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سخت است...
ــم هــســت!  ــت بـــــود؛ هـــنـــوز هـ ــخ س
یکسال  حـــاال  بــکــنــیــد!  را  ــرش  ــک ف
که از حــاج قاسم با پیشوند  اســت 
ــاد مــی کــنــیــم. حـــاال یک  »شــهــیــد« یـ
گذشته.  ــا  ــ روزه آن  از  اســـت  ســـال 
داغ اما هنوز سرد نشده. غریبه که 
را  خـــودش  قــاســم  حـــاج  نیستید. 
»سرباِز سرباِز حسین« می دانست. 
بعضی روزهــا با خــودم می گویم داغ 
این چنین  حسین  ســربــاِز  ســربــاِز 
داِغ  ــن  ــی ــب ب پـــس  زده  ــان  ــ ــش م ــ ت آ

حسین چه بوده! 
که پس از هــزار و اندی  داغ حسین 
ــد،  ــاش ــرد نـــشـــده ب ــ ــال هـــنـــوز س ــ س
چنین  هـــم  ــازش  ــربـ سـ داغ  الجــــرم 
ــان بـــی غـــرض و مـــرضـــی را  ــر انـــسـ هـ
تــش می زند. رهــا کنم! ایــده خامی  آ
ــرت مـــدیـــرمـــســـؤول  ــ ــض ــ بــــــــود. ح
برای  می خواهیم  که  زد  صدایمان 
کنیم.  ــاری  ک ــروج ســـردار  سالگرد ع
ــای بــعــضــی  ــ ــه ج ــ تـــرجـــیـــح دادیـــــــم ب
سراغ  برویم  مرسوم  کلی گویی های 
 یــکــی از شــاهــکــارهــای ســـــردار که 

کم هم نبوده. 
»بوکمال« را انتخاب کردیم به دالیل 
متعدد و حال شد آنچه در صفحات 
مقبول  است  امید  می بینید.  بعد 
درگاه حضرت حق افتد و ادای دین 
بلند  و  ــزرگ  ب روح  به  باشد  کوچکی 
دل  هنوز  که  سلیمانی  قاسم  حاج 
پیشوند  با  را  اسمش  مــی لــرزد  آدم 

»شهید« یاد کردن!

محمدصادق 
علیزاده

دبیرپرونده
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 105 اعتراف به 
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109 داعش کجاست؟
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 بین المللی

انعکاس روایت
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 جبهه مقاومت 
در نقطه کمال

ــامــه سالگرد  از مــاه هــا قــبــل مــوضــوع تهیه ویــژه ن
ــه یــکــی از دغــدغــه هــای بـــرو بچه های  حــاج قــاســم ب
گذاشتیم و  بـــود. جلسه ای  جــام جــم تبدیل شــده 
ــاره ایــده هــای مختلف بحث کــردیــم. از چندین  دربـ
ــردار شهیدمان هم  نزدیکان س و  از همراهان  نفر 
دعـــوت کــردیــم تــا مــا را در رســیــدن بــه بهترین ایــده 
کمک کنند. در همه لحظه هایی که ذهن مان درگیر 
ویژه نامه حــاج قاسم بــود به ایــن فکر مــی کــردم که 
حتما خروجی کــار باید در درجــه اول مــورد رضایت 
ایــشــان قـــرار گــیــرد. می توانستیم صــدهــا صفحه از 
از  بنویسیم؛  قــاســم  حــاج  شخصیتی   خصوصیات 
ــارزه اش، از اعــتــقــادات  ــ ــب ــ 40 ســـال مــجــاهــدت و م
محبوبیت  و  ــداری  ــ ــردم ــ م از  نـــابـــش،  ــای  ــاورهــ ــ ب و 
ویژگی هایی  همه  از  خــالصــه  و  بــه فــردش  منحصر 
نزد  باالترین درجــه عرفان  به  را  که قاسم  سلیمانی 
خداوند و محبوبیت بین مردم تبدیل کرده است. 
ــرام و مسلک و مــشــی فــروتــنــانــه حـــاج قاسم  امـــا مـ
در طــول حــیــات با برکتش - کــه هــرگــونــه تعریف و 
تمجید از خــود را برنمی تابید - مــا را بــر آن داشــت 
تــا بیش از آن کــه بــه شخص حــاج قاسم بــپــردازیــم، 
قاسم  حــاج  مکتب  شــاخــصــه هــای  و  شخصیت  از 
بگوییم؛ مکتبی که در آن مجاهدان راستین جبهه 
حق پرورش می یابند و به باالترین درجه قرب الهی 
می رسند؛ مکتبی که جوانان دهه شصتی و هفتادی 
را به عارفان شب و مجاهدان روز بــدل می کند. به 
عملیات  روی   ، ــردار سـ همرزمان  از  یکی  پیشنهاد 
آزادســازی شهر ابوکمال سوریه تمرکز کردیم. این 
عــمــلــیــات چــنــد ویــژگــی مــنــحــصــربــه فــرد داشــــت که 
می توانست هم کار بزرگ حاج قاسم در اضمحالل 
جنبه های  و  داعـــش  تکفیری  جــریــان  ریشه کنی  و 
ــزرگ را  ــ ــن رویـــــداد ب نــظــامــی، امــنــیــتــی و ســیــاســی ایـ
اخالقی  و  انــســانــی  جنبه های  هــم  و  کند  برجسته 

مکتب سلیمانی را با وضــوح باال به تصویر بکشد. 
عملیات ابوکمال چند شاخص مهم داشت:  

ــه، آخــریــن پــایــگــاه داعــش  1-  شهر ابــوکــمــال ســوری
بــود و آزادســـازی ایــن شهر به منزله پایان حکومت 
- تکفیری قلمداد  منحوس این جریان تروریستی 
ــم شــخــصــا فــرمــانــدهــی ایــن  ــاس ــاج ق مــی شــد. 2-  ح
عــمــلــیــات را بــه عــهــده داشـــت و طــراحــی و هــدایــت 
عملیات را به صورت میدانی انجام می داد. 3-  تقریبا 
ایرانی  رزمندگان  از  مقاومت  جبهه  نیروهای  همه 
زینبیون ، فاطمیون، حیدریون و حــزب ا...  تا  گرفته 
آزادســـازی    -4 داشتند.  مشارکت  عملیات  ایــن  در 
ابوکمال، محور حیاتی جبهه مقاومت یعنی ارتباط 
زمینی تهران - بغداد - دمشق را برقرار می کرد و این 
یکی از اهــداف راهبردی بــرای جبهه مقاومت تلقی 
که به هیچ عنوان  آمریکا این بود  می شد. 5-  قصد 
اجازه ندهد این جاده ارتباطی مقاومت برقرار شود 
و با ایجاد پایگاه در منطقه تنف سوریه تالش می کرد 
مــرز سوریه و عــراق را در اختیار بگیرد و ایــن جاده 
ارتباطی را قطع کند. در واقع آزادســازی ابوکمال یک 
شکست بزرگ برای آمریکایی ها بود. 6-  نامه سردار 
ــاره پــایــان داعـــش و  ــ سلیمانی بــه رهــبــر انــقــالب درب
پاسخ مهم حضرت آیــت ا... خامنه ای، دقیقا پس از 

عملیات آزادسازی ابوکمال انجام شد.
همه ایــن مــوارد و مالحظات ما را بر آن داشــت تا با 
روایتی کامل و جامع از قریب یک دهه مبارزه جانانه 
رزمندگان جبهه مقاومت به فرماندهی حاج قاسم 
سلیمانی با جریان خطرناک تکفیر و آمران و عامالن 
پشت پرده اش و ریشه کنی این غده چرکین به ویژه 
در نقطه پایانی این جنگ 10 ساله، خدمات ارزشمند 
ســردار دل ها و یارانش به مردم ایــران، مسلمانان، 
جهان تشیع و بشریت را در حد وسع و بضاعت مان 
تشریح و تبیین کنیم. امید است این تالش ناچیز 
مورد توجه دوستداران سردار دل ها، خانواده های 
ــان جبهه  ــدگ ــن ــع حـــرم و رزم ــداف ــدای م ــه معظم ش

مقاومت قرار گیرد.

مهدی عرفاتی
مدیرمسؤول
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ثیر حضور میدانی شهید  تأ
سلیمانی در افزایش روحیه مبارزان

جمهوری  نماینده  و  سمبل  سلیمانی،  سپهبد 
اسالمی و مردم ایــران برای مبارزه با تروریسم به 
ــده بــود و ایــشــان ایــن نقش خود  ــراق آم کمک ع
شاهدیم  که  همان طور  و  کردند  ایفا  به خوبی  را 
به واسطه مبارزات ایشان، داعش در این کشور 

نابود شده است. 
بــردن داعش  از بین  نقش شهید سلیمانی در 
ــرای همه  ــ ــراق و مــجــاهــدت هــای ایــشــان ب ــ در ع
ایــن  مـــردم  عــــراق، حشدالشعبی و  مـــســـؤوالن 
کشور شناخته شده و آشنا بود. به همین دلیل 
شهادت ســردار سلیمانی تأثیر بسیار مهمی در 
روابط فرهنگی و عاطفی بین دو کشور و دو ملت 

ایران و عراق به جای گذاشت. 
شهید سلیمانی و همراه ایشان )ابومهدی المهندس( 
تالش  تروریسم  با  مبارزه  و  جهاد  جبهه های  در 
جدی و نقش موثری داشتند، بر همین اساس 
نیز زمانی که ایشان و ابومهدی به دست دولت 
آمریکا به شهادت رسیدند، اولین تأثیر آن ایجاد 
ــاد جــامــعــه بــشــری به  نــفــرت عــمــومــی در بــیــن آحـ

خصوص مردم ایران و عراق علیه آمریکاست. 
آمریکا را مقصر و مجرم اصلی در به  آنها دولــت 
سردار  می دانند.  عزیز  دو  این  رساندن  شهادت 
و  سازماندهی  تقویت  و  گسترش  در  سلیمانی 
آموزش نیروها در عراق نقش برجسته ای داشت 
و البته موفقیت سردار در این بود که شخصا در 
میدان های نبرد و خطوط مقدم حضور مستقیم 
داشت و صرفا از راه دور مدیریت نمی کرد، بلکه 
نبرد  جبهه های  در  مــقــدس  دفـــاع  دوران  مانند 
ــه چنین  حــضــور مستقیم و مــیــدانــی داشـــت ک
حــضــوری تــأثــیــر عمیقی در روحــیــه رزمــنــدگــان و 

مبارزان علیه داعش داشت. 
ــا دیــــــدن جــهــاد  ــ ــی ب ــراقــ مــــــردم و مــــســــؤوالن عــ

فرمانده ای مانند شهید سلیمانی که در کنار آنها 
ــردن تروریست ها  ــرای از بین ب و در خــط مقدم ب
ــان و  ــشـ ــه ایـ ــرد بـ ــی کـ ــالش مـ ــ ــاد امــنــیــت ت ــجـ و ایـ

مستشاران شان عالقه پیدا می کردند. 
از ســـوی دیــگــر ســــردار سلیمانی تـــالش کـــرد تا 
بــتــوانــد در تقویت نــیــازمــنــدی  نــیــروهــای مــبــارز و 
ایرانی  امکانات  و  تــوان  حد  در  عراقی  رزمندگان 
سوی  از  کمک هایی  چنین  طبیعتا  کند.  کمک 
ایــران امکاناتی بــود که به عــراق فروخته می شد 
و ایـــن کــشــور وجـــوه آن را پــرداخــت مــی کــرد، در 
ــرای فـــروش  ــ ــوع قــــــرارداد و تـــوافـــق ب ــل یـــک نـ اصـ
نــیــازمــنــدی نــیــروهــای مسلح   امــکــانــات و تأمین 

عراق بود. 
ــاط عـــاطـــفـــی و  ــ ــبـ ــ ــک نـــــوع ارتـ ــ از ســـــوی دیـــگـــر ی
نیروهای  بــا  سلیمانی  ســـردار  بین  عالقه مندی 
مسلح عراق در رتبه های مختلف وجود داشت، 
بــرخــی تــصــور می کنند صــرفــا نــیــروهــای مسلح و 
حشدالشعبی دوستدار سردار سلیمانی بودند، 
در حــالــی کــه تــمــام فــرمــانــدهــان عــالــیــرتــبــه ای که 
ایشان را می شناختند روابط نزدیک و صمیمی با 
از بین بردن  ســردار داشتند،چراکه می دانستند 
داعش نیار به فداکاری، شهادت طلبی، آموزش و 

سازماندهی ایشان دارد. 
به همین دلیل بعد از شهادت ایشان نیز موج 
عظیمی در نیروهای عراقی و مردم این کشور در 
جهت حمایت از سردار سلیمانی شکل گرفت و 
مانند ایــران شاهد تشییع گسترده و بی نظیر در 

بغداد، کاظمین و کربال بودیم. 
قــاســم سلیمانی  پـــاک شهید حـــاج  قطعا خـــون 
ملت  دو  پیوند  بــاعــث  المهندس  ابــو مــهــدی  و 
ــای  ــاری ه ــک ــم ــت جــبــهــه مـــقـــاومـــت و ه ــوی ــق و ت
بــیــن دو کــشــور و مـــردم عـــراق اســـت و دولـــت و 
نــیــروهــای مسلح ایـــن کــشــور بــدانــنــد کــه ایـــران 
با  و هــمــکــاری  طـــور جـــدی پیگیر پشتیبانی  ــه   ب

عراق است.

ج مسجدی ایر
سفیر ایران در عراق
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سرباز سلیمانی
همه فرماندهان لشکرهای حاضر در مــحــدوده، توی 
سنگر فرماندهی قرارگاه جمع شده بودند که محسن 
ــا هــمــان خبر  ــد نــظــامــی جــنــگ ب رضـــایـــی، فــرمــانــده ارشــ
مهمی که قــرار بود از تهران به جبهه های جنوب برسد 
به سنگر داخل شد. برخالف همیشه که تشریفات در 
حداقلی ترین اندازه ها بود، فرمانده با همه احوالپرسی 
کـــرد و رفـــت و بـــاالی جلسه نــشــســت. هــمــه متعجب 
بودند اما هیچ کس حتی تصور نمی کرد که این کلمات از 
ج شود:» امام خمینی قطعنامه  دهان برادر محسن خار
598 را پذیرفته و جنگ تمام شــده...« و این شــروع یک 
ــال مــبــارزه بــا دشمنی  ــود بـــرای هشت س پــایــان بـــزرگ ب
به نــام صــدام! دشمن بــزرگ انسانیت که مــبــارزان این 
مــیــدان از ایــن ســال هــای نــبــرد، آدابـــی منحصر بــه فــرد و 
زبــانــی فرازمینی آموخته بــودنــد کــه در هیچ کجای دنیا 
نمونه و هماورد نداشت. حاال فرمانده ارشد با یک تکه 
آمــده بــود و می گفت باید به خانه برگردید، شما  کاغذ 
بــودیــد چــه مــی کــردیــد؟ اولــیــن نفر یکی از فرماندهان 
لشکر حاضر در جلسه بــود، جلو آمــد و پیش از آن که 
ج شــود اولین قطره اشک  اولین کلمه از دهانش خــار
از چشمانش فرو ریخت و کلمات بعدی هم یکی یکی 
جــای خــودشــان را به اشــک دادنـــد. اینقدر گریه کــرد که 
از گریه او خیلی ها  نتوانست صحبت کند و نشست. 
گریه می کردند، خیلی ها اما فکر می کردند که چرا حرف 
نمی زنی؟! بگو! االن وقتش اســت، اگر من بــودم چنین 
می گفتم و چنان می کردم. نفر بعدی فرمانده یکی دیگر 
از لشکرها بود. بلند شد، خیلی مسلط تر از آنچه فرمانده 
قبلی از خــود بــه نمایش گذاشته بــود شــروع بــه حرف 
زدن کــرد. بــســم ا... گفت، شهدا را یــاد کــرد، از آنجا گفت 
که اگر امام را تحت فشار گذاشته اند به امام بگویید ما 
بدون امکانات هم می جنگیم، گفت حاال واقعا تا کربال 
مقابل  قیامت  ــردای  فـ نمی تواند  گفت  نیست،   راهـــی 
حضرت زهرا )س( بایستد در حالی که پسر فاطمه بابت 
کم کاری او و امثال او پایان جنگ را پذیرفته، حتی از شهدا 

ــرادران شهیدمان را  ــ گفت، پرسید فــردا روزی جــواب ب
چگونه بدهیم؟ به آنها بگوییم جنگ را گذاشتیم و با آن 
همه خون... از چند جمله قبل تر می شد فهمید کسی که 
دارد حرف می زند بغض سنگینی کرده و همین طور که 
جلو می آمد ترک های بغض عمیق و عمیق تر می شد اما 
از اینجای گفت وگو را هیچ کسی جز گریه به خاطر ندارد. 
ج شد که هیچ کس  حرف هایی از دهان این فرمانده خار
امکان تشخیص کلمات آن را نداشت؛ حرف هایی که 
به اصواتی شبیه بودند که از دهان یک آدم درگیر گریه 
بیرون می آیند؛ اصواتی که همه را به گریه انداخت، حتی 
کار  آن  اگــر نوبت شان برسد  کــه فکر می کردند  آنهایی 
دیــگــر می کنند. مــی شــد فهمید کــه چــهــره هــای شهدا 
یکی یکی از مقابل چشم همه عبور می کرد و فرماندهان، 
بــرادران خود را به یاد مــی آوردنــد که یکی یکی کفن کرده 
بودند و با لباس خونی توی خاک گذاشته بودند. همه 
در آن جلسه گریه کردند، اال یکی که گذاشت همه سیر 
گریه کنند و آخر از همه به زبان آمد. بلند شد، مثل یک 
فرمانده پیش روی همه ایستاد و گفت:» آقایان، مگر ما 
به میل خودمان جنگیدیم که با میل خودمان جنگ را 
تمام کنیم یا نکنیم؟! امام فرمودند بجنگید، جنگیدیم، 
اگــر امــام دستور دادنــد دســت صــدام را هم می بوسیم، 
ــت...« خیلی ها آرام  ــ ایــن کــه پــذیــرش یــک قطعنامه اس
شدند اما کیست که نداند این زخم درست روی قلب 
قاسم سلیمانی نشسته بود و قلبش را داشت متالشی 
مــی کــرد امـــا انــگــار تنها او بــه خــاطــر داشـــت کــه اطاعت 
مهمترین شاخصه یک سرباز است، انگار این یادآوری 
مرحمی بــود بر زخم هایی که بعد از هشت ســال نبرد، 
ناگهان سر باز کرده بودند، شاید تمام سربازان دنیا یک 
قاسم سلیمانی نیاز دارند که وقتی خسته شدند، وقتی 
ــد، دســت روی شانه هایشان  آوردنـ بریدند و وقتی کم 
بزنند و آرامــشــان کــنــد. قــاســم سلیمانی بـــدون شک 
بزرگ ترین فرمانده نظامی عصر ما بــود و هیچ کس به 
نزدیکی او هم نخواهد رسید اما همین نگاه او باعث شد 
که امروز روی سنگ مزار بزرگ ترین فرمانده نظامی دنیا 

نوشته باشد:» سرباز قاسم سلیمانی«.

مرتضی درخشان
روزنامهنگار
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چشم های پدرم
ــم مــجــبــور شــوم  ــر ه ــم نــمــی بــرد و اگـ ــواب ــز خــانــه خ  جــایــی ج
دور بــمــانــم بــایــد مــوبــایــلــم را بــه رخــتــخــواب بــبــرم. دکترها 
تشخیص داده انــد که بدخوابم اما خــودم می دانم که دلم 
ــت تنگ  تنگ اســـت. فــرزنــد شهید کــه بــاشــی همیشه دل
است. مادرم از همه بیشتر بوی پدرم را می دهد اما یک جفت 
چشم دیگر هم بــود که مثل پــدرم نگاه می کرد. نه آن طــور 
که تو تشخیص بدهی، آن طــوری که خودم می فهمم فقط! 
یعنی مــن قــاب عکس پـــدرم را تکثیر کــــرده ام! همانی که 
زنــده مانده بــود، راه می رفت و نفس می کشید تا وقتی که 
از شهدا حرف مــی زدم و کسی بــاور نکرد با انگشت نشان 
بدهم و بگویم پــدرم اگر بود شبیه او بــود. من به نشانه ها 
از  کــه همه  رشــتــه هــا  و  و دنباله ها  بــه نشانه ها  معتقدم، 
قعر تاریخ می آیند، مثل چشم های حاجی که شبیه پدرم 
همیشه ســرخ بــود، می شد از روی جــاده هــای بــیــداری که 
همیشه در سفیدی چشمش خون می پاشید نقشه خانه 
پــدرم را پیدا کنی! درســت مثل چشم های پــدرم که مــادرم 
همیشه از سرخی آنها شکایت که نه، حکایت داشت. من 
به نشانه ها مومن ام و خدا جــوری آنها را مقابل من چیده 
و بــه مــن عالمت داده کــه مــن نمی توانم از کنار آنها عبور 
کنم؛ پدرم که با همرزمانش در جزیره مجنون می سوخت، 
ــده خــدا خلل ناپذیر اســت و از آتــش خود  می دانست وع
و یارانش مثل ققنوس، فرهنگی بــال می گشاید که از آن 
روایــت هــا می کنند و حکایت ها مــی ســازنــد. خیبری شاید 
خرده روایت عاشورایی باشد اما هر چه هست، آن نهال با 
خون شهدای زیــادی آب خــورده و افتادنی نیست. در برگ 
آخر، در همان سطور پایانی، همان جایی که از لشکر تهران 
فقط 40 نفر باقی مانده، محمدابراهیم همت که انگار در 
اطرافش دنبال چهره آشنایی می گردد به قاسم سلیمانی 
آخرین درخواستش را از بـــرادرش می کند.  نگاه می کند و 
همت، فرمانده لشکر پایتخت از حاج قاسم یک دسته نیرو 
می خواهد تا آخرین ماموریت دنیوی اش را انجام دهد که 
رو زدن آخرین ماموریت دنیای همت بود. او باید خودش 
را زمین می گذاشت تا سبک تر برود. برادر روی برادر را زمین 
نمی گذارد و به یار با وفایش، سید پابرهنه، شهید میرافضلی 

می گوید با حــاج همت بــرو و یک گروهان به او بــده که این 
آغازی بود بر ادامه پدرم! آن دو راه افتادند اما نه در جاده ای که 
به انتهای جزیره جنوبی می رفت، همت و میرافضلی رفتند تا 
به حسین و یارانش بپیوندند که هر که سیمش وصل شد 
ته هر جــاده ای به کربال می رسد. من هم مثل شما می دانم 
که »آخ« کلمه مناسبی بــرای این متن نیست اما چه کنم، 
به اینجای حرف که می رسم قلم ام درد می گیرد و خودش 
می نویسد آخ که من این قاسم را دوست داشتم، این قاسم 
را باید پیدا می کردم، این قاسم که روی پدرم را در آن لحظات 
ــوان هیچ کس نــبــود زمــیــن نگذاشت.  کــه تحملش در تـ
همیشه فکر می کنم در آن لحظه آخری سرش را بی آن که به 
چشم پدرم نگاه کند به سمت شهید میرافضلی چرخاند و 
دستور را صادر کرد. دیدمش! بوی پدر می داد و من مدام در 
هر رفتارش می دیدم چقدر شهید است، چقدر بوی گالب 
و اسپند می دهد، بوسیدمش، بوی خاک می داد؛ خاکی که 
مرز نداشت. گفت دلتنگ بچه شهداست و خواست که 
بچه ها را کنارش جمع کنم، از خط کشی های بچه ها پرسیدم 
و گفت عمو خط فکری بــرای من اهمیت نــدارد و همه آنها 
عــزیــزان من هستند و مثل فــرزنــدان خــودم دوست شان 
دارم. از همان روز اول معلوم بود که می رود، شک نداشتم، 
همان موقع که داستان پدرم را که از جاده مجنون جنوبی 
به کربال رسیده بود فهمیدم توی یکی از همین خیابان ها 
صدایش می زنند، او پاهایش به زمین وصل نیست. بله، 
می دانستم مـــی رود، ولــی ایــن طــور ناجوانمردانه در بــاورم 
نمی گنجید، یاد این کالم پدرم افتادم: اتفاقا مالک رسیدن 
به درجات باالی شهادت برای یک شهید مظلومیت است، 
شهادت هم درجــات دارد همان طور که نماز برای خودش 
 درجــاتــی دارد... پیکر ســوخــتــه ات را هــمــان روز کــنــار پیکر 
بــدون سر پــدرم تــوی قلبم گذاشتم تا هیچ  روزی را بدون 
یادتان سپری نکنم. تا پیراهن سوخته ات هیچ گاه داغ قلبم 
را سرد نکند. می خواهم پیکر زهرایی تو کنار پیکر حسینی 
پدرم بماند. آی دنیا، یادت باشد که ما یک بار به دنیا آمدیم 
و دوبار یتیم شدیم. ما که با داغ قرابتی دیرینه داریم، تو برو 
فکر خودت باش دنیا، به آن کسی فکر کن که او را از ما گرفت 
و حاال حاالها باید پس بدهد. از همان روز کتاب عمر من ورق 

خورد! حاال برای لبخند بهانه های خیلی بزرگ می خواهم!

محمدمهدی همت
فرزند شهید همت
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 راه دراز ابن تیمیه 
تا البغدادی 1

داعش چطور شکل گرفت؟
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معتقد بود 
دشمن اصلی و 

نهایی، آمریکا 
و اسرائیل 

است. درگیری 
با تکفیری ها را 
هم مقدمه ای 

برای چابکی و 
آمادگی بیشتر 

و رفع نقایص 
می دانست تا 
زمانی که نبرد 

نهایی فرا برسد.

اســت.  ناقــص  داعــش  از  ماهــا  از  خیلــی  فهــم  اســت!  ناقــص 
مشــتی  تروریســتی  گروهــک  ایــن  کــه  اســت  ایــن  تصورمــان 
ــده اند  ــاب ش ــمان پرت ــه از دل آس ــد ک ــی بوده ان ــان های وحش انس
روی زمیــن و بعــد هــم ســر بریــدن و کشــتن و ســوزاندن آدم هــا 
هــم  بعــد  و  کرده انــد  تعریــف  خودشــان  اصلــی  ماموریــت  را 
چســبیده اند بــه ماموریت شــان. واقعیــت امــا ایــن اســت کــه 
نــه داعــش یکهویــی از دل آســمان روی زمیــن پرتــاب شــده و 
نــه صرفــا یــک گروهــک تروریســتی اســت کــه ســالح ســبک و 
مــردم  خــون  مکیــدن  مشــغول  و  گرفتــه  دســتش  شمشــیر 
اســت. داعــش پیــش و بیــش از آن کــه یــک رخــداد انفجــاری 
باشــد کــه بــه یکبــاره پدیــد آمــده باشــد، ســیر طبیعــی یــک فرآینــد 
از  بعضــی  البتــه  کــه  تاریخــی  ســیری  اســت.  فکــری  و  تاریخــی  
اتفاقــات آن را ســرعت بخشــیده  و فرآینــد پدیــدش آمدنــش را 

کرده انــد.  زودتــر 
بــه چنــد  کــه ریشــه هایش  ســیر طبیعــی یــک فرآینــد تاریخــی 
قــرن قبــل بــر می گــردد، کج فهمی هــا و معوج اندیشــی هایی کــه 
بنیــان نظــری آنهــا چنــد قــرن قبــل نهــاد شــده بــه طــور طبیعــی بــه 
داعــش می رســد. تکفیــر یــک سلســله و دور بی انتهاســت کــه 
منطــق آن هیــچ نقطــه پایانــی نــدارد. حــاال نمی خواهیــم شــما را 
بترســانیم امــا اصــال بعیــد نیســت کــه اگــر شــرایط مهیــا شــود، 
در آینــده تروریســت هایی در منطقــه ظاهــر شــوند کــه داعــش 
ــه  ــده ای ک ــود! در پرون ــوب می ش ــل محس ــا بابانوئ ــه آنه ــبت ب نس
ــی  ــد تاریخ ــن فرآین ــیر ای ــد، س ــاهده می کنی ــد مش ــات بع در صفح
جلــو  آمده ایــم.  جلــو  و  گرفته ایــم  قبــل  قــرن  چنــد  همــان  از  را 
گروه هــا  ایــن  متاخــر  نمونه هــای  بــه  رســیده ایم  تــا  آمده ایــم 
ماننــد القاعــده و داعــش کــه بــرای مــا آشــناتر هســتند. نکتــه 
ــن  ــا  ای ــی از م ــه خیل ــت ک ــش آن اس ــا از داع ــص م ــم ناق ــر از فه دیگ
گــروه را صرفــا یــک گــروه پارتیزانــی و چریکــی می دانیــم غافــل از 
آنکــه واقعیــت دولــت اســالمی عــراق و شــام ایــن اســت. داعــش 
بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک »دولــت« بــود. یــک دولــت بــا تمــام 
مشــابه  دولت هــای  همــه  کــه  نهادهایــی  و  ســاختارها  و  اجــزا 
ــرای  ــادی. ب ــا اقتص ــه ت ــی گرفت ــی و آموزش ــای قضای ــد از نهاده دارن
ضــروری  کلمــه ای   300 مقدمــه  ایــن  بعــد،  صفحــات  خوانــدن 
یکهویــی  گــروه  یــک  بــا  صرفــا  بدانیــد  کــه  می رســید  نظــر  بــه 

آســمان مواجــه نیســتید. از دل  پرتاب شــده 

علی رکاب
نویسنده

 و پژوهشگر

 راه دراز ابن تیمیه 
تا البغدادی
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نبرد نهایی در 
بوکمال، شکستن 
کمر داعش بود 
و برقرار شدن 
جاده مقاومت. 
فرماندهان 
مقاومت را جمع 
کرده و گفته بود 
من 8سال در 
جنگ تحمیلی 
بودم و بعدش 
10 سال هم در 
شرق ایران با 
اشرار جنگیده ام 
و االن هم 6 
سال در سوریه 
می جنگم. جنگ 
بوکمال، مادر همه 
جنگ هست!

 داعش چگونه شکل گرفت؟

 نیروهای 
چند ملیتی داعش در 
مرز سوریه و عراق. زمانی 
که قدرت و وسعت 
دولت اسالمی عراق و 
شام در اوج خود بود

 

بهتریــن امــت مــن کســانی هســتند کــه هــم عصــر مــن هســتند، بعــد آنهــا کــه بعــد از اینهــا می آینــد و بعــد آنهــا 
کــه بعدتــر می آینــد. بــا اســتناد بــه ایــن حدیــث، گروهــی از مســلمانان می گوینــد در فهــم و تفســیر دیــن فقــط 
فهــم همیــن ســه نســل، کــه پیامبــر )ص( فرموده انــد، اصیــل اســت و مــا بایــد تنهــا بــه آنهــا مراجعــه کنیــم. ایــن 
گذشــته( می نامنــد.  بســتر ظهــور تفکــر ســلفی در کشــورهای عــرب  گــروه خــود را ســلفی یعنــی پیــرو سلف)
بــه واســطه شــرایط محیطــی و جهــل فرهنگــی بــه مراتــب از ســایر نقــاط بیشــتر بــوده و نیــاکان اعــراب یعنــی در 
، از بنیانگــذاران اندیشــه های مخــرب ســلفی گری بوده انــد کــه از همــان دوران صــدر اســالم بــا  گذشــته دور

ــت.  ــه یافته اس ــف ادام ــورت مختل ــه ص ــده و ب ــاز ش ج آغ ــوار ــام خ ــه ن ــی ب ــور گروه ظه

یخ رد سلفی گری در تار

�
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اهل کتاب بود و 
مطالعه. یک بار به 
بسیجیان توصیه 

کرده بود »کوفه و 
نقش آن در قرون 

نخستین اسالمی« 
را بخوانند. کتاب 

خاطرات شهید 
علی خوش لفظ 

را در یکی از 
ماموریت هایش 

در مسیر بغداد به 
اقلیم کردستان 

خوانده بود.

ــه دوره  ــه سـ ــوان بـ ــ ــی ت ــخ ظـــهـــور ســلــفــیــه را مــ ــاریـ تـ
تقسیم کرد: 

دوره اول از قرن سوم هجری با بر آمدن افرادی مانند 
احمد بن حنبل با چرخشی تند به سوی بدوی سازی 
حرکت کــرد و با نفی گفتمان کالمی به ظاهر آیــات و 
احــادیــث تأکید مــی شــد. ایــن دوران تــا قــرن 8 قمری 
ادامــه داشــت تا این که در اوایــل این قرن ابن تیمیه 
از عــالــمــان حنبلی دمــشــق و فــــردی ســرســخــت در 
در  بــا نوشتن مطالبی  اعــتــقــادی خــود  اندیشه های 
بــرابــر همه جــهــان اســـالم قـــرار گــرفــت. وی می گفت 
حق نــداریــم در فهم قــرآن برداشت های عقلی خود 
را حــاکــم کنیم. بــایــد بــه ظــاهــر قـــرآن بسنده کنیم و 
درباره متشابهات هم باید سکوت کرد. وی بسیاری 
از اعــمــال مسلمانان را شــرک خــوانــد و بــســیــاری از 
مسلمانان را تکفیر)کافر شمردن( کرد. او برای تبلیغ 
دیدگاه هایش مناظره ها و سخنرانی های زیادی کرد و 
سال ها زندانی شد. وی کتب و شاگردان زیادی از خود 
بر جای گذاشت که راه وی را در حوزه های علمیه شام، 

مصر و حجاز ادامه دادند. 
    وهابیت از راه می رسد

موج سوم در قرن 12 و 13 هجری در اندیشه فردی 
بــه نــام عــبــدالــوهــاب بــا گــرایــش حنبلی ظــاهــر شد. 
عــبــدالــوهــاب بیش از هــر چیز بــر تــقــدس زدایــی از 
ــا احــتــرام گذاشتن  بــزرگــان دیـــن تــاکــیــد مــی کــرد و ب
ــا مــخــالــف بــــود و آنـــقـــدر در تــخــریــب  ــ ــرده ه ــ بـــه م
که سلمان  تاکید داشــت  قبرستان های عربستان 
 العوده، وهابی عربستانی می گوید گویا مادرش او را 
در قبرستان به دنیا آورده و او عقده قبرستان دارد 
که این قدر در توحیدش بر قبرستان تاکید دارد. او 
دیگر مسلمانان را چنان تکفیر می کرد که برادرش 
به او می گفت: تو ارکــان اســالم را شش تا می دانی. 
ششمین هم خودت هستی؛ چون می گویی هر که 
از تو پیروی نکرده است، مسلمان نیست. وی در 
توانست  محمدبن سعود  جماعت  با  کوتاه مدت 
انــدیــشــه ســلــفــی گــری را در عــربــســتــان رواج داده و 

ــد. هــمــزمــان بــا وی،  بــه ســرعــت آن را گــســتــرش دهـ
تفکر سلفی توسط افــراد دیگری در هند و مصر نیز 
ــوری کــه بعد از عربستان، هند و  توسعه یــافــت، ط
اسالم  دنیای  در  سلفی گری  مراکز  به  تبدیل  مصر 
شدند. در قرن 14 هجری نکته جدیدی که به نگرش 
سلفی افــزوده شد اجــرای احکام اســالم با استفاده 
از زور و به کارگیری شمشیر است. این جریان تنها 
را پیکار نظامی  اندیشه سلفی و سنت  راه استقرار 
تلقی می کردند که برای اولین بار در جریان تحوالت 
افغانستان در مبارزه با حاکمیت نظام کمونیستی 
در این کشور ظاهر شد و در واقع توجه سلفی های 
سه گوشه جهان اســالم را به خود جلب کــرد. وقتی 
روسیه به افغانستان حمله کــرد، جهان اســالم به 
فرض  کمونیست  جبهه  مقابل  در  را  خــود  نــوعــی 
نقاط  اقــصــی  از  مسلمانان  دلــیــل  همین  بــه  کـــرد. 
از اســالم در برابر  جهان بــرای پشتیبانی و حمایت 
کــفــر بــه افــغــانــســتــان مــهــاجــرت و در جبهه مــبــارزه 
از مسلمان های سرشناس و  حاضر شدند. خیلی 
بــه پشتیبانی مالی و لجستیک  نیز  صــاحــب ثــروت 
پرداختند که یکی از ایــن افــراد بـــن الدن، پسر یکی 
چند  صاحب  و  عربستان  مـــردان  ثروتمندترین  از 
شرکت بــزرگ سعودی بــود. وی بعد از اولین سفر 
ثــروت و تمرکز  خــود به افغانستان تصمیم گرفت 
ــارزه بــا جبهه  کــفــر در افغانستان  ــب ــرای م خـــود را بـ
هزینه کند. به طور خالصه آنچه در افغانستان طی 
ــوروی اتــفــاق افتاد  ســال هــای متمادی جنگ بــا شـ
این بود مردانی به وجود آمدند که به جز جنگیدن 
کــه مبانی  آنجا  از  و  هیچ تخصص دیــگــری نداشته 
آنها به شدت ته نشین شده بود، برای  اعتقادی در 
نقاط جهان پیشقدم  تمام  در  کفر  با جبهه  مبارزه 
شدند، البته به نمایندگی از اسالمی که خود تعریف 
مــی کــردنــد و بــا کــفــری کــه بـــراســـاس هــمــان مبانی 
گفته شده، فرض می کردند. بعد از جنگ، سلفی گری 
جدیدی ایجاد شد که البته رنــگ و بــوی وهابیت و 

تکفیرش بیش از هر چیز دیگر در آن دیده می شد. 
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از نگاه او، گره 
داعش چیزی 
نبود که بشود 
با دیپلماسی 
آن را حل کرد. 
معتقد بود میخ 
دیپلماسی در 
این سنگ فرو 
نمی رود. گذشت 
زمان نشان داد 
که تشخیصش 
درست بوده. 

