برادر ما که اسمش حسین بود، به من 

گفت که فردا اکبر موســاییی پور برمی گردد. به او گفتم حسین! چه 

می گوییی؟ حسین، یک خنده ی خیلی ظریفی آن گوشه ی لبش را باز 

کرد و گفت »حسین پسر غامحسین این را می گوید.« اسم پدرش 

غامحسین بود؛ او هم دبیر خیلی ارزشمندی بود، مادرش هم دبیر 

 به سن نوجوانی 
ً
 واقعا

ً
بود. حسین معلم زاده بود از پدر و مادر. اصا

معلم بود. وقتی اسم »حسین آقا« را می بردند، یک حسین آقا بیشتر 

نداشتیم؛ شاید صدها حسین در آنجا بودند، اما فقط یک »حسین 

آقا« بود. گفتم »حسین! چه شــده؟« گفت »فردا اکبر موساییی پور 

برمی گردد و بعدش صادقی برمی گردد.« گفتم »از کجا می گوییی؟« 

گفت »شما فقط بمانید اینجا.« من ماندم. ما یک دوربین خرگوشی 

داشــتیم که دورش را گونی چیده بودیم و دژ درست کرده بودیم. 

برادرهای اطاعات که پشــت دوربین بودند، نزدیک ساعت یک 

بعدازظهر بود که گفتند یک سیاهی روی آب اســت. من آمدم باال 

دیدم درست است؛ یک سیاهی روی آب خوابیده بود. بچه ها رفتند 

داخل آب و دیدند که اکبر موساییی پور است. روز بعدش هم حسین 

صادقی آمد. عجیب این بود کــه آن آب با همه ی 

تاطماتی که داشــته، این ها را بــه همان نقطه ی 

عزیمتشــان برگردانده بــود. هر دو در آب شــهید 

شــده بودند. خیلــی عجیب بود. من به حســین 

گفتم »حسین! از کجا این را فهمیدی؟« گفت »من 

دیشب اکبر موســاییی پور را در خواب دیدم که به 

من گفت: حسین! ما اسیر نشدیم، ما شهید شدیم. 

من فــردا این ســاعت برمی گــردم و صادقــی روز 

بعدش برمی گردد.« بعد حسین به من جمله ای 

گفت که خیلی مهم اســت. گفــت »می دانی چرا 

اکبر موساییی پور با من حرف زد؟« گفتم نه. گفت 

»اکبر موساییی پور دو تا فضیلت داشت: یکی اینکه 

ازدواج کرده بود، دو اینکه نماز شب او در آب قطع 

نشــد. این فضیلت او بود که او آمد مــن را مطلع 

کرد.«

حسین بعدها شهید شد. من می خواستم به این 

نکته برگردم کــه در آن کــوران حــوادث که خیلی 

ســخت بود، یکی از برادرهای حــزب هللا که اهل 

تدین و تشــرع بود و در جنوب مســئول بــود، در 

در جلسه ی مشهد، من 
گزارشی از حادثه دادم. 

گزارش من گزارش تلخی بود. 
یعنی مشاهدات من افقی از 
پیروزی را نشان نمی داد. آقا 

فرمودند »اما من تصورم این 
است که پیروزی این جنگ، 

همانند پیروزی جنگ خندق 
خواهد بود.« من در دلم تکان 
 چنین ظنی 

ً
خوردم، چون اصال

از نظر نظامی نداشتم. یعنی 
در دلم تمنا کردم کاش آقا این 

را نمی فرمودند که نتیجه ی 
این جنگ، پیروزی است. 

جنگ احزاب، پیروزی بزرگ 
پیامبر بود.
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حالتی که به تعبیر خودش حالت خــواب نبوده گفت »دیدم یک 

بانوییی آمد و یک یا دو بانوی دیگر هم در کنارش بودند. من در عالم 

خواب حس کــردم حضرت زهرا اســت. رفتم به ســمت پاهای 

مبارکشان؛ به ایشان گفتم که ببینید وضع ما را، ببینید ما چه وضعی 

داریم. حضرت فرمودند که درســت می شــود. گفتم نه. من ُمصر 

بودم به پای ایشان بیفتم و اصرار داشتم از ایشان چیزی بگیرم. بعد 

از اصرار کردن، ایشــان فرمودند »درست می شود« و یک دستمال 

از داخل روپوشی که داشتند بیرون آوردند و تکان دادند و فرمودند 

»تمام شد«. یک لحظه بعد یک هلی کوپتر اسرائیلی با موشک زده 

شد و بعد از این، زدن تانک ها شروع شــد.« و زدن تانک ها همان 

نقطه ی شکست رژیم در جنگ بود. از اینجا بود که معادله ی جدید 

رنت در این جنگ رونماییی شد و برای 
ُ

آمد و اولین موشــک های ک

اولین بار تانک های مرکاوای اسرائیلی که تا حاال به این شکل زده 

نشده بودند، منهدم شدند و نزدیک به هفت تانک در یک روز زده 

شد.

چگونه جنگ به پایان رسید؟

آن وقت آقای حمد آل خلیفه که نخست وزیر قطر بود، وزیر خارجه 

بود. او در ســازمان ملل بود و وســاطت می کرد و می آمــد لبنان و 

 
ً
 نقل کــرد و گفت »در آن روزهــا آمریکاییی ها ابدا

ً
می رفت. او بعدا

اجازه نمی دادند بحث توقف جنگ مطرح بشود. من ناامید شدم؛ 

رفتم در خانه ی خودم استراحت کنم که دیدم ناگهان سفیر اسرائیل 

در سازمان ملل سراســیمه آمد دنبال من. با عجله و با نگرانی به 

من گفت که کجا هستی؟ گفتم مگر چیز جدیدی شده؟ گفت برویم 

ســازمان ملل. آمدم دیدم ایــن جان بولتون خبیــث خیلی نگران 

و مضطرب دارد قــدم می زند. هر دو به مــن گفتند االن باید جنگ 

متوقف بشــود. گفتم چرا؟ گفتند اگر جنگ متوقف نشــود، ارتش 

اســرائیل از هم می پاشــد و متاشــی می شــود.« لذا اسرائیلی ها 

همه ی شروط قبلی خودشان را نادیده گرفتند و از آن ها عبور کردند 

و مجبور شدند شروط حزب هللا را قبول بکنند و آتش بس را بپذیرند 

و این پیروزی بسیار بزرگ برای حزب هللا رقم خورد؛ نه تنها پیروزی 

حاصل شــد بلکه این اتفاق، نقطه ی پایانی شــد بر تصور هجوم 

رژیم صهیونیســتی به لبنان که این تا به امروز هم ادامه پیدا کرده 

است؛ یعنی نه تنها حزب هللا بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی به 

لبنان اثرگذار شد بلکه بر تصور رژیم صهیونیستی برای هر هجومی 

اثرگذار شــد. من عرض می کنم بعد از جنــگ ۳۳روزه، راهبرد رژیم 

صهیونیســتی، از اســتراتژی بن گوریون در جنگ پیش دســتانه و 

هجومی، آرام آرام به اســتراتژی دفاعی تبدیل شــد. شما دیدید در 

این اتفاقی که چند هفتــه ی قبل افتــاد و حزب هللا بــرای انتقام از 

دو شــهیدش، تهدید کرد که رژیم صهیونیســتی را هدف می گیرد و 

می زند، اسرائیلی ها به فاصله ی سه تا پنج کیلومتر از نطقه ی صفر 

مرزی به عمق فرار کردند؛ به طوری که خبرنگار المیادین به آن طرف 

ســیم خاردار رفت و گفت من از فلسطین اشــغالی به شما گزارش 

می دهم. این اثر جنگ ۳۳روزه است.