ــه در  ــ ــاعــــده مـــحـــصـــول هــمــیــن تــفــکــر بـــــود ک ــقــ ــ ال
یک  عنوان  به  طالبان  این که  از  بعد  و  افغانستان 
گـــروه ایــدئــولــوژیــک نــتــوانــســت قـــدرت ســیــاســی را 
بــیــاورد، به عنوان شاخه  در افغانستان به دســت 
مستقل  و  گرفت  شکل  طالبان  نظامی فراملیتی 
شـــد. بــعــد تــصــمــیــم بـــه تــوســعــه و لــشــکــرکــشــی به 
کشورهای دیگر گرفت. نیروها و گروه های جهادی 
در کــشــورهــای اســـالمـــی یــکــی پـــس از دیـــگـــری به 
بــه فعالیت  آن  رهــبــری  و تحت  الــقــاعــده پیوسته 
ــد. یــکــی از ایـــن گــروه هــا  ــ ــه مــــی دادن ــ ــارزه ادامـ ــبـ و مـ
جماعت توحید و جهاد بــود کــه ســال 1999 توسط 
مــردی اردنـــی بــه اســم ابومصعب زرقـــاوی در عــراق 
تشکیل شده بود. وی طی پخش نوارهای ویدئویی 
مــســؤولــیــت چــنــدیــن عــمــل خــشــونــت بــار از جمله 
کشتن شهروندان و غیرنظامیان مختلف در عراق 
را به عهده گرفت. زرقــاوی مخالف حضور آمریکا و 
نیروهای غربی در جهان اسالم بود. اواخر سال 2004 
او به اسامه بن الدن و القاعده پیوست و از این پس 
جماعت توحید و جهاد، القاعده عــراق نامیده شد 
القاعده  »امیر  به  ملقب  القاعده  توسط  زرقـــاوی  و 
را  خــود  فعالیت  وی  شــد.  بین النهرین«  کشور  در 
در ابــتــدای ســال 2004 با گــروه کم تعدادی در حدود 
30سرباز آغاز کرد اما تعداد اعضای آن در سال 200۵ 

بیش از 1000 نفر برآورد می شد.
ــه دلـــیـــل تـــرتـــیـــب دادن  ــ ــه ب ــ ابـــومـــصـــعـــب زرقــــــــاوی ک
بمبگذاری های انتحاری شهرت داشــت. به پیروانش 
ــود کــه بــا انــجــام دادن بسیاری از  ایــن گــونــه الــقــا کــرده ب
ج می شود. از جمله این کارها  کارها انسان از اسالم خار
تراشیدن  غــربــی،  لباس های  پوشیدن  مـــواد،  ــروش  ف
ریش یا شرکت در انتخابات حتی اگر به نامزد مسلمان 
رای دهند، بود. وی معتقد بود اولویت دادن هر قانونی 
که بشر وضع کرده بر قوانین خداوند، مجازاتش مرگ 
است. بر همین اساس عقیده داشت شیعیان دقیقا 
از محل های اختالف  انجام می دهند. یکی  را  کــار  ایــن 
زرقــاوی با بــن الدن و القاعده نیز همین نکته بــود. وی 

شیعیان را خدمتگزاران شیطان می دانست. سپتامبر 
تلعفر  از ســرکــوب شبه نظامیان سنی در  پــس  و   200۵
توسط دولــت عـــراق، زرقـــاوی علیه شیعیان در عــراق 

اعالن جهاد کرد.
وی پیشتر نــامــه ای بــه ایــمــن الــظــواهــری از رهــبــران 
برنامه  و  نوشت  القاعده  همان  یــا  الجهاد  قــاعــده 
گــروه خود را در عــراق در یک فرآیند چهار مرحله ای 

تعریف کرد:
از  متحدانشان  و  آمریکایی  نیروهای  بیرون راندن 
 ، عــراق، تأسیس دارالخلیفه اسالمی در این کشور
گسترش جنگ علیه دشمنان اسالم در کشورهای 

همسایه عراق و جنگ علیه اسرائیل.
زرقاوی دو سال رهبر القاعده عراق بود و درنهایت 
کــیــلــومــتــری شــمــال  در ۷ ژوئــــن 2006 در هــشــت 
شــهــر بــعــقــوبــه در شــمــال بــغــداد پــایــتــخــت عــراق 
بــه دســـت نــیــروهــای آمــریــکــایــی کشته شـــد. پس 
المصری  ــوب  ــوای اب بــه  کــه  ابوحمزه المهاجر  او  از 
نیز شــهــرت داشـــت، جانشین وی در عـــراق شد. 
بود،  اخوان المسلمین  اعضای  از  ابتدا  ابوحمزه 
ســال 1982 بــه جــهــاد اســالمــی مصر پیوست و از 
سال 1999 به افغانستان رفت. وی در افغانستان 
از متخصصان تهیه مواد منفجره شد. او در عراق 
معاون زرقاوی بود. القاعده عراق همچنان زیر نظر 
بن الدن فعالیت می کرد. ابو ایوب مصری تصمیم 
گــرفــت دولـــت اســالمــی در عـــراق تشکیل دهــد به 
امیرالمومنین  را  بــغــدادی  ابوعمر  منظور  همین 
ــرد. البته هویت  ــت اســالمــی نــامــگــذاری ک ایــن دول
واقعی ابوعمر مورد تردید است. براساس روایتی 
که ارتش آمریکا نیز در برهه ای آن را پذیرفته بود، 
از سوی رهبران  ابوعمر شخصیتی تخیلی بود که 
الــقــاعــده ســاخــتــه شــده اســت. روایــتــی دیــگــر وی را 
عــبــدا... راشـــد صــالــح الــبــغــدادی معرفی می کند و 
را حامد داوود  او  از قتل وی،  آمریکا پــس  دولــت 
محمد خــلــیــل الــزاوی معرفی کــرد. در پــی انتخاب 
وی، بخشی از اعضای این شورا که شامل اتحادی 
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در روزهای اوج 
درگیری با داعش 

در سامرا به یکی از 
فرماندهان گفته 

بود واقعا روزی 
فکر می کردی 
که با این همه 

مشکالتی که در 
جنگ داشتیم 

روزی اینگونه در 
سامراء حضور 

پیدا کنی و برادرانه، 
در کنار بچه های 

حشدالشعبی 
قرار بگیری و برای 

امنیت و آسایش 
و رفاه زائرین 

اینگونه با هم 
برنامه ریزی و کار 

کنید؟ 

از هـــــواداران الــقــاعــده، گـــروه هـــای سلفی دیــگــر و 
قبایل عرب سنی مخالف اشغال عراق می شد، در 
ج  آن خار اعتراض به رهبری یک شخص گمنام از 
شدند. سال 2010 ابو ایوب مصری و ابوعمر بغدادی 
در عملیاتی که رهبری آن را ایاالت متحده در عراق 
به عهده داشت کشته شدند. در این زمان ابوبکر 
بــغــدادی جایگزین ابوعمر بــغــدادی شد و رهبری 
ــت اســالمــی را بــه دســت گرفت.اینجاست که  دول
ــا الــقــاعــده پــیــش آمـــد و عــمــال دولــت  اخــتــالفــاتــی ب
ج  اسالمی عــراق خــود را از قیمومیت القاعده خار
ــراق بــه رهــبــری  ــرد. ســـال 2013 دولـــت اســالمــی عـ کـ
را  سوریه  القاعده  گرفت  تصمیم  بغدادی  ابوبکر 
جذب کرده و مورد حمایت خود قرار دهد. القاعده 

سوریه که در واقع همان جبهه النصره 
ــر مقاومت  ــن ام اســـت، در بــرابــر ای

تــحــت قیمومیت  را  ــود  ــرد و خـ کـ
القاعده دانــســت. اینجا بــود که 
دولــت اسالمی به سوریه لشکر 

کــشــیــد و دولــــت اســـالمـــی عـــراق 
را بــه دولـــت اســالمــی عــراق و شام 

داد.  تغییر  داعـــش  آن  مخفف  یعنی 
بنابراین می توان گفت در سال 2013 دولت 

ــام بــه عــنــوان داعـــش تشکیل  اســالمــی عــراق و ش
شــد. ســال 2014 بعد از درگــیــری هــای سنگین بین 
جبهه النصره و دولت اسالمی عراق و شام، باالخره 
القاعده هرگونه انتصاب داعش به خود را رد کرد و 
رسما ابوبکر بغدادی پس از تصرف موصل، خود را  
به عنوان اولین خلیفه دولت اسالمی عراق و شام 
اعالم کرد. البته به زعم ابوبکر بغدادی، وی خلیفه 
یــک و نــیــم مــیــلــیــارد مسلمان جــهــان شـــده بــود. 
جریانات  ایــن  به  مفصل تر  بعدی  بخش های  )در 

خواهیم پرداخت(
ســـال 201۵ جــهــان مــتــوجــه شــد داعـــش پــدیــده ای 
ــدت فـــجـــیـــع، قــــــوی و تـــهـــدیـــدآمـــیـــزتـــر از  ــ ــه شـ ــ  بـ

القاعده است.

     ابوبکر البغدادی
وقتی ایــاالت مــتــحــده، زرقـــاوی و ابوعمر بــغــدادی را 
به هالکت رساند، فکر کــرد آسیبی جــدی به دولت 
ــود که  اســالمــی وارد آورده  اســــت. ایـــن درحـــالـــی بـ
آنها، شخص دیگری خلیفه  از مــرگ  بالفاصله بعد 
ــام مـــی شـــود؛ کــســی که  ــــت اســـالمـــی عـــراق و شـ دول

به مراتب بدتر از آنهاست.
ابراهیم عواد ابراهیم البدری 39 ساله با نام مستعار 
ابوبکر بغدادی، امیرالمومنین دولت اسالمی شد. 
وی سال 19۷1 در خانواده ای کشاورز و سنی مذهب 
در سامرای عراق به دنیا آمد. پدرش مذهبی بود و 
در واقـــع معلم قـــرآن مسجد بـــود. وی معتقد بود 
ــالم مـــی رســـد. تـــعـــدادی از  ــ نــســبــش بـــه پــیــامــبــر اس
افـــراد خــانــواده وی از اعــضــای حــزب بعث 
ــع حــزبــی سیاسی  ــ بـــودنـــد کـــه در واق
ایجاد  بـــرای  و  ــود  ب سوسیالیستی 
اتـــحـــاد  پــان عــربــی تـــالش مــی کــرد. 
می خواستند  بعث  حــزب  اعضای 
ــی را بـــا هم  ــای عــرب ــوره ــش هــمــه ک
مــتــحــد و یــکــپــارچــه کــنــنــد. یــکــی از 
ــم بـــه حــزب  ــی ــراه ــل نــپــیــوســتــن اب ــ دالی
ــا از عــمــوهــا و  ــه دو ت ــن ک ــه ای ــا تــوجــه ب بــحــث ب
برادرانش عضو حزب بودند، ضعف شدید بینایی 

بود.
زیــر و متدین به نظر می آمد  ابراهیم جوانی سر به 
ــود. دوســتــان و  ــودش ب ــع ســرش بــه کــار خ کــه در واق
اطرافیان به او لقب مومن داده بودند. وی به شدت 
ــود. زمــان هــایــی کــه در مدرسه  کــم رو و البته جــدی ب
نــبــود، وقــت خــود را در مسجد محل مــی گــذرانــد. از 
همان کــودکــی اگــر کسی از دوســتــان و اطرافیانش 
احکام اسالمی را رعایت نمی کرد، با او برخورد می کرد. 
ــه تحصیل در رشــتــه حقوق  وی کــه عــالقــه بــه ادامــ
داشت، به علت به دست نیاوردن حد نصاب نمره 
قبولی در دبیرستان، در رشته علوم قرآنی مشغول 
بــه تحصیل شــد. پــس از پــایــان دوره کارشناسی در 

سال 2015 جهان 
متوجه شد داعش پدیده ای 

به شدت فجیع، قوی و 
 تهدیدآمیزتر از 
القاعده است
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مطالعات  رشته  در  ــدام  ص تاسیس  ــازه  ت دانشگاه 
اســـالمـــی بـــه تــحــصــیــل مــشــغــول شــــد. پــایــان نــامــه 
قــرآن در قــرون  کارشناسی ارشد وی دربـــاره تفسیر 
اولیه اسالمی بود. بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس 
در سال 1999 در رشته دکترای علوم قرآنی به ادامه 
شــدن،  غ التحصیل  فار از  پــس  پــرداخــت.  تحصیل 
عمویش- اسماعیل بدری- وی را تشویق کرد تا به 
گروه سلفی اخوان المسلمین بپیوندد. هدف اصلی 
اسالمی  حکومت های  تشکیل  اخوان المسلمین 
بود. البته بیشتر شاخه های اخوان صلح طلب بوده، 

بودند.  محافظه کار  بقیه  و  لیبرال  آن  اعضای  برخی 
همگی با هم همکاری می کردند. شایان ذکر است 
بیشتر سلفی ها جهادی نیستند و تشکیالتی مانند 
القاعده یا داعش را قبول ندارند. بــن الدن هم قبل 
بــود.  اخوان المسلمین  عضو  الــقــاعــده  تشکیل  از 
آنها یعنی اخوانی ها تمرکزشان روی گسترش اسالم 
از طریق صرف وقت خود به عبادت و رعایت احکام 
شرعی بود. از نظر بیشتر سلفی ها شروع جنگ حرام 
است. آنها معتقدند جنگ باعث قطع شدن نماز و 
عبادت صحیح می شود. بیشتر سلفی ها همچنین 
کند.  دوری  سیاست  از  بــایــد  مسلمان  معتقدند 
سلفی های رادیکال این قوانین را نادیده می گیرند. 
ابراهیم بدری مانند ابومصعب زرقاوی با سلفی های 
بسیار رادیــکــال در بغداد ارتباط داشــت. او معتقد 
حرف  مـــردان  اخوان المسلمین  اصلی  جــریــان  بــود 

هستند نه عمل.
بعد از انحالل ارتــش صــدام توسط آمریکایی ها در 
ســال 2003، بــدری گــروه جیش السنه و الجماعه را 

برای مبارزه با نیروهای ائتالف تشکیل داد.
نــیــروهــای  کــه تــحــت تعقیب  ــدری -  ــ ب ــال 2004،  سـ
آمریکایی بود - از قضا بــرای دیــدن یکی از دوستان 
او  آمریکایی  سلفی اش به فلوجه رفت و نیروهای 
را به جرم ارتباط با یک سلفی تندرو دستگیر کردند. 
او نزدیک به یک سال در زندان بوکا بازداشت بود. 
او با  ارتــبــاط  آمریکایی ها در ایــن مــدت نتوانستند 
گروه های تکفیری جهادی را رسما ثابت کنند. آنها 

اصال نمی دانستند خود او هم یک جهادی است.
ــه آمـــریـــکـــا در مــنــاطــق  ــود کـ ــ ــی ب ــزرگـ بـــوکـــا زنــــــدان بـ
ــود و  ــرده ب شیعه نشین جــنــوب عـــراق راه انـــــدازی ک

24هزار زندانی داشت.
ــزار نفری کــه در ایــن زنـــدان محبوس  خیلی از 24هـ
بــودنــد، عــرب هــای اهــل تسننی بــودنــد کــه سابقه 
خــدمــت در دســتــگــاه هــای نظامی و امنیتی صــدام 
ــرد، بــه دنــبــال  ــ ــدام ســقــوط ک را داشــتــنــد. وقــتــی صــ
بــعــثــی زدایــی آمــریــکــایــی هــا و همچنین بـــاال آمــدن 

بخش زیادی از 
ترس از داعش 
ناشی از تصویری 
بود که این دولت 
تروریستی به مدد 
رسانه برای خود 
ایجاد کرده بود 
تصویر باال یکی 
از میزانسن های 
تبلیغاتی داعش 
است
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اوایل حضور 
مستشاری ایران 
در سوریه و عراق، 

سال های غربت 
مدافعان حرمی 

بود که آن سالها به 
شهادت رسیده 

بودند. برای غربت 
این شهدا خیلی 

غصه می خورد. 

اکثریت شیعی عراق - که مدت زیادی زیر فشار ظلم 
بودند- آنها هم کنار رفتند. خیلی از اینها اگر هنگام 
ورود به زنــدان، جهادی نبودند، موقع ترک زنــدان، 
جهادی شده بودند. مانیفست جهادی های تندرو 
دست به دست  آزادانـــه  آمریکایی ها  چشم  پیش 

می شد.
    جمع جهادی ها در کنار هم

زندان بوکا را خیلی ها به عنوان دانشگاه می شناسند؛ 
چرا که این زندان تعداد زیادی از جهادی های عراق و 
همان طور  و  منطقه  کشورهای  دیگر  و  افغانستان 
نظامی  و  امنیتی  دستگاه های  اعضای  گفته شد  که 
صدام را کنار هم جمع کرده بود. این افــراد هیچ وقت 
نمی توانستند در بــغــداد یــا هــرجــای دیــگــری در دنیا 
ــا در زنـــدان نه  ــن شکل دورهـــم جمع شــونــد ام بــه ای
تنها جایشان امن بود، بلکه با ارکان رهبری القاعده 
هم ارتباط داشتند. ابراهیم بــدری خــودش را از بقیه 
می کردند  فکر  بقیه  و  مــی داشــت  نگه  دور  زندانی ها 
زندانبانان  امــا  اســت  پیچیده  و  گوشه گیر  فــردی  او 
نزاع  می توانست  که  می دانستند  رهبری  را  ابراهیم 
میان زندانی ها را مدیریت کند. ابراهیم در زنــدان با 
اعضای سابق سرویس های نظامی و امنیتی صدام 
کــه بعدتر عضو  کسانی  بــا  دوســـت شــد، همچنین 
القاعده عراق شدند. این افراد بیرون از زندان و بعد 
از آن که سران اصلی دولت اسالمی کشته یا دستگیر 
شــدنــد، در قــامــت نــیــروهــای دولـــت اســالمــی همراه 

ابراهیم بدری بودند. 
با خبرنگار  بوکا در مصاحبه ای  زنــدانــی هــای  از  یکی 
تــازه جــذب شــده  »نــیــروهــای  گفته است   ، المانیتور
ــد کـــه هــنــگــام آزادی مثل  طــــوری آمـــــاده مــی شــدن
بمب های ساعتی بودند.« وقتی زندانی تازه ای وارد 
زنـــدان مــی شــد، هــم بــنــدانــش بــه او آمـــوزش  داده، 
او را شــســت وشــوی مــغــزی مــی دادنــد و طـــوری او را 
راهنمایی می کردند که هنگام ترک یک گلوله آتش 
بود. ابراهیم بدری شعله ورترین گلوله آتش از آب 
درآمــد و تبدیل شد به مــردی که مسؤول خیلی از 

آتش هایی است که کمتر از یک دهه بعد، منطقه را 
در خود بلعیدند. «

زنــدانــی دیگری که با گــاردیــن مصاحبه کــرده، گفته 
 اســت »اگــر هیچ زنــدان آمریکایی ای در عــراق نبود، 
االن هــم دولـــت اســالمــی ای در کــار نــبــود. بــوکــا یک 
بــود که همه ما را ساخت و ایدئولوژیمان  کارخانه 
ــرد.« زنــدانــی هــا اســم بــوکــا را گذاشته بودند  را بنا کـ
»دانشگاه« و بغدادی در 10 ماهی که آنجا بود، یکی از 

اعضای هیأت علمی آنجا بود.
بدری باالخره سال 2006 به القاعده عراق پیوست و 
توانست  دانشگاهی  تحصیالت  داشتن  سبب  به 
ــاص پــیــدا کند.  بین رهــبــران الــقــاعــده جایگاهی خ
او در نهایت به گروهی از مــشــاوران که قــرار بــود به 
ابوعمر البغدادی در زمینه خالفت مشورت دهند، 
ــروه بیشتر گــوش بــه فرمان  پیوست. البته ایــن گ

ابوایوب مصری بودند.
بــعــد از کــشــتــه شــدن ابــوعــمــر و ابـــوایـــوب تــوســط 
نیروهای ائتالف در سال 2010، القاعده پیامی به شورا 
فرستاد که برای انتخاب خلیفه بعدی عجله نکنند 
ــا شـــورا کــه هــر روز احــســاس اســتــقــالل بیشتری  ام

نسبت به القاعده می کرد، از این فرمان تخطی کرد.
ــه نــام  ــا تــوطــئــه پــیــچــیــده شــخــصــی ب ــان ب در ایـــن زمــ
، ابــراهــیــم بـــدری سومین رهــبــر ســازمــان  حجی بکر
تروریستی در حال گسترش عراق شد و نام ابوبکر 
بــغــدادی را بــرای خــود برگزید. او با کمک حجی بکر 
تــوانــســت تــمــام ســـران مخالف را بــه طــرق مختلف 

حذف کند.
»ابوبکرالحسینی  بــه  وی  از  داعـــش  تبلیغات  در 
القریشی الــبــغــدادی« نــام بـــرده مــی شــود تــا یـــادآور 
من  کلهم  اثناعشر  امتی  »خلفاء  مــعــروف  حدیث 

القریش« باشد.
ــدن تــوســط  ــره ش ــاص ــح ــدادی بــعــد از م ــغـ ــوبــکــر بـ اب
ادلب  استان  حــارم  منطقه  در  آمریکایی  نیروهای 
سوریه، خودش و دو فرزندش را به وسیله کمربند 

انفجاری به هالکت رساند. 
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در هر کسی 
کوچک ترین 
ظرفیتی برای 
استفاده در 
جبهه مقاومت 
می دید درنگ 
ج  نمی کرد. در خار
از ایران افرادی 
با نیروی قدس 
در ارتباط بودند 
که بعید است 
حزب اللهی های 
داخل ایران 
بتوانند با آنها کار 
کنند.

بحران باال می گیرد
وقتی خالفت اعــالم شد، یکی از نیروهای 

جهادی در توییتی نوشت:
دولــت اسالمی هیچ مــرزی نــدارد، و به اذن 

خداوند فتوحاتش ادامه خواهدیافت.
گسترش  را  خـــود  اول  ــویـــت  اولـ داعــــش 

قـــرائـــت مـــتـــفـــاوت خــود 
ســـراســـر  در  اســـــــالم  از 
ــی  ــ ــالم ــ ــای اس ــ ــورهـ ــ ــشـ ــ کـ
مــســلــمــانــان  بــیــن  در  و 
جـــهـــان قـــــرار داده بـــــــود. 
ســیــاســتــگــذاران داعــش 
بتوانند  بــودنــد  ــدوار  ــی ام
اسالمی،  کشورهای  بین 
جــامــعــه جــدیــد بــا دولــتــی 
بیاورند،  وجــود  به  جدید 
اقــدام  منظور  همین  بــه 
توسعه  و  لشکرکشی  به 
قلمرو خود کرده و عالوه 
ــای  ــورهـ ــشـ کـ در  آن  بــــر 
ــرور  ــ ــه ت ــ دورتـــــــر اقـــــــدام ب
ایــجــاد  و  بـــمـــبـــگـــذاری  و 
خود  به  نسبت  وحشت 
مــی کــردنــد. داعـــش عمال 

ــال 2014 کــه بــه صـــورت رســمــی شکل  از س
گــرفــت تــا ســـال 2016، یعنی طــی مـــدت دو 
ــزار نفر  ــ ــــدود 18هـ ــراق ح ــ ــال، فــقــط در ع ــ س
کشته و حــدود 36 هــزار نفر مجروح به بار 
آورد. داعــش با اجــرای احکام خشونت بار 
خود در مأل عام در تالش برای جا انداختن 
این بود که هر کس از قوانین و دستورات 
آنــهــا پیروی  و احــکــام شریعت مـــورد نظر 

نکند تاوانش را خواهدپرداخت. 

هـــزار   88 از  بــیــش  کــنــتــرل  داعـــــش   2014 ســــال  در 
کیلومترمربع از خاک سوریه و عراق را در دست داشت. 
اروپـــا. بحث  از کشور پرتغال در  مساحتی کمی کمتر 
داشتن سرزمین، بحثی کلیدی بین سیاستگذاران و 
متفکران داعش بود. ادعــای خالفت بر مسلمانان از 

سمت آنها بدون داشتن سرزمین محقق نمی شد. 
از اصلی ترین دالیــل پیشروی داعــش در عــراق  یکی 
و سوریه این بود که آنها از روش هــای معمول جنگ 
بــرای پیشروی و دفــاع از قلمرو خود بهره نمی بردند و 
این در حالی بود که نیروهای ضدتروریست که شامل 
بودند  ارتش هایی  می شد،  نظامی  و  رسمی  نیروهای 

داعش چطور شکل گرفت؟
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نیروهای 
افغانستانی 
فاطمیون در 

حوالی مرز سوریه 
و عراق در محاصره 

داعش بودند. 
با یک بالگرد 

قدیمی سوری 
برایشان از راه هوا 

غذا بردیم. توی 
بالگرد نشست 

و از باالی سر 
داعش گذشت و 

وسط فاطمیون 
نشست. شروع 

کرد به آب معدنی 
دادن به رزمندگان 

فاطمیون.

ــا ارتـــش هـــای منظم جــهــان آمـــوزش  کــه بـــرای جــنــگ ب
دیده بودند. 

ــی هــمــچــون داعـــش ایــن  ــای ــروه ه ــک ویــژگــی دیــگــر گ ی
ــدام در حــال جنگ بــودنــد، نیرو از  بــود کــه آنها چــون م
دست می دادند. برای همین نیاز به جذب مداوم نیرو 
داشتند. یکی از موفقیت های داعــش در این عرصه، 

ــود. داعــش  جــذب نیروهای جــهــادی از ســراســر دنیا ب
ــا و  ــان ه مــوفــق شــد تبدیل بــه محلی بـــرای تحقق آرم
آرزوهای مسلمانان رادیکال جهان شود. به طوری که 
ــادی از مــبــارزان داعــش را مهاجران تشکیل  تعداد زی
می دادند؛ مهاجرانی از سراسر جهان. اینترنت نقشی 
اساسی در عضوگیری این مسلمانان خارجی داشت. 
مــســلــمــانــان مــحــافــظــه کــار از داخــــل خــانــه هــایــشــان 
می توانستند آنالین عضو داعش شده و سپس آماده 

سفر به عراق و سوریه شوند.
از طرفی از آنجا که کشورهای بی ثبات و ناآرام برای رشد 
ایــده آل  مکان های  تروریستی  تکفیری  ســازمــان هــای 

بودند، خود این امر ریشه پیدایش داعــش در عراق 
بــود. با توجه به نــاآرامــی هــای سوریه ایــن امکان برای 

گسترش قلمرو داعش فراهم شد.
    جای پا باز کردن  در سوریه

بغدادی ابتدا به فرستادن گروهی از مبلغان به سوریه 
اقدام کرد. این گروه تأثیری بسزا در شورآفرینی و احیای 
روحیه نبرد بر ضد حکومت سوریه داشتند و اولین 
هسته های مخفی در حمایت از دولــت اسالمی عراق 
را تشکیل دادند. عناصر دولت اسالمی  عراق، نبرد در 
آغــاز کردند و حضور نظامی این  برابر ارتــش سوریه را 
گــروه در شــرق سوریه )کــه شبیه موصل و تکریت در 
غرب عراق است( ادامه یافت. با گذشت زمان حضور 
عناصر تروریستی و عناصر دولت اسالمی عراق، عاملی 

برای ضعف ارتش سوریه شد. 
در آغاز 2012 زمانی که جدایی گروه های معارض از دولت 
گــروه جبهه النصره به رهبری  سوریه گسترش یافت، 
ابومحمد الجوالنی که درواقع فرستاده ابوبکر بغدادی 
بــرای نظارت بر امــور و تشکیل شاخه دولــت اسالمی 
در سوریه بود، تمرد خود را از القاعده به رهبری ایمن 
الظواهری اعــالم کــرد و همین امــر باعث شد بغدادی 
در 8 آوریــل 2013 تشکیل »اتحاد دولــت اسالمی عراق 
ــت اســالمــی  ــ ــه دولـ ــن کـ ــ ــا ای ــالم کـــنـــد. بـ ــ ــام« را اعـ ــ و شـ
امــا جبهه النصره  بــود  آورده  را به وجــود  جبهه النصره 
بــه دســتــورات آن ســازمــان بی توجهی مــی کــرد. دولــت 
ــرد و  ــی کـ ــورمــنــش عــمــل مـ ــات ــکــت ــار دی ــی بــســی ــالمـ اسـ
الجوالنی  ابومحمد  کــه  حــالــی  در  بـــود؛  تمامیت خواه 
دیگر گروه های معارض سوری را هم در قدرت سهیم 
و با آنها همکاری می کرد. این مسأله  باعث مخالفت 
و جنگ دولت اسالمی با شاخه سوریه شد. البته یکی 
گــروگــان جبهه النصره بود،  که دو ســال  از خبرنگاران 
اصــلــی بین جبهه النصره و دولــت  مــی گــویــد: مسأله  
اسالمی آن بود که فرماندهانش که قبال در عراق با هم 
روابط نزدیکی داشتند بر سر تقسیم عواید حوزه های 
نفتی در شــرق سوریه که تحت تصرف جبهه النصره 

بود توافق نداشتند.
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از همان اواخر 
دهه 80 اعتقاد 
داشت که آمریکا 
نمی تواند در عراق 
پایگاه دائمی 
بزند. با شناختی 
که از مردم عراق 
داشت معتقد 
بود روحیه دینی 
و اعتقادی مردم 
چنین اجازه ای 
به امریکایی ها 
نمی دهد. می گفت 
عراق برای آمریکا، 
ژاپن و کره نخواهد 
بود. 

در یک نــزاع نسبتا مفصل بین جبهه النصره القاعده 
و دولــت اسالمی، در نهایت دولــت اسالمی توانست 
دســت برتر را در سوریه از آن خــود کند و با ایــن غلبه، 
هزاران جهادی النصره به داعش پیوسته و گروه جبهه 

النصره نامش را به جبهه فتح شام تغییر داد.
ــدادی خـــود شــخــصــا وارد ســـوریـــه شـــد و  ــغـ ــکــر بـ ــوب اب
رقه  شمالی  شهر  در  را  داعــش  پایگاه های  به سرعت 
ــان، داعـــش و پــیــروانــش بیعت با  ــرد. از آن زمــ بــرپــا کـ
بغدادی را بر هر کسی که بر ضد نظام سوریه اسلحه 
گسترش پهنه  با  گرفته، واجــب شمردند.  به دســت 
نــفــوذ داعـــش در ســوریــه و ســیــطــره آن بــر بــســیــاری از 
منابع مالی همچون چاه ها و پاالیشگاه های نفت که 
از آنها بــرای تأسیس دولــت و تأمین بودجه استفاده 

می کند، این گــروه به سوی عــراق رهسپار 
ــد و در جنگی تــمــام عــیــار اســتــان  ش

ــراق( را  ــ نــیــنــوا )دومـــیـــن اســـتـــان عـ
اشغال کرد و بر بسیاری از اموال 
عالوه  به  یافت.  استیال  بانک ها 
پولی  غربی ها،  گروگان گرفتن  با 

ــرد و از  ــ بـــه عـــنـــوان فـــدیـــه طــلــب ک
تــجــار جــزیــه گــرفــت. سپس داعــش 

ــن 2014 رسما »دولـــت خالفت  در 29 ژوئ
اسالمی« را اعالم کرد.

ــا  آن کـــه داعـــش ریــشــه در الــقــاعــده داشته  بنابراین ب
 اســت امــا بر اثــر تحوالت از آن جــدا شد تا جایی که در 
دوم فــوریــه 2014، ایــمــن الــظــواهــری، رهبر الــقــاعــده طی 
کــرد و  آن سلب وابستگی  از  بــه طــور رسمی  بیانیه ای 
گفت ایــن گــروه عضو القاعده نیست و ایــن سازمان 
هیچ مسؤولیتی در قبال اقدامات این گروه به عهده 
توسط  لبنان  شمال  در  داعــش  همچنین  نمی گیرد. 
ابوسیاف االنصاری هدایت می شود که در حال انجام 
عملیات و نفوذ در لبنان هستند. رشد تکثر مذهبی 
در لبنان باعث شده تا یک جنگ مذهبی میان گروه ها 
خ دهد که عمده تلفات این  و قبایل مختلف لبنان ر

جنگ ها از غیرنظامیان است.

آمریکا  گــروپ« در نیویورک   مرکز مطالعات »سوفان 
آمــارهــای سازمان های  کــرد که نتیجه  گزارشی منتشر 
ــداد افـــراد  ــع اطــالعــاتــی کــشــورهــاســت. ایـــن گــــزارش ت
بــا ملیت های گــونــاگــون در گـــروه تــروریــســتــی داعــش 
ــاس ایــــن گـــــزارش در مــیــان  ــراسـ ــد. بـ ــن ــی ک را اعــــالم م
کــشــورهــای عــربــی، عــربــســتــان ســعــودی و تــونــس با 
بدنه  در  را  سهم  بیشترین   ، 3000نــفــر و   2500 از  بیش 
ــد. ایـــن آمـــار تــرکــیــبــی از  ــ تــروریــســت هــای داعـــش دارنـ
تروریست های داعشی فعال در جنگ داخلی سوریه 
ــراق را  ــ ــروه در ع ــ و نــیــز تــروریــســت هــای فــعــال ایـــن گ
نشان می دهد. براساس گزارش سوفان گروپ، شاکله 
اصلی تروریست های فعال گروه داعش از کشورهای 
آفریقا تشکیل می شود. در  عربی خاورمیانه و شمال 
500 نفر و  با  کشورهای عربی مغرب  میان 
الجزایر با 200نفر در رده های بعدی قرار 
دارنــد و از ترکیه نیز 400نفر در جمع 

این گروه فعال هستند.
بــه گـــزارش منبع فــوق، داعــش تا 
ــن2014 بــا جــذب نیرو از بیش  ــ ژوئ
از 81کــشــور جــهــان، بــزرگ تــریــن و 
تروریستی  شبکه  پیشرفته ترین 
ــرده  اســت.  در تــاریــخ بشریت را ایــجــاد ک
ــاری نــیــز از دیــگــر کـــشـــورهـــای جــهــان  ــی ــس ــا ب امــ
گروه  ایــن  به  آمریکایی  و  اروپــایــی  کشورهای  ازجمله 
700نفر  نیز  اروپــایــی  کــشــورهــای  میان  از  پیوسته اند. 
از فرانسه، 800نــفــر از روســیــه و 400نــفــر از شهروندان 
انگلیسی در بــیــن تــروریــســت هــای گـــروه داعـــش در 
عــراق و سوریه هستند. طبق این گــزارش، آمــار حضور 
ح زیــر  شــهــرونــدان از دیــگــر کــشــورهــای جــهــان بــه شـــر
 ، کــوزوو 120نفر  ، ، استرالیا 150نفر اســت: بلژیک 280نفر
، آمریکا  ، آلــمــان 70نــفــر ، دانــمــارک 100نــفــر هلند 120نــفــر
ــادا، فنالند،  ــان ، نـــروژ 50نــفــر و ک ، اسپانیا 51نــفــر 70نــفــر
. طبق  ایرلند و سوئد هــرکــدام به طــور مساوی 30نــفــر
این گــزارش از میان تروریست هایی که از کشورهای 
اروپایی به داعــش پیوسته اند تنها 6درصــد آنها بعدا 

شورای امنیت سازمان 
ملل بعدتر در گزارشی اعالم کرد: 

بیش از 25هزار تروریست خارجی 
از بیش از 100کشور به سوریه، 
عراق،افغانستان، یمن و لیبی 

رفته اند
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حساسیت زیادی 
داشت که در امور 

مربوط به نیروی 
قدس در سایر 

کشورها، مباحث 
مذهبی و فرقه ای و 
اختالفات شیعه و 
ح شود.  سنی مطر
می گفت همیشه 

جان ما سپر اهل 
سنت بوده است.

مسلمان شدند و 94درصد از آنان مسلمان بوده اند. 
ــزارش خـــود تــأکــیــد مــی کــنــد که  ــ ــروپ در گـ ــ ســـوفـــان گ
جنگ داخلی سوریه رکــورد قبلی افغانستان در ورود 
را شکسته است و در سه سال  ج  از خــار جنگجویان 
گذشته بیش از 12هــزار تروریست خارجی بــرای جنگ 
با ارتش سوریه وارد این کشور شده اند؛ این در حالی 
است که آمار ورود نیروهای خارجی به افغانستان در 
خ شــوروی  دوره اشغال ایــن کشور توسط ارتــش ســر

10هزار نفر بوده است.
 البته این آمار و میزان گرایش و جذب نیروهای خارجی 
به داعــش به طور مــداوم در حــال تغییر بــود و از زمان 
ــزارش تغییر زیــادی  انتشار جــمــع آوری و انتشار ایــن گ
ــاری کــه ســازمــان اطــالعــات  ــا آمــ ــرده اســـت. مــطــابــق ب کـ
مرکزی آمریکا -سیا- در فوریه 2015 منتشر کرد: 20هزار 
نفر از 90کشور دنیا به داعش پیوسته اند که از جمله 
از  از 150نــفــر  آنها 3400نــفــر از کشورهای غربی و بیش 
ــورای امنیت ســازمــان ملل  آمریکا هستند. ش از  آنها 
بعدتر در گزارشی اعالم کرد: 25هزار تروریست خارجی از 
بیش از 100 کشور به سوریه، عراق،افغانستان، یمن و 
، از نیمه سال 2014 میالدی  لیبی رفته اند. طبق این آمار
ــد افـــزایـــش تــعــداد  ــ ــه 70درصـ ــک ب ــزدی ــا مـــارس 2015 ن ت
تروریست خارجی در سطح جهانی را شاهد بوده ایم. 
بــنــابــرایــن مــی تــوان گــفــت کــه فــرمــانــدهــان و مــدیــران 
نظامیان  صــدام،  به  نزدیک  چهره های  و  بعث  دوران 
ــا،  ــش ســوریــه و عـــراق، جنگجویانی از اروپ بــریــده از ارت
چچن، بوسنی، شرق ترکمنستان، لیبی، افغانستان و 
، افــرادی هستند که حاضر بودند  چندین کشور دیگر
بــه عــنــوان نــیــروهــای تــحــت امـــر بـــغـــدادی، بــه داعــش 

بپیوندند.
ــاره سوریه گفته  شد می توان بیان  آنچه درب براساس 
آغــاز  کــرد فعالیت نظامی داعــش نخست در ســوریــه 
شد. داعــش که عمال از دیگر گروه های تندرو فاصله 
سوریه  شمال  از  بخش هایی  شــد  موفق  گرفته بود، 
و تقریبا ســراســر اســتــان رقـــه را تــصــرف کــنــد. سپس 
همزمان با اقدام نظامی در سوریه، به عراق حمله کرد 

-را  و موفق شد رمــادی و فلوجه -مرکز استان االنــبــار
در عــراق به تصرف خود درآورد. داعــش دیگر عــالوه بر 
سیاسی-نظامی  ســازمــان  یــک  تروریستی،  گــروه  یــک 
هم محسوب می شد که با ارائــه یک تفسیر افراطی از 
اسالم، سعی داشت جهان بینی و اندیشه افراط گرایانه 
خود را به صورت یکسان و با اعمال زور و خشونت بر 
مرزهای  و  کند  تحمیل  غیرمسلمانان  و  مسلمانان 

مورد ادعای خود را گسترش دهد.
ــوری مالکی، نخست وزیر عــراق  از طرفی و در عـــراق، ن
از غیبت ابوبکر بغدادی در عــراق استفاده کــرده و به 
پرداخت.  جهادی  و  سلفی  نیروهای  شدید  سرکوب 
بــســیــاری از نــیــروهــای ســرکــوب شــده مشتاق بودند 
ایــن در حالی  بپیوندند.  تروریستی داعـــش  گـــروه  بــه 
آنها جهادی نبودند و فقط می خواستند به  است که 
حکومت نوری مالکی خاتمه دهند. این نیروها خون 
ــازه ای در رگ داعــش تــزریــق کــردنــد و ایــن باعث شد  تـ
داعش هم در سوریه حضور قدرتمندی داشته باشد 
و هــمــزمــان بــتــوانــد شــهــرهــای بــیــشــتــری را در عـــراق 
آنها شهر موصل دومین  تصرف کند. مهم ترین فتح 
شهر پرجمعیت عراق بود. تصرف یک شبه موصل در 
سال 2014 پیروزی بزرگ برای داعش محسوب می شد 
و ایــن پــیــروزی داعـــش را بــه تــمــام جــهــان شناساند و 
گــروه جهادی حال  باعث شد داعــش قدرتمندترین 

حاضر دنیا تلقی شود.
     اعالم خالفت در موصل

ابــوبــکــر بــغــدادی خطبه مــعــروف خـــود را در مسجد 
موصل ایراد کرد.