در حال و هوای بزرگداشــت دفاع مقدس هســتیم. فرهنگ و 

ادبیات دفاع  مقدس، چگونه به جبهه ی مقاومت در منطقه پیوند 

خورده و استمرار یافته است؟

شــما اگر به ســیر حوادث در تاریخ اســام نگاه بکنیــد، می بینید 

امیرالمؤمنین ؟ع؟ به رسول اهلل ؟ص؟ اقتدا کرد. وقتی امیرالمؤمنین 

؟ع؟ موعظه می  کند، وقتی نامه می نویسد، وقتی خطبه می خواند، 

مبنا و مصــداق اساســی او، زمان پیامبــر، عمل پیامبر و ســیره ی 

پیامبــر؟ص؟ اســت. امــام مجتبــی؟ع؟ و سیدالشــهدا؟ع؟ وقتــی 

می خواســتند به کســی اقتدا کنند و ســیره ی او را مبنا قرار بدهند، 

خود امیرالمومنین؟ع؟ را به عنوان یک شاهد عینی و نزدیک تر که 

سیره ی رسول اهلل؟ص؟ را به صورت عملی بیان کرده بود و پیاده کرده 

بود، مبنا قرار می دادنــد. دفاع مقدس ما هم از این جنس اســت؛ 

یعنی نســبت به همه ی دفاع های مقدس دیگری که وجــود دارد 

یک حالت مــادر دارد، محوریت و قدســیت دارد. در دفاع مقدس 

ما موضوعات معنوی در اعلی ترین شکل بروز داده شد، تبلیغات 

دینی در اعلی ترین شــکل بروز داده شــد، موضوعــات اعتقادی و 

عبادی در اعلی ترین شکل بدون ذره ای انحراف نمایش داده شد، 

ایثار و جهاد و شهادت در اعلی ترین شکل نشان داده شد، رابطه ی 

مدیر با زیرمجموعه در دفاع مقدس ما فقط با نادرترین صحنه های 

صدر اسام قابل تطبیق اســت.  بنابراین دفاع مقدس در همه ی 

موضوعات یک قلییییییــه است. شییییــما رشته کوه های البرز را ببینید؛ 

طول آن بیش از هزار کیلومتر است اما معّرفش قله ی دماوند است. 

قله ی دماوند، آن نقطه  ی مرتفع اساسی سلسله جبال البرز است. 

نسبت دفاع مقدس به همه ی این دفاع ها، نسبت قله ی دماوند به 

این سلسله  جبال طوالنی البرز است. دفاع مقدس یک ارتفاعی دارد 

که مرتفع تر از همه ی این ها اســت و این ها دامنه های آن و سلسله 

قلل آن هستند.



پیام تسلیت

ت عزیز ایران!
ّ
مل

سردار بزرگ و پرافتخار اسام آسمانی شد. دیشب ارواح طّیبه ی 

شـــهیدان، روح مطّهر قاســـم ســـلیمانی را در آغوش گرفتند. 

ســـالها مجاهدت مخلصانه و شـــجاعانه در میدانهای مبارزه 

با شیاطین و اشرار عالم و ســـالها آرزوی شـــهادت در راه خدا، 

سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پاک 

او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت 

بزرگ را به پیشـــگاه حضرت بقّیة هللا  ارواحنا فـــداه و به روح 

ت ایران تســـلیت عرض میکنم. 
ّ
مطّهر خود او تبریک و به مل

او نمونه ی برجسته ای از تربیت شدگان اســـام و مکتب امام 

خمینی بود، او همه ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. 

شـــهادت پاداش تاش بی وقفه ی او در همه ی این ســـالیان 

ف و 
ّ

بود، با رفتن او به حـــول و قّوه ی الهـــی کار او و راه او متوق

بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی 

است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه ی 

دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت 

است و همه ی دلبســـتگان مقاومت خونخواه اویند. همه ی 

دوستان - و نیز همه ی دشمنان- بدانند خّط جهاد مقاومت با 

انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار 

مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما 

تلخ است ولی ادامه ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهاییی 

کام قاتان و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

ت ایران یاد و نام شـــهید عالی مقام ســـردار سپهبد قاسم 
ّ
مل

سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسام جناب 

آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشـــت و اینجانب 

سه روز عزای عمومی در کشور اعام میکنم و به همسر گرامی و 

فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم.

۱۳دی ماه ۱۳۹۸

پیام تسلیت رهبر انقالب در پیی شهادت
 سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

#انتقام _سخت

23 دی ماه 1398



بیانات در جمع خانوادهدی ماه 241398

... حــاج قاســم صــد بــار در معــرض شــهادت قــرار گرفتــه 

جهــاد  راه  در  وظیفــه،  انجــام  راه  در  خــدا،  راه  در  بــود. 

ــت... ــروا نداش ــز پ ــچ چی ــت؛ از هی ــروا نداش ــبیل اهلل پ فی س

جهــادش جهــاد بزرگــی بــود، خــدای متعــال شــهادت او را 

هــم شــهادت بزرگــی قــرار داد؛ ان شــاءاهلل امیدواریــم کــه 

ــه  ــی ک ــت عظیم ــد و آن نعم ــی کن ــش را عال ــد درجات خداون

شــامل حــال او شــد، بــر او گــوارا باشــد کــه حّقــش بــود و 

شایســته ی ایــن نعمــت بــزرگ بــود. ...

عـــزاداری  احســـاس  یعنـــی  عزادارنـــد  مـــردم  همـــه ی 

میکننـــد؛ بدانیـــد کـــه مـــردم قـــدر پـــدر شـــما را دانســـتند و 

ــر  ــی از اخـــاص اســـت؛ ایـــن اخـــاص اســـت. اگـ ایـــن ناشـ

ـــه نمیشـــود؛  اخـــاص نباشـــد، ایـــن جـــور دلهـــای مـــردم متوّج

دلهـــا دســـت خـــدا اســـت؛ ایـــن کـــه دلهـــا ایـــن جـــور همـــه 

ــک  ــه یـ ــت کـ ــن اسـ ــان دهنده ی ایـ ــوند، نشـ ــه میشـ متوّجـ

ــی  ــرد بزرگـ ــت، مـ ــود داشـ ــرد وجـ ــی در آن مـ ــاص بزرگـ اخـ

بـــود.   ۱۳ دی مـــاه ۱۳۹۸

بیانات رهبر انقالب در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

معجزه اخالص حاج قاسم



25 دی ماه 1398 انتصاب فرمانده جدید

بسم هللا الرحمن الرحیم

ســـردار  عالی مقـــام  شـــهید  عـــروِج  درپیـــی 

پرافتخـــار حـــاج قاســـم ســـلیمانی رضـــوان 

هللا علیـــه، فرماندهـــی نیـــروی قـــدس ســـپاه 

پاســـداران انقـــاب اســـامی را بـــه ســـردار 

ســـرافراز ســـرتیپ اســـماعیل قاآنـــی کـــه در 

ســـپاه  فرماندهـــان  برجســـته ترین  شـــمار 

در دفـــاع مقـــدس بـــوده و در طـــول ســـالیان 

متمـــادی در نیـــروی قـــدس در کنـــار ســـردار 

اســـت  کـــرده  خدمـــت  منطقـــه  در  شـــهید 

 همـــان 
ً
می ســـپارم. برنامـــه ی آن نیـــرو عینـــا

برنامـــه ی دوران فرماندهـــی شـــهید ســـلیمانی 

اســـت. از همـــه ی همـــکاران آن نیـــرو حضـــور و 

همـــکاری آنـــان را بـــا ســـردار قاآنـــی خواهانـــم 

و توفیـــق و تأییـــد و هدایـــت الهـــی را بـــرای 

ایشـــان مســـألت میکنـــم.

 

۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

انتصاب سردار سرتیپ قاآنی  به فرماندهی نیرو قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وی قدس برنامه نیر
عینا همان برنامه دوران فرماندهی شهید سلیمانی است

ـــم  ـــده معظ ـــه ای فرمان ـــت هللا خامن ـــرت آی ـــلیمانی، حض ـــم س ـــاج قاس ـــار ح ـــردار پرافتخ ـــهادت س ـــی ش درپی

کل قـــوا بـــا صـــدور حکمـــی ســـردار ســـرتیپ پاســـدار اســـماعیل قاآنـــی را بـــه فرماندهـــی نیـــروی قـــدس 

ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی منصـــوب کردنـــد.

متن حکم فرمانده معظم کل قوا به شرح زیر است:



یادداشتدی ماه 261398

»احسـاس سـرافرازی کنیـد به خاطـر انقـالب. عزیـزان مـن! امـروز 

سیاسـتهای بزرگ تریـن قدرتهـای دنیـا، در منطقـه ی غـرب آسـیا 

به ِگل نشسـته، پیـش نرفته؛ خـود آنهـا میگویند به  خاطـر اعمال 

نفـوذ و اقتـدار جمهـوری اسـالمی اسـت.«     1396/03/17 

سردار پرافتخار اسالم آسمانی شد
بـزرگ و  جمعـه ۱۳ دی مـاه ۱۳۹۸ حـاج قاسـم سـلیمانی »سـردار 

پرافتخار اسـام آسـمانی شـد.«    ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ و »خون پاک او به دسـت 

شـقی ترین آحـاد بشـر بـر زمیـن ریخـت.«    ۱۳۹۸/۱۰/۱۳  

اما ماجرای شهادت سـردار رشـید اسـام را چگونه و در کدام چهارچوب 

فکری و تحلیلـی بایـد دیـد و فهم کـرد؟ ریشـه های ایـن تـروِر آمریکاییی 

چیسـت؟ چـرا دولـت آمریـکا در این مقطـع زمانـی و بـا چنین شـیوه ی 

ناجوانمردانـه ای چهـره ی نمادیـن مقاومـت اسـامی در جهـان اسـام 

و منطقـه ی غـرب آسـیا را هـدف قـرار داد؟ آیـا موضـوع آنچنـان کـه 

رئیس جمهـور و دولتمـردان آمریـکا می گویند نشـانگر قدرت و تسـلط 

آمریکاییی هاسـت یـا مسـئله چیـز دیگـری اسـت؟

نگاه بـه ایـن رویـداد در بسـتر تحـوالت ُرخ داده در منطقه ی غرب آسـیا 

و همـاوردی و چالـِش جمهوری اسـامی ایران و نظام سـلطه بـه رهبری 

دولـت آمریـکا، می توانـد حقیقـِت صحنـه را پیـش روی مـا قـرار داده و 

ابعـاد و زوایـای ایـن رخـداد را به شـکل صحیحـی به مـا نشـان دهد.

ایجاِد »خاورمیانه جدید«، نقشه کالن آمریکا
برای درک درسـت این مسـئله ابتـدا بایـد هـدف و برنامـه ی کان نظام 

سـلطه و مشـخصا دولـت آمریـکا را در منطقـه ی غـرب آسـیا دانسـت: 

»آمریـکا یـک نقشـه ای بـرای ایـن منطقـه ی غـرب آسـیا کـه خودشـان 

بـه آن میگوینـد خاورمیانـه، داشـته اند... کـه بـر اسـاس آن یـک مّدتی 

اسـم »خاورمیانـه ی جدیـد« را آوردند، یـک مّدتـی اسـم »خاورمیانه ی 

بـزرگ« را آوردنـد؛ یک نقشـه ای بـرای اینجـا داشـتند. محور اصلـی این 

نقشـه و قلـب این نقشـه عبـارت بـود از سـوریه، لبنان، عـراق؛ این سـه 

نقشه آمریکا در غرب آسیا چگونه شکست خورد؟

جهاِد حاج قاسم؛ 
شکست آمریکا

 
ً
کشـور، سـه محـور و سـه مرکـزی بودند کـه ایـن نقشـه بایـد عمدتا

آنجاهـا پیـاده بشـود؛ چه جـوری پیـاده بشـود؟ دولتهاییـی در ایـن 

سـه کشـور بر سـر کار بیایند که تسـلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، 

هرچـه آمریـکا میخواهـد اطاعـت کننـد و بـرای او عمـل بکننـد. 

نتیجـه چـه خواهـد شـد؟ نتیجـه ایـن اسـت کـه تمـام ایـن منطقه 

میشـود پاانداز رژیم صهیونیسـتی و در این منطقه همـان از نیل تا 

فراتـی که آنهـا گفتـه بودند بـه یک شـکلی تأمیـن خواهد شـد، ولو 

ط 
ّ
نـه به شـکل سیاسـت ظاهـری، بـه شـکل سـلطه و نفـوذ و تسـل

معنـوی و واقعـی.«  ۱۳۹۶/۰۶/۳۰و ایـن هـدف کان را از مسـیِر 

»بی ثبات سـازی منطقـه« دنبـال می کردنـد: »امـروز سیاسـتی کـه 

اسـتکبار و در رأس آنهـا آمریـکای ظالـم و سـتمگر بـرای خـود اّتخاذ 

کرده انـد، یـک سیاسـت شـرارت بار اسـت؛ منافـع خودشـان را در 

ایجاد بی ثباتـی در بسـیاری از مناطـق عالم بخصـوص منطقه ی ما 

-منطقـه ی غـرب آسـیا- قـرار داده اند؛ سیاسـت آنهـا این اسـت... 