پس از فتح موصل، داعش بر قلمرویی که مساحتش 
ــم بیشتر بـــود، مسلط شـــده بـــود. ایــن  از بــریــتــانــیــا ه
درحالی بود  که بــن الدن و القا  عده حتی در خــواب هم  
وسعت  ایــن  بــه  سرزمینی  دارای  و  واقــعــی  خلیفه ای 

نمی دیدند.
بعد از فتح موصل و ایراد خطبه خلیفه دولت اسالمی، 
سیل مسلمانان رادیکال و جهادی به سوریه و عراق 

روانه شد.
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توی هواپیما 
بودند برای رفتن 
به دمشق. یکی از 
پاسداران اعزامی 
با حاج قاسم 
وارد بحث شده 
بود که با گسیل 
نیرو و لشگرهای 
زیاد می شود کار 
سوریه را یکسره 
کرد. فرمانده 
سلیمانی اما نظر 
دیگری داشت: 
باید جنگیدن را یاد 
اینها بدهیم. شاید 
این جنگ سال ها 
طول کشید. ما 
که نباید سال ها 
بجنگیم.

ابوبکر بغدادی برای توسعه قلمرو و پیشروی و بقای 
دولت اسالمی خود از مفهوم مهدویت هم به شدت 
آنها از  بهره مــی بــرد. به عنوان مثال بــراســاس تعریف 
قرآن وقتی سپاه کفار با سپاهیان اسالم در شهر دابق 
ســوریــه درگــیــر شــونــد، همه مسلمانان بــایــد در کنار 

خلیفه حضور داشته و او را یاری کنند.
گــروه هــای تروریستی عمدتا بــا هــدف ایــجــاد هــراس، 
تغییر و تحول یــا تخریب پدید مــی آیــنــد. بــا ایــن همه 
وضعیت  -تروریستی،  مذهبی  گــروه هــای  درخصوص 
تا انـــدازه ای متفاوت اســت. در خصوص گــروه افراطی 
داعش این مساله حتی متمایز است. این گروه خود 
را نه یک گروه تروریستی، که یک دولت و در وهله بعد 
این  مناسبت  بــه  و  می کند  تلقی  جهانی  دولـــت  یــک 
هویت، ساختار تشکیالتی خود را به مثابه یک دولت 

تمام عیار ترکیب بندی کرده است.
شرایط تشکیل یک دولت، وجود سرزمین، جمعیت، 
حکومت و حاکمیت است که در ظاهر به نظر می رسد 
داعش توانسته در درون مرزهای متصرفه خود آنها را 

ایجاد کند.
، شوراهای متعدد، وزارتخانه  این گروه برای خود رهبر
قدرتمند  رســانــه ای  و  آموزشی  امنیتی،  دستگاهای  و 
را طــراحــی کــرده اســت کــه البته متناسب بــا وضعیت 
کنار  با در  بین المللی نیست.  کنونی جامعه و محیط 
ــرار دادن تشکیالت داعـــش و کــارکــردهــای آن  هــم قـ
می توان به نوعی حکومت استبدادی و پلیسی رسید 
که خشونت را در دستور کار خود قــرار داده اســت و با 
روش هـــای منسوخ شــده پلیسی، اطالعاتی و نظامی 
که  را دارد  تــصــرف ســرزمــیــن هــا و حفظ خالفتی  قصد 
ــی منطقه و جــهــان در  ــت ــون در ســاخــتــار بــیــن دول ــن اک
جوامع تحت کنترلش ارزش و اعتبار ماندگاری ندارد. 
به همین دلیل است که به رغم برنامه ریزی برای یک 
ساختار جدی حکومتی، عدم مشروعیت و مقبولیت 
ج مرزهای متصرفه در کنار از  عمومی در داخــل و خــار
دست دادن مناطق متصرفه، سبب ضعف و انحطاط 

داعش به مثابه یک دولت شده است.

ایران

اربیل

کرکوک

بصره

بغداد

کوت
حله

فلوجه
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می گفت نمی شود 
در برابر اقدامات 

داعش در عراق و 
سوریه نشست و 

دست روی دست 
گذاشت تا سوریه 

و عراق سقوط 
کند و بعد داعش 

صدبرابر قوی تر 
شود و زمانی 

سراغ ما بیاید که 
قدرتش بسیار 

بیشتر از روز اول 
است. باید ریشه 

ج  داعش را در خار
از مرزها خشک 

کرد.

 سال 1393  را می توان اوج قدرت نمایی 
دولت اسالمی عراق و شام دانست 

داعش یک دولت سوم در میان 
سوریه و عراق تشکیل داده بود که 

مساحت آن به تنهایی از هر یک از این 
دو کشور بزرگ تر بود

  مناطق سیاه رنگ بخش های 
تحت کنتر ل داعش را در سال 93 

نشان می دهد

تکریت
سامرا

حدیثهرمادی

القایم

دیرالزور

پالمیرا

رطبا

حمص

حما

ادلب

حلب

کوبانی

رقه

حسکه
موصل

دمشق

ترکیه

 

کربال
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داعش چطور شکل گرفت؟

ساختار دولتی داعش
دولــت در زبــان عربــی هــم بــه معنــای کشــور اســت، هــم بــه معنــای امــروزی آن و هــم یــادآور خالفت هــای 
ســرزمین های  سراســر  افســانه ای  دولــت  ایــن  میانــه.  ســده های  در  عباســی  دولــت  جملــه  از  اســالمی 
دولــت  امــا  داشــت.  خــود  اســالمی  حکومــت  تحــت  را  آفریقــا  شــمال  و  خلیج فــارس  بین النهریــن، 
اســالمی عراق و شــام بــا دولــت بــه معنــای کشــور تفــاوت داشــت و از طرفــی بــا توجــه بــه اقتضائــات قــرن 
بیســت و یک نمی توانســت بــا مــدل و ســاختار دولــت عباســی کار را پیــش ببــرد. ایــن در حالــی اســت کــه 
از دولــت عباســی بودنــد. دولــت اســالمی ناچــار بــود  گــروه به شــدت متاثــر  رهبــران و بنیانگــذاران ایــن 
ســاختاری متفــاوت، متناســب بــا اقتضائــات دنیــای امــروز و روابــط بیــن الملــل داشــته باشــد و البتــه بــه علــت 

کنــد.  ســازماندهی  را  مخفــی  کامــال  آن،  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  عملیاتــی  اســتراتژی 

سازمانی محسوب می شد. ساختار شبکه ای این گروه 
شامل گــروه هــای متعدد و سلول های مرتبط باهم و 
پیوسته بــود. تغییرات در چنین شبکه ای به سطوح 
بــهــره وری منجر می شد. داعش  از امنیت و  مختلفی 
یک گروه رهبر محور بود که در عین حال برای اعضای 
 خود قدرت و اختیارات متناسب را نیز فراهم کرده  بود. 

ســاخــتــار داعـــش هــمــچــون ســاخــتــار دیــگــر گــروه هــای 
سلسله  بــه صــورت  و  غیردموکراتیک  مخفی  عملیاتی 
مراتبی اداره شــده و تحت رهــبــری یــک فــرد یــا افـــرادی 
سهولت  همچون  ویژگی هایی  داشـــت.  قــرار  محدود 
دسترسی درونـــی بــه اطــالعــات، بیشترین بــهــره وری و 
تــالش بــرای مخفی ماندن از ویژگی های حیات چنین 

یک مدرسه ابتدایی 
در شهر رقه
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خیلی ها به او 
می گفتند دعا 

کنید شهید شوم. 
پاسخش اما این 

بود که دعا می کنم 
خدا این حال را از 

شما نگیرد. شما 
اگر از این حال 

مغموم باشید و 
بمیرید هم به مرگ 

شهادت مرده اید. 

داعش بیشتر از این که یک سازمان تروریستی باشد، 
ــود کــه تــقــریــبــا هــمــه عناصر  ــــت تــروریــســتــی بـ یــک دول
حکومتی را داشـــت.  داعــش برنامه ای پنج ساله برای 
کــرده بــود.  ح  طــر اسپانیا  و  چین  میان  مناطق  تصرف 
ح های مشابه در تل رفعت  ح و طر بــرای اجــرای ایــن طــر
ــود کــه »حــاجــی بــکــر« از فــرمــانــدهــان داعـــش ساختار  ب
ــا تا  و سازماندهی دولــت اســالمــی را از بــاالتــریــن رده هـ
ح ریزی و دستورالعمل عملیاتی برای  رده های پایین طر
نفوذ تدریجی و نهایتا تصرف روستاهای شمال سوریه 
را تهیه کرد؛ برنامه ای چند الیه و دستورالعملی دقیق 
برای انجام عملیات که برخی آنها پیش از آن در مناطق 
آزمــوده  نیروهای مخالف دولــت سوریه  کنترل  تحت 
ــار ساختار  ــن اســنــاد بـــرای نخستین ب شــده بــودنــد. ای
رهبری داعــش و نقش افسران و مقام های حکومت 
صــدام حسین)حزب بعث( را در ایــن گــروه تروریستی 
ـــش بــا خلیفه  ــرد. شبکه ســازمــان یــافــتــه داع فـــاش کـ
شــروع می شد و در ادامــه با زنجیره ای سفت و سخت 
از فرماندهان تا سربازان پیاده ادامه پیدا می کرد. برخی 

مهم ترین ویژگی های داعش شامل موارد زیر بود:
بــرای  سخت  و  سفت  سلسله مراتبی  سیستم  از   

مدیریت عملیات تروریستی استفاده می کند.
 کابینه دولت شامل تیمی از مشاوران و 24 فرمانده 

منطقه ای و محلی منصوب شده بود.
 گروهی همانند شــورای مشورتی در امــور مذهبی و 

نظامی مشاوره می داد.
ــدازه قـــدرت دارنـــد کــه بتوانند در  ــ  ایــن مـــردان آن ان
بــه برکناری بغدادی  صــورت صالحدید خــود، تصمیم 

بگیرند.
در مناطقی از عراق و سوریه که گفته می شد حدودا به 
انــدازه مساحت بریتانیست و بیش از چهار میلیون 
شهروندان  ــد،  دارنـ ــرار  ق فرمانده  حکمرانی  تحت  نفر 
ــه شـــدت کــنــتــرل مــی شــدنــد و ســیــســتــم مــدیــریــت  بـ
سلسله مراتبی به منظور اجرا و مدیریت عملیات های 
ــار گــرفــتــه مــی شــد. ابــوبــکــر بـــغـــدادی با  مختلف بــه کـ
انتصاب های خود، برخی مسؤولیت های جدی مانند 

ارتباطات داخلی و تصمیم گیری دربــاره  فــروش نفت، 
زنــدانــیــان را بــه شــوراهــای جداگانه تفویض کــرده بــود. 
بیالوی،  ابوعبدالرحمان  خانه  از  فلش  یــک  کشف  بــا 
فرمانده اسبق عملیات های نظامی در عراق، اطالعات 

بسیار دقیقی از طرز هدایت داعش به دست آمد.
     داعش و آخر الزمان

ــش را مـــی تـــوان شــهــر رقــه  ــ پــایــتــخــت غــیــر رســمــی داع
ــن شــهــر بــه لــحــاظ مــذهــبــی و  در ســوریــه دانـــســـت. ایـ
اعتقاد نسبت بــه آخــرالــزمــان -کــه ویــژگــی منحصر به 
فــرد گـــروه داعـــش در مــیــان دیــگــر گــروه هــای تکفیری 
ــش  ــه اعــتــقــاد داع اســـت -اهــمــیــت حــیــاتــی داشــــت. ب
نبرد آخرالزمانی میان خیر و شر در این شهر به وقوع 
می پیوست. به لحاظ استراتژیک نیز اهمیت این شهر 
مبتنی بر جایگاه خاص آن در سوریه بود. رقه از معدود 
بخش های سوریه بــود که نظام بشار اســد هیچ گونه 
حضوری در آن نداشت و تنها استانی است که تماما در 
کنترل مخالفان و عمدتا گروه دولت اسالمی موسوم 
به داعش بود. حضور جدی و بی منازعه داعش در رقه 
به این گروه اجازه داده بود آرمانشهری را که مایل است 
از خود به جهانیان نشان دهد، در این شهر ارائه کند. 
این آرمانشهر به صورت زندانی بزرگ برای تمامی مردم 
شهر درآمــده بــود. اجــازه خــروج به ساکنان رقه همانند 
دیــگــر مــنــاطــق تــحــت تــصــرف داعـــش داده نمی شد، 
ــش تــاکــیــد داشـــت  ــ ــیــل مـــوجـــه؛ چـــون داع مــگــر بـــه دل
ج و به سرزمین  ساکنان سرزمین اسالم نباید از آن خار
ــروری مانند بیماری های  ــوارد ضـ کفر بــرونــد، جــز در مـ
آرمانشهر، تالشی بــود در جهت  ــاص. ساخت ایــن  خ
نشان دادن توانایی داعش برای حمایت از مردم و ارائه 
خدمات مناسب و ارزان قیمت به آنــان، گرچه در این 
مــورد داعــش چندان موفق هم نبود. عدالت ادعایی 
داعش، در وهله اول با کاهش شدید درآمدهای دولت 
اسالمی و در وهله بعد با توجه به تبعیض داعش برای 
سربازان خود و مردم عادی ناموفق بوده است. هرچند 
تالش زیــادی هم بــرای طرفداری از عــوام یا همان مردم 
عادی در برابر نیروهای داعش ساکن رقه می شد ولی 
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درباره رابطه با 
آمریکا معتقد 
بود تجربه مصر و 
دیگر کشورهای 
عربی تجربه خوبی 
است. کشورهایی 
که در جهان 
اسالم دست باال را 
داشتند و ام القرای 
عرب بودند اما االن 
در جریان تاریخ گم 
شده اند. 

در عمل ساختار طوری بود که قدرت در دست ساکنان 
بــاالی  نسبتا  جمعیت  همچنین  بـــود.  رقـــه  داعــشــی 
آنــان با عنوان مهاجران  از  خارجی های ساکن رقــه که 
یــاد مــی شــود، نسبت به ساکنان محلی یا انصار و نیز 
مزیت های فراوانی که خالفت ادعایی داعش برای آنان 

فراهم کرده بود، نارضایتی مردم عادی را در پی داشت.
در کنار پایتخت رقه، دیگر مناطق تحت تصرف داعش 
نیز به امارت های مجزایی تقسیم شده بود که داعش 
بــراســاس نیازها و  را ورای مــرزهــای ملی پیشین،  آنها 
اهـــداف خــود مــرزبــنــدی کـــرده بـــود. بــغــدادی حـــدود 15 
استاندار یا والی برای مناطق مختلف معرفی کرد که هر 

یک به صورت مستقل استانی را اداره می کند.
     رهبری

ــر یـــا خــلــیــفــه ابـــراهـــیـــم)بـــغـــدادی( تنها  ــب ــر ره ــاه در ظ
داعش  خودخوانده  خالفت  در  اصلی  تصمیم گیرنده 
بود و تصمیمات وی بدون این که راهی برای گریز از آن 
باشد، اجرا می شد. وی در باالی هرم قدرت قرار داشت و 
نوع ساختار قدرتی که این گروه از خود بر جای گذاشته 
متاثر از سیستم حزبی و در عین حال دیکتاتوری رژیم 
ــود. او معتقد بــود بــه عــنــوان نماینده  ــراق بـ ســابــق عـ
پیامبر دارای قدرت مطلق و اقتدار کامل است. با این 
الترکمانی  ابومسلم  از جمله  حال برخی معاونان وی 
آنها  اجــرای  و  تصمیم گیری ها  در  اساسی  نقش هایی 

داشتند.
     شوراها

شورای نظامی: این شورا شامل سه عضو اصلی بود که 
وظیفه شان برنامه ریزی و نظارت بر فرماندهان نظامی 
ابواحمدالعوانی  شـــورا  ایــن  راس  در  بـــود.  عملیات  و 
قرار داشت و اعضای این شورا به طور مستقیم توسط 

خلیفه منصوب می شدند.
ــن شـــورا بین 9 تــا 11 عضو اصلی  ــورای مــشــورتــی:  ای شـ
ــود کــه آنها  ــان الــعــامــری ب ــو ارکـ داشـــت و در راس آن اب
منصوب  خلیفه  توسط  مستقیم  بــه طــور  همگی  نیز 
بــه صــورت تئوریک می توانست  ایــن شــورا  می شدند. 
خلیفه را برکنار کند اما در عمل چنین قدرتی را نداشت. 

مهم ترین وظیفه ایــن شـــورا نــظــارت بــر امـــور خالفت 
عنوان شــده بــود. یکی از وظایف مجلس شــورا، تایید 
صالحیت والیان والیت ها و اعضای شورای نظامی برای 

ارائه به خلیفه بود.
شورای امور قضایی:  ریاست این سازمان را ابومحمد 
العانی به عهده داشــت که عــالوه بر رسیدگی به امور 
قضایی، پیام دولت داعش را نیز با استفاده از موعظه و 

نحوه عملکرد خود به اطالع جهانیان می رساند.
ــورا  ــن شـ ــ شـــــورای دفـــاعـــی، امــنــیــتــی و اطـــالعـــاتـــی:  ای
ــود، بــه ویــژه کــه نه  ــت اســالمــی ب مهم ترین شـــورای دول
را  خلیفه  فـــردی  آســایــش  و  امنیت  مسؤولیت  تنها 
بــه عــهــده داشـــت، بلکه همچنین در خــدمــت اجــرای 
دســتــورات، مــبــارزات و تصمیمات قضایی خلیفه نیز 
بود. در کنار همه اینها این شورا مسؤول جمع آوری و 
انتشار اطالعات برای خلیفه بود. مسؤولیت این شورا 
به عهده ابوبکر )معروف به ابوعلی( االنباری، سرلشکر 
سابق ارتش صدام بود که سه نفر از افسران عالی رتبه 
در  وی  خدمت  در  نیز  صــدام  ریاست جمهوری  دوران 
این شورا فعال بودند. این شورا تیم های ویژه ترورهای 
سیاسی، ربایش و جمع آوری پول را در اختیار داشت 
و اقــدامــات مربوط به پست و هماهنگی میان ارکــان 

داعش در همه والیات را نیز بر عهده داشت.
همچنین در داخل شــورای دفاعی، امنیتی و اطالعاتی 
یک هیأت اطالع رسانی وجود داشت که بعدها و به طور 
مستقیم تبدیل به وزارت اطالعات شد و مسؤولیت 
رسمی  سخنگوی  الــعــدنــانــی،  ابومحمد  آغـــاز  در  را  آن 

سازمان برعهده گرفت.
     نهاد اطالعات عمومی دولت داعش

ــش »مــرکــز الحیات« بــود که  مرکز اصلی رســانــه ای داع
تنها به لحاظ اسمی با روزنامه عرب زبان الحیات چاپ 
لــنــدن شباهت داشـــت. الــحــیــات، مــرکــزی بـــرای توزیع 
رسانه های داعش به ویژه فیلم های با کیفیت این گروه 
در یوتیوب و توییتر بود. هنوز کسی نمی داند رأس هرم 
ایــن مرکز رســانــه ای را چه کسی برعهده داشــت و مقر 
سازمانی آن در کجا بــود. این مرکز هدف اصلی خود را 
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تکفیر و تکفیری را 
تشی می دانست  آ

که دشمن علیه 
شیعه و جمهوری 
اسالمی علم کرده 

تش به  ولی این آ
خانه اهل سنت 

افتاده و از آنها 
بیش از دیگران 
قربانی می گیرد.

جوانان به ویژه جوانان غیر عرب زبان قرار داده و خروجی 
آن نسبت به خروجی رسانه های تحت تسلط هواداران 
عــادی داعــش بیشتر به استانداردهای جریان اصلی 

تکفیری نزدیک بود.
     شوراهای مذهبی

شوراهای مذهبی از ارکان مهم داعش بود که تحت نظر 
و ریــاســت ابومحمد العانی قــرار داشـــت. مسؤولیت 
قــضــاوت و صـــدور حکم علیه مرتدین و حــل و فصل 
ــرای حــدود و امــر به معروف و نهی از  خصومت ها و اج
منکر برعهده این شوراها بود. پس از انتصاب بغدادی 
به عنوان خلیفه، ایــن شــورا وزارت ارشــاد، سربازگیری 
و دعوت را تاسیس کرد. این شوراها مهم ترین نقش 
در تحریک احساسات و عواطف و خوی جنگ طلبی و 
طراحی بیانیه ها و پیام های بغدادی و تفسیر فیلم ها 
و ســرودهــای تبلیغاتی داعـــش را بــه عــهــده داشتند. 
اغلب اعضای این شوراها از مهاجران عرب مخصوصا 
سعودی ها بودند. شوراهای شرعی در واقع دو دسته 

وظیفه به عهده داشتند:
1- قضاوت، حل و فصل منازعات، اقامه حدود و امر به 

معروف و نهی از منکر.
ــاد، دعــوت بــه عضویت در تشکیالت و صــدور  2- ارشـ

فرمان جهاد.
     وزارتخانه ها

داعــش به مــوازات تشکیل این شوراهای شش گانه، 
تعدادی وزارتخانه نیز تاسیس کرد که وظایف اجرایی 
یــک وزیــر  اینها  از  را به عهده داشتند. در راس هریک 
قرار داشت. نکته جالب توجه این که وزارتخانه ها بعد 
از ریاست بــغــدادی وارد قاموس ایــن تشکیالت شد 
زیرا وی اصالحاتی ریشه ای در ساختار داعش به وجود 
ــرای خــود معاونانی منصوب و وزارتــخــانــه هــا را  آورد و ب
تاسیس کــرد. داعــش  کم وارد فاز جدیدی شد و قصد 
داشــت تغییراتی درازمـــدت و عمیق بین مــردم ساکن 
در سرزمین خالفت ایجاد کند. در این فاز هدف تربیت 
نسل جدیدی از مــردم بود که با اهــداف داعــش پیوند 
سازمان ها  در  تغییر  منظور  همین  به  داشته باشند. 

ــداف مهم داعـــش شــد. در  و نــهــادهــای آمــوزشــی از اهـ
سمینار هفت روزه در رقه، پیش از آغاز سال تحصیلی 
به معلمان و استادان آمــوزش داده  شده بود  چگونه 
باید ارزش هـــای مخصوص داعــش را به مــردم آموزش 
دهــنــد و مــجــاز بـــه تـــدریـــس چـــه دروس و محتوایی 
هستند که البته هم اکنون شاهد شکست تمامی این 

برنامه ها هستیم.
     پلیس

ــش نــظــارت دقیق و مستمری بــر مناطق  حسبه: داع
تحت سیطره خود داشت و »حسبه« یا پلیس داعش 
مهم ترین و اصلی ترین ابــزار بــرای اعمال این نظارت و 
کنترل بود که کوچک ترین شفقت و گذشتی در قبال 
بــا موشکافی  و  استثناء  بـــدون  و  نــداشــت  متخلفان 
ــاری هــمــه امــــور اهـــالـــی را از خــصــوصــی تــریــن تا  ــی بــس
ــر نــظــر داشــــت. حــســبــه پلیس  عــمــومــی تــریــن آنــهــا زیـ
مذهبی داعــش، وظیفه گشتزنی و برخورد با جرائمی 
 ، را داشــت که این گــروه تعریف کرده بود. تخریب قبور
 ، جمع آوری دخانیات و آتــش زدن آن، سرکشی به بــازار
ــرای حکم مــجــرمــان، جـــمـــع آوری اطــالعــات  تنبیه و اجــ
و دســتــگــیــری متهمان ضــدفــعــالــیــت هــای داعـــش در 

سرزمین های تحت سیطره از وظایف این پلیس بود.
نام گروهان انتظامی زنــان »خنسا« بود که  خنسا:  
بــه عــنــوان یکی از شــاخــه هــای نظامی داعـــش بــرای 
برقراری قوانین ابالغ شده گروه از جمله گشت زدن 
در خیابان ها، مقابله با هرگونه ارتباط میان زن و مرد 
می کرد.  گشتزنی  شهرها  در  غربی  رفتار  هرگونه  یا 
ــن گروهک  دیــلــی تــلــگــراف نــوشــتــه، ســـران اصــلــی ای
ــاص تشکیل  را زنــان انگلیسی مانند ام لیث و ام ق
را ملتزم تر  انگلیسی  زنان  زیرا داعشی ها  می دادند؛ 
از دیگر زنان می دانستند. این زنان همچنین بین 
آنان  15 تا 24ســالــه و مجرد بودند و حقوق ماهانه 
کمتر از 100پوند بود. داعش برای تشبیه به روزهای 
صدر اسالم نهادهای اصلی را در ساختار خود دیوان 
والیــت،  امیر  چــون  نام هایی  از  همچنین  می نامد، 

غزوه و ... استفاده می کند.
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تاکید داشت 
بقیه هم متوجه 
شوند که همه 
اینهایی که از ایران، 
افغانستان، عراق 
و پاکستان در در 
صحنه سوریه 
حاضر شده اند، 
داوطلبانه و از روی 
نیت و انگیزه قلبی 
پا به این عرصه 
گذاشته اند.

بخش مهمی از درآمد داعش با تسلط بر 
چاه های نفت سوریه و عراق حاصل می شد 
بخشی از این نفت از مسیر دریایی ترکیه به 
اسرائیل صادر می شد

 

داعش چطور شکل گرفت؟

نقد و نسیه های داعش
ــای  ــرب در گروه ه ــن ع ــرائیلی و مرتجعی ــی، اس ــای آمریکای ــای حمایت ه ــا رد پ ــت. حتم ــت اس ــه درس بل
ریــز و درشــت تروریســتی منطقــه دیــده می شــود امــا اینهــا همــه واقعیــت نظــام اقتصــادی یــک 
 ابرگــروه تروریســتی ماننــد داعــش نیســت. داعــش تبدیــل بــه یــک دولــت و حکومــت شــده بــود و 

هر دولتی الجرم باید منابع اقتصادی خودش را داشته باشد.
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معتقد بود 
پیروزی های 

جمهوری اسالمی 
روز به روز بزرگتر و 
بر وسعتش هم 

افزوده خواهد 
شد. معتقد 

بود این »اراده« 
خداست و نه 

آمریکا نه اسرائیل 
و نه سعودی توان 

ایستادن جلوی 
اراده خدا را ندارند.

      فروش نفت 
ــی داعـــــش از بـــزرگ تـــریـــن امــتــیــاز  ــلـ درآمــــــد اصـ
قرار  می گرفت؛  اسالمی نشأت  دولت  جغرافیایی 

گرفتن و مسلط شدن بر چاه های نفت.
ــش بسیاری  ــروع فعالیت های داع ابــتــدای ش از 
ــرژی نـــگـــران بـــودنـــد که  ــ از تــحــلــیــلــگــران حــــوزه انـ
دستیابی ایــن گــروه به منابع نفتی ایــن منطقه، 
بــازار جهانی را تحت تأثیر قــرار می دهد که البته 
همزمان با آشوب آفرینی تروریست های داعش، 
 قــیــمــت نــفــت بـــه بــاالتــریــن ســطــح خـــود رســیــد. 

ــا افــزایــش سطح  گــرچــه افــزایــش قیمت نــفــت ب
تــقــاضــا هــمــخــوانــی نــداشــت و بــه عــبــارتــی دیگر 
یافته بود  افــزایــش  تقاضا  از  بیشتر  خیلی  نفت 
امــا بخش مهمی از افــزایــش قیمت آن را باید در 
جو روانــی و نگرانی از کاهش عرضه نفت ارزیابی 
کـــرد. در ایــن مــیــان آژانـــس بین المللی انـــرژی با 
ــاره بــه پیش بینی خــود مبنی بــر افــزایــش دو  اشـ
تا  عــراق  نفت  تولید  ظرفیت  بشکه ای  میلیون 
کــه تهدیدات تروریستی  ســال 2019 هــشــدار داد 
در عــراق می تواند مانع تحقق ایــن هــدف شــود؛ 
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همیشه جلوتر از 
نیروهایش بود. 
اولین نفر بود که 
شبانه با هواپیما 
وارد فرودگاه حلب 
شد در حالی که 
باند فرودگاه زیر 
تش تروریست ها  آ
بود. اولین فردی 
بود که فرودگاه 
تدمر را بازگشایی 
کرد. اولین نفری 
بود که با بالگرد از 
روی سر داعش به 
سد الوعر رفت.

زیرا عراق همچنان به عنوان منبع اصلی، بخش 
پیش بینی شده  تولید  ظرفیت  رشد  از  عمده ای 
محسوب مــی شــود کــه بــا جــریــانــات داخــلــی این 
کشور افزایش تولید به نحو فزاینده ای در معرض 
ــرار گــرفــتــه اســت. درکــنــار سیطره داعــش  خطر قـ
بر منابع عظیم نفتی عــراق ایــن گــروه تروریستی 
توانست ظــرف سه ســال بر بسیاری از میادین، 
پاالیشگاه ها و تاسیسات نفتی در شرق سوریه 
کنترل تاسیسات نفتی  با  کند و  نیز تسلط پیدا 
ــراق و ســوریــه تــبــدیــل بــه فــروشــنــده نــفــت در  عــ
منطقه شــود؛ طــوری کــه ایــن گــروه در ســال 2015 
بــر هــفــت چـــاه نــفــت و دو پــاالیــشــگــاه در شمال 
ــاه نــفــت ســوریــه  ــراق و شــش چـــاه نــفــت از 10چــ عـ
ــت. داعــش توانست از طریق ایجاد  تسلط داش
دالالن  و  واســطــه هــا  از  پیشرفته ای  شبکه های 
در منطقه کردستان عــراق و نیز در ترکیه، روزانــه 
ــروش برساند. فــروش  ــزار بشکه نفت بــه ف 45هـ
ارزان قیمت نفت در میادین تحت تصرف گروه 
تروریستی حاضر در عــراق و سوریه با قیمت 20 
الــی 60دالر در مقایسه با بهای نفت در بازارهای 
تا  الـــی 105دالر منجر شــد  بــه قیمت 95  جــهــانــی 
گـــروه تروریستی داعـــش بــه درآمـــدی نــزدیــک به 

40میلیون دالر در ماه دست پیدا کند. به عبارتی 
روشن تر باید گفت درآمــد ناشی از فــروش نفت 
ولو با قیمت پایین تر از 20دالر در هربشکه برای 
ــود.  ــی ب ــزرگ ــد ب ــ ــی نظیر داعـــش منبع درآم ــروه گ
نکته ای که باید در این خصوص متذکر شد این 
است که اغلب درآمدهای قاچاق نفت داعش، با 
حمایت انگلستان و آمریکا و در اقلیم خودمختار 
کــردســتــان عــــراق و از طــریــق تــرکــیــه بـــه فـــروش 
ــت  تــرکــیــه نقشی مــهــم در کمک  مــی رســیــد. دولـ
بــه داعــش بــرای قــاچــاق نفت عــراق ایفا می کرد؛ 
ــن گـــروه تروریستی بــا حمایت های  طـــوری کــه ای
شکل گرفته توانست روزانه حدود 200تانکر نفت 
ارزان به ترکیه ارسال کند و به واسطه ها بفروشد 
ــد نفتی  ــ ــا پــنــج میلیون دالر درآم و روزانــــه ســه ت
به دست آورد. پیرو همین امر برخی درآمد روزانه 
داعــش از منابع نفتی را دســت کــم ســه میلیون 
دالر عــنــوان کـــرده و بــرخــی دیــگــر نیز درآمــدهــای 
نفتی مــاهــانــه داعـــش را بــالــغ بــر 90مــیــلــیــون دالر 
آن زمــان بسیاری  اعــالم مــی کــردنــد. بنابراین در 
معتقد بودند بمباران ایستگاه های نفتی داعش 
بهترین راه برای قطع جریان نفت و یکی از منابع 
مالی این گروه تروریستی خواهدبود اما باید گفت 
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از جان  گذشتگی را 
به بی تدبیری معنا 

نمی کرد. معتقد 
بود باید حساب و 

کتاب کرد و دشمن 
را دقیق شناخت 

و از مرگ نترسید و 
عمل کرد. از جان  

گذشتگی از نظر او، 
نترسیدن از مرگ 

بود.

تحرکات داعش منجر به باال ماندن قیمت نفت 
ــود. از ایـــن رو دیگر تولید کنندگان نفت  شــده  ب
می شدند  بهره مند  قیمتی  نوسانات  ایــن  از  نیز 
و تا حدی خود نه به عنوان مخالف که در وجهی 

اقتصادی حامی این گروه تروریستی بودند. 
      قاچاق مواد مخدر

تقویت کننده  بــنــیــان هــای  اصــلــی تــریــن  از  یــکــی 
تـــروریـــســـم در جــهــان فــعــلــی، تــولــیــد و فـــروش 
موادمخدر اســت. در ایــن میان دولــت اسالمی 
ــار بـــهـــره گـــیـــری از کــشــت  ــنـ ــراق در کـ ــ ــ ــام و ع ــ شـ
ــود بــه تــولــیــد و  مــوادمــخــدر در افــغــانــســتــان، خـ
کــاشــت مــوادمــخــدر همچون  تــریــاک و حشیش 
در بـــرخـــی مــنــاطــق هــمــچــون حـــمـــام الــعــلــیــل و 
و  تروریسم  میان  پیوند  ــود.  ب پرداخته   محلبیه 
کــاشــت و فـــروش مــوادمــخــدر بــه گــونــه ای است 
ح  که بسیاری از تحلیلگران بین دو متغییر مطر
کــرده انــد، چنانچه  برقرار  ارتباط مستقیمی  شده 
امروزه با افزایش گروه های تروریستی و اقدامات 
پیدا  افزایش  نیز  موادمخدر  تجارت  تروریستی، 
کرده است. پیرامون میزان درآمد گروه تروریستی 
داعش از تجارت موادمخدر رقم دقیق و موثقی 

اعالم نشده است. 
با این حال برخی مبلغ این درآمد را تا سقف حدود 
یــک میلیارد دالر در ســال بـــرآورد کــرده انــد. این 
درحالی است که همزمان با کشت و فروش مواد 
ــرای تولید  ، تمایل ایــن گــروه تروریستی ب مــخــدر
مواد روانگردان همچون قرص های کپتاگون نیز 
افزایش پیدا کرده  بود. چنانچه گروه تروریستی 
داعش پس از یک ماه تسلط بر چندین کارخانه 
ــه کــارخــانــه هــای  ــازی در حــلــب مــوســوم ب ــ ــ داروس
داروسازی »آسیا« اقدام به تولید قرص های مخدر 
از این کارخانه ها کرد که ازجمله خطرناک ترین و 
به شمار  مصنوعی  مخدر  قــرص هــای  قــوی تــریــن 
ــد حـــاصـــلـــه از فــــروش  ــ ــ ــزان درآمـ ــ ــی مــــی رفــــت. مــ
ــردان در مــقــایــســه بـــا مــیــزان  ــ ــگ ــ ــای روان قـــرص هـ

می گردد  ارزیــابــی  بسیاربزرگ  رقمی  تولید  هزینه 
ــد گــاه از یک تا دو میلیارد دالر   چنانچه ایــن درآم

ارزیابی می شود. 
درآمــــــد بـــــاالی حـــاصـــل از تـــجـــارت مـــوادمـــخـــدر 
تالش  به  را  داعشی  نیروهای  که  بــود  به گونه ای 
ــایــی و  ــازارهــایــی در کــشــورهــای اروپ بـــرای یافتن ب
آفریقایی ترغیب کرد. بخش اعظمی از موادمخدر 
قــاچــاق شــده بــه اروپـــا از مــرزهــای ســوریــه و عــراق 
مــنــتــقــل مـــی شـــد و گـــــروه تـــروریـــســـتـــی داعـــش 
گروه  مـــی آورد.  به دست  دالر  یک میلیارد  ساالنه 
تروریستی داعش عالوه بر استفاده از موادمخدر 
ــفــاده از مــوادمــخــدر  ــرای تــأمــیــن مــالــی بــه اســت ــ ب

صنعتی برای افزایش خشونت نیز می پرداخت. 
آن  مهم ترین خصوصیت و ویژگی ایــن قرص ها 
است که به مصرف کننده آنها شجاعت موهوم 
و خیالی می دهد و کسانی که چنین قرص هایی را 
اقدامات  استفاده می کنند در بیداری دست به 
آن را حمل بر شجاعت و  جنون آمیزی می زنند و 
دلیری خود می گذارند، در حالی که بیانگر آشوب و 
ناآرامی و عدم تعادل و موازنه روانی و روحی است، 
ــار ایــن  ثـ بــه گــونــه ای کــه بــه مــحــض از بــیــن رفــتــن آ
قرص ها به افرادی بزدل وترسو تبدیل می شوند. 

همچنین داعـــش بــه دلــیــل ایــن کــه مــصــرف این 
مواد شجاعت موهوم به افراد می داد، از این مواد 
بــرای تقویت روحیه تروریست ها پیش از انجام 

عملیات انتحاری استفاده می کرد. 
میزان استفاده موادمخدر برای باالبردن روحیه 
معنوی در میان مبارزان داعشی به حدی بود که 
به رغم ادعاهای این گروه مبنی بر منع استفاده 
در مــیــان مـــبـــارزان داعــشــی، جمعیت کــثــیــری از 
ــد و در لــبــاس هــای اکثر  ــودن ایـــن گـــروه مــعــتــاد ب

کشته های داعشی موادمخدر یافت می شد.
      باج خواهی و اخاذی از کشورهای خارجی 

ــوان جـــنـــایـــتـــی شـــــوم بــــرای  ــ ــن ــ ــه ع ــ آدم ربــــــایــــــی ب
ــری و اخـــذ بـــاج بـــه مــهــم تــریــن منبع  ــی ــت گ ــرام غ
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مهمان جالل 
طالبانی 
رئیس جمهور 
وقت عراق بود که 
اوباما با طالبانی 
تماس گرفت. 
طالبانی به شوخی 
به رئیس جمهور 
وقت آمریکا گفته 
بود می دانی االن 
چه کسی روبرویم 
است؟ اوباما گفته 
بود نه! طالبانی 
گفته بود حاج 
قاسم سلیمانی! 
اوباما با تعجب 
گفته بود ژنرال 
سلیمانی؟!