ایجـاد  بی ثباتـی،  ایجـاد  ناامنـی،  ایجـاد  داخلـی،  جنـگ  ایجـاد 

تروریسم، کاری اسـت که متأّسـفانه امروز در این منطقه، سیاست 

قطعـی آمریـکا اسـت.«   ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ایجـاد داعـش و امثالهـم و 

حمایت از ایـن جریانـات تکفیرِی تروریسـت هـم دقیقـا در همین 

راسـتا بـوده اسـت: »نقشـه ی آمریـکا ایـن بـود کـه گروه های شـریر 

و ظالـم و هّتاکـی از قبیـل داعـش را بـه وجـود بیـاورد بـرای اینکـه 

تهـا را از رژیـم غاصـب صهیونیسـتی منصـرف کند، آنهـا را 
ّ
ذهـن مل

مشـغول کند بـه مسـائل داخلـی خودشـان، به جنـگ داخلـی، به 

مشـکات داخلی و فرصتـی برای آنهـا باقی نگـذارد که به فکـر رژیم 

صهیونیستی بیفتند.«  ۱۳۹۷/۰۱/۰۱  چنانکه: »رئیس جمهور آمریکا 

اعام کرد کـه در ایـن منطقه ی غرِب آسـیا هفـت تریلیـون دالر پول 

خـرج کرده انـد! خـودش میگویـد کـه صحبـت میلیـون نیسـت، 

   ۱۳۹۷/۰۳/۲5 صحبت میلیارد نیسـت، صحبت تریلیـون اسـت.« 

شکسِت استراتژیِک آمریکاییی ها
امـا ایـن طـرح و راهبـرِد کان اسـتکبار بـا شکسـتی تمام عیـار روبرو 

میگوینـد  خودشـان  -کـه  منطقـه  ایـن  در  »آمریکاییی هـا  شـد: 

»خاورمیانه« ما میگوییم »غرب آسـیا«- نقشه داشـتند، کارهاییی 

میخواسـتند بکننـد و نتوانسـتند. ما آنجـا برنامه داشـتیم، نقشـه 

داشـتیم، کارهاییـی را میخواسـتیم بکنیـم و توانسـتیم... همـه ی 

دنیـا امـروز میدانند کـه آمریکا در سـوریه شکسـت خـورد، در عراق 

شکسـت خـورد.«   ۱۳۹۷/۱۲/۲۲  بخـش مهـم و قابـل توجهـِی از 
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شکسـِت طـرح بی ثبات سـازی منطقـه و ایجاد جنـگ و آشـوب، عما 

بـا نابـودی جریـان داعـش توسـط مقاومـت اسـامی و بـا فرماندهِی 

میدانـِی »حـاج قاسـم سـلیمانی« عملـی شـد: »ایـن تنهـا ضربـه بـه 

گروه سـتمگر و روسـیاه داعـش نبـود؛ ضربه ی سـخت تر به سیاسـت 

خباثت آلـودی بـود کـه ایجـاد جنـگ داخلـی در منطقـه و نابـودی 

مقاومـت ضـّد صهیونیسـتی و تضعیـف دولتهـای مسـتقل را بـه 

وسـیله ی رؤسـای شـقّی این گروه گمراه هـدف گرفتـه بود؛ ضربـه بود 

بـه دولتهـای قبلـی و کنونـی آمریـکا و رژیمهـای وابسـته بـه آن در این 

منطقه که این گـروه را بـه وجـود آوردنـد و همه گونه پشـتیبانی کردند 

تا سـلطه ی نحـس خـود را در منطقـه ی غـرب آسـیا بگسـترانند و رژیم 

     ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ط سـازند.«  
ّ
غاصـب صهیونیسـت را بـر آن مسـل

در واقـع: »آمریکاییی هـا تصمیـم گرفتنـد ریشـه ی مقاومـت را در 

ننـد، مطمئن هـم بودنـد کـه ایـن کار را خواهند کـرد؛ ما 
َ

غرب آسـیا بک

ایسـتادیم، ما گفتیم نمیگذاریـم. امروز بـرای همه ی دنیا ثابت شـده 

اسـت که او میخواست و نتوانسـت، و ما خواسـتیم و توانستیم؛ این 

را همه در دنیـا فهمیده انـد.«     ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ و »این معنایش شکسـت 

اسـت؛ آمریـکا در منطقـه شکسـت خورده اسـت. آمریـکا در منطقـه 

نتوانسته اسـت، شـیطان بزرگ با آن همه تاش، با آن همه وسوسه و 

دمدمه نتوانسـته اسـت به مقصوِد خـود در این منطقه برسـد. پول را 

بون.«   
َ
ـمَّ ُیغل

ُ
یِهم َحسـَرًة ث

َ
مَّ َتکوُن َعل

ُ
َسـُینِفقوَنها ث

َ
خرج کرده اسـت، ف

 ۱۳۹۷/۰۳/۲5 

رمِز پیروزی جمهوری اسالمی
نکته ی کلیـدی ماجرا امـا به فهم چراییِی این شکسـت اساسـِی نقشـه 

و اسـتراتژی دولـت آمریکا در منطقـه برمی گـردد. حقیقت این اسـت 

که آنچـه در این سـالها در غـرب آسـیا روی داد یکی دیگـر از »معجزات 

 یکـی از معجـزات انقـاب اسـت. در 
ً
انقـاب« اسـت: »ایـن واقعـا

آمریـکای  توانسـتید  شـما-  -همیـن  اسـامی  جمهـوری  منطقـه، 

مسـتکبر را بـه زانـو دربیاوریـد و شکسـت بدهید. تمـام تاشـهاییی که 

میکردند و نقشـه هاییی که کشـیده بودند برای این بود کـه این منطقه 

ـر انقابـی و اسـامی دور کننـد؛ هـدف همـه ی اینهـا در واقـع 
ّ

را از تفک

ـر مقاومت را که گسـترش پیدا 
ّ

ر انقابـی را، تفک
ّ

همین بود کـه این تفک

ـر را از بیـن ببرنـد و دفـن کنند، ولـی بعکس 
ّ

کـرده در منطقـه، ایـن تفک

شـد!... ایـن چنـد توطئـه ی پیی در پیـی کـه در ایـن منطقـه، آمریـکا و 

صهیونیسـم و ارتجـاع عـرب و دیگران بـه  وجـود آورده بودنـد، همه با 

   ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ اقتـدار جمهـوری اسـامی نابـود شـد، از بیـن رفـت.«  

رمـِز ایـن پیـروزی جبهـه ی حـق بـر جبهـه ی باطـل بـه عملیاتی شـدن 

»تفکـر و راهبـرد مقاومـت« برمی گـردد: »امـروز در منطقـه ی مـا، 

تهـا مقاومـت اسـت؛ 
ّ
منطقـه ی غـرِب آسـیا، کلمـه ی مشـترِک مل

مقاومـت را همه قبـول دارنـد... همیـن شکسـتهاییی کـه در این چند 

سـال، آمریکاییی هـا در عـراق و در سـوریه و در لبنـان و در فلسـطین و 

مانند اینها داشـتند، محصول مقاومـت گروه های مقاومت اسـت.« 

  ۱۳۹۸/۰۳/۱۴و چـه کسـی اسـت کـه ندانـد مـا به عنـوان جمهـوری 

اسـامی »امـروز »دولـت مقاومت«ایـم. دولـت مقاومـت خیلـی 

مهـم اسـت... جمهـوری اسـامی دولـت مقاومـت اسـت؛ دولـت 

ح دارد، حرکات 
ّ
مقاومت که سیاسـت دارد، اقتصاد دارد، نیروی مسـل

بین المللی دارد، منطقه ی نفوذ وسـیع در درون کشـور و بیرون کشـور 

دارد؛ ایـن بسـیار مهـم اسـت.«    ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ 

امـروز »یکـی از حقایـق، »قـدرت مقاومـت« اسـت... امـروز جبهه ی 

مقاومـت در منسـجم ترین وضعّیـت در چهل سـاِل گذشـته  اسـت؛ 

در منطقـه و در مراکـزی حّتـی فراتـر از منطقـه؛ ایـن یـک واقعّیـت 

اسـت. نقطه ی مقابـل، قدرت اسـتکباری اسـت؛ قـدرت اسـتکباری 

آمریـکا، قـدرت فتنه انگیـزی و خباثـت رژیـم صهیونیسـتی، از چهـل 

سـال پیش به ایـن طـرف بمراتـب تنـّزل کرده انـد و پاییـن رفته اند.«   

  ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ و قـدرت و اقتـدار برآمـده از اندیشـه و راهبـرد مقاومت 

کـه بـا مجاهـدت و شـهادت بهتریـن و مخلص تریـن رزمنـدگان و 

شـهدا و مدافعـان حـرم اهـل بیـت )علیهـم السـام( به دسـت آمده 

آنچنـان اسـت کـه: »افتخـار جمهـوری اسـامی امـروز ایـن اسـت که 

مـا در مجـاورت مرزهـای رژیـم صهیونیسـتی نیـرو داریـم؛ ]حـاال یـا[ 

نیروهـای خودمـان یـا نیروهـای حـزب هللا یـا نیروهـای مقاومـت یـا 

نیروهـای امل. اینکـه اینهـا این قـدر ناراضی اند و میگوینـد جمهوری 

اسـامی چـرا دخالـت میکنـد، به خاطـر ایـن اسـت. مـا امـروز آنجـا، 

باالسـر اینهـا نیـرو داریـم. ایـن بـرای اسـام و بـرای جمهوری اسـامی 

خیلی افتخـار بزرگی اسـت. جوانهاییی که رفتند در سـوریه یـا در عراق 

و به شـهادت رسـیدند،  این بصیرت را داشـتند، میفهمیدند که دارند 

چـه کار میکننـد.«    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲  این روزهـا و در آغـاز گام دوم انقاب، 

در منطقـه ای کـه روزگاری نه چنـدان دور یکسـره تحت تسـلط و نفوذ 

و مدیریـت اسـتعمارِی مسـتکبرین بـوده »چالـش بـر سـِر حضـور 

ایـران مقتـدر در مرزهـای رژیـم صهیونیسـتی و برچیـدن بسـاط نفوذ 

نامشـروع آمریکا از منطقه ی غرب آسـیا و حمایت جمهوری اسامی 

از مبـارزات مجاهـدان فلسـطینی در قلـب سـرزمین های اشـغالی 

و دفـاع از پرچـم برافراشـته ی حـزب هللا و مقاومـت در سراسـر ایـن 
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منطقـه اسـت.«  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲  

و این همه ناشـی از عمل بـه این اعتقـاد ایمانی و اسـامی اسـت که: 

»حضـرت علـی )علیه الّسـام( قریـب بـه ایـن عبـارت فرمـود نبایـد 

منتظر ماند که دشـمن بیایـد در خانـه ی آدم، بعـد آدم به فکـر دفاع از 

خانـه بیفتـد. دشـمن را بایـد در مرزهای خـودش سـرکوب کرد.« 

   ۱۳۹۷/۱۲/۲۲به راستی که »جهاد مایه ی عّزت است.«    ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

عصبانی اند چون بینی شان به خاک مالیده 
شده است...

ــم  ــاج قاس ــهادت ح ــرای ش ــوان از ماج ــکات می ت ــن ن ــه ای ــه ب باتوج

ســلیمانی فهمــی صحیــح و اصولــی پیــدا کــرد. حقیقــت ایــن اســت 

ــت  ــلطه و دول ــام س ــه ی نظ ــق نقش ــه و مطل ــت همه جانب ــه شکس ک

آمریــکا موجــب »عصبانیــت« آنهــا شــده اســت: »واقعّیــت بــا آنچه 

ــل  ــه ی مقاب ــت نقط ــه دارد!... درس ــدر فاصل ــتند چق ــا میخواس اینه

ــا  ــی آمریکاییی ه ــرده. وقت ــدا ک ــق پی ــته تحّق ــکا میخواس ــه آمری آنچ

ــر و مقّصــر میداننــد 
ّ
نــگاه میکننــد، ایــران را در ایــن زمینــه مؤث

لــذا عصبانی انــد... مســئله ایــن اســت... آن عکس العملــی کــه 

آنهــا دارنــد نشــان میدهنــد، نشــانه ی ضعــف اســت، نشــانه ی 

از  ناشــی  عصبانّیــت  نشــانه ی  و  اســت،  آنهــا  عقب ماندگــی 

ــده؛  ــده ش ــاک مالی ــه خ ــان ب ــت. بینی ش ــا اس ــت خوردگی آنه شکس

لــذا عصبانی انــد.«     ۱۳۹۶/۰۶/۳۰دولــت مســتکبر، غیرمنطقــی و 

ــن  ــت در ای ــازع می دانس ــی بامن ــود را قدرت ــه خ ــکا ک ــکار آمری جنایت

رویاروییــی اســتراتژیک بــا جمهــوری اســامی، شکســتی همه جانبــه 

ــاب  ــه انق ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد: »ای ــل ش ــی متحم و تاریخ

میخواســت. خواســته ی انقــاب تحّقــق پیــدا کــرد، خواســته ی 

آمریــکا و همراهــان آمریــکا تحّقــق پیــدا نکــرد.«    ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ 

و ایــن ریشــه ی عملیــات تروریســتِی ناجوانمردانــه و ُبزدالنــه ی 

آمریکاییی هــا علیــه چهــره ی نمادیــن و بین المللــِی »خــّط جهــاد 

مقاومــت« اســت.