تــأمــیــن مــالــی بــــرای تــروریــســت هــا بـــه طـــور کلی 
و دولــــت اســـالمـــی شـــام و عــــراق بـــه طـــور اخــص 

تبدیل شده بود.
در مطالعه ای که از سوی بنیاد »َرند« در سال 2014 
ــد در فاصله 2005 تا 2010  انجام شد نشان داده ش
کمک های مــردمــی خــارجــی تنها 5درصـــد بودجه 
عملیاتی این گــروه را تشکیل مــی داد، در همین 
بــازه زمانی »هسته ها« ملزم بودند تا 20درصـــد از 
ــایــی هــا، اخــاذی هــا و  درآمـــد کسب شــده از آدم رب

سایر فعالیت ها را به رهبری بدهند. 
بــررســی هــای نــیــویــورک تــایــمــز نــیــز در ایـــن رابــطــه 
ــه الـــقـــاعـــده )و وابــســتــگــان  ــد کـ ــی دهـ نـــشـــان مـ
ــن ســو حداقل  بــه ای ــال 2004  از س آن(  مستقیم 
125میلیون دالر درآمــد از آدم ربایی داشته اند که 
ایــن مبلغ فقط 66میلیون دالر در ســال 2013  از 

پرداخت شده است. 
وزارت خــزانــه داری ایــاالت متحده نیز مقدار این 
2014 در مجموع  تا ســال  را  پرداختی  غرامت های 
مبلغی بالغ بر 165میلیون دالر اعالم کرد. شدت 
ــن گـــروه  ــ آدم ربــــایــــی و گـــروگـــان گـــیـــری تــوســط ای
تروریستی درحدی است که سال 2003 آدم ربایان 
به ازای هر گروگان 200هزار دالر دریافت می کردند 
اما اکنون این رقم به 10میلیون دالرافزایش پیدا 

کرده  بود. 
گــروه تروریستی داعــش در کنار استفاده مالی از 
گروگانگیری های خود، با انتشار تصاویر اقدامات 
ــود مــوجــی از وحــشــت و رعـــب را مــیــان مــردم  خـ
به  جهان  ســراســر  و  شــده  تصرف  سرزمین های 
راه انداخته بودند، این گروه تکفیری با استفاده 
آنها  که توییتر و فیسبوک در اختیار   از خدماتی 
قرار داده بود، به انتشار تصاویر و فیلم های ویدئویی 
ــد. هــرچــنــد ســیــاســت کــلــی جامعه  ــن ــت ــرداخ ــی پ م
جهانی، نــدادن هرگونه باجی بــود امــا کشته شدن 
گــروگــان هــای غــربــی تــوســط داعـــش و پخش این 

فیلم ها، تردیدهایی در این سیاست ایجاد کرد.

ثار باستانی       فروش آ
داعش که زمانی به ثروتمندان کشورهای حاشیه 
ــت، به یک گــروه مخرب و  خلیج فــارس اتکا داش
دارای استقالل مالی تبدیل شده بود. با گسترش 
ــراث فــرهــنــگــی دو  ــی یــافــتــن تــصــرفــات داعــــش، م
کشور عراق و سوریه که بخش هایی از خاکشان 
به تصرف این گــروه درآمــده بــود، در دست غارت 
و چپاول قــرار گرفت. با ایــن چــپــاول، گذشته دو 
کشور در خطر محو شــدن قــرار داشـــت. میراث 
فرهنگی کــشــور ســوریــه کــه در مــعــرض تخریب 
ــود، بــســیــار مــتــنــوع و از بــقــایــای تــمــدن تاریخی  بـ
ــا، یــونــانــی هــا، رومــی هــا و  ــوری ه بین النهرین، آش

دوره اسالمی بود. 
تروریست های داعش با این ادعا که آثار باستانی 
مصداق بت پرستی هستند دست به تخریب و 
چپاول آنها زدند و با تصرف بخش هایی از سوریه 
و عراق با همین انگیزه و تأمین هزینه های خود 
از طریق حفریاتی که در سوریه به دست آوردنــد، 
کــه جــزو میراث  کنند  را تصاحب  اشــیــای مهمی 
ایــن حفریات به خصوص  ــود.  ب فرهنگی ســوریــه 
در مناطق اطـــراف کــوه قلمون در غــرب دمشق 
ــار بــه 8000  ث ــورت گــرفــت. قدمت برخی از ایــن آ ص
سال پیش و شاید بهای آنها در بازار آزاد به حدود 

36میلیون دالر می رسید. 
داعــــش پـــس از تــصــرف شــهــرهــا، بـــه شــیــوه ای 
یکی  لــوای  )در  خدعه آمیز  و  هوشمندانه  بسیار 
ــجــارت قــاچــاق  ــه ت ــالم( ب ــ از وجـــوهـــات شــرعــی اس
باستانی  و  تــاریــخــی  ارزشــمــنــد  و  اشــیــای عتیقه 
مــبــادرت مــی ورزیــد. نکته ای که باید به آن توجه 
ــرد ایــــن اســــت کـــه داعــــش از نـــیـــروهـــای خــود  ــ ک
بـــرای غـــارت و چــپــاول امــاکــن باستانی و تاریخی 
نمی کرد،  استفاده  خــود  تصرف  تحت  شهرهای 
در  مــالــی  فعالیت های  درگــیــر  عمدتا  ــود  خ بلکه 
این شهرها می شد و در عوض به اهالی شهرها 
اجازه می داد در اماکن باستانی دست به حفاری 
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بــزنــنــد و هـــر شـــیء ارزشـــمـــنـــدی را کـــه بــه دســت 
مــی آورنــد به فــروش برسانند و سپس ایــن گروه 
خــود درصـــدی از درآمـــد ایــن تــجــارت نامشروع را 
در قــالــبــی مشخص دریــافــت مــی کــرد. ایـــن نــوع 
 باجگیری در قالب یکی از وجوهات شرعی از مردم 
اخذ می شد.  مبلغی که از افــراد بابت این تجارت 
نامشروع دریافت می شد بر حسب منطقه و نوع 

شیء به فروش رسیده متغیر بود. 
داعــش عــالوه بر غــارت و چپاول امــوال ارزشمند 
بــاســتــانــی، صـــــادرات غــیــرقــانــونــی و پــنــهــان ایــن 
ابــتــدای امر  ــی داد. در  را نیز رونـــق مــ عتیقه جات 
کانون ایــن صـــادرات مــرزهــای سوریه با ترکیه در 
حوالی تل ابیض بود که یکی از دژهای مستحکم 
داعش در سوریه محسوب می شد.  در مجموع 
ــوده  گـــروه داعـــش از فـــروش اشــیــای باستانی رب

شــده عـــراق و ســوریــه در ترکیه درآمـــد هنگفتی 
معادل صدها میلیون دالر به دست آورد.

      غارت و دزدی
بـــه طـــور کــلــی داعـــــش بـــا دســتــیــابــی بـــه مــنــابــع 
مــالــی مــتــعــدد تــوانــســت جــایــگــزیــن هــایــی بــرای 
حــمــایــت هــای مــالــی بــیــن الــمــلــلــی فـــراهـــم کــنــد. 
بــود.  بانک ها  از  سرقت  مالی  منابع  ایــن  از  یکی 
از مردم  تروریست های داعــش هــمــواره سرقت 
همچنین  و  ــود  خ سیطره  تحت  مناطق  ســاکــن 
دستبرد به بانک های واقــع در سوریه و عــراق را 
به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای مهم تأمین 
منابع مالی خود در اولویت قرار دادند. آنها از زمان 
ــوال  بــا حمله بــه شهرها و غـــارت ام شکل گیری 
مالی  منابع  به  بانک ها  از  سرقت  ازجمله  دولتی 

هنگفتی دست پیدا کردند. 
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جزو نخستین 
نفراتی بود که به 
شهرک های نبل 
و الزهرا رفت. 
به یکباره تمام 
شهر پر شد که 
سیلمانی آمده. 
ژنرال ایرانی در 
روز روشن بین 
مردم سوری 
بود و مردم با او 
عکس یادگاری 
می گرفتند.

باید متذکر شد، در این زمینه بزرگ ترین پیروزی 
اقــتــصــادی گــروهــک تــروریــســتــی داعــــش زمــانــی 
صــورت گرفت کــه موصل بــدون هیچ مقاومتی 
به دست اعضای این گروه افتاد و آنها بالفاصله 
بعد از ورود بــه مــوصــل و اشــغــال اســتــان نینوا، 
دست به غــارت امــوال بانک های بــزرگ این شهر 
زدنــد و حــدود 430میلیون دالر به دست آوردنــد. 
بــه عــبــارت دیــگــر مـــی تـــوان گــفــت فــتــح مــوصــل، 
نقطه عطفی بــرای ایــن گــروه تروریستی بــود. زیرا 
پــس از حمله داعــش بــه بــانــک هــای ایــن شهر و 
ــود کــه بــســیــاری از  ــن مبالغ هنگفت ب ســرقــت ای
نــهــادهــای بین المللی ایـــن گـــروه تــروریــســتــی را 
گــروه تروریستی در سراسر جهان  ثروتمندترین 

معرفی کردند. 
ــری  ــگ گـــــروه تـــروریـــســـتـــی داعـــــش در اقــــــدام دی
ــای مــوجــود در بــانــک هــای  ــ ــی ه ــ بــه ســرقــت دارای
ــن دســتــبــرد حـــدود  ــ ــا ای ــه بـ فــلــوجــه پـــرداخـــت کـ
ــرد. آنها  90 مــیــلــیــارد دیــنــار عــراقــی را بــه ســرقــت بـ
، بانک الرافدین، بانک  همچنین بانک های الثرثار
قرار  سرقت  مــورد  را  سرمایه گذاری  بانک  بغداد 
دادنــد. این گروه هنگام ورود به موصل، تکریت 
، دارایی های موجود در 62  و فلوجه و 13شهر دیگر

بانک دولتی و خصوصی را به سرقت برد.
      دریافت مالیات

پس از این که داعش برخی از مناطق تحت کنترل 
خــود را در ســوریــه و عـــراق از دســت داد، میزان 
درآمدهایش به حــدود 30 درصــد کاهش یافت. 
پس از این کاهش درآمدها، داعــش به افزایش 
مالیات ها و جریمه ها روی آورد و بر این سیاست 

متمرکز شد.
ــوص  ــص ــخ ــز م ــ ــرک ــ ــه م ــ ــر اســـــــاس گـــــزارشـــــی کـ ــ بـ
IHS درخصوص  نــام  درگــیــری هــای بین المللی به 
داعــش  کـــرد،  منتشر  داعـــش  مالیات  سیاست 
ــاورز را مــجــبــور مـــی کـــرد کـــه بـــه ازای هر  ــشـ هـــر کـ
ــود بـــه صـــورت  هــکــتــار زمــیــن تــحــت مــالــکــیــت خـ

کــشــاورزان  بـــپـــردازد. همچنین  ســاالنــه 46 دالر 
بــایــد 10 درصــــد درآمــــدهــــای حــاصــل از فـــروش 
مــحــصــوالت گــنــدم یــا هــر مــحــصــول دیــگــری را در 
بـــازارهـــای محلی بــه داعـــش بــپــردازنــد. بــه عــالوه 
چوپانان  بــه  متعلق  گوسفندان  کــه  صــورتــی  در 
 زنگوله به همراه نداشته باشند، توسط داعش 

تصاحب خواهند شد!
یــک ســوم درآمـــدهـــای مالیاتی داعـــش از بخش 
کشاورزی حاصل می شود. همچنین عناصر این 
گروه تروریستی ادوات و دستگاه های کشاورزی 
را بــه زور تصاحب می کنند تــا کــشــاورزان مجبور 
شوند این دستگاه ها را از آنها کرایه کرده و به این 
طریق کسب درآمد کنند. رانندگان نیز در صورتی 
ــه از داعـــش مــجــوز رانــنــدگــی نــگــیــرنــد، 43دالر  ک
جریمه می شوند. همچنین هر راننده در نزدیکی 
ایست بازرسی مورد امتحان دینی قرار می گیرد و 
در صورت مردود شدن در آن باید 20 دالر بپردازد. 
به نظر می رسد دریافت پول برای داعش مهم تر 

از زدن گردن انسان ها شده بود! 
همچنین اگر هر راننده ای با نظر داعش مخالف 
بــاشــد، بــایــد بــه تــعــداد هــر یــک از مــســافــرانــش 
نفری 23دالر پول بپردازد و در صورتی که راننده 
توسط  2۵دالر  کند،  رانندگی  عبور  مسیر  خــالف 
داعــش جریمه مــی شــود. داعــش در قبال پــارک 
کــردن خـــودرو در خیابان های موصل 750دیــنــار 
از رانــنــدگــان مــی گــرفــت. ایـــن در حــالــی اســـت که 
بــه گــواهــی شــاهــدان بــومــی، عناصر مسلحی که 
مــســؤول پـــول گــرفــتــن از مـــردم بــودنــد، بــه جــای 

، 1000 دینار از مردم دریافت می کردند.  750دینار
بود  بیشتر  بسیار  تجاری  فعالیت های  مالیات 
و در اواخــر حکومت داعش چند برابر شده بود؛ 
به ازای هر 28تن محموله کامیون ها و خودروهای 
، عــنــاصــر داعــــش 1000دالر  ــل بــــار ــام ســنــگــیــن ح
ــازه  ــه رانـــنـــده خــــودرو اجـ ــا ب  دریـــافـــت مــی کــردنــد ت

ورود دهند.
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چند روز بعد از 
آزادی بوکمال 

دستور داد 
مقدمات برگشت 

مردم به شهر 
فراهم شود. 

مقاومت آمده بود 
و شهر را از دست 
داعش آزاد کرده 

بود. مردم هم 
ساکن شهر بودند 
و باید برمی گشتند 

ولو آنکه 
اقتضائات نظامی 

و امنیتی چیز 
دیگری بگویند.

     مصادره و جریمه
در صورتی که هر یک از افــراد ساکن شهر رقه در 
سوریه که مرکز اصلی داعش محسوب می شد، 
ــروج و تـــرک شــهــر را داشــتــه  بــاشــد، باید  قــصــد خـ
هزینه های بسیاری که به حدود 800دالر می رسد، 
پــرداخــت می کرد و اگــر فــرد در پــرداخــت ایــن پول 
توسط  وی  خــانــه  مــی کــرد،  تاخیر  1۵روز  از  بیش 
عناصر داعـــش مــصــادره مــی شــد. ایــن در حالی 
ــراق از مــردم  ــش در شهر فلوجه ع اســت کــه داع
برای انجام چنین کاری حدود 1000دالر اخذ می کرد.

ــبــــاس هــــای تــنــگ  ــ ــه ل ــ ــی ک ــ ــورت ــ زنــــــان نـــیـــز در ص
ــه  ــمـ ــریـ جـ 2۵دالر  بـــــایـــــد  ــد،  ــ ــدنـ ــ ــیـ ــ ــوشـ ــ ــی پـ ــ  مـ
ــوراب  یا  ــ ــه از جـ ــی ک ــر زنـ پـــرداخـــت مــی کــردنــد و ه
دســتــکــش اســتــفــاده نــمــی کــرد نــیــز بــایــد 30دالر 

جریمه می پرداخت.
داعش همچنین بر داروخانه های شهر مالیات 
تعیین کــرد و آنها را به پــرداخــت 10 تا 35درصـــد از 
مبلغ داروهــا به عنوان مالیات، ملزم کرد. گرفتن 
ــیـــران و اقــلــیــت هــای دیــنــی  ــه از اسـ ــه و جــزی فــدی
ــافــت مــالــیــات بـــود. در متون  نــوع دیــگــری از دری
غیرنظامی ازجمله  افـــراد  مصونیت  اســالمــی بــه 
ــی شـــده اســـت ازجــمــلــه  ــ ــراوان اســـیـــران اشـــــاره فــ
اسیران  با  برخورد  در  مهم ترین قوانین اسالمی 
می توان به منع کشتار آنها اشاره کرد. چنانچه در 
قــرآن مجید و در آیه چهارم از ســوره محمد)ص( 
عنوان شــده اســت کــه: پس )اســیــران را( استوار 
ــان کنید یا فدیه  آزادشـ در بند کشید. سپس یا 
ــوض از ایــشــان بگیرید تــا در جــنــگ، اسلحه  و ع
بــر زمــیــن گــذاشــتــه شــود. بــه همین دلــیــل بعد از 
غلبه بر دشمن و اسیر گرفتن، کشتن اسیر جایز 
نیست، زیرا »مــّنَ و فــداء« یعنی آزاد کنید یا فدیه 
بگیرید را ذکر کــرده و اما قتل را ذکر نکرده است. 
علی رغم تصریح صریح قــرآن مبنی بر منع کشتار 
ح دریــافــت  اســـرا، گـــروه تــروریــســتــی داعـــش بــا طــر
مبالغی به عنوان فدیه و تعیین ضرب االجل های 

ــاری از اســــرا و  ــی چــنــدیــن ســاعــتــه بـــا کــشــتــار بــس
غیرنظامیان بــه نــقــض آشــکــار قــوانــیــن اســالمــی 
پرداخت.  در مورد اقلیت های دینی نیز این گروه 
اعالم کردند که این افراد جزیه باید بدهند هرچند 
صبر این گروه در قبال افــراد غیرمسلمان بیش 
از یک ماه نبود و بعد از یک ماه و استقرار کامل 
داعش این گروه از اقلیت ها یا باید به دین اسالم 

می آمدند یا شهر راترک می کردند.  در
ــوال آنها  بعد از تــرک اقلیت ها ایــن گــروه تمام ام
ــود مــصــادره مــی کــرد. داعـــش پــس از  را بــه نفع خ
این که بغدادی خالفتش را اعالم کرد، سکه ضرب 
پــرداخــت؛ سکه هایی که روی آنها عبارت »دولــه 
اسالمی: خالفه علی منهاج النبی« حک شده بود. 

ضرب سکه بیشتر کاری نمادین بود و هدف آن 
گسستن پیوندهای دولــت اسالمی با حکومت 
وقت بود وگرنه حتی حقوق نیروهای خود را هم 

به دالر پرداخت می کرد.
     منابع:

کنتس/ کــتــاب رستاخیز داعــش/ویــلــیــام مــک 
ترجمه حامد قدیری/نشر اسم

کتاب من در رقه بــودم/هــادی یحمد/ترجمه وحید 
خضاب/نشر نارگل

کــتــاب ظــهــور داعــش/کــارولــیــن کــنــون/تــرجــمــه 
پریسا صیادی/نشر ققنوس

کتاب ماضی استمراری/سعید زاهدی/انتشارات 
عابد

شکل گیری  و  پیدایش  چگونگی  و  نحوه  مقاله 
ــوردی دولـــت  ــ ــروریــســتــی  بـــررســـی مـ ــای ت ــروه هـ گـ
اسالمی عــراق و شــام) /نویسنده: سحر کریمی/ 

ماهنامه پژوهش ملل(
فصلنامه علمی- تخصصی حبل المتین وابسته 
علوم  مــدارس  برنامه ریزی  شــورای  دبیرخانه  به 

دینی اهل سنت
سایت موسسه راهبردی دیده بان

) سایت موسسه فرق و ادیان زاهدان)مفاز
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میدان

ایران وارد می شود
 گفت وگو با  

سردار محمود چهارباغی

ایران در دفاع از عقبه مقاومت 
پا به میانه بحران می گذارد
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عملیات آزادی 
بوکمال به عنوان 

آخرین قلعه 
داعش به مرحله 

نهایی خودش 
رسیده بود. حاج 

قاسم شخصا 
فرماندهی را بر 
عهده داشت. 

خبر دادند پدرش 
فوت کرده. سپرد 
به کسی نگویند. 

رفت ایران و دو سه 
روز بعد برگشت 

وسط میدان 
جنگ!

در صفحــات گذشــته رونــد شــرو ع و اوجگیــری 
دولــت اســالمی عــراق و شــام)داعش( را مــرور 
حمایــت  بــا  تروریســتی  گــروه  ایــن  کردیــم. 
مرتجــع  رژیم هــای  و  صهیونیســت ها  غــرب، 
عــرب منطقــه بــه مــرور تبدیــل بــه یــک حــوزه 

ســرزمینی بیــن عــراق و ســوریه شــد. 
حکومتــی کــه بیــش از آن کــه بــا آمریــکا و اســرائیل 
بــه عنــوان دشــمنان تاریخــی و سرســخت جهــان 
جــان  بــه  باشــد،  داشــته  دشــمنی  ســر  اســالم 
آن کــه  هــر  و  افتــاده  منطقــه  مســلمان  مــردم 
غیــر از خــود را تکفیــر می کــرد و از دم شمشــیر 
ســال  چنــد  عــرض  در  کــه  گروهــی  می گذرانــد. 

تبدیــل بــه یــک دولــت و حکومــت شــد. 
دولــت و حکومتــی کــه چشــم بــه ســرزمین های 
اســالمی دولت هــای مســتقلی ماننــد عــراق و 
ســوریه داشــت و در عیــن حــال می توانســت 
و  غــرب  خدمــت  بــه  ابــزار  یــک  عنــوان  بــه 
صــورت  در  کــه  اتفاقــی  آیــد.  در  صهیونیســم 
عقبــه  بــرای  جــدی  خطــرات  باعــث  دادن  خ  ر
هــم  همیــن  می شــد.  محســوب  مقاومــت 
درک  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کــه  شــد 
اوضــاع خطیــر منطقــه و بــا نیــت مبــارزه بــا ایــن 
خطرناک تریــن  از  یکــی  بــه  پــا  ســرطانی  تــوده 

گذاشــت.  اخیــر  قــرن  بحران هــای 
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران بــه فرماندهــی 
پرونــده  مســؤول  ســلیمانی  قاســم  حــاج 
مستشــاران  حضــور  شــد.   عــراق  و  ســوریه 
پاشــیده  ازهــم  ســازمان  در  ایــران  نظامــی 
نظامــی عــراق و ارتــش ســوریه باعــث انســجام 
ــی  ــرای بررس ــد.  ب ــورها ش ــن کش ــی ای ــوای نظام ق
ع بــه گفت وگــو بــا ســردار محمــود  ایــن موضــو
طــول  در  کــه  کســی  نشســتیم.  چهارباغــی 
ایــن  در  نخســت  روزهــای  از  ســوریه  بحــران 
کشــور حضــور پیــدا کــرد و در بخــش توپخانــه 

پرداخــت. مستشــاری  عملیــات  انجــام  بــه 

امیر مسروری

ایران وارد می شود
ایران در دفاع از عقبه مقاومت 

پا به میانه بحران می گذارد
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در همان روزها، 
حاج قاسم را به 
همراه دخترش 
)زینب( در فرودگاه 
 دمشق دیدم. 
 برای من 
غیرقابل باور 
 بود که 
حاج قاسم در آن 
شرایط حساس و 
، خانواده  دلهره آور
 را به سوریه 
آورده است.

 ورود شــما بــه صحنــه نبــرد محــور مقاومــت بــا 
ع شــد  تروریســت های تکفیــری از چــه زمانــی شــرو

و شــما در آن مقطــع چــه مســؤولیتی داشــتید؟
بــا  مقابلــه  بــرای  مــن  کــه  مرتبــه ای  نخســتین 
ســال92  رفتــم،  ســوریه  بــه  تکفیــری  تروریســت های 
فــرودگاه  بــه  کــه  بــود  آفتــاب  غــروب  هنــگام  بــود. 
ج از شــهر اســت،  دمشــق کــه حــدودا 20 کیلومتــر خــار
اطــالع دادنــد  بــه مــن  فــرودگاه  رســیدیم. در داخــل 
کــه حاج قاســم در حــرم حضــرت رقیــه)س( اســت و 
بــا شــما کار دارد. همــراه بــا چنــد نفــر از بچه هایــی کــه 
از تهــران راهــی شــده بودیــم، نمــاز مغــرب و عشــاء را 
در فــرودگاه خواندیــم و ســوار بــر یــک َون شــدیم تــا 
تــا دمشــق،  فــرودگاه  برویــم. در مســیر  بــه دمشــق 
خیابــان  حاشــیه  از  ممتــد  صــورت  بــه  بــار  چندیــن 
در  شــد.  تیرانــدازی  مــا  خــودروی  ســمت  بــه  اصلــی 
حرکــت  کیلومتــر   180 ســرعت  بــا  راننــده  حالی کــه 
چندیــن  کــه  می دیــدم  را  خیابــان  اطــراف  می کــرد، 
ــد.  ــده بودن ــون ش ــا واژگ ــن تیراندازی ه ــر ای ــر اث ــودرو ب خ
دمشــق  بــه  فــراوان  ســختی  و  مشــقت  بــا  خالصــه 
رســیدیم و از ایــن مهلکــه جــان ســالم بــه در بردیــم. در 
حالــی پــای مــا بــه دمشــق بــاز شــده بــود کــه 80 درصــد 
نظیــر  مســلح  تکفیــری  گروه هــای  اختیــار  در  ســوریه 

جبهه النصــره و احرارالشــام و چنــد گــروه دیگــر بــود. 
شــرایط به نحــوی بــود کــه مســلحین تــا پشــت دیــوار 
کاخ بشــار اســد رســیده و وزیــر دفــاع ســوریه را تــرور 
کــرده بودنــد. ارتشــی های ســوری هــم نمی دانســتند 
در روزهــای آینــده چــه سرنوشــتی خواهنــد داشــت. بــه 
حــرم حضــرت رقیــه )س( رســیدیم و حــاج قاســم را در 
آنجــا دیدیــم. او بــه آرامــی نشســته بــود و بــه نیروهایــش 
آموزش هــای مقدماتــی را ارائــه مــی داد. پــس از پایــان 
ایــن آموزش هــا، بــه ســراغ حــاج قاســم رفتــم و بعــد 
از احوالپرســی ابتدایــی، حــاج قاســم از مــن خواســت 
گزارشــی از وضعیــت توپخانــه ســوریه تهیــه کنــم و بــه 
او تحویــل بدهــم. بعــد از چنــد روز ایــن گــزارش را آمــاده 
کــردم و بــه ایشــان تحویــل دادم. ایــن را هــم بگویــم 
کــه در همــان روزهــا، حــاج قاســم را بــه همــراه دختــرش 
)زینــب( در فــرودگاه دمشــق دیــدم. بــرای مــن غیرقابــل 
بــاور بــود کــه حــاج قاســم در آن شــرایط حســاس و 
، زن و فرزنــدش را بــرای زیــارت بــه ســوریه  دلهــره آور
آورده اســت. چند وقــت بعــد، مــن فرمانــده توپخانــه 
محــور مقاومــت در ســوریه شــدم. خیلــی از ارتشــی های 
ســوریه تجهیزات شــان را گذاشــته بودنــد و تنهــا بــا 
ســالح های ســبک خــود بــه صــف مســلحین پیوســته 
معــروف  ابواحمــد  بــه  کــه  اســدی  ســردار  بودنــد. 

 سردار 
محمود چهارباغی 
مستشار نظامی 
ایران در بخش 
توپخانه
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فوعه و کفریا و 
همچنین نبل و 

الزهرا، چهار منطقه 
شیعه نشین 

سوریه هستند. 
مردم این مناطق 
برای رهبر معظم 

انقالب اسالمی 
نامه نوشته بودند 

که ما شیعیان در 
محاصره هستیم 
و فکری به حال ما 
کنید. حضرت آقا 

هم به حاج قاسم 
گفته بودند که 
برای مردم این 

مناطق هر کاری از 
دست تان برمی آید 

انجام دهید. 

اســت بــه مــن گفــت بیــا بــا همیــن توپ هایــی کــه در 
. مــا هــم تعــدادی از  اینجا ســت، توپخانــه را راه بینــداز
همــراه  بــه  ســپاه  پیشکســوت  و  قدیمــی  بچه هــای 
بعضــی از نیروهــای جــوان را بــه ســوریه آوردیــم و کار 
آمــوزش نیروهــای ســوری را آغــاز کردیــم و بعــد از مــدت 

کوتاهــی موفــق بــه راه انــدازی توپخانــه شــدیم. 
 مدافعــان حــرم بــرای بازگردانــدن روحیــه بــه 
نیروهــای ارتــش ســوریه ، هنگامــی کــه 80درصــد 
ایــن کشــور تحــت اشــغال مســلحین بــود، چــه 

اقدامــی انجــام دادنــد؟
حــاج قاســم تاکیــد زیــادی روی ایــن نکتــه داشــت کــه 
بایــد کاری کنیــم تــا روحیــه از دســت رفتــه نیروهــای 
کــه  عملیاتــی  نخســتین  برگــردد.  ســوریه  ارتــش 
ــام داشــت کــه  حاج قاســم طراحــی کــرد »دیرالعــدس« ن
در اســتان درعــا و زیــر بلندی هــای جــوالن و زیردیــد 
مســتقیم اســرائیلی ها انجــام شــد. در ایــن عملیــات 
بــر و بچه هــای ایرانــی بــا همــان ســبک و ســیاق دفــاع 
و  شــدند  حملــه ور  مســلحین  ســمت  بــه  مقــدس 
دو ســه منطقــه را آزاد کردنــد. مــا هــم در ایــن عملیــات 
آتــش توپخانــه خوبــی ریختیــم و خیلــی از مناطــق را بــا 
آتــش توپخانــه از مســلحین گرفتیــم. نکتــه عملیــات 
دیرالعــدس اینجــا بــود کــه مــا ایــن عملیــات را بــه نــام 
ارتــش ســوریه انجــام دادیــم. ارتــش ســوریه هــم بــا 
نمایــش غنیمت هــا و اســرایی کــه مــا گرفتــه بودیــم، 
تبلیغــات زیــادی بــرای خــودش انجــام داد. ایــن اقــدام 
ــرای بازگردانــدن روحیــه از  ح هــای حــاج قاســم ب جــزو طر

بــود.  ارتشــی های ســوریه  دســت رفتــه 
مطهــر  حــرم  بــه  متعرضیــن  رانــدن  عقــب   
شــد؟ انجــام  مقطعــی  چــه  در  زینــب)س(  حضــرت 

بالفاصلــه پــس از عملیــات دیرالعــدس و پاکســازی منطقــه 
تل قریــن، عــازم شــدیم تــا حــرم حضــرت زینــب)س( را کــه در 
معــرض خطــر بــود، نجــات دهیــم و مســلحینی کــه تــا 200 
متــری پشــت دیــوار آنجــا خودشــان را رســانده بودنــد ، 
دور کنیــم. تکفیری هــای مســلح چنــد روز بــود کــه بــا 
کالشــینکف، گنبــد حــرم مطهــر را مــورد اصابــت قــرار 

می دادنــد و مترصــد حملــه بــه محوطــه حــرم بودنــد. 
خــدا را شــکر ایــن عملیــات رزمنــدگان مقاومــت هــم بــا 

ــد. ــر دور ش ــن خط ــید و ای ــان رس ــه پای ــت ب موفقی
شیعه نشــین  مناطــق  محاصــره  شکســتن   
روحیه بخــش  اقدامــات  جملــه  از   95 ســال  در 
در خصــوص  بــود.  ســوریه  در  مقاومــت  جبهــه 
ایــن  دادن  شکســت  بــه  مربــوط  عملیات هــای 

دهیــد. توضیــح  محاصره هــا 
ــا و همچنیــن نبــل و الزهــرا، چهــار منطقــه  فوعــه و کفری
مناطــق  ایــن  مــردم  هســتند.  ســوریه  شیعه نشــین 
بــرای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نامــه نوشــته بودنــد 
کــه مــا شــیعیان در محاصــره هســتیم و فکــری بــه حــال 
مــا کنیــد. حضــرت آقــا هــم بــه حــاج قاســم گفتــه بودنــد 
دســت تان  از  هــر کاری  مناطــق  ایــن  مــردم  بــرای  کــه 
ایــن  ح حــاج قاســم هــم  انجــام دهیــد. طــر برمی آیــد 
بــود کــه بــا به کارگیــری نیروهــای ایرانــی، محاصــره ایــن 
مناطــق را بشــکند. حــاج قاســم بــرای ایــن منظــور بــا 
تعــداد زیــادی از فرماندهــان مشــورت کــرد. بنــا شــد 
ــا  کــه آتــش توپخانــه را در ایــن عملیــات تقویــت کنیــم ت
بــا تعــداد کمــی شــهید و زخمــی، محاصــره را بشــکنیم. 
ایــن کار انجــام شــد و بــا موفقیــت همــراه بــود. مــردم 
ایــن مناطــق بعــد از شکســته شــدن محاصــره، مثــل 
همــان زمــان آزادســازی خرمشــهر در دفــاع مقــدس 
در  روز  چنــد  تــا  می کردنــد.  شــادمانی  و  خوشــحالی 
می کردنــد  پخــش  شــربت  و  شــیرینی  شهرهایشــان 
شــعر  مقاومــت  نیروهــای  و  قاســم  حــاج  بــرای  و 

 . نــد ند ا می خو
جبهــه  نیروهــای  روزه   15 محاصــره  ماجــرای   
بــود و چگونــه  مقاومــت در جنــوب حلــب چــه 

شکســت؟ محاصــره  ایــن 
متوجــه  حلــب،  جنــوب  پاکســازی  عملیــات  از  بعــد 
شــدیم کــه در محاصــره دشــمن قــرار گرفته ایــم. 15 روز 
همــراه بــا حــاج قاســم در ایــن محاصــره قــرار داشــتیم 
و هیچ گونــه آذوقــه و مهماتــی بــه مــا و مــردم جنــوب 
ســوار  می توانســت  قاســم  حــاج  نمی رســید.  حلــب 
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بیــرون  محاصــره  از  و  شــود  هلی کوپتــر  یــک 
بــرود امــا ایــن کار را نمی کــرد و می خواســت بــا 
بشــکند.  را  محاصــره  برنامه ریــزی،  و  طراحــی 
کاری کــه ســرانجام موفــق شــد بعــد از 15 روز آن 
را انجــام دهــد و راه رســیدن مهمــات و امکانات 

و آذوقــه بــه جنــوب حلــب را بــاز کنــد. 
از  بعــد  مقاومــت  محــور  نیروهــای   
آزادســازی نبــل و الزهــرا در ســال 95 بــه 
ایــن  و  رفتنــد  حلــب  آزادســازی  ســراغ 
ــرای  ــالش ب ــار ت ــه چندین ب ــود ک ــی ب در حال
آزادســازی حلــب تــا پیــش از آن موقــع بــا 
پیــروزی همــراه نبــود. در خصــوص ایــن 
عملیــات و نقــش آن در رونــد اضمحــالل 

دهیــد. توضیــح  داعــش  تدریجــی 
شــهر حلــب دارای پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
شــهر  ایــن  اســت.  بزرگــی  بســیار  شــهر  و 
ســوریه  صنعتــی  شــهر  بزرگ تریــن  وســیع، 
عملیات هــای  بــا  حلــب  آزادســازی  اســت. 
پیاپــی چریکــی و کوچــه بــه کوچــه و خانــه بــه 
خانــه به دســت آمــد. در ایــن عملیــات مــردم 
تمــام  بایــد  مــا  و  بودنــد  خانه هایشــان  در 
و  کوچک تریــن  کــه  می کردیــم  را  ســعی مان 
نرســد.  حلــب  مــردم  بــه  آســیبی  جزئی تریــن 
کــرده  را ســپر خــود  مــردم  داعــش در حلــب 
بــود. جابه جایــی مــردم و زن هــا و کــودکان در 
ــه  ــیدن صدم ــری از رس ــرای جلوگی ــب ب ــرد حل نب
بــه آنهــا، کار بســیار ســنگین و دشــواری بــود. 
یــادم اســت کــه هنــگام جابه جایی هــای زن هــا 
بــاردار در  زنــان  از  کــودکان در حلــب، یکــی  و 
پشــت وانــت و در حیــن حرکــت بــه ســمت 
پناهــگاه، وضع حمــل کــرد. حــاج قاســم هــم 
در رســاندن وســایل و آذوقــه بــه مــردم حلــب 
و آمــاده کــردن تــدارکات، تقــالی بســیار زیــادی 
شــاهد  حلــب  در  پیــروزی  از  پــس  داشــت. 
ســوی  از  توطئه هــا  و  پاتک هــا  بیشــترین 

سردار قاسم سلیمانی به 
همراه یکی از فرماندهان 

 سوری در حلب 
شمال غرب سوریه
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بعد از پاکسازی 
حلب، حاج قاسم 

گفت که باید به 
سمت شرق 

سوریه برویم و از 
آنجا راه را به سمت 

عراق باز کنیم. 
همه ما متعجب 

بودیم چون هم 
سرزمین شرق 
سوریه برای ما 

ناشناخته بود و 
هم این که تا آن 

، راهبرد باز  روز
کردن راه سوریه 

به عراق را نشنیده 
بودیم.