ــای  ــا »خط ــم ب ــاز ه ــا ب ــت آمریکاییی ه ــن عصبانی ــر ای ــوی دیگ از س

محاســباتی« همــراه شــد: »محاســبات آمریــکا، محاســبات غلطــی 

ــن   ــال، همی ــل س ــن چه ــته، در ای ــالهای گذش ــم در س  ه
ً
ــا ــت. قب اس

جــور محاســباتی را آمریکاییی هــا داشــته اند و نتیجــه نگرفته انــد 

و ضــرر کرده انــد و ضربــه ی مــورد نظــر خودشــان را نتوانســتند 

بــر جمهــوری اســامی وارد کننــد؛ حــاال هــم همیــن  جــور اســت؛ 

ــورد.«     ۱۳۹۸/۰۲/۲۴و  ــد خ ــت خواهن   شکس
ً
ــا ــم قطع ــه ه ــن دفع ای

مجمــوع ایــن مباحــث بــار دیگــر نشــان می دهــد کــه: »دولتمــردان 

آمریــکا مــردم غیرمنطقــی ای هســتند؛ حرفشــان غیرمنطقی اســت، 

عملشــان غیرمنطقــی اســت.«      ۱۳۹۱/۱۱/۲۸  

خدا با ماست
ــد  ــمن بای ــت و دش ــت. اوال دوس ــرا نیس ــام ماج ــه، تم ــن هم ــا ای ام

بداننــد کــه: »مــا، بعــد از ایــن  هــم، تــا آنجاییــی کــه بتوانیــم و بــا 

همــه ی هّمتمــان، بــا همــه ی تاشــمان ، بــا همــه ی اســتعداد نیــروی 

انســانی  مان کــه کــم هــم نیســت، در راه افزایــش قــدرت بازدارندگــی 

ــا  ــن مّدته ــت... م ــم گرف ــه کار خواهی ــت و آن را ب ــم رف ــش خواهی پی

قبــل گفتــم دوران »بــزن و دررو« بــه جمهــوری اســامی دیگر گذشــته 

ــد  ــر زدن ــت؛ اگ ــوری نیس ــر این ج ــزن و دررو، دیگ ــا ب ــه بی ــت؛ اینک اس

پایشــان گیــر می افتــد؛ شــروع ممکــن اســت بــا آنهــا باشــد اّمــا تمــام 

کــردن دیگــر بــا آنهــا نیســت.«     ۱۳۹۶/۰۲/۲۰و ثانیــا بایــد »ما بــه ترفند 

دشــمن بــرای تضعیــف اندیشــه ی مقاومــت توّجــه کنیم. اندیشــه ی 

ــی  ــس طبیع ــت؛ پ ــت اس
ّ
ــک مل ــاِح ی ــن س ــت، قدرتمندتری مقاوم

ــت ایــران بگیرد؛ 
ّ
اســت که دشــمن بخواهــد ایــن ســاح را از دســت مل

ــردن،  ــه ک ــه وسوس ــد ب ــروع میکنن ــت ش ــه ی مقاوم ــذا روی اندیش ل

تردید افکنــی: »آقــا، چــه فایــده دارد، نمیشــود«. بایــد اندیشــه ی 

مقاومــت از ترفنــد دشــمن مصــون بمانــد و بــا ترفنــد دشــمن 

تضعیــف نشــود.«    ۱۳۹۸/۰۳/۱۴

و البتـه بدانیم که در ایـن درگیری و چالـش بین حق و باطـل و جبهه ی 

مقاومـت با جبهـه ی اسـتکبار و سـلطه »امـروز هـم آن پرچمی کـه در 

منطقـه ی آسـیا، در مناطـق اروپـا و آمریـکا، در هـر نقطـه ی از عالـم در 

مقابـل انقـاب ایسـتاده، همـان پرچم اسـت؛ همـان پرچمی اسـت 

کـه در مقابـل ابراهیـم و موسـی و عیسـی برافراشـته شـده بـود. آنهـا 

ت زنـده بودِن 
ّ
نابود شـدند و موسـی و عیسـی و ابراهیـم زنده انـد. عل

نی  آنها هم این اسـت کـه خدای متعـال به حضرت موسـی فرمـود: ِانَّ

رى؛ نترسید، نترسـید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در 
َ
سـَمُع َوا

َ
ما ا

ُ
َمَعک

ق به خدا است و 
ّ
محاسـبه نشـوید، خدا با شـما اسـت... قدرت متعل

خدا میگویـد من بـا شـما هسـتم.«    ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

کام آخـر اینکـه رهـرواِن راه حـق، ایمـان و رجـا واثـق دارنـد کـه: 

»نتیجـه ی ایـن دشـمنی ایـن اسـت کـه هـر کـس خـدا بـا او اسـت، او 

ـق بـه ذات مقـّدس پـروردگار اسـت. 
ّ
پیروز اسـت چـون قـدرت متعل

]اگر[ ما با خـدا باشـیم، در راه خدا باشـیم، پیروزی، قطعـِی صددرصد 

اسـت، هیـچ تردیـدی در آن نیسـت.«    ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
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در پیـــی شـــهادت ســـردار پرافتخـــار اســـالم شـــهید ســـپهبد حـــاج 

ـــالم  ـــزرگ اس ـــد ب ـــژه مجاه ـــراه او بوی ـــهدای هم ـــلیمانی و ش ـــم س قاس

جنـــاب آقـــای ابومهـــدی المهنـــدس رهبـــر انقـــالب پیامـــی صـــادر 

کردنـــد. حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای در ایـــن پیـــام تاکیـــد کردنـــد کـــه همـــه ی 

ـــزه ی  ـــا انگی ـــت ب ـــاد مقاوم ـــّط جه ـــد خ ـــمنان- بدانن ـــه ی دش ـــز هم ـــتان - و نی دوس

ـــن راه  ـــدان ای ـــار مجاه ـــی در انتظ ـــروزی قطع ـــت و پی ـــد یاف ـــه خواه ـــف ادام مضاع

ــانی KHAMENEI.IR در  ــارک اســـت. بـــه همیـــن مناســـبت، پایـــگاه اطالع رسـ مبـ

ــق  ــن منطـ ــه تبییـ ــالمی بـ ــالب اسـ ــر انقـ ــات رهبـ ــاس بیانـ ــر اسـ ــتی بـ یادداشـ

»پیروزی نهاییی قطعی جبهه مقاومت« می پردازد.