داعــش بــرای بازپس گیــری ایــن شــهر مهــم و راهبــردی 
ح هــای هوشــمندانه  بودیــم امــا بــه لطــف خــدا و طر
و  پاتک هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  ســلیمانی،  حاج قاســم 
عملیات هــای انتحــاری نتوانســت حلــب را از دســت 

کنــد. ج  خــار مقاومــت  محــور  نیروهــای 
ــازی حــلــب،  ــسـ ــاکـ آزادســـــــــازی و پـ  بــعــد از 
به یک باره نیروهای محور مقاومت در سمت 
تغییر  این  دلیل  شدند.  متمرکز  سوریه  شرق 

موضع چه بود؟
ــه  بعــد از پاکســازی حلــب، حــاج قاســم گفــت کــه بایــد ب
ســمت شــرق ســوریه برویــم و از آنجــا راه را بــه ســمت 
عــراق بــاز کنیــم. همــه مــا متعجــب بودیــم چــون هــم 
ــود و هــم  ــرای مــا ناشــناخته ب ــوریه ب ســرزمین شــرق س
، راهبــرد بــاز کــردن راه ســوریه بــه عــراق  این کــه تــا آن روز
را نشــنیده بودیــم. طبــق راهبــرد حــاج قاســم، مــا بایــد 
از ســمت شــرق خودمــان را بــه عــراق می رســاندیم و 
معنــای حرکــت بــه ســمت شــرق، بــاز کــردن راه بغــداد 
، میادیــن، تدمــر  بــه دمشــق بــود. مــا بایــد از دیرالــزور
و بوکمــال عبــور می کردیــم تــا بــه عــراق برســیم. حــاج 
قاســم هــم بــه جغرافیــای منطقــه مســلط بــود و هــم 
توانمندی هــا و امکانــات نیروهــای خــودی را به خوبــی 
را  انســانی  نیــروی  و  وســایل  و  ادوات  می دانســت. 
مهیــای عزیمــت بــه ســمت شــرق ســوریه کردیــم. در 
همــان ابتــدای راه متوجــه حملــه مســلحین ســوریه 
حمــاه،  کمربنــدی  در  مــا  شــدیم.  حمــاه  شــهر  بــه 
جلــوی مســلحین را گرفتیــم. ســه مــاه در همان جــا 
معطــل شــدیم و ســرانجام نگذاشــتیم کــه پــای آنهــا 
حمــاه،  در  مقاومــت  از  پــس  شــود.  بــاز  حمــاه  بــه 
ــوریه شــروع شــد. دشــمن  ــه ســمت شــرق س حرکــت ب
نیروهــای  ســوریه،  شــرق  ع  لم یــزر بیابان هــای  در 
متراکــم نداشــت بلکــه تعــدادی معــدود را به صــورت 
غیرمتمرکــز و پراکنــده در ســطح ایــن بیابــان طوالنــی و 

چندصــد کیلومتــری مســتقر کــرده بــود.
کــه در مســیر  در خصــوص تغییــر نقشــه ای   
رســیدن بــه شــرق ســوریه و مــرز عــراق داشــتید 

توضیــح دهیــد. چــرا به جــای حرکــت مســتقیم بــه 
ســمت تنــف، نیروهــای محــور مقاومــت مســیر را 
دور زدنــد و بــه ســمت دیرالــزور و ســپس بوکمــال 

رفتنــد؟
در ابتــدا قــرار بــود کــه مــا از ســمت تنــف بــه عــراق برویــم. 
بــه  بــود  قــرار  و  شــدیم  مســتقر  ســین  فــرودگاه  در 
ســمت شــرق پیشــروی کنیــم. بیابــان در بیابــان بــود و 
ســنگ های تیــز ایــن بیابــان، الســتیک هــر خودرویــی 
را پنچــر می کــرد. در حالــی کــه مــن و اصغــر صبــوری در 
نــوک پیــکان نیروهــا قــرار داشــتیم بــه ســمت تنــف 
حرکــت کردیــم. هنــوز چنــد 10 کیلومتــر بــه تنــف باقــی 
مــا  خــودروی  جلــوی  موشــک  یــک  کــه  بــود  مانــده 
اینهــا  نــرو،  گفــت »جلوتــر  مــن  بــه  زدنــد؛ حاج اصغــر 
بــه  کمــی دیگــر  کــه می زننــد.«  آمریکایی هــا هســتند 
ســمت جلــو حرکــت کردیــم و دومیــن موشــک را خیلــی 
نزدیک تــر بــه ماشــین مــا زدنــد. بالفاصلــه روس هــا 
بــه مــا پیغــام دادنــد کــه »آمریکایی هــا بــه مــا گفتنــد 
پایتــان را از ایــن خــط جلوتــر بگذاریــد شــما را می زنیــم«. 
روس هــا بــه مــا خبــر دادنــد کــه آمریکایی هــا در داخــل 
تنــف حضــور دارنــد و یــک دایــره ۵۵ کیلومتــری دور 
نمی دهنــد  اجــازه  و  کشــیده اند  خودشــان  دور  تــا 
ــالع  ــم اط ــاج قاس ــه ح ــا ب ــود. م ــک ش ــا نزدی ــه آنه ــی ب کس
دادیــم کــه آمریکایی هــا پیغــام فرســتادند بــه شــعاع 
۵۵ کیلومتــری تنــف نبایــد نزدیــک شــوید. حــاج قاســم 
کمــی فکــر کــرد و بــه مــا گفــت »عیبــی نــدارد، مــا از ســمت 
دیگــر دایــره بــه ســمت دیرالــزور می رویــم و المیادیــن 
را دور می زنیــم«. ایــن مســیر خیلــی طوالنــی بــود، مــا 
تویوتاهــا را پــر از الســتیک زاپــاس کردیــم، چرا کــه هــر 100 
کیلومتــر به خاطــر پنچــر شــدن الســتیک هایمان بــر اثــر 

آنهــا را تعویــض می کردیــم. حرکــت روی ســنگ ها، 
شــاهکار  کــه  گفــت  این گونــه  می تــوان  آیــا   
جبهــه  نیروهــای  اقــدام  در  بوکمــال  عملیــات 
کــه  بــود  دایــره ای  زدن  دور  در  مقاومــت 
کــرده  ترســیم  تنــف  دورتــادور  آمریکایی هــا 

بودند؟ 
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عملیــات  در  را  قاســم  حــاج  همــت  و  بینــش  نبــوغ، 
عمــده  کــرد.  مشــاهده  به عینــه  می تــوان  بوکمــال 
بیابانــی  مســیر  همــان  در  بایــد  را  بوکمــال  عملیــات 
جایــی  کــرد؛  تحلیــل  بوکمــال  از  قبــل  صعب العبــور 
کــه چندیــن لشــکر حیدریــون، زینبیــون، فاطمیــون، 
حــزب ا...، حشدالشــعبی و مدافــع حــرم از چنــد صــد 
کیلومتــر بیابــان طاقت فرســا عبــور کردنــد و خودشــان 
را بــه بوکمــال رســاندند و شــوک ســنگینی بــه داعــش 
دادنــد. ایــن را هــم جــا دارد بگویــم کــه چنــد روز پیــش 
از شــروع عملیــات نیروهــای محــور مقاومــت در شــرق 
ســوریه، پــدر ســردار ســلیمانی دار فانــی را وداع گفــت 
آمــد و ظــرف یکــی دو روز بــرای پــدر  و وی بــه تهــران 
ح ریــزی  ــرای طر مرحومــش مراســمی گرفــت و مجــددا ب

عملیــات بــه ســوریه بازگشــت.
 دایــره ای کــه آمریکایی هــا دور تنــف کشــیده 
ــود  ــی ب ــاده ترانزیت ــان ج ــظ هم ــل حف ــد به دلی بودن

ــرد؟ ــل می ک ــوریه وص ــه س ــراق را ب ــه ع ک
ایــن  شــده  هر جــور  می خواســتند  آمریکایی هــا  بلــه، 
آنهــا  حــال  عیــن  در  کننــد.  حفــظ  را  ترانزیتــی  جــاده 
اصــال بــاور نمی کردنــد کــه مــا دایــره حاشــیه امــن آنهــا 

کیلومتــری   300 بــزرگ  بیابــان  یــک  از  و  بزنیــم  دور  را 
صعب العبــور عبــور کنیــم تــا خودمــان را بــه بوکمــال 
برســانیم. عبــور از آن بیابــان و رســیدن بــه بوکمــال 

مثــل عبــور از ارونــد در دفــاع مقــدس بــود. 
 چــرا تنــف تــا ایــن حــد بــرای آمریکایی هــا مهــم 

بــود؟
در  و  داشــتند  نظامــی  پایــگاه  تنــف  در  آمریکایی هــا 
و تجهیــزات  و مواضــع  انســانی  نیــروی  پایــگاه،  ایــن 
ســوی  از  داشــت.  وجــود  فراوانــی  هلی کوپترهــای  و 
دیگــر اگــر مــا از تنــف رد می شــدیم بــه معنــای ایــن بــود 
کــه بــه بغــداد وصــل شــده ایم. آمریکایی هــا در تنــف 
ــتقر  ــت مس ــوریه اس ــراق و س ــرزی اردن، ع ــه م ــه منطق ک
شــده بودنــد تــا نیروهــای مقاومــت نتواننــد راه را بــاز 
ــف،  ــیر تن ــداد از مس ــه بغ ــق ب ــدن راه دمش ــاز ش ــد. ب کنن
بــه معنــای بــاز شــدن راه زمینــی تهــران بــه دمشــق بــود 
و تهــران بــه دمشــق یعنــی تهــران تــا مــرز اســرائیل. 
هنــوز هــم کــه هنــوز اســت آمریکایی هــا اجــازه عبــور از 

ســمت مــرز تنــف را بــه کســی نمی دهنــد.
پایــان  به منزلــه  بوکمــال  عملیــات  پایــان   
پایــان  اعــالم  بــود.  داعــش  ع  نامشــرو خالفــت 

سوریه عراق

اردن
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55 کیلومتری 

تنف
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بعد از فتح جنوب 
حلب، حاج قاسم 

به من گفت 
می خواهد به ایران 

برود و بعد از چند 
روز برگردد؛ من از 
او پرسیدم پس 

اینجا چه می شود؟ 
حاج قاسم گفت 

»نگران نباش، 
االن خود اینها 

)مسلحین( به 
جان هم می افتند 

و همدیگر 
را می زنند تا 

شکست را گردن 
یکدیگر بیندازند.«

نبــرد  صحنــه  در  تاثیــری  چــه  داعــش  خالفــت 
؟ شــت ا د

حــاج قاســم در اواخــر شــهریور 96 از نابــودی خالفــت 
داعــش ظــرف ســه مــاه صحبــت کــرد و حقیقتــا بــه 
ــت  ــکیالتی و خالف ــاختار تش ــرد و س ــل ک ــده عم ــن وع ای
آن،  از  تــا پیــش  بــرد.  بیــن  از  کلــی  را به طــور  داعــش 
داعشــی ها در شــهرهایی کــه خالفــت داشــتند ســکه 
و  ادارات  مســؤوالن  می کردنــد،  ضــرب  مخصــوص 
بــرای  همچنیــن  و  می کردنــد  تعییــن  را  ســازمان ها 
محتــوای  تولیــد  دانش آمــوزان  درســی  کتاب هــای 

می کردنــد.  جدیــد 
پایــان حکومــت داعــش در بوکمــال رقــم خــورد. شــاید 
در حــال حاضــر نفــرات داعــش در شــهرها ، روســتاها 
امــا  باشــند  داشــته  حضــور  ســوریه  بیابان هــای  و 
به هیچ وجــه دارای حکومــت مرکــزی و پایــگاه خالفــت 
یــک  نمی تواننــد  گذشــته  مثــل  دیگــر  و  نیســتند 
ــا ابعــاد و دربرگیری هــای وســیع انجــام  ــزرگ ب عملیــات ب

دهنــد.
تشــکیل  از  آمریــکا  غایــی  و  اصلــی  هــدف   

بــود؟ چــه  عــراق  و  ســوریه  در  داعــش 
مهم تریــن هــدف آمریــکا از تشــکیل و حمایــت داعــش 
و ســاقط کــردن رژیــم بشــار اســد، کوتــاه کــردن دســت 
ایرانی هــا در ســوریه و تامیــن امنیــت ســرزمین های 
یــک  اگــر  باشــید  مطمئــن  بــود.  فلســطین  اشــغالی 
ســوریه  در  آمریــکا  حمایــت  مــورد  رئیس جمهــوری 
اقــدام  اولیــن  بــه جــای بشــار اســد می نشســت، در 

از ســوریه می شــد. ایرانی هــا  خواســتار خــروج 
از  قاســم  حــاج  شــناخت  در خصــوص   
ســوریه  در  فعــال  مســلح  مختلــف  گروه هــای 

بدهیــد. توضیــح 
حــاج قاســم از تکفیری هــا و گروه هــای مختلــف آنهــا 
ــا ویژگی هــای تک تــک ایــن  شــناختی عمیــق داشــت و ب
ــود. یــک روز بعــد از فتــح جنــوب حلــب،  گروه هــا آشــنا ب
ــرود و  ــه ایــران ب ــه مــن گفــت می خواهــد ب حــاج قاســم ب
ــا  ــیدم پــس اینج ــن از او پرس ــردد؛ م ــد روز برگ ــد از چن بع

نبــاش،  »نگــران  گفــت  قاســم  حــاج  می شــود؟  چــه 
االن خــود اینهــا )مســلحین( بــه جــان هــم می افتنــد 
و همدیگــر را می زننــد تــا شکســت را گــردن یکدیگــر 
بیندازنــد.« در دلــم می گفتــم »آخــر حــاج قاســم روی چــه 
حســابی ایــن حــرف را می زنــد و مگــر می شــود بــا ایــن 
همــه امکانــات و نیرویــی کــه از کل دنیــا برای مســلحین 
ــه جــان هــم  ســوریه آمــده، آنهــا بعــد از یــک شکســت ب
بیفتنــد.« دو روز بعــد، نیروهــای اطالعــات خبــر دادنــد 
را  افتادنــد و همدیگــر  بــه جــان هــم  کــه تکفیری هــا 
می زننــد؛ بســیار متعجــب بــودم چــرا کــه حاج قاســم دو 
روز زودتــر و زمانــی کــه ایــن گروه هــا بــا هــم خــوب بودنــد 

ایــن خبــر را داده بــود.
 دلیــل عالقــه شــدید و تاکیــد ویــژه حاج قاســم 
صحنــه  در  میدانــی  حضــور  بــه  ســلیمانی 
عملیات هــای جبهــه مقاومــت در ســوریه و عــراق 

چــه بــود؟
فیزیکــی اش  حضــور  کــه  می دانســت  قاســم  حــاج 
در صحنــه نبــرد موجــب افزایــش روحیــه رزمنــدگان 
دشــمن  نیروهــای  اضطــراب  و  مقاومــت  محــور 
می شــود. در جریــان عملیات هــا، دو طــرف درگیــری 
بیســیم های همدیگــر را شــنود می کردنــد و در ایــن 
اثنــاء وقتــی کــه دشــمن صــدای حــاج قاســم را پشــت 
بیســیم می شــنید، به شــدت روحیــه اش را از دســت 

مــی داد و خــودش را می باخــت. 
در همیــن زمینــه دوخاطــره بــه ذهنــم می رســد کــه 
بــرای شــما می گویــم؛ خاطــره اول مربــوط بــه ســاعتی 
قبــل از شــروع عملیــات شکســت محاصــره نبــل و 
الزهراســت. پیــش از شــروع عملیــات، حــاج قاســم بــه 
ســراغ مــن آمــد و از وضعیــت ادوات و موشــک ها و 
توپ هــا اطمینــان حاصــل کــرد. قــرار شــد نیم ســاعت 

دیگــر عملیــات را شــروع کنیــم. 
حــاج قاســم 48 ســاعت بــود کــه نخوابیــده بــود، دیــدم 
چشــمانش بســیار خســته و قرمــز شــده اســت. از 
او خواســتم بــه اتــاق کنــاری بــرود و کمــی اســتراحت 
نیم ســاعت  تــا  رفــت  و  کــرد  قبــول  هــم  او  کنــد. 
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حاج قاسم به من 
گفت حاضر شو تا 
به خلصه برویم. 
من به حاجی گفتم 
»منطقه هنوز آلوده 
است و مسلحین 
در خانه های 
مسکونی و متروکه 
کمین کرده اند و 
تیراندازی می کنند 
و اجازه بدهید بعد 
از پاکسازی کامل 
برویم.« انگار نه انگار 
که من این حرف 
را زدم، حاج قاسم 
گفت پنج دقیقه 
دیگر می رویم. او 
در این پنج دقیقه 
غسل شهادتش را 
انجام داد

بخوابــد. نیم ســاعت کــه تمــام شــد رفتــم صدایــش 
ــدر  ــم. آنق ــروع کنی ــات را ش ــود و عملی ــدار ش ــا بی ــم ت کن
قشــنگ خوابیــده بــود کــه دلــم نیامــد صدایــش کنــم. 
کــه رمــز  از او خواســتم  بــه ســراغ ابواحمــد رفتــم و 

را بگویــد.  عملیــات 
خــود  را  رمــز  بایــد  کــه  گفــت  و  کــرد  امتنــاع  اول  او 
حــاج قاســم بگویــد امــا مــن او را متوجــه کــردم کــه 
حــاج قاســم خیلــی خســته اســت و آنقــدر قشــنگ 
خوابیــده کــه دلمــان نمی آیــد بیــدارش کنیــم. خالصــه 
ابواحمــد راضــی شــد و رمــز عملیــات را گفــت و توپ هــا 
و  بــا صــدای توپ هــا  شــلیک شــدند. حــاج قاســم 
موشــک ها بیــدار شــد و فــورا بــه ســراغ مــن آمــد و 
جــواب  کــن.«  صدایــم  بــودم  نگفتــه  »مگــر  گفــت: 
دادم آنقــدر خســته بــودی کــه دلــم نیامــد صدایــت 
کنــم؛ حــاج قاســم گفــت: »مــن بایــد رمــز عملیــات را 
می گفتــم تــا هــم دشــمن بفهمــد کــه مــن در منطقــه 
هســتم هــم بچه هــای خودمــان صدایــم را بشــنوند.« 
مــن هــم کــم نیــاوردم و بــه او گفتــم »االن بیــا یــک 
احوالپرســی در بیســیم انجــام بــده تــا همــه بفهمنــد 
شــما اینجــا حضــور داری.« خاطــره دوم مــن مربــوط 
بــه آزادســازی خلصــه اســت. همــراه بــا حــاج قاســم در 

قــرارگاه نصــر در نزدیکــی حلــب بودیــم. 
بــه  خلصــه  آزادســازی  خبــر  کــه  بــود  شــب هنگام 
فــورا  رســید؛  قاســم  حــاج  بــه  رزمنــدگان  دســت 
حاج قاســم بــه مــن گفــت حاضــر شــو تــا بــه خلصــه 
برویــم. مــن بــه حاجــی گفتــم »منطقــه هنــوز آلــوده 
و  مســکونی  خانه هــای  در  مســلحین  و  اســت 
و  می کننــد  تیرانــدازی  و  کرده انــد  کمیــن  متروکــه 
اجــازه بدهیــد بعــد از پاکســازی کامــل برویــم.« انــگار 
نــه انــگار کــه مــن ایــن حــرف را زدم، حــاج قاســم گفــت 
پنــج دقیقــه دیگــر می رویــم. او در ایــن پنــج دقیقــه 
غســل شــهادتش را انجــام داد و همــراه بــا حســین 

پورجعفــری و راننــده و مــن، راهــی خلصــه شــد. 
ــد  ــاده ش ــورا پی ــم ف ــاج قاس ــیدیم ح ــه رس ــه ک ــه خلص ب
و به ســراغ نیروهــای خــودی رفــت و در میــان آنــان 

چرخیــد و بــا آنهــا بــه گــپ و گفــت و صحبــت پرداخــت 
ــا رزمنــدگان فاطمیــون ، زینبیــون و حیدریــون هــم  و ب
بــه زبان هــای خودشــان صحبــت کــرد. آن شــب آنقــدر 
رزمنــدگان روحیــه گرفتنــد کــه کار پاکســازی خانــه بــه 
خانــه خلصــه را به ســرعت انجــام دادنــد و ایــن شــهر 

به صــورت کامــل آزاد شــد.
ــون،  ــت فاطمی ــای مقاوم ــکیل گروه ه ــده تش  ای
ح  حیدریــون و زینبیــون توســط چــه کســی مطــر

شــده بــود؟
ح کــرد  حــاج قاســم ایــن ایــده را خدمــت حضرت آقــا مطــر
و بــا موافقــت معظم لــه، ایــن گروه هــا شــکل گرفتنــد. 
زینبیــون  فاطمیــون ،  در  حضــور  متقاضــی  نیروهــای 
اوایــل بحــران ســوریه به ســختی  آن  و حیدریــون در 
آمــوزش  تــا  می رســاندند  ایــران  بــه  را  خودشــان 
ببیننــد و عــازم ســوریه شــوند. ایــن نیروهــا حقیقتــا 
عصــای دســت حــاج قاســم در مهلکــه ای بودنــد کــه 

بودنــد. انداختــه  راه  بــه  تکفیــری  تروریســت های 
اگــر  کــه  بفرماییــد  پایانــی  ســوال  به عنــوان   
قــرار باشــد شــما مهم تریــن ویژگــی فرماندهــی 
عملیات هــای  صحنــه  در  ســلیمانی  ســردار 
جبهــه مقاومــت در ســوریه و عــراق را بیــان کنیــد، 

می کنیــد. اشــاره  ویژگــی  به کــدام 
هیــچ منطقــه ای نبــود کــه حــاج قاســم اول خــودش 
بــه آنجــا نرفتــه باشــد ولــی بــه رزمنده هــا دســتور داده 
شناســایی های  شــوند.  منطقــه  آن  راهــی  کــه  باشــد 
ابتدایــی را همیشــه خــود حــاج قاســم انجــام مــی داد 
می کــرد.  ح ریــزی  طر شناســایی ها،  همــان  بر پایــه  و 
از دفــاع مقــدس  را  ایــن تجربیــات  حاج قاســم همــه 
داشــت وگرنــه در اصــول نظامــی بین المللــی این گونــه 
نظامــی  اصــول  نیســت.  قابل قبــول  اصــال  اقدامــات 
بین المللــی می گویــد فرمانــده بایــد در یــک جــای امــن 
بنشــیند و بــه نیروهایــش فرمــان پیشــروی بدهــد. امــا 
آنچــه در مقــام عمــل دیدیــم ایــن بــود کــه اصــول حــاج 
قاســم ســلیمانی در ســوریه و عــراق، بــه یــک مــدل و 

الگــو تبدیــل شــد.
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کیش و مات
 بررسی حضور استراتژیک ایران در عراق و سوریه 

در گفت وگو با   دکتر حسین اکبری، سفیر اسبق ایران در لیبی

راه افتــادن خالفــت داعــش در مقــام یــک دولــت در منطقــه ای میانــی در ســوریه و عــراق بیــش از همــه بــه نفــع 
جبهــه صهیونیســتی-امریکایی بــود. دولــت اســالمی عــراق و شــام در میــان ایــن دو کشــور یعنــی انداختــن 
یــک ســنگ بــزرگ جلــوی پــای محــور مقاومــت و تضمیــن امنیــت اســرائیل. ایــن اقــدام در درازمــدت منافــع 
محــور مقاومــت و بیــش از همــه جمهــوری اســالمی ایــران را بــه خطــر می انداخــت. پیگیــری بــرای رفــع ایــن 
ج از مرزهــای رســمی و جغرافیایــی ایــران بــود امــا کامــال در دایــره منافــع ملــی  معضــل امنیتــی هرچنــد خــار
ایرانیــان تعریــف می شــد. همیــن هــم باعــث شــد کــه جمهــوری اســالمی بــرای حــل ایــن معضــل بــزرگ راســا پــا 
ــان  ــه مهم ــائل منطق ــناس مس ــی و کارش ــران در لیب ــبق ای ــفیر اس ــری س ــین اکب ــر حس ــذارد. دکت ــدان بگ ــه می ب
ع و تبعــات حضــور اســتراتژیک جمهــوری اســالمی در ســوریه  ویژه نامــه روایــت نصــر بــود تــا دربــاره ایــن موضــو

و عــراق ســخن بگویــد.
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در مأموریت های 
ج از کشور  خار
حدود 18 تا 
20 ساعت از 
شبانه روز سرپا 
بود و جلسه 
می گذاشت؛ 
داخل کشور هم 
همین جور بود. 
حضورش در محل 
کار قبل از طلوع 
آفتاب بود.

بفرماییــد  گفت وگــو،  مقدمــه  عنــوان  بــه   
محــور  نیروهــای  پــای  کــه  شــد  چگونــه 

شــد؟ بــاز  ســوریه  بحــران  بــه  مقاومــت 
و  آمریــکا  حمایت هــای  بــا  تکفیــری  جریــان 
هم پیمانــان خــود، ســاقط کــردن رژیــم بشــار اســد را 
در ســر داشــت. آنهــا همــه مناطــق ســوریه را گرفتــه 
و بــه دمشــق رســیده بودنــد و حتــی بخش هایــی 
مســیر  بــود.  آنهــا  ســیطره  تحــت  نیــز  دمشــق  از 
نا امــن  پایتخــت هــم  بــه داخــل  فــرودگاه دمشــق 
حســاب  نمی شــد  هــم  فــرودگاه  روی  حتــی  و   بــود 
بــاز کــرد. کشــوری کــه فــرودگاه پایتخــت آن در معرض 
ــع  ــی اش قط ــاط بیرون ــال ارتب ــرد، عم ــرار می گی ــد ق تهدی
حضــور  دمشــق  دور  تــا  دور  تکفیری هــا  می شــود. 
داشــته و ایــن شــهر را محاصــره کــرده بودنــد. در ایــن 
میــان مــردم و ارتــش ســوریه در دمشــق چــاره ای 
جــز دفــاع از خــود در برابــر تروریســت های تکفیــری 
8۵درصــد  بــه  نزدیــک   2011 ســال  در  نداشــتند. 
آمریــکا  هم پیمانــان  اختیــار  در  ســوریه  ســرزمین 
ــوریه  ــت س ــرایطی دول ــن ش ــود و در چنی ــه ب ــرار گرفت ق
کمــک  درخواســت  خــود  هم پیمــان  کشــورهای  از 
کــرد و جمهــوری اســالمی ایــران در چارچــوب قواعــد 
بین المللــی بــه کمــک دولــت ســوریه آمــد. دفــاع از 
حاکمیــت قانونــی ســوریه و عملیــات هجومــی جبهــه 
توســط  دمشــق  محاصــره  شکســتن  و  مقاومــت 
نیروهــای مقاومــت، از ســال 2014 آغــاز شــد و پــس از 
آن پیشــروی بــه ســمت ســایر مناطــق اشــغال شــده 
جنــوب  و  شــمال غربی  و  ادلــب  حلــب،  همچــون 

ســوریه صــورت گرفــت.
 هــدف کالن آمریــکا از راه انــدازی اتفاقــات 

ســوریه چــه بــود؟
و  اتفاقــات  از  را  اصلــی  هــدف  دو  آمریکایی هــا 
ــت  ــد؛ نخس ــال می کردن ــوریه دنب ــای س ج ه ج ومر هر
آن کــه مســیر بیــداری اســالمی را عــوض کننــد و دوم 
این کــه حاشــیه امنــی را بــرای رژیــم صهیونیســتی 
به وجــود بیاورنــد. آمریــکا بــرای رســیدن بــه ایــن دو 

هــدف همــه همپیمانــان غربــی و عربــی خــود و تمــام 
ابزارهــای لجســتیکی مــورد نیــاز را بــه کار گرفــت. 
می شــود ایــن تعبیــر را بــه کار بــرد کــه در ســال 2011 
آغــاز  یــک جنــگ جهانــی تمام عیــار علیــه ســوریه 
ماموریت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بــود.  شــده 
آمریــکا حفاظــت و حراســت از رژیــم صهیونیســتی 
اســت و ایــن ماموریــت در منطقــه غــرب آســیا و در 
محــدوده کشــورهای همجــوار رژیــم صهیونیســتی، 
دارد.  آمریکایی هــا  بــرای  دوچندانــی  اهمیــت 
صهیونیســت ها  البــی  کــه  اســت  پر واضــح 
آمریــکا تعییــن تکلیــف می کنــد و مقامــات  بــرای 
کــه  را  کارهایــی  هســتند  مجبــور  نیــز  آمریکایــی 
انجــام  آنهــا  بــرای  می خواهنــد  صهیونیســت ها 
دهنــد. ســوریه دارای نقشــی اساســی و بســیار مهــم 
پیــش  آمریکایی هــا  اســت.  مقاومــت  محــور  در 
از تحمیــل تکفیری هــا در ســوریه و حمایت هــای 
اقدامــات  و  جنگ افروزی هــا  از  پنهــان  و  پیــدا 
بارهــا  و  بارهــا  تروریســت ها،  ایــن  َددمنشــانه 
ســعی کــرده بودنــد بــا حربه هــای مختلــف تطمیــع، 
تهدیــد و تحریــم، ســوریه را از محــور مقاومــت جــدا 
مقاومــت  جبهــه  نیروهــای  اتصــال  زنجیــره  در  و 
خدشــه ایجاد کننــد. ایــن حربه هــا در تاریــخ معاصــر 
ســوریه مســبوق بــه ســابقه اســت. یکــی از ایــن 
ــه زمــان قبــل از برگــزاری کنفرانــس طائــف  حربه هــا ب
برمی گــردد کــه در آن مقطــع، ســوریه بــه نوعــی در 
لبنــان حضــور داشــت؛ آمریکایی هــا در ایــن زمــان 
بــه ســوری ها گفتنــد کــه اگــر ارتبــاط میــان حــزب ا... 
و ایــران را قطــع کنیــد مــا اجــازه می دهیــم کــه لبنــان 
بــرای شــما باشــد و بــر لبنــان ســلطه داشــته باشــید 
امــا ســوری ها ایــن پیشــنهاد را نپذیرفتنــد. یکــی 
دیگــر از ایــن حربه هــای شــیطانی بــه زمــان بعــد از 
فــوت ملــک  عبــدا... در عربســتان برمی گــردد کــه در 
ــوریه پیشــنهاد  ــه دولــت س آن مقطــع ســعودی ها ب
دادنــد کــه حاضــر هســتند 200 هــزار میلیــارد دالر برای 
ســوریه هزینــه و ایــن کشــور را بازســازی کننــد؛ آنهــا 



نی
ما

سلی
بد 

په
 س

ت
اد

شه
رد 

لگ
سا

مه 
ه نا

ویژ

45

تنبیه هایش 
شفاهی بود. 

می گفت کسی را 
کتبی تنبیه نکنید، 

شاید توبه کرده 
و خدا بخشیده 

اما اگر در پرونده 
باشد، خوب 

نیست.

بــه ســوری ها گفتنــد از آمریــکا قــول می گیریــم کــه 
تــا خانــدان اســد هســت، حکومــت در ســوریه بــرای 
ایــن خانــدان باقــی بمانــد؛ ســعودی ها حتــی اعــالم 
ســوریه  تحریم هــای  آمریــکا،  همــکاری  بــا  کردنــد 
قبلــی  جایــگاه  بــه  را  کشــور  ایــن  و  بر می دارنــد  را 
کشــورهای عــرب برمی گرداننــد  اتحادیــه  خــود در 
امــا در نهایــت بــا وجــود تمامــی ایــن پیشــنهادات 
و  نرفتنــد  بــار  زیــر  ســوری ها  وسوســه کننده، 
نکردنــد.  منفصــل  را  مقاومــت  جبهــه  زنجیــره 
روی  پیــش  دیگــران  و  قذافــی  صــدام،  تجــارب 
چشــمان حاکمــان ســوریه اســت و آنهــا می داننــد 
هــر حاکمــی کــه تســلیم آمریــکا شــد، بعــد از مدتــی 
آمریکایی هــا  از شــگردهای  نابــود می شــود. یکــی 
را  کشــورها  حاکمــان  نخســت  کــه  اســت  ایــن 
تمــام  کــردن،  تســلیم  از  بعــد  و  تســلیم می کنند 
از  پــس  و  می گیرنــد  را  آنهــا  امتیــازات  و  اعتبــارات 

مدتی اقدام به حذف شان می کنند.  
نیروهــای  به دســت  حلــب  آزادســازی   
محــور مقاومــت، تــا حــد زیــادی معــادالت نبــرد 
ســوریه را تغییــر داد. اهمیــت آزادســازی حلــب 

در جبهــه ســوریه را تشــریح کنیــد.
از ابتــدا معــروف بــود کــه هر کــس حلــب را بگیــرد 

فــرودگاه  مــردم،  بــود.  خواهــد  او  بــرای  ســوریه 
محاصــره  در  مدت هــا  حلــب  از  بخش هایــی  و 
باالخــره  این کــه  تــا  داشــتند  قــرار  تکفیری هــا 
را  محاصــره  ایــن  مقاومــت  محــور  نیروهــای 
شکســتند و حلــب را آزاد کردنــد. زمانــی کــه حلــب 
آزاد شــد، عملیات هــای بیــرون رانــدن تکفیری هــا 
در ســوریه بــه ســمت غوطــه غربــی و غوطــه شــرقی 
راســتا  همیــن  در  و  شــد  آغــاز  دمشــق  اطــراف  و 
المیادیــن و دیرالــزور و بســیاری از شــهرهای ســوریه 
ــدند.  ج ش ــار ــری خ ــت های تکفی ــره تروریس از محاص
پــس از شکســته شــدن محاصــره حلــب، روس هــا 
عــوض  حــال  در  میدانــی  معــادالت  دیدنــد  کــه 
وارد  و  کردنــد  اتــکا  حاج قاســم  بــه  اســت  شــدن 
میــدان شــدند. روس هــا می دانســتند کــه تدبیــر و 
مولفه هــای قــدرت حاج قاســم در صحنــه مبــارزه 
کارســاز اســت. روس هــا تقریبــا از اواخــر ســال 201۵ 
کــه مطمئــن شــده بودنــد پیــروزی در ســوریه از آن 
ح هــای  جبهــه مقاومــت اســت و آمریکایی هــا در طر
خــود شکســت خورده انــد، وارد ماجــرا شــدند و بــه 
بقیــه پیروزی هــای جبهــه مقاومــت کمــک کردنــد.
 بوکمــال بــه عنــوان نقطــه پایانــی درگیــری 
محــور مقاومــت بــا خالفــت داعــش در ســوریه 
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وقتی پدرش فوت 
شد، رفت روستای 
پدری. مردم ِده 
می آمدند برای 
عرض تسلیت. از 
مسجد که بیرون 
آمد، متوجه وجود 
یک گیت بازرسی 
شد. با ناراحتی 
خواست آن ها را 
بردارند و گفت »ما 
30 سال آبرو کسب 
کردیم، این ها را 
جمع کنید.«

و  بوکمــال  نبــرد  اهمیــت  در خصــوص  بــود. 
کــم و کیــف اســتقرار داعــش در ایــن منطقــه 

دهیــد. توضیــح 
بوکمــال منطقــه ای اســتراتژیک در ســوریه اســت 
کــه از چنــد حیــث اهمیــت بســیار زیــادی داشــته 
ابتــدای  در  داعــش  این کــه  نخســت  دارد؛  و 
از  مشــترکی  بخش هــای  خــود،  جنگ افروزی هــای 
ــه نحــوی کــه ایــن مناطــق  ســوریه و عــراق را گرفــت ب
ــم  ــوریه ه ــور س ــی از کش ــغال حت ــت اش ــتراکی تح اش
بزرگ تــر بودنــد. داعــش در ایــن زمــان ابتــدا »رقــه« 
خــود  پایتخــت  به عنــوان  را  »موصــل«  ســپس  و 
ح آمریــکا ایــن بــود کــه مرزهــای عــراق  اعــالم کــرد. طــر
ــت  ــا حاکمی ــترکی ب ــور مش ــته و کش ــوریه شکس و س
مرزهــای  شــود.  ایجــاد  منطقــه  آن  در  داعــش 
»بوکمــال« و »تنــف«، دو نقطــه اصلــی اتصــال ســوریه 
و عــراق هســتند. تنــف بــه عبارتــی دایــره ای میــان 
ســه کشــور عــراق، ســوریه و اردن اســت و بــه ایــن 
دلیــل نقطــه ای اســتراتژیک بــرای آمریــکا محســوب 
می شــود کــه اگــر نیروهــای ســوریه بــه تکفیری هــا 
فشــار وارد کردنــد آنهــا بتواننــد بــا عقب نشــینی بــه 
مناطــق عــراق و اردن برونــد و اگــر از ســوی دیگــر 
تکفیری هــا  کردنــد  وارد  فشــار  عراقــی  نیروهــای 
بــه ســمت ســوریه و اردن عقب نشــینی  بتواننــد 
کننــد. جالــب اســت کــه نیروهــای آمریکایــی هنــوز 
هــم در ایــن مــدار 2۵ کیلومتــری حضــور دارنــد. مــرز 
دمشــق  و  بغــداد  میــان  مــرز  نزدیک تریــن  تنــف 
آمریــکا، داعــش را در مــرز  اســت. از ســوی دیگــر 
ــا بــن دنــدان تجهیــز و مســلح  کــرده بــود.  بوکمــال، ت
منطقــه مــرزی تنــف تــا بوکمــال، حالــت بیابانــی و 
صحرایــی دارد و امکانــات زندگــی و ســکونت در آن 
نیســت. ایــن منطقــه جاده هــای مواصالتــی نــدارد 
و دولــت ســوریه از نظــارت چندانــی بــر آن برخــوردار 
نیســت. همچنیــن یکــی دیگــر از مــواردی کــه باعــث 
می شــد آمریــکا در منطقــه تنــف و بوکمــال بمانــد، 
ایــن بــود کــه توجیهــی بــرای ادامــه حضــور نامشــروع 

خودشــان در منطقــه داشــته باشــند. هــدف اصلــی 
آمریــکا از حضــور در بوکمــال و تنــف نیــز ایــن بــود 
کــه اتصــال نیروهــای مقاومــت را خدشــه دار کنــد و 

ســوریه و عــراق را از ایــن زنجیــره جــدا ســازد.
بوکمــال  در  هــم  آمریکایی هــا  خــود  آیــا   

داشــتند؟  حضــور 
بلــه؛ نیروهــای آمریکایــی در شــمال شــرق فــرات کــه 
بــه بوکمــال وصــل می شــود و همچنیــن در مناطــق 
آنهــا  حضــور  بهانــه  داشــتند.  حضــور  ُکردنشــین 
در ایــن منطقــه، حمایــت از اقلیت هــای ســوریه و 
دفــاع از کردهــا بعــد از قضایــای کوبانــی بــود. تصــور 
آنهــا ایــن بــود کــه بــا هم پیمانــی کردهــا می تواننــد 
بیشــتر  ســوریه  مرکــزی  حکومــت  بــر  را  فشــار 
، منطقــه شــمال شــرق فــرات  کننــد. از حیــث دیگــر
گازی اســت و اهمیــت  نفتــی و  از منابــع  سرشــار 
ــادی دارد. البتــه هــدف اصلــی  اســتراتژیک بســیار زی
آمریــکا از حضــور در ایــن منطقــه قــرار گرفتــن در 
آمریکایی هــا  بــود.  مرزهــا  از  حفاظــت  و  بوکمــال 
گمــان می کردنــد اگــر مــرز بوکمــال تــا مــرز تنــف کــه 
خطــوط مــرزی ســوریه تــا عــراق هســتند را در دســت 
ج  داشــته باشــند، دیگــر ایــن مــرز از دســت آنهــا خــار
نخواهــد شــد. داشــتن خــط مــرزی بوکمــال تــا تنــف، 
داشــت؛  آمریکایی هــا  بــرای  ویــژه  خاصیــت  چنــد 
ــش  ــه داع ــوریه ب ــت س ــرگاه دول ــه ه ــن ک ــت ای نخس
می توانســتند  آمریکایی هــا  می کــرد،  وارد  فشــار 
داعشــی ها را بــه داخــل مــرز عــراق پنــاه بدهنــد و 
ــی ها  ــر داعش ــه را ب ــی عرص ــای عراق ــم نیروه ــرگاه ه ه
تنــگ می کردنــد، آمریکایی هــا آنهــا را در داخــل مــرز 
ــا زمانــی کــه  ــود ت ســوریه پنــاه می دادنــد. مشــخص ب
اینچنیــن منطقــه ای در دســت آمریکایی هــا باشــد 
آنهــا به راحتــی تهدیــدات نیروهــای مقاومــت علیــه 
تکفیری هــا را خنثــی می کننــد. آمریــکا به هیــچ وجــه 
تصــور نمی کــرد کــه یــک روز ایــن مــرز اســتراتژیک 
از دســت او گرفتــه شــود. آنهــا حتــی ســعی کردنــد 
نیروهــای  تــا  کننــد  واســطه  هــم  را  روس هــا  کــه 
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مقاومــت بــه ســمت بوکمــال و تنــف نرونــد و بــرای 
همیــن منظــور بارهــا و بارهــا تحــت فشــار قــول و 
وعــده دادنــد کــه ایــن منطقــه را تخلیــه می کننــد امــا 

هیــچ گاه بــه وعــده خودشــان عمــل نکردنــد. 
 شــهید ســلیمانی 41 روز بعــد از شــهادت 
شــهید حججــی، در تاریــخ 30 شــهریور ســال 96 
 ، ــین پور ــت شهیدحس ــم گرامیداش و در مراس
وعــده پایــان خالفــت داعــش ظــرف ســه مــاه را 
داد و پــس از نبــرد بوکمــال در نامــه ای کــه بــه 

محضــر رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نوشــت، 
از پایــان خالفــت داعــش داد. اهمیــت  خبــر 
اعــالم پایــان خالفــت داعــش در مبــارزه بــا ایــن 

گــروه تروریســتی در آن مقطــع چــه بــود؟
ــا راه انــــــدازی داعـــش ســعــی کــردنــد  آمــریــکــایــی هــا ب
اشکاالتی که در گذشته در القاعده و جبهه النصره 
و انصارالشریعه وجــود داشــت را بــرطــرف کنند و 
بــه همین دلــیــل در وهــلــه اول گفتند کــه داعــش 
باید خلیفه داشته باشد و دارای جغرافیا باشد تا 

خالفت آن موضوعیت پیدا کند. آمریکایی ها حتی 
برای داعش مدل حکومتی و نظام تعلیم و تربیتی 
هم مشخص کردند. داعــش در بوکمال امکانات 
کرده  مهیا  را  زیــادی  بسیار  زیرزمینی  تونل های  و 
بود و با توجه به شرایط جغرافیایی آن منطقه، قرار 
بــود تا ســال هــای ســال در ایــن منطقه بماند. این 
شرایط به ایــن معنا بــود که خالفت داعــش ادامــه 
خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان آن را حذف 
کرد. با این تفاسیر هم داعش اراده اش بر حضور 

آمریکایی ها با  طوالنی مدت در بوکمال بود و هم 
تمام توان مشغول حفاظت از آنها در این منطقه 
بــودنــد. در ایــن وضعیت، تدبیر ســردار سلیمانی 
ــه خــالفــت داعـــش بــایــد برچیده  ایــن گــونــه بـــود ک
شـــود چــراکــه اگـــر داعـــش جــغــرافــیــا داشــتــه باشد 
گرفته  او  از  جغرافیا  اگــر  ولــی  دارد  خــالفــت  یعنی 
امنیت  تامین  می پاشد.  فــرو  نیز  خالفتش  شــود 
ح های آمریکا در  بغداد و دمشق و به هم زدن طر
عــراق و سوریه حقیقتا یک کار بی سابقه در تاریخ 

بوکمالالقایم

تنف

سوریه

عراق
ایران
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بــود و هیچ فــردی مثل حاج قاسم سلیمانی  دنیا 
هر  که  ثالث  کشور  یک  نظامی  فرمانده  به عنوان 
دو دولت عراق و سوریه اعتماد و اعتقاد کامل به 
او داشتند، نمی توانست دو جبهه سوریه و عراق 
را با هم فرماندهی کند. بوکمال اوال دارای اهمیت 
آخــریــن پناهگاه  کــه دژ محکم و  بــود چــرا  نظامی 
بــه حــســاب مــی آمــد؛ ثانیا دارای اهمیت  داعـــش 
سیاسی بود که آزادســازی آن، منطقه ای راهبردی 
و حساس را از دست آمریکایی ها پس می گرفت. 
ــرار بــاشــد یک  ثــالــثــا بــه لــحــاظ جــغــرافــیــایــی وقــتــی قـ
ــود، بــدون  ــرز دو کــشــور انــجــام شــ عــمــلــیــات در مـ
، انــجــام این  ــرز هماهنگی کــشــورهــای دو طــرف مـ
عملیات ممکن نخواهد بود. حاج قاسم سلیمانی 
بــا اســتــفــاده از تـــوان حشدالشعبی عـــراق و دفــاع 
را همزمان فرماندهی و  ملی سوریه هر دو جبهه 
اقدامی استثنایی و تاریخی را انجام داد. نیروهای 
عراقی و ســوری و سایر رزمندگان محور مقاومت 
مــرز  بــه  را  ــان  ــودش خ توانستند  عملیات  ایـــن  در 

ــن حــد فاصل  تنف و بــوکــمــال برسانند و تــمــام ای
نگران  خیلی ها  شــایــد  بگیرند.  خــود  اخــتــیــار  در  را 
بودند جمله حاج قاسم سلیمانی که گفته بود »تا 
ــش برچیده می شود«  ســه مــاه دیگر خالفت داع
وقتی  نظامی  مسائل  در  عموما  نــشــود.  محقق 
یکی از طرفین مــی خــواهــد اقــدامــی را انــجــام دهد 
ــه رو را در غفلت نگه دارد  سعی می کند طــرف روبـ
را  آن گــاه در یک شرایط غافلگیرکننده عملیات  و 
انــجــام دهــد ولــی ســـردار سلیمانی تصمیم گرفت 
ــن اعـــالم علنی،  ــن مــوضــوع را اعـــالم کند و ای کــه ای
حضور  بــود.  مقاومت  جبهه  اقتدار  نشان دهنده 
و ماندگاری داعش در بوکمال برای آمریکا حیاتی 
بود و آمریکایی ها با چنگ و دندان از حضور داعش 
بــرای  ایــن منطقه حمایت مــی کــردنــد. بوکمال  در 
همه نیروهای جبهه مقاومت یک منطقه کلیدی 
تسلیحات  و  تجهیزات  لحاظ  بــه  تکفیری ها  ــود.  ب
برتر از نیروهای مقاومت بودند اما توکل به خدا و 
سبب  سلیمانی،  حاج قاسم  ــه  دالورانـ فرماندهی 

بخش قابل توجهی 
از جهادی های عضو 
داعش از کشورهای 
اروپایی به این گروه 
می پیوستند
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سیل در خوزستان 
که مردم را آواره کرد، 

هماهنگ کرد که 
همه موکب های 

اربعین، راهی 
خوزستان شوند. 

بعدها آقا به 
او گفته بودند 

خوشحال شدم که 
موکب ها به کمک 

مردم سیل زده 
رفتند.

برتری نیروهای مقاومت در نبرد این منطقه شد. 
ــه لــحــاظ تــجــهــیــزات و تسلیحات  ــقــدر ب داعـــش آن
غنی و بی نیاز بود که با سالح های مخصوص زدن 
تانک به سمت افراد شلیک می کرد؛ از طرف دیگر 
داعشی ها به لحاظ روحیه جنگی قابل مقایسه با 
با علم  نبودند. حاج قاسم سلیمانی  آمریکایی ها 
به همه این موضوعات با اتکا به خداوند متعال، 
تجربه های  از  بــهــره گــیــری  و  دقــیــق  محاسبه های 
گذشته خود، توانست با فرماندهی مجاهدانه اش 
داعش را در بوکمال شکست دهد و به قول خود 
در خصوص زمان پایان خالفت داعش عمل کند. 
از آنــجــا کــه داعـــش یــک جــریــان اعــتــقــادِی انحرافی 
ــان خــالفــت آن از ســـوی شهید  ــای اســــت، اعــــالم پ
سلیمانی، معانی بسیار زیــادی داشــت. جمعیتی 
که از کشورهای مختلف به داعش پیوسته بودند 
کم نبودند و توان نظامی و حمایت های بین المللی 
از آنها هم کم نبود. داعشی ها هیچ گاه با مشکالت 
لجستیکی و تامین مایحتاج عمومی و تهیه آذوقه 
خود مواجه نبودند چرا که آمریکایی ها همیشه از 
آنها حمایت می کردند. به همین دلیل اعالم پایان 

خالفت داعش بسیار مهم بود.
تروریســتی  گــروه  قتل عام هــای  عمــده   
داعــش در مناطــق سنی نشــین انجــام شــده 
ع را چــه می دانیــد؟ اســت. دلیــل ایــن موضــو
هــدف اول داعــش، یکدســت کــردن چهــار مذهــب 
ســنی بــود چــرا کــه آنهــا معتقــد بودنــد اهــل تســنن 
را بایــد در یــک مذهــب مشــترک کــرد. بیشــترین 
عمــارت  از  کردن هــا،  ذبــح   قتل هــا،  کشــتارها، 
داعــش،  گردن زدن هــای  و  انداختن هــا  پاییــن 
شــده  انجــام  سنی نشــین  مناطــق  در  امــروز  تــا 
مناطــق  وارد  نتوانســتند  خیلــی  آنهــا  اســت. 
آن  امــکان  اصــال  کــه  چــرا  بشــوند  شیعه نشــین 
فجیعــی  جنایــات  بــا  داعشــی ها  نکردنــد.  پیــدا  را 
کــه در رقــه و موصــل انجــام دادنــد به دنبــال ایــن 
ابن قیــم  و  تیمیــه  ابــن  اندیشــه های  کــه  بودنــد 

جــوزی را بســط دهنــد و بگوینــد همــه اهــل ســنت 
بایــد در ایــن دایــره قــرار بگیرنــد. آمرلــی، فوعــه و 
کفریــا، نبــل و الزهــرا و کربــال، مناطــق شیعه نشــینی 
امــا  در آمدنــد  داعــش  محاصــره  بــه  کــه  بودنــد 
توانســتند بنــد محاصــره را پــاره کننــد. همیشــه در 
میــان اهل تســنن ایــن ســوال وجــود داشــت کــه 
ــت در  ــن خالف ــی؛ ای ــا ترک ــد ی ــی باش ــد عرب ــت بای خالف
دوره هــای طوالنــی عربــی بــود و در دوران عثمانــی 
ترک هــا خالفــت را عهــده دار شــدند. بــا توجــه بــه 
این کــه موصــل یــک شــهر مشــترک ترکــی - عربــی 
پایتخــت  عنــوان  بــه  را  شــهر  ایــن  داعــش  بــود 
کــرد. موصــل  اعــالم  ترکــی و عربــی خــود  خالفــت 
دومیــن پایتخــت داعــش بعــد از رقــه بــود. ابوبکــر 
بغــدادی نیــز از مســجد نــور شــهر موصــل، حضــور 

خــودش را اعــالم و علنــی کــرد.
در  داعــش  دیدنــد  وقتــی  آمریکایی هــا   
کردنــد؟ چــه  اســت  نابــودی  حــال  در  بوکمــال 
در  داعــش  کار  کــه  نمی کــرد  فکــر  اصــال  آمریــکا 
آنهــا  بوکمــال بــه ایــن زودی هــا بــه پایــان برســد. 
تجهیــزات و نیــروی انســانی را در منطقــه بوکمــال 
بــه مراتــب قوی تــر از تنــف کــرده بودنــد. چندین بــار 
هــم ارتــش ســوریه بــرای زدن بوکمــال از مناطــق 
دســت  بــه  نتیجــه ای  امــا  کــرده  اقــدام  مختلــف 
فرماندهــی  بــا  پایانــی  مرتبــه  در  بــود.  نیامــده 
حاج قاســم ســلیمانی، یــک تدبیــر بســیار پیچیــده 
اتخــاذ شــد و در وهلــه اول عقبــه داعــش زده شــد تــا 
ارتباطاتــش قطــع و ادامــه عملیــات آســان تر شــود؛ 
در جریــان ایــن عملیــات حتــی بوکمــال بــه محاصــره 
کامــل هــم درنیامــد چــرا کــه آن طــرف بوکمــال در 
مقاطــع  از  بســیاری  در  بــود.  آمریکایی هــا  دســت 
خ  نبــرد محــور مقاومــت بــا داعــش، ایــن اتفــاق ر
فرماندهــان  از  بســیاری  جابه جایــی  اســت.  داده 
بــرای  تســلیحات  و  آذوقــه  رســاندن  داعــش، 
تکفیری هــای گرفتــار شــده در محاصــره و بســیاری 
آمریکایی هــا  اقدامــات  جملــه  از  دیگــر  مــوارد  از 
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جوانانی را که 
از روی جهل 
جذب داعش 
شده بودند و 
در محاصره قرار 
می گرفتند، اجازه 
می داد تا راه گریزی 
برای آنها ایجاد 
شود و می گفت 
راه را باز کنید تا 
سالح ها را تحویل 
دهند و بیایند 
بیرون، شاید کسی 
از این جماعت 
هدایت شود.

در حمایــت از داعــش طــی 9 ســال گذشــته بــوده 
اســت. وقتــی کــه خــود آمریکایی هــا اعــالم می کننــد 
مــا داعــش را در ســوریه و عــراق برپا کردیــم جــای 
باقــی  داعــش  از  آنــان  حمایــت  در  شــبهه ای 
ایــن  نیــز  بوکمــال  نبــرد  در  طبیعتــا  نمی مانــد. 
کمک هــای آمریــکا بــه داعــش وجــود داشــته چــرا 

کــه کســی آن را کتمــان نکــرده اســت.
 در حــال حاضــر وضعیــت بوکمــال چطــور 

اســت؟
و  مقاومــت  نیروهــای  دســت  در  امــروز  بوکمــال 
آن صــورت  دولــت ســوریه اســت و تــردد هــم در 

 . د می گیــر
آمریــکا  بــرای  داعــش  کارکــرد  مهم تریــن   

؟ د چه بــو
داعــش یــک اندیشــه برگرفتــه از مولفه هایــی بــود 
کــه می توانســت منافــع آمریــکا در جهــان اســالم را 
محقــق کنــد. فتــح نهایــی کل جهــان اســالم کــه بــرای 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی یــک هــدف راهبــردی 
حــال  در  داعــش  توســعه  و  گســترش  بــا  اســت، 
محقــق شــدن بــود. بعــد از فروپاشــی شــوروی در 
ســال 1990، آمریکایی هــا احســاس کردنــد قــدرت 
اســاس  همیــن  بــر  و  شــده اند  دنیــا  ع  بالمنــاز
نظریه هــای »پایــان تاریــخ«، » برخــورد تمدن هــا« و 

ح کردنــد.  مطر را  جهانــی«  »دهکــده 
آنهــا بــه فاصلــه کوتاهــی دریافتنــد کــه بــرای حاکمیت 
بــر جهــان بایــد از شــکل گرفتــن تمــدن اســالمی 
جلوگیــری کننــد و در همیــن راســتا داعــش قــرار بــود 
ــرای  کــه تمــدن اســالمی را فــرو بپاشــاند و شــرایط را ب
اعمــال قــدرت بیشــتر آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 

فراهــم کنــد.
خیلــی  خودشــان  طراحی هــای  روی  آمریکایی هــا 
فکــر می کننــد. آنهــا در بادیــه »جیش الحــر جدیــد« 
ح دفــاع  را درســت کــرده و در مناطــق کــردی هــم طــر
پــروژه  و  می کردنــد  اجــرا  را  فرودگاه هــا  و  مــردم  از 
را در ســر می پروراندنــد.  بــزرگ«  کالن »کردســتان 

ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه تمــام محاســبات و 
برنامه ریزی هــای آمریکایی هــا در ماجــرای بوکمــال 
نیروهایــش  آب درآمــد و حاج قاســم و  از  اشــتباه 

تمــام معــادالت آمریــکا را به هــم زدنــد. 
بــرای  امــا  هســتند  محاســبه  اهــل  آمریکایی هــا 
خودشــان. یکــی از ویژگی هــای آنهــا کــه برگرفتــه از 
نظــام ســلطه اســت ایــن اســت کــه وقتــی می بیننــد 
هم پیمانان شــان در حالــت ضعــف قــرار می گیرنــد، 
از  مــورد  ده هــا  می کننــد.  رهایشــان  بالفاصلــه 
از  یکــی  دارد؛  وجــود  مــن  ذهــن  در  حالــت  ایــن 
اســت؛  اواخــر  همیــن  بــه  مربــوط  نمونه هــا  ایــن 
»شــما  کــه  دادنــد  وعــده  کردهــا  بــه  آمریکایی هــا 
ــا  ــه م ــید ک ــن باش ــد و مطمئ ــزار کنی ــی را برگ همه پرس
حمایت تــان می کنیــم«؛ ولــی وقتــی حشدالشــعبی 
پــای کار آمــد، دیگــر خبــری از آمریــکا و وعده هایــی 

کــه داده بــود، نشــد. 
برگــزاری جلســات  بــا  آمریکایی هــا  از طــرف دیگــر 
شــخصیت های  و  کشــورها  ســران  بــا  مخفیانــه 
سیاســی منطقــه غــرب آســیا، ســعی داشــتند شــرایط 
کننــد و  بــرای بقــای داعــش در منطقــه فراهــم  را 
به عبارتــی حضــور داعــش در منطقــه غــرب آســیا 
عادی ســازی ها  رونــد  ایــن  کننــد؛  عادی ســازی  را 
وقتــی  کــه  رفــت  پیــش  آنجــا  تــا  آمریــکا  توســط 
رئیــس  بارزانــی،  مســعود  از  داعــش  در خصــوص 
او  اقلیــم کردســتان عــراق ســوال پرســیده شــد، 
در پاســخی عجیــب و حیــرت آور گفــت: »وقتــی مــا 
صبــح از خــواب بیــدار شــویم و ببینیــم یــک کشــور 
دیگــر بــا مــا همســایه، شــده طبیعــی اســت کــه بــا 
داشــت«.  خواهیــم  مســالمت آمیزی  زندگــی  آنهــا 
خ داد ایــن بــود کــه بعــد از تهدیــد  امــا آنچــه در عمــل ر
اربیــل توســط داعــش و رســیدن تکفیری هــا تــا چنــد 
کیلومتــری اقلیــم کردســتان عــراق، ایــن حاج قاســم 
ســلیمانی و نیروهایــش بودنــد کــه مانع از پیشــروی 
ــم  ــا ه ــدند و آمریکایی ه ــل ش ــغال اربی ــش و اش داع
وعیدهــای فــراوان بــه مســعود  و   بــا وجــود وعده 



نی
ما

سلی
بد 

په
 س

ت
اد

شه
رد 

لگ
سا

مه 
ه نا

ویژ

51

در نامه ای 
خطاب به محمد 
الضیف فرمانده 

گردان های قسام 
فلسطین نوشته 

بود: همه مطمئن 
باشند که ایران 
فلسطین را هر 

اندازه که فشارها 
بیشتر شود و 

تحریم ها تشدید 
شود، تنها نخواهد 

گذاشت.

بارزانــی، هیــچ کاری برایــش انجــام ندادنــد. 
در یــک نمونــه دیگــر از رهاکــردن هم پیمــان توســط 
کنیــم،  اشــاره  تنــف  نبــرد  بــه  می توانیــم  آمریــکا، 
جایــی کــه آمریــکا تهدیــد کــرده بــود کــه کســی نبایــد 
نزدیــک تنــف شــود امــا نیروهــای مقاومــت نزدیــک 
شــدند؛ آمریکایی هــا در ابتــدا تهدیدشــان را عملــی 
کردنــد و نیروهــای مقاومــت را زدنــد امــا وقتــی کــه 
پاســخ زدن خــود را دریافــت کردنــد، دیگــر ادامــه 

ندادنــد و ســاکت شــدند.
 بــه نظــر شــما امــکان شــکل گیری مجــدد 
خالفــت داعــش در افغانســتان وجــود دارد؟
امــروز دیگــر در یک جــا متمرکــز نیســت  داعــش 
و جغرافیــا نــدارد و وقتــی جغرافیــا نــدارد طبیعتــا 
خالفتــی هــم نخواهــد داشــت. آمریــکا ســعی کــرد 
داعــش را بــه افغانســتان ببــرد تــا از ناامنــی آنجــا 
داعــش  اختیــار  در  را  جغرافیــا  و  کنــد  اســتفاده 
قــرار دهــد امــا آنچــه تــا امــروز دیده ایــم ایــن بــوده 
داعــش  بــا  مقابلــه  بــه  القاعــده  و  طالبــان  کــه 
طالبــان  کــه  آمــد  خبرهــا  در  حتــی  پرداخته انــد؛ 
از  آمریــکا  جنگیدیــم  داعــش  بــا  هربــار  ادعا کــرده 

اســت. کــرده  حمایــت  داعــش 
ــش  ــی ارت ــگ تحمیل ــابقه جن ــه س ــه ب ــا توج  ب
دیگــر  ســوی  از  و  ایــران  علیــه  صــدام  بعــث 
در  ســوریه  ارتــش  بلندپروازانــه  ادعاهــای 
گذشــته بــه ســبب امکانــات و تجهیزاتــی کــه در 
اختیــار داشــتند، چطــور شــد کــه ارتش هــای 
ســلیمانی  حاج قاســم  بــه  عــراق  و  ســوریه 
ــک  ــه ی ــد؟ چگون ــدا کردن ــان پی ــاد و اطمین اعتم
فرمانــده نظامــی مثــل حاج قاســم ســلیمانی 
ــوردار  ــی برخ ــی بین الملل غ نظام ــو ــد بل ــن ح از ای
حســاب  هــم  کشــورها  بقیــه  کــه  می شــود 

می کننــد؟ بــاز  او  روی  ویــژه ای 
کادمیــک  آ فضاهــای  و  علمــی  محافــل  در  امــروز 
ح  مباحــث جدیــدی پیرامــون مفهــوم قــدرت مطــر
خ داده، ســبب  می شــود. تحــوالت و حوادثــی کــه ر

مفهــوم  حــوزه  در  جدیــد  مباحثــی  شــکل گیری 
قــدرت شــده اســت. امــروز بعــد از قــدرت ســخت و 
قــدرت نــرم، بحــث قــدرت هوشــمند بــه میــان آمــده 
اســت. قــدرت هوشــمند ترکیبــی از قــدرت نظامــی 

ســخت و قــدرت نــرم اســت. 
در حــوزه قــدرت نــرم، مولفه هــای فرهنــگ، ارزش 
و دیپلماســی دارای اهمیــت اســت کــه وقتــی ایــن 
ــد و  ــورد قــدرت جدی ــد می خ ــا هــم پیون ســه مولفــه ب
متفاوتــی به وجــود می آیــد. وقتــی از ارزش مدافعــان 
حــرم، جهــاد و بســیج صحبــت می کنیــم در حقیقــت 

از یــک مولفــه قــدرت نــرم یــاد می کنیــم.
متبلــور  مقاومــت  مقولــه  در  فرهنــگ  وقتــی 
می شــود و بــه آیه هــای قــرآن اتــکا پیــدا می کنــد از 
یــک مولفــه قــدرت نــرم صحبــت می کنیــم. وقتــی 
ایــن تفکــر در وجــود یــک آدم شــکل می گیــرد کــه 
اگــر مــن کشــته شــوم در راه دفــاع از حــرم از دنیــا 
تفاوتــی  او  توانمنــدی  میــزان  در  طبیعتــا  رفتــه ام، 

می شــود. ایجــاد  شــگفت انگیز 
یــک  بشــود  سرلشــکر  آن کــه  از  قبــل  حاج قاســم 
آدم فرهنگــی ارزش مــدار و دارای قــدرت در برقــراری 
دیپلماســی بــود و در حــوزه جنــگ ســخت هــم دارای 
تجاربــی طوالنــی از دوران دفــاع مقــدس و مقابلــه بــا 

اشــرار در شــرق کشــور بــود. 
شــهید ســلیمانی بــه لحــاظ فرهنگــی معتقــد اســت 
و  جهــاد  صداقــت،  فقیــه،  والیــت  نظیــر  مباحثــی 
ایشــان  هســتند.  ارزشــمند  مفاهیمــی  شــهادت، 
ایــن مفاهیــم را وارد عرصــه نبــرد ســوریه و عــراق کــرد 
و باعــث چنــد برابــر شــدن قــدرت محــور مقاومــت 

شــد. 
ــا آنجاســت کــه یــک موقــع فرمانــده ارتــش  تفــاوت ت
متبوعــش  ســرزمین  پایتخــت  در  کشــور  فــالن 
حملــه  دســتور  نیروهایــش  بــه  و  می نشــیند 
در  مــا  حاج قاســم  هــم  موقــع  یــک  و  می دهــد 
بــه  اســلحه  ســوریه،  مسیحی نشــین  روســتای 
در  روستانشــینان  و  روســتا  از  و  می گیــرد  دســت 



ت سپهبد سلیمانی
ویژه نامه سالگرد شهاد

52

وسط درگیری و 
جنگ با داعش اما 
حواسش به زوار 
اربعین هم بود. 
از دو ماه قبل از 
اربعین عراق بود 
و حشدالشعبی و 
دیگر جریان های 
همسو را برای 
تامین امنیت 
به خط می کرد. 
اربعین 97 ازدحام 
در فرودگاه نجف 
باال رفته و هوا هم 
سرد بود. از مهرآباد 
پتو بار زدند آوردند 
نجف که زائران 
سرما نخورند.

می کنــد.  دفــاع  تروریســت ها  برابــر 
نــگاه  و  فرهنــگ  ایــن  بــا  فرمانــده ای  کــه  وقتــی 
بــا  تفاوت هایــش  می شــود  میــدان  وارد  ارزشــی 
یــک فرمانــده ارتــش کالســیک بــروز پیــدا می کنــد. 
دســته ای  و  گــروه  آن  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
توانســتند هــم در عــراق و هــم در ســوریه مقابــل 
داعــش موفــق شــوند کــه از روحیــه و تفکــر بســیجی 

بودنــد.  برخــوردار 
زمانــی کــه کارهــا در عــراق گــره می خــورد و کاری از 
ــی را  ــپ زره ــالن تی ــی ف ــد کس ــی بر نمی آم ــت کس دس
صــدا نمــی زد تــا عملیــات انجــام دهــد بلکــه همیشــه 
انجــام  اصلــی  اولویــت  عنــوان  بــه  حشدالشــعبی 
سرنوشت ســاز  و  حســاس  مواقــع  در  مأموریــت 
بــود. اگــر حشدالشــعبی وارد نبــرد موصــل نمی شــد 
آینــده هــم  ایــن نبــرد شــاید تــا ده بیســت ســال 
حشدالشــعبی  وقتــی  ولــی  نمی رســید،  اتمــام  بــه 
شــدیدترین  ســخت ترین،  در  شــد،  کارزار  وارد 
خــوش  عملیــات  منطقــه  پیچیده تریــن  و 
 درخشــید و از منطقــه پشــت موصــل، ایــن شــهر را 

محاصره کرد.
 چنــد مــورد از مصادیــق قــدرت فرهنگــی 

کنیــد. ذکــر  را  ســلیمانی  حاج قاســم 
حاج قاســم اصــال قائــل بــه جنــگ نبــود و معتقــد 
بــود کــه مــا در جهــاد قــرار داریــم. جنــگ بــا جهــاد 
تفاوت هایــی اساســی دارد. در جهــاد، انســان بــرای 
پیــش  بــه  خــدا  رضــای  جهــت  در  تکلیــف  انجــام 
ــاد  ــه جه ــد و نتیج ــت می کن ــاد حرک ــا اعتم ــی رود و ب م
خــود  تکلیــف  بــه  صرفــا  و  نیســت  مهــم  برایــش 
عمل می کنــد. همــه نیروهــای محــور مقاومــت اعــم 
از ارتــش ســوریه و عــراق و همچنیــن فاطمیــون، 
حاج قاســم  از  کامــال  حشدالشــعبی  و  زینبیــون 

داشــتند. حرف شــنوی 
مقاومــت  محــور  نیروهــای  بــا  حاج قاســم  ارتبــاط 
ارتبــاط  یــک  زینبیــون،  و  فاطمیــون  مثــل 
ارتباطــی  بلکــه  نبــود  فرماندهــی  سلســله مراتبی 

رزمنــدگان  بــود.  فرهنگــی  ارزش هــای  بــر  مبتنــی 
فاطمیــون و زینبیــون بــا اتــکا بــه اعتقــاد خــود از 
خیلــی از ارتش هــای جهــان موفق تــر عمــل کردنــد. 
اگــر نیروهــای فاطمیــون و زینبیــون بــه حاج قاســم 
اعتقــاد نداشــتند دلیلــی نداشــت کــه دســتورات او 

کننــد.  فرمانبــرداری  را 
محاصــره  هنــگام  خــودش  حاج قاســم  وقتــی 
بــه عنــوان نفــر اول جلــو مــی رود و  بیــش از همــه 
اعتقــادش را در عمــل نشــان می دهــد مشــخص 
اســت کــه بقیــه نیروهــا نیــز از او اطاعــت می کننــد. 
خــودش  بوکمــال  نبــرد  در  ســلیمانی  شــهید 
و فرماندهــی  یگان هــا حاضــر می شــد  بــاالی ســر 
میدانــی می کــرد و بــا ســالحی کــه در دســت داشــت 

مــی داد. انجــام  پیشــروی 
خــود  نیروهــای  بــه  کــه  بــود  فرمانــده ای  ایشــان 
و  نمی ایســتاد  عقــب  هیــچ گاه  و  »بیــا«  می گفــت 
بــه نیروهایــش نمی گفــت »بــرو«. اثــرات فرهنگــی 
حاج قاســم قــدرت میدانــی وی در صحنــه مبــارزه را 

کــرد.  را نمایــان 
همان گونــه کــه امــام خمینــی)ره( و رهبــر عظیم الشــان 
نشــدند،  ج  خــار خــود  مبانــی  و  اصــول  از  انقــالب 
ج  حاج قاســم هــم هیــچ گاه از اصــول و مبانــی خــود خــار
نشــد. آن کســی کــه بــه حاج قاســم اعتمــاد می کنــد، 
نظــام و انقــالب و امــام و رهبــری مــا را می شناســد و 
او  بــرای  یــک مکمــل  حضــور حاج قاســم در میــدان 
می شــود و تــا پــای جــان در مقابــل تکفیری هــا مبــارزه 

می کند.  
ایشــان  بــه  خــدا  و  بــود  خود ســاخته  حاج قاســم 
تمــام وجــودش  انــرژی مثبــت  و  بــود  عــزت داده 
پیچیده تریــن  این کــه  بــا  او  بــود.  فراگرفتــه  را 
تاکتیک هــای جنگــی را ارائــه داده و هدایــت می کــرد، 
و  افــراد  بــا  را  عمومــی  روابــط  باالتریــن  و  بهتریــن 
افســران،  ســربازان،  از  اعــم  مختلــف  انســان های 
نیروهــای کادر و وظیفــه داشــت. حاج قاســم آنقــدر 
عاطفــی بــود کــه در هــر جلســه در هــر ســطحی اگــر 



53

 تصمیم داریم 
به حول و قوه الهی 

به ده بروم و سری 
به پدر و مادر و 

خویشاوندان بزنم.  
معموال بعد از هر 

عملیاتی که صورت 
می گیرد شایعه 

زخمی )شدن( یا 
 شهادت ما 

در ده می پیچد، آنها 
هم معموال ناراحت 

هستند و هر 
عملیاتی که انجام 
می گیرد پدرم ضرر 

می کند چون مادرم 
همه گوسفندهای 

او را نذر ما می کند. 
دو سه بار پدرم 

به شوخی به این 
مطلب اعتراض 

داشت، ساعت ده 
صبح به اتفاق اخوی 
به سمت رابر حرکت 

کردیم)بخشی 
از دست نوشته 

شهید سلیمانی(

اســمی از شــهید می آمــد فــورا اشــک هایش جــاری 
می شد. 

کــه سراســر عمــر خــود را در   حــاج قاســم 
می گذرانــد  تفنــگ  و  اســلحه  بــا  و  جبهه هــا 

آنقــدر انســان لطیــف و مهربانــی  چگونــه 
؟ د بــو

درســت اســت کــه جنگ یــک مــیــدان سخت 
است اما وقتی افــراد با ارزش هــای اعتقادی 
ــان وارد ایــــن عـــرصـــه مــی شــونــد  ــ ــودش ــ خ

ــاوت پـــیـــدا مــی کــنــد. حتی  ــفـ مـــعـــادالت تـ
ــم در خـــصـــوص حــاج قــاســم  دشــمــنــان ه

را به عنوان یک  او  اعتراف می کنند که 
فرد قابل احترام می شناسند.

حــقــیــقــتــا حـــاج قـــاســـم ســلــیــمــانــی یک 
مکتب است اما اگر بخواهیم به عنوان 
یک فــرد یا یک رفتار در یک جغرافیای 

ــاص، خــصــوصــیــات ایــشــان را بــررســی  خـ
نصیب مان  چندانی  عایدی  شاید  کنیم 

نشود.
 بــه عنــوان ســوال پایانــی، آینــده 
غــرب  منطقــه  در  آمریــکا  ح هــای  طر
ــه  ــالمی را چگون ــورهای اس ــیا و کش آس

می بینید؟ 
آمریــکا از ســال 1991 تــا امــروز کــه دیگــر شــوروی و 
پیمــان ورشــو را مقابــل خــود نمی بینــد، بــه قــدرت 

ع جهــان تبدیــل شــده اســت.  بالمنــاز
آن حیــث  از  ع جهــان شــدن  ایــن قــدرت بالمنــاز
جهانــی  بانــک  ملــل،  ســازمان  ناتــو،  کــه  اســت 
آمریــکا  اختیــار  در  بین المللــی  رســانه های  و 
هســتند. خــود آمریکایی هــا بــه ایــن نکتــه اذعــان 
کلیــد خــورده  از ســال 2008  آنهــا  افــول  کــه  دارنــد 
اســت؛ شکســت پروژه هــای پرهزینــه و ســنگین 
و  فلســطین  یمــن،  لبنــان،  ســوریه،  ایــران،  در 
غــرب  در  آمریــکا  اقدامــات  دســتاوردهای  عــراق 

 . ســت سیا آ

البتــه رســانه های آنهــا آنقــدر قــوی هســتند کــه بــا یــک 
کار کوچــک، اذهــان عمومــی را مدیریــت می کننــد. 
مســلما بــا روحیــه ای کــه در تربیت یافتــگان مکتــب 
ح هــا  شــهید ســلیمانی متبلــور شــده اســت، باقــی طر
و برنامه هــای آمریــکا در غــرب آســیا نیــز ان شــاء ا... بــا 

شکســت مواجــه می شــود.
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بوکمال شناسی
پیش به سوی فتح نهایی

3

هجوم



نی
ما

سلی
بد 

په
 س

ت
اد

شه
رد 

لگ
سا

مه 
ه نا

ویژ

55

 

بســیاری نــام بوکمــال را بــا نــام عملیــات بوکمــال 
پایــان  و  ســوریه   - عــراق  مــرزی  نــوار  آزادســازی  و 
دادن بــه امــارت داعــش در جهــان می شناســند. 
فــرات  تالقــی  مرکــز  بوکمــال  عرب زبان هــا  بــرای 
شــخصیت های  از  عجیــب  موطنــی  و  عــراق  بــا 
متناقــض اســت. ایــن شــهر زادگاه یوســف زعیــن 
االنصــاری  ابورقیــه  ســوریه،  اســبق  نخســت وزیر 
فرمانــده مهــم داعــش و عامــل ســوزاندن خلبــان 
اســیر اردنــی، وزیــر اســبق نفــت ســوریه و ده هــا 
شــخصیت دینــی و مذهبی منطقه شــامات اســت. 
از نظــر جغرافیایــی خشــن و  هرچنــد ایــن شــهر 
را  ســال  در  درجــه  دمــای 30  میانگیــن  و  خشــک 
بوکمــال  حــال  ایــن  بــا  اســت،  رســانده  ثبــت  بــه 
مهــد تالقــی دو فرهنــگ بــزرگ عــرب عراقــی و عــرب 
ســوری اســت؛ دو فرهنگــی کــه سال هاســت تحــت 
تاثیــر مســتقیم حــزب سوسیالیســتی بعــث قــرار 
دارنــد امــا بــا نگاهــی متفــاوت بــه جهــان و محیــط 
پیرامونــی خــود می نگرنــد. از نظــر زبانــی مردمــان 
ایــن ســرزمین بــه عربــی عراقــی تکلــم می کننــد و 
از نظــر پوشــش کامــال بــا غــرب ســوریه متفاوتنــد. 
بوکمــال مهــد مــردان سیاســی و امنیتــی اســت. 
دمشــق،  از  دور  جغرافیــای  به دلیــل  شــهر  ایــن 
تاثیــر  تحــت  سیاســی  و  فرهنگــی  نظــر  از  عمــال 
شــخصیت ها و حــوادث عــراق اســت و بــر همیــن 
موصــل،  در  داعــش  شکســت  از  پــس  اســاس 
مرکــز  بــه  عمــال  دیرالــزور  و  المیادیــن  آزادســازی 
تالقــی  بوکمــال  شــد.  تبدیــل  داعــش  حکومــت 
و فرهنــگ بــزرگ عراقــی و ســوری اســت و داعــش 
خــوب می دانــد تنهــا زمانــی می توانــد حکومــت و 
امــارت خــود را برپــا نگــه دارد کــه در عــراق و ســوریه 
در  دارد.  نگــه  برافراشــته  را  خــود  پرچــم  مشــترکا 
ادامــه بــه بوکمــال، وضعیــت، جغرافیــا و اهمیــت 
وضعیــت  همچنیــن  و  عملیــات  بــرای  راهبــردی 

می پردازیــم. حاضــر  حــال 

در نقشه این 
صفحه به موقعیت 

جغرافیایی شهر 
بوکمال در مرز 
سوریه و عراق 

می پردازیم، بوکمال 
آخرین دژ دفاعی 

داعش بود که 
با فروریختن آن 

نسخه حکومت این 
دولت تروریستی به 
هم پیچید. داعش 

برای دفاع از بوکمال 
هفت الیه پدافندی 

طراحی کرده بود

 

سوریه، بوکمال
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بعضی وقت ها به 
او می گفتند چرا 
برای فالنی مایه 
می گذاری که فالن 
اشکالها را دارد، 
میگفت درست 
است؛ ولی شما 
ندیدید این بچه 
پشت خاکریز در 
جنگ چطوری 
جنگید. اگر امروز 
اشکال دارد مقصر 
منم نه این.