ـــپهبد  ـــردار س ـــام، س ـــار اس ـــزرگ و پرافتخ ـــردار ب ـــن« س ـــر زمی ـــر ب ـــاد بش ـــقی ترین آح »ش

حـــاج قاســـم ســـلیمانی و ابومهـــدی المهنـــدس و جمعـــی از یارانـــش را بـــه شـــهادت 

ــد  ــت پلیـ ــه دسـ ــت کـ ــی اسـ ــار جنایتکارانـ ــختی در انتظـ ــام سـ ــی انتقـ ــاندند »ولـ رسـ

ـــهادت ،  ـــاد و ش ـــد«. »جه ـــب آلودن ـــه ی دیش ـــهدای حادث ـــر ش ـــون او و دیگ ـــه خ ـــود را ب خ

ــه  ــدا بـ ــه در راه خـ ــى کـ ــیجى اســـت.«   ۸۴/۶/۲    و »کسـ ــزرگ حرکـــت بسـ ــل بـ دو فصـ

ـــه  ـــرا ک ـــت؛ زی ـــود اوس ـــه، خ ـــن حادث ـــراى ای ـــدا ب ـــاکر خ ـــن ش ـــد، بزرگ تری ـــهادت  میرس ش

چنیـــن نعمـــت بزرگـــى را خـــداى متعـــال بـــه او داده اســـت.«   ۷۸/۳/۳ »یـــک ملـــت، 

ــود  ــه مى شـ ــا چگونـ ــراى آرمان هـ ــه بـ ــت کـ ــد و دانسـ ــهادت را فهمیـ ــاى  شـ ــر معنـ اگـ

رفـــت و جـــان فـــدا کـــرد، آن وقـــت مى توانـــد بى دغدغـــه و بـــا اســـتقال زندگـــى کنـــد؛ 

ـــرگ  ـــمن او را از م ـــد، دش ـــن باش ـــز ای ـــر ج ـــت. اگ ـــش نیس ـــى برای ـــر مانع ـــرگ دیگ ـــرا م زی

خواهـــد ترســـاند و مثـــل بعضـــى از کشـــورها، بعضـــى از دولتهـــا و بعضـــى از ملتهاییـــى 

ـــد.«)۷5/۲/۲۶(  ـــان مى دهن ـــس نش ـــف نف ـــمنان، ضع ـــل دش ـــه در مقاب ـــد ک ـــد ش خواه

ـــاِد  ـــا »جه ـــد اّم ـــهیدان آرمیدن ـــه ی ش ـــی ارواح طّیب ـــوش نوران ـــی در آغ ـــان خاک آن افاکی

ــه دارد«. مقاومـــت ادامـ

 علیـــه آمریـــکا بـــود.«)۹۸/۸/۱۲( و 
ً
می دانیـــم کـــه: »انقـــاب اســـامی اساســـا

ــوده  ــد بـ ــر کاری بلـ ــروز- هـ ــا امـ ــال 5۷ تـ ــی از سـ ــّدت - یعنـ ــم در ایـــن مـ ــکا هـ »آمریـ

ـــت ایـــران انجـــام داده؛ هـــر کاری کـــه میتوانســـته بکنـــد و 
ّ
در دشـــمنی علیـــه مل

ـــت ایـــران انجـــام داده؛ از کودتـــا، از تحریـــکات، 
ّ
بلـــد بـــوده انجـــام بدهـــد، علیـــه مل

ــام  ــر.« )۹۸/۸/۱۲(»امـ ــد دیگـ ــا؛ می بینیـ ــد اینهـ ــرات و ماننـ ــا، محاصـ تجزیه طلبی هـ

فقدان حاج قاسم تلخ است اما:

»پیروزِی نها�یی« 
از آن ملت ا�ران است...

)ره( در اینکـــه مـــا بـــا نظـــام ســـلطه 

ــرد.  ــى نکـ ــچ پرده پوشـ ــم، هیـ مخالفیـ

نظـــام  آن  یعنـــى  ســـلطه  نظـــام 

بین المللـــى اى کـــه مّتکـــى اســـت 

بـــه تقســـیم دنیـــا بـــه ســـلطه گر و 

 ایـــن را رد 
ً
ســـلطه پذیر؛ امـــام قاطعـــا

کـــرد. آن نظـــام ســـلطه هـــم در شـــکل 

ــدا  ــد پیـ ــم و تجّسـ ــود تجّسـ ــل خـ کامـ

مى کنـــد در رژیـــم و دولـــت کنونـــى 

ایـــاالت مّتحـــده ى آمریـــکا؛ لـــذا امـــام 

 در مقابـــل آمریـــکا موضـــع 
ً
صریحـــا

ــل  ــا در مقابـ ــرى مـ ــت. موضع گیـ گرفـ

ــت  ــن نیسـ ــبت ایـ ــه مناسـ ــکا بـ آمریـ

تـــى باشـــند کـــه مـــا 
ّ
کـــه اینهـــا یـــک مل

ــا  ــیم یـ ــف باشـ ــت مخالـ ـ
ّ
ــن مل ــا ایـ بـ

خصوصّیـــات نـــژادى تأثیـــرى داشـــته 

ـــا نیســـت؛ مســـئله  باشـــد؛ مســـئله اینه

ایـــن اســـت کـــه منـــش و ذات و رفتـــار 

دولـــت ایـــاالت مّتحـــده ى آمریـــکا، 

مداخله گـــرى و ســـلطه گرى اســـت.«

۹۲/۱۱/۱۹  

در  اعظـــم  طاغـــوت  »امـــروز 

متحـــده ی  ایـــاالت  رژیـــم  دنیـــا، 

و  اســـت.«)۸5/5/۳۰(  آمریـــکا 

»شـــماها می بینیـــد کـــه هـــر کاری 

ایـــن  آمریکاییی هـــا توانســـته اند در 

بـــا  بخصـــوص  کرده انـــد،  مـــّدت 

انقـــاب،  از  برخاســـته ی  نهادهـــای 

از جملـــه بـــا خـــود نظـــام اســـامی؛ 

بـــا خـــود جمهـــوری اســـامی کـــه 

برخاســـته ی از انقـــاب اســـت، هـــر 

چـــه توانســـته اند دشـــمنی کرده انـــد. 

ــکار  ــرف بیـ ــن طـ ــم از ایـ ــا هـ ــه مـ البّتـ

ـــر  ـــرف ه ـــن ط ـــم از ای ـــا ه ـــم؛ م نبوده ای

کار توانســـته ایم، در مقابـــل آمریـــکا 

کرده ایـــم، در مـــوارد زیـــادی هـــم 
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طـــرف را گوشـــه ی رینـــگ برده ایـــم؛ نتوانســـته از خـــودش 

ـــه ی  ـــت، هم ـــح اس  واض
ً
ـــا ـــم کام ـــن ه ـــد، ای ـــاع کن ـــت دف درس