     بوکمال تنها مرز در دسترس
پــس از تشــکیل دو حکومــت سوسیالیســتی بعثــی 
در عــراق و جدایــی اندیشــه رهبــران ایــن دو کشــور در 
مــواردی چــون حمایــت از فلســطین، جنــگ بــا ایــران، 
مقابلــه بــا آمریــکا و شــیوه انتشــار تفکــر بعثــی، عمــال 
مــرز عــراق و ســوریه روابــط ســردی را شــاهد بــود و دو 
نظامــی  آرایــش  هــم  برابــر  در  و ســوریه  عــراق  ارتــش 
گروه هــای  قدرت گیــری  و  صــدام  ســقوط  داشــتند. 
تکفیــری در غــرب عــراق عمــال ایــن منطقــه را نا امــن و 
و  تکفیــری  گروه هــای  اســلحه،  دالالن  تســلط  تحــت 
قاچاقچیــان قــرار داد.  فرصتــی کــه می توانســت بــرای 
نفــوذ گروه هــای تکفیــری و تــردد آن از عــراق بــه ســوریه 

باشــد.  بالعکــس مناســب  و 
بحــران ســال 2011 و ســقوط شــهرهای ســوریه یکــی پــس 
ایســتگاه  و  ترانزیتــی  بــه مرکــز  را  بوکمــال  از دیگــری، 
فرماندهــی گروه هــای تکفیــری در شــرق ســوریه تبدیــل 
کــرد و عمــال بوکمــال تنهــا مــرز زمینــی بــا جــاده پشــتیبان 

رزمــی بــرای ابوبکــر بغــدادی بــود. 
ــال  ــال 2014 عم ــراق در س ــهرهای ع ــووار ش ــقوط دومین س
در  تلعفــر  و  ســوریه  جنوب شــرقی  نــوار  در  بوکمــال 
بــه موصــل(  شــمال غربی عــراق )نزدیک تریــن نقطــه 
را بــه دو پایــگاه اصلــی داعــش بــرای پشــتیبانی جنــگ 
تبدیــل کــرد. بوکمــال در محاصــره منطقــه ای بیابانــی 
و خشــک بــه نــام بادیــه الشــام ) بیابان هــای شــام( قــرار 
اســت؛  زیســت  و  غیر قابل ســکونت  عمــال  کــه  دارد 
صحرایــی کــه بــه گســتره چهــار کشــور عــراق، ســوریه، 
اردن و عربســتان متصــل اســت و پشــتیبانی خوبــی 
بــرای ارتباط گیــری گروه هــای تکفیــری بــا عقبــه نظامــی 
بوکمــال  بــر  تســلط  می کنــد.  ایجــاد  خــود  سیاســی  و 
بــه معنــای تســلط بــر شــاهرگ حیاتــی زمینــی عــراق و 
ســوریه و درنهایــت تســلط بــر عمــق راهبــردی گروه هــای 
تکفیــری و پشــتیبانی رزمــی در صحــرای شــامات اســت. 
ح »پایتخــت  بــا آغــاز عملیــات در حلــب و شکســت طــر
نبــرد  بعــدی  هــدف  دریافــت  مقاومــت  جایگزیــن1«، 

آمریــکا، دولت هــای  ایــاالت متحــده  بــود  قــرار  ح  طــر ایــن  در   .1

در شــرق ســوریه اســت. آمریــکا بــا شکســت ســنگین 
کــرد  راضــی  را  ترکیــه و عربســتان  در حلــب، مقامــات 
دیرالــزور  عملیاتــی  اتــاق  در  بیشــتر  همــکاری  بــرای 
اتــاق عملیاتــی امــان،  مشــارکت کننــد. شکســت در 
ح آمریــکا  حلــب، قنیطــره، غوطــه شــرقی و غربــی عمــال طــر
راه و مســیر  بــا چالــش مواجــه می ســاخت و تنهــا  را 
باقی مانــده انســداد پشــتیبانی رزمــی و خدمــات رزمــی 
آمریکایی هــا در انســداد  کــه  جبهــه مقاومــت اســت 
بــا  آمریــکا  کردنــد.  برنامه ریــزی  عــراق  و  ســوریه  مــرز 
بــه  اروپایی هــا  اردن و حتــی  اقنــاع عربســتان، ترکیــه، 
در  نظامــی  پایگاه هــای  کــه  داد  را  اطمینــان  ایــن  آنهــا 
نــوار مــرزی عــراق و اردن ایــن توانایــی را دارد درصورتــی 
کــه داعــش از رقــه، شــمال ســوریه و نــوار مــرزی موصــل 
بــه عقــب رانــده شــود در منطقــه دیرالــزور و المیادیــن 
تــا مــرز تنــف نیــروی دپــو شــده مســتقر کنــد و حکومــت 
داعــش پرچــم بقــای خــود را برافراشــته نگــه دارد و در 
صــورت آمــاده شــدن بســتر الزم، ایــن گــروه بــرای حملــه 
بــه مناطــق مــرزی ســوریه و عــراق و فشــار بــه بغــداد و 
دمشــق وارد عمــل شــود. بــرای اجــرای ایــن ســناریو، 
پنتاگــون تصمیــم گرفــت تنهــا مســیر موجــود یعنــی مــرز 
دمشــق- تنــف- بغــداد را مســدود کــرده و بــا اعــالم خــط 
، ورود هــر نیــروی نظامــی، غیر نظامــی  حــد 55 کیلومتــر
و سیاســی بــه ایــن محــدوده را ممنــوع کنــد. در ایــن 
ح نیروهــای کــردی همــکار بــا پنتاگــون در شــمال  طــر
ســوریه پــس از آزادســازی رقــه در نــوار مــرزی شــمال 
مســتقر خواهنــد شــد و اجــازه بــه الحــاق ارتــش ســوریه 
و عــراق نخواهنــد داد. موضوعــی کــه بــا اعــالم »منطقــه 
پــرواز ممنــوع« عمــال زمیــن و هــوا را از مقاومــت گرفتــه و 
دسترســی شــرق مقاومــت یعنــی تهــران بــه غــرب محــور 

مقاومــت یعنــی بیــروت و غــزه قطــع خواهــد شــد. 
اروپایــی بــه رهبــری فرانســه و انگلیــس، شــورای دوســتان ســوریه 
، 7 اتحادیــه قــاره ای و بیــن قــاره ای بــه  بــا عضویــت 56 کشــور
گروه هــای مخالــف دولــت ســوریه ایــن حــق را دهنــد کــه دولــت 
کــرده و عمــال تمامــی  رســمی انتقالــی را در حلــب رســما اعــالم 
ــا رد ســفیر ســوریه، دولــت انتقالــی را در حلــب پذیرفتــه  کشــورها ب
و بــرای آزادســازی دمشــق وارد نبــرد بین المللــی شــده و دمشــق را 

بــه گروه هــای تکفیــری و مســلح تحویــل دهنــد.
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در چنیــن شــرایطی و در زمانــی کــه هنــوز مذاکــرات در 
مانــده  باقــی  انســانی  نیروهــای  تخلیــه  بــرای   حلــب 
ادامــه داشــت، ســردار ســپهبد شــهید ســلیمانی بــا 
ح عملیاتــی در شــرق، ســاختار فرماندهــی و  اعــالم طــر

عملیــات مقاومــت را بــه بوکمــال منتقــل کــرد. 
آمریکایی هــا واکنــش احتمالــی مقاومــت و چرخــش 
بــه شــرق را در برآوردهــای میدانــی لحــاظ کــرده بودنــد؛ 
بــر همیــن اســاس بــا انســداد مســیر تنــف، عمــال نبــرد 
در شــرق بــرای مقاومــت غیر ممکــن بــود؛ مگــر این کــه 
مقاومــت جنــگ در بیابان هــای شــام را بــرای اولین بــار 
در تاریــخ جهــان کلیــد زده و وارد ســرزمینی بــی آب و 
علــف شــود؛ راهبــردی کــه بــه نظــر آمریکایی هــا شــبیه 
حضــور آلمــان در ســرمای کشــنده روســیه در جنــگ 
جهانــی دوم بــود. بــه گــواه اســناد و تحلیــل کارشناســان، 
مقاومــت،  کــه  شــرایطی  در  بیابــان  در  جنــگ  تصــور 
یــک  نداشــت  ســوریه  شــرق  بــا  چندانــی  آشــنایی 
خودکشــی دســته جمعی و شکســتی ســنگین به نظــر 

 . ســید می ر
زمیــن،  ســختی  ظرفیــت  از  منطقــه  آن  در  داعــش 
رزمــی  پشــتیبانی  و  آب  طبیعــی،  موانــع  بــا  آشــنایی 
ســنگین، تســلط بــر آبــراه فــرات و حمایــت اطالعاتــی و 
رزمــی آمریکایی هــا برخــوردار بــود. بــا ایــن حــال شــهید 

ســلیمانی بــدون ورود بــه تنــف، بــا عبــور از صحــرا و نفــوذ 
بــه عمــق بوکمــال، عمــال یــک »نشــدن« دیگــر را بــه 

کــرد.  تبدیــل  »شــدن« 
     جنگ در بوکمال، نبردی سخت تر از موصل

ــد، خــوب  ــا داعــش اطــالع دارن ــان کــه از نبــرد و جنــگ ب آن
می داننــد ایــن گــروه بــرای نبــرد بــه هیــچ اصولــی از جنــگ 
نیروهــای  آن  یــک  در  و  نــدارد  اعتقــادی  آن  شــیوه  و 
ــی  ــن تی ان ت ــا ُت ــاری، صده ــی و انتح ــژه انغماس ــردان وی گ

را در یــک کوچــه تنــگ منفجــر خواهــد کــرد. 
تکریــت،  فلوجــه،  موصــل،  حلــب،  در  نبــرد  تجربــه 
بــه  بزرگــی  درس  درعــا  و  القنیطــره  حتــی  و  دیرالــزور 
مقاومــت داده بــود. از طــرف دیگــر بوکمــال تنهــا امیــد 

بــود.  بقــا  بــرای  داعــش 
باقــی  تکفیــری  تفکــر  اگــر  حتــی  می دانســت  داعــش 
بمانــد بــرای اثبــات دولــت شــرعی خــود در اندیشــه های 
تکفیــری نیازمنــد بقــا بــر ســرزمین و زمیــن اســت. جنــگ 
در بوکمــال تنهــا یــک جنــگ ســخت شــهری بــا حضــور 
نبــود،  سپرگوشــتی  و  اســیر  غیر نظامــی  شــهروندان 
بلکــه یــک جنــگ تمام عیــار بــرای بقــا و نیســتی از ســوی 
آمــدن  کــه به هیــچ عنــوان قابــل کوتــاه  بــود  داعــش 

نبــود. 
از ســوی دیگــر گزارش هــا نشــان از پیشــروی و تغییــر 

نصب پرچمی روی 
تابلوی وروی شهر 

بوکمال توسط 
رزمندگان ایرانی. 
فتح این شهر به 

عنوان آخرین مقر 
داعش با فرماندهی 

میدانِی مستقیم 
حاج قاسم 

 سلیمانی 
صورت گرفت

 



ت سپهبد سلیمانی
ویژه نامه سالگرد شهاد

58

 ، پدر سردار
روستایی بود و 
. عالقه  کشاورز
و ارادت زیادی 
به پدرش و 
تالش های او 
داشت. با افتخار 
می گفت پدرم یک 
دانه گندم حرام به 
خانه ما نیاورد.

بــه شــرق  از شــمال  آرایــش نظامــی محــور مقاومــت 
آمریــکا،  بــا دســتگاه اطالعاتــی  بــود و عناصــر مرتبــط 
اردن، عربســتان، امــارات و ترکیــه به طــور متنــاوب بــه 
منابــع مســتقر در بوکمــال حضــور مقاومــت را گوشــزد 
می کردنــد. در چنیــن شــرایطی نبــرد دیگــر بــه شــهر و 

مبــارزه بــا چنــد انتحــاری منحصــر نبــود. 
زمینــی  نفوذ ناپذیــر  دژ  یــک  شــهر  دور  در  داعــش 
جــز  تفســیری  هیــچ  آن  بــه  ورود  کــه  کــرد  درســت 
تونل هــای  چند الیــه،  ســنگرهای  نبــود.  خودکشــی 
عمیــق بــا طــول چندیــن کیلومتــر بــرای حمل و نقــل 
مهاجــم  نیروهــای  زدن  دور  و  موتــور  و  ماشــین 
مــواد  تــن  ده هــا  بــا  انفجــاری  تله هــای  ) مقاومــت(، 
، شــهروندان  کــم از یکدیگــر منفجــره بــا فاصله هــای 
غیر نظامــی کــه به عنــوان ســپر گوشــتی در نظــر گرفتــه 
در  کــه  تســلیحاتی  تمامــی  دپــوی  درنهایــت  و  بــود 
بخشــی  تنهــا  بــود،  آورده  به دســت  ســاله  چنــد  ایــن 
آزادســازی  بــرای  مقاومــت  پیــش روی  مشــکالت  از 
بوکمــال بــود. در گــزارش روز نبــرد و آزادســازی بوکمــال 
در  ضــد زره  تســلیحات  از  حــدی  بــه  داعــش  آمــده: 
میــدان رزمــی اســتفاده می کنــد کــه اســتفاده از ایــن 
تســلیحات بــرای هــدف قــرار دادن نفــر و نــه تجمعــات 
اســت.  شــده  گــزارش  به کــرات  زره پــوش  یــا  انســانی 
در طــرف دیگــر موقعیــت ژئوپلتیــک بوکمــال را نبایــد 
فرامــوش کــرد. ایــن شــهر در کنــار رود فــرات و در نــوار 
مــرزی ســوریه و عــراق قــرار دارد. در صورتــی کــه نیــروی 
نظامــی عراقــی از شــرق ایــن شــهر وارد نمی شــد قطعــا 
و  هدایــت  بــود.  بی فایــده  امــری  داعــش  شکســت 
متفــاوت  ســاختار  بــا  نظامــی  نیــروی  دو  فرماندهــی 
و تفکــر و تجهیــزات گوناگــون کار را در نبــرد میدانــی 
دشــوارتر می ســاخت. فرامــوش نشــود ارتــش عــراق 
ســطح  در  نگــرش  تغییــر  بــا  صــدام،  ســقوط  از  پــس 
کادمیــک ارتــش  ســازمان رزم از ســاختار و مدیریــت آ
آمریــکا پیــروی می کنــد و روح حاکــم بــر ارتــش ســوریه 
ــی  ــلیحات رزم ــوروی و تس ــر ارتــش ش ــم ب ــوز روح حاک هن
و  کالســیک  نیــروی  و  ارتــش  دو  هدایــت  اســت.  آن 

غیر کالســیک در صحنــه نبــرد از ابتــکارات بی بدیــل و 
نویــی بــود کــه شــهید ســلیمانی بــه کار گرفــت.

نبــرد در بوکمــال بــا پیــروزی مقاومــت پایــان یافــت و 
بــرای همیشــه داعــش در ایــن موقعیــت جغرافیایــی 

فاقــد ســرزمین بــرای اعــالم حکومــت اســت.
     بوکمال، وضعیت امروز 

وضعیــت امــروز بوکمــال نســبت بــه ســه ســال گذشــته 
آمریکایی هــا  هرچنــد  دارد.  چشــمگیری  تفاوت هــای 
هنــوز در تنــف مســتقر هســتند امــا مــرز بوکمــال در 
اختیــار نیروهــای محــور مقاومــت قــرار دارد. بــا الحــاق 
نیروهــای مقاومــت در عــراق و ســوریه، عمــال بوکمــال 
در ســوریه و مــرز القائــم در عــراق بــه پایــگاه پشــتیبانی 
زمینــی مقاومــت تبدیــل شــده کــه تهــران را بــه بغــداد، 
بغــداد را بــه دمشــق و در نهایــت دمشــق را بــه جــوالن 
و بیــروت از مســیر زمینــی متصــل می ســازد. جــاده ای 
ترانزیتــی کــه پیشــتر بــرای حمایــت از جنــگ اعــراب بــا 
اســرائیل ســاخته شــده بــود و امــروز در اختیــار محــور 
مقاومــت اســت. در کنــار آن اســتان االنبــار کــه عمــال 
آمریــکا در غــرب  بــه پایــگاه نظامــی و دولــت کوچــک 
آســیا تبدیــل شــده بــود در اختیــار و اشــراف مقاومــت 
قــرار دارد.  در طــرف دیگــر زندگــی بــه شــهر بوکمــال بــا 
جمعیتــی بالــغ بــر 60 هــزار نفــر بازگشــته اســت. حضــور 
مقاومــت در ایــن شــهر و ایست بازرســی های ممتــد 
بوکمــال  در  کمتــر  تــا  شــده  موجــب  ســوریه  ارتــش 
در  مــردم  باشــیم.  ســرقت  یــا  تــرور   ، انفجــار شــاهد 
ثبــات  و  آرامــش  کمــی  داعــش  رفتــن  بــا  شــهر  ایــن 
سیاســی و اجتماعــی پیــدا کردنــد و تجــارت و ارتبــاط 
برقــرار  ســوریه  بخش هــای  ســایر  بــا  اقتصادی شــان 
اســت.  از ســویی بــه ســبب از بیــن رفتــن جغرافیــای 
ــرای  ــه صح ــد ب ــور ش ــروه مجب ــن گ ــرزمینی داعــش، ای س
االنبــار و شــام پنــاه ببــرد و هر از گاهــی از ایــن صحــرا بــرای 
گروهــی  کنــد.  عملیــات در ســوریه و عــراق اســتفاده 
کوچــک از داعــش در محــل تالقــی رود فــرات و صحــرای 
االنبــار بــه صــورت پراکنــده و کــوچ رو مســتقر هســتند 
کــه اتفاقــا در مســیر امنیتــی پــادگان عین االســد اســت. 



نی
ما

سلی
بد 

په
 س

ت
اد

شه
رد 

لگ
سا

مه 
ه نا

ویژ

59

چهل دقیقه بعد 
از زلزله بم از آن 

مطلع شد. فورا 
با فرمانده نیروی 

هوایی وقت سپاه 
تماس گرفت. 

احمد کاظمی را از 
سال های جنگ 

می شناخت و 
رفاقت زیادی با هم 

داشتند. کاظمی 
کل توان نیروی 

هوایی سپاه را آورد 
. پای کار

هیــچ جــا نــام و نشــانی ندارنــد امــا رد پایشــان در منطقــه ای بــه بزرگــی غــرب آســیا حــاال مشــهودتر از هــر زمــان 
دیگــری اســت. ســخن از رزمنــدگان و مجاهــدان فرامــرزی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران اســت. کســانی 
کــه نقشــه های هفــت تریلیــون دالری ایــاالت متحــده بــرای منطقــه و زمیــن زدن مقاومــت را نقــش بــر آب 
ــن،  ــراق و یم ــوریه و ع ــا س ــه ت ــان گرفت ــه از لبن ــوم منطق ــتقل و مظل ــردم مس ــان م ــروز در می ــه ام ــانی ک ــد. کس کردن
محبوب تــر از هــر زمــان دیگــری هســتند. در ایــن گفت وگــو ســراغ یکــی از همیــن افــراد رفته ایــم. کســی کــه 
در یکــی از مهم تریــن رخدادهــای منطقــه و فــرو ریختــن دژ دفاعــی داعــش حضــور داشــته و راوی و شــاهد 
مســتقیم آن روزهاســت. طبعــا بــه دلیــل مالحظــات نظامــی و امنیتــی از امــکان معرفــی مصاحبه شــونده 
معذوریــم. همین قــدر امــا بدانیــد کــه ســوژه ایــن مصاحبــه در یکــی از روزهــای پاییــز در نقطــه ای در مرکــز تهــران 
ــتور و  ــه دس ــه ب ــی ک ــا زمان ــت ت ــق گف ــره دمش ــخت محاص ــای س ــت و از روزه ــا نشس ــا م ــو ب ــه گفت وگ ــاز ب ــا روی ب ب
ح مســتقیم فرمانــده شــهیدش حــاج قاســم ســلیمانی، پیــکان حملــه و فشــار بــه ســمت شــرق ســوریه  طــر
ح هــا و پیگیری هــا و رفــت و آمدهــای فرمانــده اش  و فتــح خــط مــرزی ســوریه و عــراق کشــیده شــد. او از طر
می گفــت و مــا بیشــتر از هــر زمــان دیگــر دوبــاره جــای خالــی حــاج قاســم ســلیمانی را میــان خــود حــس 
می کردیــم. گفت وگــوی جــذاب مــا را در ادامــه بخوانیــد و بــه روزهــای گــرم و ســرد شکســت و پیــروزی برویــد. 
روزی کــه محســن حججــی در گوشــه نقطــه مــرزی عــراق و ســوریه و اردن مظلومانــه بــه شــهادت رســید و در 
، ســلیمانی انتقــام خــون او را شکســتن کمــر داعــش و محــو ایــن غــده ســرطانی اعــالم کــرد. ادامــه ســردار پیــروز

گفت وگوی اختصاصی جام جم با یکی از مستشاران نظامی ایرانی در سوریه
درباره استراتژی حرکت مقاومت به شرق بعد از فتح حلب

هدف: شکستن کمر داعش
پیش به سوی فتح نهایی
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در خصــوص  گفت و گــو  مقدمــه  عنــوان  بــه   
اهمیــت راهبــردی ســوریه بــرای محــور مقاومــت 
ع بحــران  توضیــح دهیــد و بگوییــد هنــگام شــرو
ــا  ــه ب ــه مقابل ــارض ب ــروه مع ــد گ ، چن ــور ــن کش در ای

بشــار اســد برخاســته بودنــد؟
شــکل گیری  بــا  همزمــان   2011 ســال  ابتــدای  در 
وانمــود  کردنــد  ســعی  خیلی هــا  اســالمی،  بیــداری 
کشــورهای  تحــول  ســیر  در  هــم  ســوریه  کــه  کننــد 
عربــی قــرار گرفتــه امــا واقعیــت آن بــود کــه مســلحین 
ســعی می کردند از طریــق قتل عام هــای گســترده مــردم 
و ایجــاد فضــای رعــب و وحشــت، دولــت بشــار اســد را 
ســاقط کننــد. اگــر دولــت بشــار اســد در همــان ســال 
2011 ســقوط می کــرد رژیــم صهیونیســتی بــا خیــال راحــت 
مــی داد.  انجــام  می خواســت ،  دلــش  کــه  را  کاری   هــر 
در ســوریه 9۵ گــروه معــارض وجــود داشــتند کــه ترکیبــی 
از تروریســت ها و اپوزیســیون بودنــد؛ در ایــن میــان 
هــدف داعــش اصــال شــخص بشــار اســد نبــود و آنهــا 
به دنبــال برپایــی خالفــت اســالمی در سراســر ممالــک 
اســالمی از جملــه ســوریه، عــراق، ایــران و لبنــان بودنــد.
 یکــی از حامیــان اصلــی معارضیــن حکومــت 

ترکیــه  ســردمداران  ســوریه،  در  اســد  بشــار 
بودنــد. چــرا  ترکیــه به صــورت علنــی بــه حمایــت از 

می پرداخــت؟ ســوریه  معارضیــن 
و  اســد  بشــار  رفتــن  بــه  مایــل  به شــدت  ترکیــه 
ســقوط ســوریه بــود و عمــده دلیــل ایــن موضــوع بــه 
مباحــث اقتصــادی برمی گشــت. ســوریه تنهــا کشــور 
هیچ گونــه  کــه  بــود   2011 ســال  در  دنیــا  بدون قــرض 
شــروع  از  قبــل  تــا  ســوریه  نداشــت.  خارجــی  بدهــی 
بحــران در ســال 2011 قطــب صنایــع نســاجی منطقــه 
غــرب آســیا بــود و بزرگ تریــن شــهرک صنعتــی غــرب 
آســیا در حلــب قــرار داشــت. همان گونــه کــه لبــاس 
در  ســوری  لبــاس  اســت  مشــهور  ایــران  در  ترکــی 
بــود.  کشــورهای عربــی و همین طــور ترکیــه مشــهور 
مــا دیدیــم کــه بالفاصلــه پــس از ســقوط شــهرک های 
صنعتــی حلــب در ســال های 2011، ترک هــا تمامــی ادوات 
ــی را  ــهرک های صنعت ــن ش ــاجی ای ــع نس ــایل صنای و وس
بــار زدنــد و بــا خــود بردنــد کــه فیلم هــای ایــن غارت هــای 

اســت. موجــود  بــزرگ 
 ســال 96 مهم تریــن ســال نبــرد نیروهــای جبهــه 
در  تکفیــری  تروریســتی  گروه هــای  بــا  مقاومــت 

ورودی شهر 
ابوکمال
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وقتی که هنوز 
نیروها در 

فرودگاه سین 
حضور داشتند، 

حاج قاسم به 
سراغ رزمندگان 

آمد و ضمن بازدید 
از مقر فاطمیون، 

با خیلی از آنها 
عکس یادگاری 

گرفت. چند لحظه 
بعد از حضور 

حاج قاسم، با 
گرایی که آمریکا به 

داعش داد، آنها 
این مقر را زدند و 

17 نفر از نیروهای 
فاطمیون را به 

شهادت رساندند.

ــت  ــان خالف ــه پای ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــوریه ب س
داعــش در ایــن کشــور شــد. در حالی کــه آن زمــان 
آمریکایی هــا برخــی مناطــق حســاس شــرق ســوریه 
را در اختیــار داشــتند، چگونــه تصمیــم حرکــت بــه 
شــرق ســوریه و بــاز کــردن مناطــق مــرزی عــراق و 
ســوریه توســط فرماندهــان محــور مقاومــت گرفتــه 

شــد؟
به شــکلی  ســوریه  در  وضعیــت   96 ســال  ابتــدای  در 
بــود کــه جــاده و مســیر اصلــی ایــن کشــور کــه از حلــب 
دســت  در  دمشــق  تــا  حمــص  از  و  الزهــرا  و  نبــل  تــا 
نیروهــای مقاومــت قــرار داشــت؛ البتــه در یــک طــرف 
مســلحین  آن  دیگــر  طــرف  در  و  داعــش  جــاده  ایــن 
بودنــد. در دمشــق نیــز منطقــه ســیده زینب دســت ما 
بــود ولــی خیلــی از مناطــق هنــوز در دســت مســلحین 
قــرار داشــت. تصمیــم این کــه در ایــن ســال نیروهــای 
مقاومــت بــه یکبــاره در ســوریه تغییــر وضعیــت بدهنــد 
و بــه ســمت شــرق ســوریه برونــد تــا راه رســیدن بــه 
عــراق از ســمت ســوریه را بــاز کننــد، تصمیمــی بســیار 
راهبــردی و کلیــدی بــود. زمانــی کــه آمریکایی هــا تنــف 
را گرفتنــد اعــالم کردنــد کســی حــق نــدارد از مــدار ۵۵ 
این کــه  محــض  بــه  شــود.  نزدیک تــر  تنــف  بــه  درجــه 
مطمئــن  مــا  شــدند  مســتقر  تنــف  در  آمریکایی هــا 
شــدیم کــه اتخــاذ راهبــرد نــگاه بــه مرزهــای شــرقی در 
ــر  ســوریه تصمیمــی درســت بــوده اســت و هــر چــه زودت
کــه  را اجرایــی کنیــم. در شــرایطی  ایــن تصمیــم  بایــد 
آمریکایی هــا تنــف را گرفتــه بودنــد، اگــر بوکمــال را هــم 
تصاحــب می کردنــد عمــال تمــام مــرز شــرقی ســوریه در 
دســت آمریــکا قــرار می گرفــت و کار عــراق و ســوریه تمــام 
بــود. آمریکایی هــا بــا حضــور در تنــف قصــد داشــتند 
کــه  بــاری  اولیــن  بشــکنند.  را  مقاومــت  جبهــه  کمــر 
قــرار شــد بــه ســمت شــرق ســوریه برویــم در فــرودگاه 
ســین مســتقر شــدیم. حرکــت بــه شــرق ســوریه توســط 
نیروهــای مقاومــت در شــرایطی انجــام شــد کــه تدمــر 
در حــال ســقوط بــود و تنهــا بخــش کوچکــی از آن هنــوز 
اشــغال نشــده بــود. جســارت حــاج قاســم ســلیمانی 

ــال  ــر در ح ــه تدم ــی ک ــوریه در حال ــرق س ــه ش ــت ب در حرک
و  شــجاعانه  بســیار  تصمیمــی  بــود،  شــدن  اشــغال 
ــادی  ــالش زی ــا ت ــد. آمریکایی ه ــداد می ش ــه قلم مقتدران
کردنــد تــا نیروهــای محــور مقاومــت نتواننــد از فــرودگاه 
ســین بــه ســمت مــرز شــرقی ســوریه بــه راه بیفتنــد. 
آنهــا بــا گــرا دادن بــه داعــش، می خواســتند در مســیر 
رســیدن نیروهــای محــور مقاومــت بــه شــرق ســوریه 
تــا جایــی کــه می تواننــد تلفــات بگیرنــد. آمریکایی هــا 
گراهــای نقــاط حضــور نیروهــای مقاومــت در مناطــق 
آنهــا در  تــا نیروهــای  بــه داعــش می دادنــد  را  بیابانــی 

مســیر حرکــت رزمنــدگان مــا انتحــاری بزننــد.
 ماجــرای هــدف قــرار گرفتــن بخشــی از فــرودگاه 
ســین در ســاعاتی کــه حــاج قاســم ســلیمانی در ایــن 

ــود؟ ــه ب ــت چ ــور داش ــرودگاه حض ف
ســین  فــرودگاه  در  نیروهــا  هنــوز  کــه  وقتــی 
حضور داشــتند، حــاج قاســم بــه ســراغ رزمنــدگان آمــد و 
ضمــن بازدیــد از مقــر فاطمیــون، بــا خیلــی از آنهــا عکــس 
یــادگاری گرفــت. چنــد لحظــه بعــد از حضــور حــاج قاســم، 
بــا گرایــی کــه آمریــکا بــه داعــش داد، آنهــا ایــن مقــر را 
زدنــد و 1۷ نفــر از نیروهــای فاطمیــون را بــه شــهادت 

رســاندند.
 زمانــی کــه روس هــا بــه نیروهــای محــور مقاومت 
ــی  ــد کس ــه نبای ــا گفت ــه آنه ــکا ب ــه آمری ــد ک ــالع دادن اط
چــه  شــود،  وارد  تنــف  دور  درجــه ای  مــدار 55  بــه 
تصمیمــی از ســوی جبهــه مقاومــت گرفتــه شــد؟

بــه  کــه  زمانــی  ســوریه  شــرق  بــه  حرکــت  مســیر  در 
طریــق  از  آمریکایی هــا  رســیدیم،  »زازا«  ســه راهی 
روســیه بــه مــا اطــالع دادنــد کــه جلوتــر نیاییــد. مــا هــم 
بــه روس هــا اعــالم کردیــم کــه بــه راهمــان ادامــه خواهیــم 
اینجــا  در  و  رفتیــم  جلــو  »خبــرات«  منطقــه  تــا  داد. 
آمریکایی هــا مــا را زدنــد و یکــی از نیروهــای عراقــی را بــه 
شــهادت رســاندند. همیــن امــر موجــب شــد تــا کمــی بــه 
عقــب برویــم. در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد کــه مــا وارد 
مــداری کــه آمریکایی هــا تعییــن کــرده بودنــد، نشــویم 
و بــا چنــد عملیــات، راهــی در کنــار مــدار ۵۵درجــه بــاز 
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ایــن  بــرای  برســیم.  مــرز شــرقی ســوریه  بــه  تــا  کنیــم 
اصطالحــا  و  گرفتیــم  قــرار  بیابانــی  مســیر  در  منظــور 
مــدار آمریکایی هــا را دور زدیــم. در ایــن مســیر ســخت 
مــا  ماشــین های  و  یگان هــا  بیابانــی،  صعب العبــور  و 
به شــدت فرســوده شــدند. حــاج قاســم هــم هماهنــگ 
کــرده بــود تــا نیروهــای حشدالشــعبی از آن طــرف مــرز 
تــا نزدیکــی مــدار آمریــکا در تنــف بیاینــد و در نقطــه صفــر 
مــرزی ســوریه و عــراق بــه مــا برســند. وقتــی کــه در شــرق 
ســوریه بــه مــرز عــراق رســیدیم حــاج قاســم بــه همــراه 
نمــاز شــکر  کشــور  مــرزی دو  ابوباقــر در نقطــه صفــر 
خوانــد کــه تصاویــر آن هــم موجــود اســت. در ایــن نقطــه 
نیروهایــی کــه از فــرودگاه ســین خودشــان را بــه مــرز 
رســانده بــه حشدالشــعبی کــه از داخــل عــراق بــه ســمت 
مــرز حرکــت کــرده بودنــد متصــل شــدند و دســت دادنــد 
و ایــن بــه هــم رســیدن، آمریکایی هــا را در قفــس فــرو 
بــرد. وقتــی کــه مــا بــه مــرز رســیدیم خیال مــان راحــت 
آمریکایی هــا  شــد چــون می دانســتیم حداقــل دیگــر 
نمی تواننــد مــا را بزننــد. در همــان حــال کــه مــا در مــرز 
قــرار داشــتیم داعشــی ها بــا گــرای آمریــکا دائمــا نقــاط 

اســتقرار نیروهــای مــا را می زدنــد. ایــن را هــم بگویــم کــه 
آمریکایی هــا فقــط هزینه َبــر اســت  امــروز تنــف بــرای 
و تقریبــا هیــچ ســودی برایشــان نــدارد. تنهــا ُحســن 
داشــتن تنــف بــرای آمریــکا ایــن اســت کــه راه رســیدن 
نیروهــای مقاومــت از عــراق و ســوریه بــه همدیگــر را 
بــه خاطــر حفــظ  آمریکایی هــا  البتــه  ســخت می کنــد؛ 

می گیرنــد. پــول  ســعودی ها  از  تنــف 
در  مقاومــت  محــور  عملیــات  در خصــوص   
ــرای  ــی ب ــزرگ مخابرات ــدام ب ــک اق ــوریه، از ی ــرق س ش
تســهیل امــور عملیــات ســخن گفتــه می شــود؛ 

ایــن اقــدام چــه بــود؟ 
شــاهکار مخابراتــی کــه در ایــن مقطــع انجــام شــد ایــن 
، تی فــور و ســین از طریــق  بــود کــه فرماندهــان تدمــر
بیســیم های خــود توانســتند بــا یکدیگــر ارتبــاط پیــدا 
کننــد. ایــن شــاهکار بــا اســتقرار دکل هــای مخابراتــی 
بــه فواصــل چنــد کیلومتــری انجــام شــد و در تســهیل 

ارتباطــات فرماندهــان نقــش بســزایی داشــت.
مــرز  در  مقاومــت  محــور  حرکــت  اثنــای  در   
ســردار  بوکمــال،  ســمت  بــه  ســوریه  شــرقی 
وعــده  ایــران  در  ســخنرانی  یــک  طــی  ســلیمانی 
نابــودی داعــش ظــرف مــدت زمــان ســه مــاه را داد. 
از آن روز بــه بعــد چــه تغییــر محسوســی در جریــان 

داد؟ خ  ر بوکمــال  بــه  رســیدن  عملیــات 
 ،96 ســال  فطــر  عیــد  کــه  بگویــم  را  ایــن  ابتــدا  در 
سید حســن نصــرا... در ســخنرانی خــود اعــالم کــرد کــه 
داعــش ســال 2018 را نخواهــد دیــد. ایــن صحبــت بــه 
معنــای آن بــود کــه داعشــی ها تــا دی مــاه ســال 96 از 
حیــث ســاختار حکومتــی فــرو می پاشــند. در همــان ایــام 
همــه مــردم ایــران خواســتار گرفتــن انتقــام خــون شــهید 
حججــی بودنــد. حــاج قاســم در مراســم گرامیداشــت 
برگــزار   96 شــهریور   30 روز  کــه  قمــی  حســین  شــهید 
شــد و عــده پایــان خالفــت داعــش ظــرف ســه مــاه را 
داد. احســاس مــن ایــن اســت کــه حــاج قاســم بــا اعــالم 
مــدت زمــان ســه مــاه، بــه نوعــی خــودش را پیشــمرگ 
صحبــت  طبــق  کــه  چــرا  کــرد،  سیدحســن نصرا... 

حاج قاسم سلیمانی 
و سیدحسن نصرا... 
بعد از یک جلسه 
کاری در بیروت
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احساس من 
این است که 
حاج قاسم با 

اعالم مدت 
زمان سه ماه، به 

نوعی خودش 
را پیشمرگ 

سیدحسن نصرا... 
کرد، چرا که 

طبق صحبت 
سید حسن 

نصرا...، داعش 
باید تا دی ماه 

برچیده می شد

سید حســن نصــرا...، داعــش بایــد تــا دی مــاه برچیــده 
می شــد. حــاج قاســم بعــد از اعــالم علنــی ایــن وعــده بــه 
ســوریه آمــد و عمــال در ســتاد فرماندهــی حاضــر شــد 
کــرد.  تصمیم گیــری  عملیات هــا  دربــاره  مســتقیما  و 
از آن تاریــخ بــه بعــد، کارهــا و عملیات هــا بــا ســرعت 
ــه قبــل پیــش رفــت. ســقوط  بســیار بیشــتری نســبت ب
را  منطقــه ســخنه توســط فاطمیــون، چندیــن جــاده 
بــرای نیروهــای مقاومــت آزاد کــرد. ایــن عملیــات کــه 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــام ش ــون انج ــای فاطمی ــط بچه ه ــا توس تنه
آزادســازی  مقــدس  دفــاع  در  فتح المبیــن  عملیــات 

داشــت.
جبهــه  نیروهــای  عملیــات  توقــف  ماجــرای   

بــود؟  چــه  قوریــه  شــهر  در  مقاومــت 
، نیروهــای مقاومــت چنــد  بعــد از آزادســازی دیرالــزور
روز در منطقــه قوریــه گیــر افتادنــد. آن فیلــم معــروف 
حاج اصغــر پاشــاپور کــه در آن بــه حــاج قاســم می گویــد 
»جلوتــر نــرو« مربــوط بــه قوریــه اســت. شــهید اصغــر 
بــه  مقاومــت  نیروهــای  رســیدن  مســیر  در  پاشــاپور 
در  او  البتــه  کشــید،  زیــادی  بســیار  زحمــات  ســوریه 
بــه  رســیدن  مســیر  در  امــا  نبــود  بوکمــال  عملیــات 
بوکمــال زحمــات فراوانــی متحمــل شــد. ســاختار شــهر 
قوریــه بــه شــکلی بــود کــه نمی توانســتیم آن را دور بزنیــم 
و محاصــره کنیــم. داعشــی ها هــم مرتــب بــه ســمت 
مــا تیرانــدازی می کردنــد و ســعی داشــتند از مــا تلفــات 
بگیرنــد. بــرای برگــزاری جلســه مشــورت بــه دیر الــزور 
ارائــه شــد.  برگشــتیم و نظــرات متعــددی در جلســه 
نهایتــا تصمیــم بــر ایــن شــد کــه مقــر فرماندهــی را بــه 
حمیمــه ببریــم و ادامــه پیشــروی را از آنجــا بــه ســمت 
عمومــا  پیشــروی ها  ایــن  در  دهیــم.  انجــام  تی تــو 
درگیری هــای  و  بودنــد  پیشــرو  زینبیــون  نیروهــای 

می دادنــد. انجــام  را  تن به تــن 
تی تــو،  خط شــکن  کــه  اســت  شــده  نقــل   
شــخص »حــاج قاســم ســلیمانی« بــوده اســت. آیــا 

دارد؟ صحــت  ع  موضــو ایــن 
بلــه؛ یکــی از مشــکالتی کــه تی تــو داشــت ایــن بــود کــه 

از همــه جهــات بــه آن راه وجــود داشــت و اصطالحــا 
راســت  بــاال و چــپ و  پاییــن و  از  کــه  بــود  منطقــه ای 
حمایــت می شــد و مواضــع خوبــی بــرای پنهــان شــدن 
داشــت. یــک روز حــاج قاســم همــراه بــا ابوباقــر روی 
موتــور نشســت و ســاعت 6 صبــح خــودش را بــه تی تــو 
ــو هســتیم  ــه مــا بیســیم زد کــه االن مــا در تی ت رســاند و ب
و هیچ کــس در اینجــا نیســت. شــب قبــل از ایــن اقــدام، 
و  بــود  خواســته  را  اطالعــات  بچه هــای  قاســم،  حــاج 
همان جــا  و  گرفتــه  آنهــا  از  را  تی تــو  دقیــق  اطالعــات 
متوجــه شــده بــود کــه کســی در تی تــو مســتقر نیســت 
و تنهــا بعضــی از مواقــع داعشــی ها در آنجــا اقــدام بــه 
کــه  تیرانــدازی می کننــد. حــاج قاســم  و  موضعگیــری 
بــا  بیــاورد، خــودش  بــه تی تــو  را  می خواســت بچه هــا 
موتــور بــه عنــوان خط شــکن بــه آنجــا رفــت و بیســیم زد 
کــه نیروهــا بــه او بپیوندنــد. بیشــترین حمــالت انتحــاری 
در تی تــو بــه نیروهــای مقاومــت انجــام شــد. حتــی تــا 
یــک ســال بعــد از فتــح بوکمــال هــم حمــالت انتحــاری 

می شــد. انجــام  تی تــو  در 
 در همــان ایــام ورود نیروهــای مقاومــت بــه 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــوار ح ــدر بزرگ ــه پ ــود ک ــو ب تی ت
فــوت کــرد. برخــورد او بــا ایــن اتفــاق ناگــوار چگونــه 

بــود؟
 حــاج قاســم ایــن موضــوع را بــه هیچ کــدام از نیروهــا 
نگفــت. بــه ایــران آمــد و بعــد از دو ســه روز بــه ســوریه 
برگشــت. البتــه خبــر درگذشــت پــدر حــاج قاســم بــه 
نیروهــا رســیده بــود و همــه ناراحــت بودنــد و بــه محــض 
بازگشــت حــاج قاســم، بــه او تســلیت گفتنــد. بعــد از 
بازگشــت حــاج قاســم از ایــران، مــا بــرای دومین بــار در 
منطقــه »عبــاس خمســه« بــا عراقی هــا دســت دادیــم 
و ایــن دســت دادن خیلــی شــیرین تر از دســت دادن 
در نقطــه مــرزی قبلــی بــود چــرا کــه عبــاس خمســه 40 
نبــود.  بیابانــی  و  بوکمــال داشــت  تــا  کیلومتــر جــاده 
عبــاس  در  مــا  حضــور  متوجــه  دیگــر  کــه  داعشــی ها 
خمســه شــده بودنــد تــا می توانســتند بــا گراهایــی کــه 
مــا  علیــه  می گذاشــتند  اختیارشــان  در  آمریکایی هــا 



ت سپهبد سلیمانی
ویژه نامه سالگرد شهاد

64

حاج قاسم اولین 
کسی بود که 
در جریان نبرد 
بوکمال اعالم کرد 
ابوبکر بغدادی 
هنوز زنده است 
و ما صدای او 
را در بیسیم 
شنیده ایم.