دنیـــا می بیننـــد.«)۹۸/۸/۱۲( »آمریـــکا در ایـــن منطقـــه 

ــن  ــرات ایـ ــن نظـ ــى از ایـ ــى دارد. یکـ ــتهاییى دارد، نظراتـ سیاسـ

ـــى 
ّ
اســـت کـــه بایســـتى نیروهـــاى مقاومـــِت  ایـــن منطقـــه بکل

محـــو بشـــوند، نابـــود بشـــوند؛ یکـــى از نظراتشـــان ایـــن 

ــراق  ــورهاى عـ ــر کشـ ــکا بـ ــت آمریـ ــتى دولـ ــه بایسـ ــت کـ اسـ

ط کامـــل داشـــته باشـــند؛ 
ّ
و ســـوریه و بقّیـــه ى اینهـــا تســـل

نظـــرات آنهـــا اینهـــا اســـت، کارهاییـــى کـــه میخواهنـــد انجـــام 

بدهنـــد همیـــن کارهاییـــى اســـت کـــه بـــه ایـــن چیزهـــا منتهـــى 

ـــا و  ـــت م ـــا، دول ـــئولین م ـــه مس ـــد ک ـــع دارن
ّ

ـــا[ توق ـــود. ]آنه میش

سیاســـت مداران مـــا در جهـــت ایـــن سیاســـتها عمـــل کننـــد؛ 

چنیـــن چیـــزى اّتفـــاق نخواهـــد افتـــاد.«)۹۴/۶/۱۲(

آنچه باید در جبهه ی جهانی مقاومت و جنبش های اســـامی 

مورد توجه باشد، تأکید بر این مهم اســـت »که خطر هست، 

تها را 
ّ
ولى راه مصونّیت از آن نیز هست. توّجه به خطر نباید مل

بترساند. بگذارید دشمنانتان از شما بترسند و بدانید که: إنَّ 

 )۱(.«)۹۰/۶/۲۶( و »مرعوب شدن 
ً
ـــیطاِن کاَن َضعیفا یَد الشَّ

َ
ک

از هیمنه ی ظاهرى مستکبران و احساس ترس  از آمریکا و دیگر 

قدرتهاى مداخله گر، آسیب دیگرى از این دسته است که باید از 

آن پرهیز کرد. نخبگان شجاع و جوانها باید این ترس را از دلها 

بیرون کنند. اعتماد به دشـــمن و در دام لبخندها و وعده ها و 

حمایتهاى آنها افتادن نیز آسیب بزرگ دیگرى است که به طور 

ویژه باید پیشروان و نخبگان از آن بر حذر باشند. دشمن را با 

عاماتش در هر لباس باید شناخت و از کید او که در مواردى در 

پِس ظاهِر دوستى و کمک پنهان مى شود، باید ملت و انقاب 

را مصون ساخت. روى دیگر این صفحه، مغرور شدن و دشمن 

را غافل دانستن است؛ شجاعت را باید با تدبیر و حزم در هم 

آمیخت. در مقابل شـــیطان جن و انس، بایـــد همه ى ذخائر 

الهى در وجود خود را به کار گرفت. ایجاد اختاف و به جان هم 

انداختن انقابیون و رخنه در پشـــت جبهه ى مبارزه، نیز آفتى 

بزرگ است که با همه ى توان باید از آن گریخت.«)۹۰/۶/۲۶(

ت آن وقتى 
ّ
»به همه ى ملت ایران عرض کنم: شکست یک مل

اتفاق مى افتد که معتقد بشود که نمىتواند کارى انجام بدهد؛ 

این اوِل شکســـت هر ملتـــى اســـت.«)۹۳/۱/۰۶( و »نظام 

اســـامى، چون متکى به ایمانهاى مردم و بـــه عواطف مردم 

است، در مقابل همه ى قدرتهاى ماّدى جهان، هم مىتواند از 

خود دفاع کند، هم مى تواند طرف مقابل را وادار به اعتراف به 

عجز کند.«)۹۳/۱/۰۶(

در این میان باید به این نکته ی مهم توجه داشت که: »دشمن 

ی 
ّ
به آن نقاطی متوجه میشـــود که پشتوانه ی اســـتقامت مل
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ی و ایمان عمیق دینی را هدف قرار 
ّ
ماست. دشمن وحدت مل

میدهد. دشـــمن روحّیه ی صبر و اســـتقامت مردان و زنان ما 

را هدف قرار میدهد؛ این تهاجم از تهاجم نظامی خطرناک تر 

است.«)۸۸/۲/۲۲(

و البته براساس ســـنن الهی پیروزی نتیجه و ثمره ی مقاومت 

و اعتماد به وعده ی الهی اســـت: »آن روز که اســـام در ایران 

پیروز شـــد و توانســـت دژ آمریکا و صهیونیـــزم را در یکى از 

حساس ترین کشورهاى این منطقه ى بسیار حساس فتح کند، 

اهل عبرت و حکمت دانســـتند که اگر صبر و بصیرت را به کار 

گیرند، فتوحات دیگر پیى درپیى فرا خواهد رســـید؛ و فرا رسید. 

واقعیت هاى درخشـــان در جمهورى اســـامى که دشمنان ما 

بدان اعتراف مى کنند، همه در سایه ى اعتماد به وعده ى الهى 

و صبر و مقاومت و اســـتمداد از خداوند به دست آمده است. 

مردم ما همواره در برابر وسوســـه ى ضعفائى کـــه در مقاطع 

وَن)۲( ســـر مى دادند، نهیب 
ُ

ُمْدَرک
َ
ا ل اضطراب انگیز، نداى: ِإنَّ

ی َسَیْهِدیِن)۳(.«)۹۲/۲/۰۹(  ِإنَّ َمِعی َربِّ
َّ

ا
َ

زده اند که: ک

راه پرافتخـــار و عزت مندانه ی ملت ایران و ناکامی دشـــمن 

ت ایران با فداکارى شهیدانش و با 
ّ
ادامه داشـــته و دارد: »مل

صبر و پایدارى آزادگان و جانبازانش و با گذشـــت و بزرگوارى 

ه هاى عّزت برساند 
ّ
خاندان هاى آنان، توانســـت خود را به قل

و راه روشـــن  خود به ســـوى آینده  را بگشـــاید.«)۹۲/۷/۰۴( 

»کشـــور ما در این مّدت بیشـــترین تهدید و عناد و خباثت را 

ت ما در این مّدت، بیشـــترین 
ّ
از اســـتکبار دریافت کرده و مل

ایمان و ایســـتادگى و افتخار را کســـب کرده اســـت. ما سخن 

ـــیطاِن  یَد الشَّ
َ

قرآن را در عمل تجربه کردیم که مىفرماید: إنَّ ک

ِذیَن ُهم 
َّ
ال َقوا وَّ ِذیَن اتَّ

َّ
)۴( و میفرماید: ِإنَّ اهلَل َمَع ال

ً
کاَن َضعیفا

َقِدیٌر)۶(. ما 
َ
ْحِســـُنوَن)5( و میفرماید: َوِإنَّ هللَا َعلی َنْصرِِهْم ل مُّ

ت خود و جهان اسام، روشن  مى بینیم 
ّ
افق آینده  را در برابر مل

و با اعتماد روزافزون به وعده ی الهـــى، راهى را که امام خمینى 

 
ُ

َعاِقَبة
ْ
عظیم ترسیم کرده است، با عزم راسخ ادامه مىدهیم. َوال

ِقیَن)۷(.«)۸۲/۱۱/۰۸( ُمتَّ
ْ
ِلل
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