انتحــاری می زدنــد و بــه ســمت مان شــلیک می کردنــد. 
وقتــی کــه بــه منطقــه مالکیــه رســیدیم شــهر بوکمــال را 

می دیدیــم.  دور  از 
اقداماتــی  چــه  بوکمــال  حفــظ  بــرای  داعــش   

داد؟ انجــام 
داعــش هفــت الیــه پدافنــدی در بیــرون شــهر گذاشــته 
بــود و بــه هیچ وجــه اجــازه ورود بــه بوکمــال را نمــی داد. 
در نهایــت تدبیــری کــه حاج قاســم اتخــاذ کــرد ایــن بــود 
روســتاهای  و  راهبــردی  نقطــه  چنــد  محاصــره  بــا  کــه 
همــوار  شــهر  آزادســازی  بــرای  را  راه  بوکمــال،  اطــراف 
کنیــم. ایــن نکتــه را داخــل پرانتــز بگویــم کــه در جریــان 
عملیات هــای جبهــه مقاومــت در مــرز شــرقی ســوریه، 
یــگان  داشــتند؛  قــرار  وضعیــت  ســه  در  یگان هــا 
اســتراحت  یــگان  و  احتیــاط  یــگان  عملیات کننــده، 
بعــد از عملیــات. یــگان عملیات کننــده بعــد از انجــام 
و  می گرفــت  خــود  بــه  اســتراحت  حالــت  عملیــات، 
یــگان احتیــاط جــای یــگان عملیات کننــده را می گرفــت 
و یــگان اســتراحت نیــز بــه  حالــت احتیــاط درمی آمــد. 
ایــن وضعیــت در بوکمــال برقــرار نبــود چــرا کــه همــه 
نیروهــا در حالــت عملیــات بودنــد. وقتــی کــه مــا خــط 
و زحمــت  بــا مشــقت  را  پدافنــدی داعــش  الیــه  اول 
بازســازی  بــرای  آنهــا  شکســتیم  بوکمــال  در  فــراوان 
حــاج  و  بودنــد  زمــان  نیازمنــد  خودشــان  الیه هــای 
قاســم کــه تجــارب نــاب فــراوان در عرصــه نبــرد داشــت، 
بــا به کارگیــری همــه نیروهــا در جریــان عملیــات اعــم 
از یگان هــای عملیات کننــده و احتیــاط و اســتراحت، 
نــداد.  را  داعــش  پدافنــدی  الیه هــای  بازســازی  اجــازه 
از ســوی دیگــر عقبــه نیروهــای مــا در تدمــر بــود کــه 30 
کیلومتــر بــا نیروهــای عملیات کننــده فاصلــه داشــت 
ولــی عقبــه نیروهــای داعــش در منطقــه ســیال یعنــی 
دو کیلومتــر دورتــر از بوکمــال بــود و مــا بــه همیــن خاطــر 
را شکســت  یــک عملیــات ضربتــی، داعــش  بایــد در 
می دادیــم. مــا بــا اســتراحت نکــردن خــود نبایــد اجــازه 
فکــر کــردن بــه داعشــی ها را می دادیــم. وقتــی کــه شــهر 
بوکمــال را گرفتیــم و حــاج قاســم اعــالم پایــان خالفــت 

داعــش را علنــی کــرد، ســران داعــش جلســه ای بــا عنــوان 
»آخریــن جلســه هیــأت دولــت اســالمی« در منطقــه 
ســیال برگــزار کردنــد و در آن جلســه گفتنــد مــا حــق 

بودیــم و یــک روزی بــر خواهیــم گشــت.
تــش به کارگیــری شــده توســط نیروهــای    حجــم آ

مقاومــت در جریــان عملیــات بوکمــال چقــدر بــود؟
کــه  کمــی ریختیــم چــرا  آتــش بســیار  مــا در بوکمــال 
حــاج قاســم اجــازه نمــی داد تجمــع نفــرات را بزنیــم و 
ماشــین هایی کــه فــرار می کردنــد، نشــانه بگیریــم. فقــط 
در مواقعــی کــه مطمئــن بودیــم دشــمن از آنجــا مــا را 
ــه ریختــن آتــش می کردیــم. تمــام ســعی  ــد اقــدام ب می زن
مــا ایــن بــود تلفــات بــه حداقــل برســد و اجــازه فــرار 

بدهیــم. را  داعشــی ها 
 چنــد روز قبــل از عملیــات آزادســازی بوکمــال، 
آمریکایی هــا اعــالم کردنــد ابوبکــر بغــدادی کشــته 
شــده اســت؛ شــما ایــن موضــوع را بــاور داشــتید؟ 
بــه هیــچ عنــوان بــاور نداشــتیم چــرا کــه حــاج قاســم 
اولیــن کســی بــود کــه در جریــان نبــرد بوکمــال اعــالم کــرد 
ابوبکــر بغــدادی هنــوز زنــده اســت و مــا صــدای او را در 

شــنیده ایم. بیســیم 
آزادســازی بوکمــال، رونــد بازگشــت  از  پــس   
مــردم بــه خانه هــای خــود چگونــه و بــا چــه کیفیتــی 

انجــام شــد؟
شــروع  در  بوکمــال  آزادســازی  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
فصــل ســرما انجــام شــد حــاج قاســم بــه فاصلــه یکــی 
دو شــب بعــد از آزادســازی اجــازه بازگشــت خانواده هــا 
بــه خانه هایشــان در شــهر را داد و ایــن اتفــاق در حالــی 
خانواده هــا،  ایــن  میــان  در  داشــت  امــکان  کــه  بــود 
داعشــی ها هــم وجــود داشــته باشــند. خاطــرم هســت 
بازرســی های  ایســت  از  یکــی  در  زمــان  همــان  در 
بچه هــای حــزب ا... در بوکمــال یکــی از زنــان بــه همــراه 
نیروهــای  از  یکــی  گرفتــن  آغــوش  در  بــرای  بچــه اش 
حــزب ا... بــه ســمت او رفــت و انتحــاری زد و هــم رزمنــده 
حــزب ا... را بــه شــهادت رســاند و هــم خــودش و آن بچــه 
آنهــا  از  کــه مــردم  متالشــی شــدند. همــه خانه هایــی 
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آن فیلم معروف 
حاج اصغر پاشاپور 

که در آن به حاج 
قاسم می گوید 

»جلوتر نرو« مربوط 
به قوریه است. 

شهید اصغر 
پاشاپور در مسیر 
رسیدن نیروهای 

مقاومت به سوریه 
زحمات بسیار 
زیادی کشید، 

البته او در عملیات 
بوکمال نبود اما 

در مسیر رسیدن 
به بوکمال زحمات 

فراوانی متحمل 
شد

فــرار کــرده بودنــد و بعضــا طــال و دالر و ماشــین های 
گران قیمــت در آنهــا وجــود داشــت، پلمــب و از آنهــا 
 ، ــهر ــه ش ــردم ب ــت م ــض بازگش ــه مح ــد و ب ــت ش محافظ
امانــات بــه آنهــا بازگردانــده شــد. همچنیــن بــرای مــردم 
بوکمــال، دو اردوگاه مفصــل زده شــد تــا آنهــا در صــورت 
صالحدیــد بــه ایــن اردوگاه هــا برونــد. در ایــن اردوگاه هــا 

مــردم صــورت می گرفــت. بــه  کاملــی  رســیدگی های 
 بــا توجــه بــه تبلیغــات مســموم داعــش، نــگاه 
مقاومــت  محــور  رزمنــدگان  بــه  بوکمــال  مــردم 

هنــگام ورود بــه ایــن شــهر چگونــه بــود؟
نیروهــای  اگــر  بــود  گفتــه  بــه مــردم بوکمــال  داعــش 
مقاومــت بــه آنهــا برســند شــکم زنــان را پــاره و بچه هــا 
ــازی  ــان آزادس ــی از فرمانده ــد. یک ــور می کنن ــه گ ــده ب را زن
مســجد  در  داعــش  خالفــت  پایــان  از  بعــد  بوکمــال 
کــرد  مــردم صحبــت  بــرای  ایــن شــهر  عمربن خطــاب 
و بــه آنهــا آرامــش داد و گفــت »مــا بــا زن هــا و بچه هــای 
ــم و قــرار نیســت خانه هایتــان را ویــران  شــما کاری نداری
کنیــم.« ایــن حــرف شــاید بــرای مــا عــادی باشــد امــا آیــا 
آمریکایی هــا هــم این گونــه شــهر را آزاد می کردنــد؟ آیــا 
بعــد از آزادســازی شــهرها در ســوریه توســط نیروهــای 
آمریکایــی، زنــان آن شــهرها امنیــت داشــتند؟ کافــی 
 اســت شــما یــک مقایســه میــان »بوکمــال« آزاد شــده 
توســط جبهــه مقاومــت و »رقــه« آزاد شــده بــه دســت 
قــدم  بوکمــال  در  االن  اگــر  باشــید.  داشــته  آمریــکا 
بگذاریــد بــاور نمی کنیــد کــه ســه ســال پیــش در ایــن 
جنگ زدگــی  وضعیــت  اســت.  داده  خ  ر جنــگ  شــهر 
بوکمــال از امــروز خرمشــهر خیلــی بهتــر اســت. همــه 
ــگاه  ــال ن ــه بوکم ــا ب ــگاه م ــه ن ــود ک ــن ب ــر ای ــه خاط ــا ب اینه
جــان  »نجــات  نگاهمــان  بلکــه  نبــود  ســرزمین  فتــح 
مــردم« بــود. اخیــرا کــه بــه بوکمــال رفتــم، دیــدم دائــم 
تلفــن فرمانــدار ایــن شــهر کــه یــک جــوان بــود زنــگ 
بــرای  کوشــش  و  کار  مشــغول  دائمــا  او  و  می خــورد 
ســاختن بوکمــال بــود. االن در بوکمــال دســت و پــای 
ایرانی هــا را می بوســند. مــردم بســیاری از شــهرهای آزاد 
شــده ســوریه می گوینــد ای کاش شــهر مــا به دســت 

ایرانی هــا آزاد می شــد. حــل مســائل از طریــق مشــورت 
بــا روســای قبایــل و همین طــور راه انــدازی کار و کســب 
زندگــی  کــردن خــون در رگ  به عبارتــی جــاری  و  مــردم 
اهالــی بوکمــال، کارهــای بســیار مهمــی بــود کــه بعــد از 
آزادســازی ایــن شــهر توســط نیروهــای مقاومــت انجــام 
شــد. پــس از آزادســازی بوکمــال، حــاج قاســم دســتور 
ــر عملیــات خــراب شــده اســت  ــر اث داد آن مناطقــی کــه ب
ــادم می آیــد حــاج عبــاس کــه فرمانــده  را درســت کنیــد. ی
توپخانــه عملیــات در بوکمــال بــود همــراه نیروهایــش 
بــا ماشــین هایلوکــس و لــوازم کامــل نجــاری، برقــکاری، 
بنایــی و لوله کشــی بــه ســراغ خانه هــای مــردم بوکمــال 
آنهــا را انجــام مــی داد. حــاج  می رفــت و کار خانه هــای 
قاســم خیلــی حســاس بــود کــه در نبردهــای برون مــرزی 
ج نشــود. مــردم بوکمــال مشــکل پــول  از پــول ایــران خــر
نداشــتند و در قبــال کاری کــه بــرای تعمیــرات منــازل 
آنهــا انجــام می شــد هزینــه را حســاب می کردنــد. فقــط 
حــاج قاســم تاکیــد داشــت کــه اگــر در جریــان عملیــات 
پــول  بــا  را  آن  باشــد،  رســیده  آســیب  مســجدی  بــه 

خودمــان تعمیــر کنیــم.
در خصــوص راه انــدازی بیمارســتان صحرایــی   
ــم  ــهر ه ــن ش ــازی ای ــس از آزادس ــال پ ــپاه در بوکم س

توضیــح بدهیــد.
تنهــا  صحرایــی  بیمارســتان  ایــن  پاســدار  بچه هــای 
در روز اول شــروع بــه کار خــود، 13 مــورد عمــل زایمــان 
انجــام دادنــد. ایــن اقدامــات در ذهــن مــردم بوکمــال 
باقــی مانــد و آنهــا اســم بچه هــای تــازه متولــد شــده را 
، زینــب، حســن و حســین  غالبــا علــی، فاطمــه، کوثــر
می گذاشــتند. در یــک مــورد هــم بــه خاطــر این کــه نــام 
دکتــر جــراح ســعید بــود، نــام فرزنــد تــازه متولــد شــده در 
بیمارســتان صحرایــی ســپاه را »دکترســعید« گذاشــتند. 
مــا در آن موقــع چاه هــای آب برخــی از عشــایر و قبایــل 
ــود  ــی ب ــن درحال ــم و ای ــدازی کردی ــال را راه ان ــراف بوکم اط
کــه ممکــن بــود آنهــا فراری هــای داعشــی را در گذشــته 
پنــاه داده باشــند. همیــن عشــایر در بوکمــال خیلــی بــه 

کار مــا آمدنــد.
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شده بود فرمانده 
ارشد نظامی 

قرارگاه قدس در 
. قول  شرق کشور

داده بود امنیت 
منطقه را تامین 

کند. برای سرکشی 
رفته بود یکی 

از پاسگاه های 
انتظامی. با تک 
به تک سربازها 

دست داده و بعد 
هم نشسته بود 
با آنها غذا خورده 

بود. فرمانده 
پاسگاه گریه اش 

گرفت.

می رســد  پایــان  بــه  وقتــی  دولــت  و  حکومــت 
زمیــن  باشــد.  نداشــته  جغرافیــا  دیگــر  کــه 
یــک  از  کــه  را  جغرافیــا  و  زمیــن  باشــد.  نداشــته 
حکومــت بگیریــد دیگــر جــای پایــی نــدارد بــرای 
ــام  ــن تم ــه گرفت ــود ک ــم ب ــن ه ــرای همی ــی. ب حکمران
بــه  داعــش  اشــغال  تحــت  جغرافیایــی  مناطــق 
حکومــت  ایــن  نابــودی  اصلــی  مقدمــه  عنــوان 
شــده  باعــث  هــم  همیــن  محسوب می شــد. 
بــود کــه هم وغــم اصلــی محــور مقاومــت، گرفتــن 
تمــام اراضــی اشــغالی از آن باشــد. بــا گرفتــن ایــن 
بلکــه  حکومــت  یــک  نــه  دیگــر  داعــش  اراضــی، 
امــکان  کــه  بــود  چریکــی  و  پارتیزانــی  گــروه  یــک 
ــال  ــد. بوکم ــه می ش ــترش از آن گرفت ــعه و گس توس
داعــش  حاکمیتــی  و  شــهری  منطقــه  آخریــن 
محســوب می شــد. فــرو ریختــن ایــن دژ بــه معنــای 
چنانچــه  بــود.  داعــش  حکومتــی  منهدم شــدن 
ــه در  ــر ن ــش دیگ ــد از آن داع ــد بع ــاق می افت ــن اتف ای
مقــام یــک دولــت و حاکمیــت بلکــه بــه انــدازه یــک 
گــروه کوچــک تروریســتی بــود بــا نیروهــای معــدود. 
ابوکمــال، آخریــن مقــر جغرافیایــی داعــش بــود. 
بــرای  زیــادی  تــالش و انگیــزه  بــه همیــن دلیــل 
متعــدد  الیه هــای  طراحــی  داشــت.  آن  حفــظ 
نــه  بوکمــال  حفــظ  بــرای  پدافنــدی  و  دفاعــی 
به معنــای حفاظــت از یــک شــهر بلکــه به معنــای 
بــود. ســقوط بوکمــال،  یــک دولــت  از  حفاظــت 
ســقوط دولــت داعــش بــود. ســوی دیگــر قضیــه 
مقاومــت،  بــرای  بــود.  مقاومــت  محــور  هــم 
فتــح بوکمــال بــه معنــای کنــدن ریشــه داعــش 
بــود. همیــن هــم باعــث شــد تــا مقاومــت تمــام 
بــه  ریشــه  ایــن  کنــدن  بــرای  را  خــود  بود و نبــود 
بوکمــال بیــاورد. آنچــه در صفحــات بعــد خواهیــد 
خوانــد، روایــت اختصاصــی جام جــم از لحظــات 
نخســت فتــح بوکمــال اســت کــه جزئیــات آن در 
گفت وگــو بــا رزمنــدگان و فرماندهــان مقاومــت 

اســت. شــده  گرفتــه 

زینب فروزنده

این نقشه شهر بوکمال 
است. رودخانه فرات درضلع 

شرقی بوکمال قرار دارد. در 
هنگام خواندن صفحات 

بعدی این نقشه را در ذهن 
داشته باشید
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رفته بود خط 
مقدم فاطمیون. 
شب که شد، 
همه فکر کردند 
می رود جایی 
دور از هیاهوی 
رزمندگان. 
کفش هایش را 
گذاشت زیر سرش 
و گوشه اتاق دراز 
کشید و همانجا 
خوابید.

مــار بــه آخریــن ســنگر خــود رانــده شــده بــود. ســقوط 
بوکمــال، مهــر پایــان رســمی دولتــی بــود کــه در چنــد 
عــراق  از  ســرطانی  غــده  یــک  ماننــد  گذشــته  ســال 
کرده و خــودش را بــه ســوریه رانــده و چشــم بــه  رشــد
دیگــر ســرزمین ها ماننــد ایــران هــم داشــت. مارگیرهــا 
هــم امــا وارد میــدان شــده بودنــد. داعــش شــهر بــه 
شــهر از شــمال و شــرق ســوریه عقــب رانــده شــده 
بــود. آن ســوی مــرز هــم حشدالشــعبی، شــهر بــه شــهر 
جلــو آمــده و بــه القائــم رســیده بودنــد؛ شــهری درســت 
روبــه روی بوکمــال امــا در آن ســوی مــرز ســوریه و عــراق. 
حــاال بوکمــال مانــده بــود، هفــت هشــت الیــه پدافنــدی 
و یــک مســیر باریــک تــا المیادیــن. ارتــش چند ملیتــی 
بــود.  کــرده  محاصــره  رســما  را  بوکمــال  مقاومــت، 
رزمندگانــی از پاکســتان، افغانســتان، ایــران، ســوریه، 

عــراق، لبنــان و حتــی یمــن! 
     خفته در حاشیه غربی فرات

بوکمــال شــهری اســت در حاشــیه غربــی فــرات. یــک 
ســوی شــهر، فــرات اســت کــه مثــل مــار می پیچــد و از 
ج می شــود و راه بــه شــمال عــراق می کشــد.  ســوریه خــار
ســه طــرف دیگــر هــم زمیــن خداســت و بیابــان و خــاک. 
شــهر از هــر ســه طــرف در محاصــره نیروهــای مقاومــت 
بــود. آخریــن مقــر حاکمیــت داعــش و مســؤوالنش 
در تلــه مقاومــت افتــاده بودنــد. ایــن امــا همــه ماجــرا 
ج کــرده  نبــود. داعــش هــر چــه داشــت در بوکمــال خــر
بــود. هفــت هشــت الیــه پدافنــدی. همیــن هــم شــد 
کــه مقاومــت هــر چــه زد بــه در بســته خــورد. قاســم 

خــود  مقاومــت  اســطوره ای  فرمانــده  ســلیمانی 
بــه دهــان خطــر زده بــود و بــا تــک  تــک فرماندهــان 
مقاومــت جلســه می گــذارد و نظــر آنهــا را جویــا می شــود 
تــا  گرفتــه  افغانســتانی  فاطمیــون  سلحشــوران  از 
حــزب ا...  جنگــی  چشــیده  ســرد  و  گــرم  رزمنــدگان 
ــهر  ــمال ش ــهرک ش ــی ش ــد حت ــه بمان ــال ک ــان. بوکم لبن
طرفیــن،  جبهــه  کــه  بــود  شــده  نبــردی  معرکــه  هــم 
کار  می شــد.  جابه جــا  ســانتی متر  بــه  ســانتی متر 
رســما قفــل شــده بــود. بیــن تکفیری هــا، داعشــی ها 
انــدک  همــان  حــاال  بودنــد.  شــهره  جان ســختی  بــه 
ــاره انگیــزه پیــدا  نیروهــای باقیمانــده در شــهر هــم دوب
کــرده بودنــد تــا از آخریــن نقطــه حکومــت خودشــان 
دفــاع کننــد. ذره ای هــم کوتــاه نمی آمدنــد. ایــن ســوی 
میــدان هــم رزمندگانــی بودنــد کــه بــه نیــت دفــاع از 
حــرم آل ا... پــا بــه میــدان گذاشــته بودنــد و مــار کبــرای 
تکفیــر را النــه بــه النــه عقــب رانــده بودنــد و حــاال مانــده 
بــود النــه اصلــی کــه ریشــه اش بــرای همیشــه خشــک 
شــود. خــون و عــرق مبــارزان و رزمنــدگان بــود کــه روی 
ــد.  ــم بازنمی ش ــال ه ــل بوکم ــا قف ــت و ام ــن می ریخ زمی
بــاز  کار  قفــل  بایــد  بــود.  نگــران  ســلیمانی  فرمانــده 
می شــد وگرنــه امــکان داشــت آمریکایی هــا از عــرض 
ح و برنامه هــا  فــرات بــه کمــک داعــش بیاینــد و همــه طــر
محاصــره  بــا  حــاال  همیــن  مقاومــت  بریــزد.  به هــم 
ــر داعــش و نیروهــای  ــاال را در براب بوکمــال هــم دســت ب
آمریکایــی مســتقر در شــرق فــرات داشــت امــا ایــن 
دســت بــاال اگــر منجــر بــه فتــح بوکمــال نمی شــد و 

مسقف کردن 
خیابان های بوکمال 
برای کورکردن دید 
پهپادهای ایرانی
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رفته بود روستای 
محل سکونتش. 
می گفت اگر روزی 

آقا اجازه دهد بر 
می گردد روستا 

و کارهای پدرش 
را انجام می دهد. 

می گفت بر 
می گردم روستا و 
یک کار درآمدزا از 

همین بیابان مهیا 
می کنم.

مســیر لجســتیک از شــرق فــرات بــاز می شــد چــه؟!
    حجت تمام شد

فرمانــده نگــران بــود. شــهر در محاصــره بــود امــا کار 
بــود  تهــران  از  مهــم  تمــاس  یــک  بــود.  شــده  قفــل 
کــه حجــت را بــر فرمانــده تمــام کــرد. تماســی از قلــب 
مقاومــت و جمهــوری اســالمی و تهــران کــه خطابــش 
بــه قاســم ســلیمانی بــود: »بوکمــال بایــد بــه هــر قیمتــی 
ــه ای  ــای فرامنطق ــی از برنامه ه ــش مهم ــود!« بخ آزاد ش
پایتخت هــای مقاومــت در تهــران، بغــداد و دمشــق 
لنــگ یکســره شــدن نســخه حکومــت خودخوانــده 
داعــش بــود. از آن ســو هــر آن امــکان داشــت نیروهــای 
آمریکایــی کــه در کردســتان ســوریه خیمــه زده بودنــد 
از عــرض فــرات بگذرنــد و در حمایــت از آخریــن قلعــه 
داعــش دســت بــه حــرکات خطرناکــی بزننــد کــه کل 
می ریخــت!  به هــم  را  مقاومــت  برنامه ریزی هــای 
آخریــن  امــا چگونــه؟!  بایــد فــرو می ریخــت  بوکمــال 
آخریــن  در  مقاومــت  نیروهــای  بــا  فرمانــده  جلســه 
ســاعات شــب هــم راه بــه جایــی نبــرد. ظاهــرا چــاره ای 

جــز بمبــاران ســنگین شــهر نمانــده بــود. 
    بوکمال را سالم تحویل می دهیم

بــود  داده  قــول  شــهر  ســاکنان  بــه  امــا  قاســم  حــاج 
بوکمــال را تــا حــد امــکان ســالم بــه آنهــا تحویــل دهــد. 
فتــح بوکمــال اگــر بــه جایــی می رســید صفــر تــا صــد 
و  می خــورد  ســند  ایــران  اســالمی  جمهــوری  نــام  بــه 
داعــش  کمــر  نظامــی  شکســتن  از  پیــش  ســلیمانی 
در پــی ارائــه یــک الگــوی رئــوف مجاهدانــه از ســربازان 
خمینــی و خامنــه ای بــود. بارهــا و بارهــا بــه نیروهایــش 
تاکیــد کــرده بــود کــه مراقــب امــوال مــردم باشــند ولــو 
اتفــاق  نمی خواســت  نیســتند.  صاحبانشــان  آن کــه 
ــا خــاک یکســان  ــهر را ب ــا ش ــود. آمریکایی ه رقــه تکــرار ش
کــرده بودنــد و تلــی از نخالــه و ویرانــه را بــه اســم شــهر رقــه 
تحویــل دولــت ســوریه داده بودنــد. همیــن هــم باعــث 
خشــم و عصبانیــت مــردم رقــه شــده بــود. شــاکی بودنــد 
ــا کاری  ــکونت م ــل س ــه و مح ــا خان ــش ب ــل داع ــه حداق ک
نداشــت امــا آمریکایی هــا بــه اســم مبــارزه بــا داعــش، 

فرمانــده  کردنــد.  خــراب  ســرمان  روی  را  ســقف مان 
نمی خواســت چنیــن کاری بــه نــام مجاهــدان ایرانــی 
ثبــت شــود.  آخــر شــب بــود کــه ســلیمانی خواســت 
فرمانــده جوانــش را احضار کننــد؛ جوانــی کــه احتمــاال 
نبــود  بیــش  کودکــی  تحمیلــی  جنــگ  ســال های  در 
امــا حــاال در رکاب ســلیمانی آمــده بــود تــا برنامه هــای 
کنــد.  نقش بــرآب  را  اســرائیل  و  متحــده   ایــاالت 
فرمانــده جــوان در برابــر فرمانــده باتجربــه و گــرم و ســرد 
چشــیده اش نشســت. طــرف حســاب ســلیمانی حــاال 
یــک ایرانــی بــود و بهتــر می توانســت بــا او جــر و بحــث 
کنــد. کاری کــه در روبــه رو شــدن بــا دیگــر ملیت هــای 
مقاومــت از آن ابــا داشــت. رزمنــدگان غیرایرانــی فقــط 
کــف  را در  بــرای تکلیــف و وظیفــه جانشــان  و فقــط 
دســت گرفتــه و آمــده بودنــد. همیــن هــم باعــث شــده 
بــود برخــورد فرمانــده ســلیمانی بــا آنهــا نــه از جایــگاه 
جایــگاه  از  کامــال  کــه  سلســله مراتبی  و  نظامی گــری 
ــرادری و برابــری باشــد و همیــن هــم باعــث شــده بــود  ب
کــه حــاج قاســم شــمع محفــل عراقی هــا ، ســوری ها ، 
یمنی هــا، پاکســتانی ها و افغانســتانی هایی شــود کــه 

ظاهــرا حتــی هم زبــان هــم نبودنــد. 
ح  مطــر مســاله  ایــن  امــا  ایرانی هــا  بــا  برخــورد  در 
نبــود. راحت تــر می توانســت صحبــت و امــر و نهــی 
امــا  هــم  زیردســتش  نیروهــای  کنــد.  جروبحــث  و 
ــوند.  ــدر ش ــا مک ــر و بحث ه ــه از ج ــد ک ــر از آن بودن آزاده ت
ذره ای  ســلیمانی  بدخلقــی  ولــو  کــه  می دانســتند 
بــوی نفســانیت و مســاله شــخصی نمی دهــد. حــاال 
ســلیمانی در برابــر جــوان ایرانــی نشســته بــود و در 
آخریــن ســاعت شــب و در حومــه بوکمــال داشــت 
جلســه  از  آنچــه  طبــق  می گفــت.  جدیــدش  ح  طــر از 
مانــده، قــرار بــود فرمانــده جــوان بــه همــراه نیروهایــش 
از حاشــیه فــرات بــه شــهر نزدیــک شــده و بــه آن نفــوذ 
کنند. ســلیمانی خاطــر فرمانــده جوانــش را راحــت کرده 
کــه خبــر داده انــد پشــت ایــن الیــه پدافنــدی و ســنگین 
شــهر، نســبتا خالــی اســت. حــاال هــم نشســته بــود و 
ــا نفــوذ از  داشــت فرمانــده جــوان را توجیــه می کــرد کــه ب
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فرش کوچکی 
انداخت زیر آفتاب 
گوشه حیاط خانه 
پدری و پیرمرد را از 
حمام بیرون آورد. 
دست و پیشانی 
پدر را بوسید 
و گفت: تمام 
دلخوشی ام در 
دنیا پدرم است.

ــاز کننــد.  ــا ب حاشــیه فــرات، بــه دل شــهر بزننــد و جــای پ
فرمانــده جــوان امــا مــردد بــود. در نهایــت بعــد از یــک 
ح  ــا ســلیمانی، طــر رفــت و برگشــت اســتاد و شــاگردی ب
او را پذیرفــت. قــرار شــد اول صبــح بزننــد بــه دل ماجــرا. 

    در دهان خطر
فرمانــده جــوان صبــح اول وقــت بــه همــراه نیروهــای 
پاکســتانی زدنــد بــه دل ماجــرا. در قالــب تیــم رزمــی- 
اطالعاتــی بــا حفــظ اختفــا و اســتتار، حاشــیه فــرات را 
گرفتنــد و جلــو رفتنــد. کســی نبایــد متوجــه نفــوذ آنهــا 
ــه پشــت خطــوط پدافنــدی داعــش می شــد. از ســوی  ب
دیگــر مجبــور بودنــد هــوای پشــت سرشــان را هــم 
داشــته باشــند کــه نکنــد یک وقــت دشــمن متوجــه 
شــود و از پشــت بــه آنهــا شــبیخون بزنــد. تنهــا بــه دل 
دشــمن زده بودنــد و بایــد حواس شــان ششــدانگ 
جمــع می بــود. همیــن هــم شــد کــه فرمانــده جــوان 
تصمیــم گرفــت هــر چنــد کیلومتــر یــک نفــر را دیده بــان 
بگــذارد و حواســش باشــد حداقــل از پشــت تامیــن 
شــوند کــه کمیــن نخورنــد. نفــر بــه نفــر از نیروهــای 
همــراه فرمانــده کــم می شــود. ســر شــب کــه تــا حــد 
زیــادی از ســاحل فــرات را جلــو رفتــه بودنــد، رســیدند 
بــه وســط شــهر. گرســنگی و خســتگی فشــار آورده بــود. 
فرمانــده جــوان امــا دســت بــه امــوال و خانــه مــردم هــم 
نــزد. ســلیمانی بارهــا و بارهــا تاکیــد کــرده بــود امــوال 

مــردم، امانــت اســت. 
    در قلب داعش

ســر شــب بــود کــه ســلیمانی بــا فرمانــده جــوان ارتبــاط 
گرفــت و او مختصــات نقطــه اســتقرارش را داد. پاســخ 
فرمانــده جــوان، ســلیمانی را در ُبهــت فــرو بــرد. طبــق 
مختصاتــی کــه فرمانــده جــوان مــی داد، یعنــی آنهــا تــا 
نیمــی از شــهر را از ســمت شــمال رفتــه و بــه آن نفــوذ 
کــرد  کــرده بودنــد. همیــن هــم شــد کــه حــاج قاســم تصور
فرمانــده جوانــش اشــتباه می کنــد. چنــد مرتبــه ای بــه 
او تذکــر داد کــه بیشــتر دقــت کنــد. جوانــک فرمانــده 
موضــع  چنــد  قاســم  حــاج  بــود.  یکــی  حرفــش  امــا 
دیگــر جغرافیایــی اطــراف آن را هــم از جــوان فرمانــده 

قاســم  حــاج  بودنــد.  درســت  پاســخ ها  گرفت.  ســراغ 
تیــر آخــر را زد. اگــر پاســخ فرمانــده جــوان درســت بــود 
یعنــی آنهــا واقعــا االن پشــت مواضــع پدافنــدی دشــمن 
بودنــد و در قلــب ابوکمــال. حــاج قاســم بــا کــد ســراغ 
مســجد جامــع اصلــی شــهر را گرفــت کــه از مراکــز اصلــی 
شــهر هــم محســوب می شــد. پاســخ فرمانــده جــوان 
ــد.   ــرده بودن ــوذ ک ــهر نف ــی از ش ــه نیم ــا ب ــود. آنه ــت ب درس
»تــو باعــث افتخــار مــا و اولیــن ایرانــی هســتی کــه پایــش 
را داخــل قلعــه داعــش گذاشــته!« اینهــا را حــاج قاســم 
پشــت بیســیم بــه فرمانــده جوانــش گفتــه و در ادامــه 
بــا دادن مختصــات دقیــق مســجد جامــع شــهر از او 
آنجــا برســاند. فتــح  خواســته بــود کــه خــودش را بــه 
مســجد، فتــح بوکمــال بــود. طبــق محاســبات فرمانــده 
جــوان ، تیــم چنــد نفــره رزمــی - اطالعاتــی آنهــا کمتــر از هزار 
متــر بــا مســجد فاصلــه داشــتند؛ هــزار متــری کــه البتــه 
متــر بــه متــرش بایــد بــا محاســبه و دقــت و ســکوت طــی 
می شــد در غیــر ایــن صــورت تیــم چندنفــره آنهــا بــود و 
ارتــش جنگجویــان داعشــی کــه وســط بوکمــال آنهــا را 
محاصــر می کردنــد و در نهایــت هــم دســت شســتن از 
جــان شــیرین. بــرای فرمانــده جــوان البتــه یــک چیــز دیگر 
مهم تــر از جــان شــیرینش بــود؛ این کــه حــاج قاســم 
را ناامیــد نکنــد! احتمــاال آن شــب کــه فرمانــده جــوان 
و چنــد نفــر رزمنــده غیرایرانــی اش تــا قبــل از ســپیده 
صبــح موفــق شــدند خودشــان را بــه مســجد برســانند 
بــه انــدازه هــزار شــب گذشــته اســت. آنهــا امــا در نهایــت 
موفــق شــدند خودشــان را بــه مســجد برســانند هرچنــد 
در مرحلــه نهایــی کار یــک درگیــری مختصــر در نزدیــک 
 ! مســجد، کار را خــراب کــرد و دشــمن را هــم هوشــیار
جــوان ایرانــی و چنــد رزمنــده غیرایرانــی همراهــش حــاال 
در داخــل مســجد جامــع و اصلــی شــهر پایتخــت داعــش 
داعشــی ها  مکالمــات  روی  بیســیمی  شــنود  بودنــد. 
نشــان مــی داد کــه بــرای آنهــا هــم مســجل شــده کــه 
مســجد بــه تســخیر نیروهــای مقاومــت در آمــده. آرام و با 
همــان لهجــه ترسناکشــان بــه همدیگــر خبــر می دادنــد 
فرمانــده  بــرای  گرفته انــد!«  را  مســجد  »رافضی هــا  کــه 
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جــوان و نیروهــای همراهــش مســجل شــده بــود کــه 
آنهاینــد و یــک شــب تاریــک و ســیل داعشــی هایی کــه بــه 
تصــور آنهــا قــرار بــود بریزنــد دور مســجد. فرمانــده بیــش 
از شــهادت خــودش، نگــران ناامیــد شــدن حــاج قاســم از 
فتــح بوکمــال بــود. پشــت بیســیم بــه حــاج قاســم اطــالع 

داد کــه بــه مســجد رســیده. 
    یاری خدا

تقدیــر خداونــد هــم سرنوشــت دیگــری رقــم زده بــود. 
در میــان ایــن گــرداب تاریکــی و تــرس و واهمــه بــود 
داعشــی ها  تصــور  شــد  متوجــه  فرمانــده  جــوان  کــه 
از نیروهــای داخــل مســجد نــه چنــد نفــر ســاده کــه 
ــا شــعله  چندصــد نفــر اســت! همیــن هــم باعــث شــد ت
امیــد در گوشــه قلــب فرمانــده و چنــد نفــر رزمنــده 
همراهــش حــرارت بگیــرد و گــرم شــود. فرمانــده جــوان 
گمــان بــرده بــود کــه هنــوز بــرای حــاج قاســم یقیــن 
نشــده کــه نیروهایــش حــاال در قلــب مســجد خالفــت 
داعشــند. همیــن گمــان هــم باعــث شــد کــه دســت 
و  بلندتریــن  مســجد،  منــاره  بزنــد.  خطرناکــی  کار  بــه 
شــش  قاســم  حــاج  بــود.  شــهر  بنــای  مرتفع تریــن 
هفــت کیلومتــر آن ســوتر در حاشــیه شــمالی ابوکمــال. 
ســر چرخانــد و چشــمش بــه باتــری ماشــین افتــاد و 
بلندگــوی ســر منــاره مســجد کــه بــه آن وصــل بــود. 
بلندگــو را روشــن کــرد و میکروفــن را در دســت گرفــت. 
یادشــهید محالتــی افتــاد و اولیــن جملــه ای کــه در شــب 
22 بهمــن بعــد از فتــح رادیــو، پشــت میکروفــن گفتــه 
بــود.  در ســکوت تاریــک نیمــه شــب در قلــب بوکمــال 
و از منــاره بلنــد مســجد جامــع آخریــن مقــر داعــش 
و اندکــی مانــده بــه ســپیده دم صبــح، صــدای بلنــدی 
در فضــای شــهر پیچیــد کــه تــا کیلومترهــا آن ســوتر 
رفــت و بــه گــوش حــاج قاســم هــم رســید: »ایــن صــدای 
فرمانــده  گمــان  بــه  اســت!«  ایــران  اســالمی  انقــالب 
جــوان، حــاج قاســم اگــر یقیــن نکــرده بــود کــه آنهــا بــه 
مســجد رســیده اند حــاال دیگــر بــا شــنیدن صدایــش 
از بلندگــوی منــاره مســجد برایــش مســجل شــده بــود 
کــه تیــم نفــوذی او بــه قلــب بوکمــال رســیده اند. ایــن 

کار یــک نتیجــه دیگــر هــم داشــت. تصــور داعشــی های 
باقیمانــده شــهر از این کــه یــک گــردان چنــد صدنفــری 
بــه قلــب آنهــا نفــوذ کــرده کار را تمــام کــرد. چیــزی کــه 
ــه آتــش آن دمیــد.  فرمانــده جــوان هــم متوجــه شــد و ب
زمانــی کــه چنــد نیــروی همراهــش را بــه حیــاط مســجد 
فرســتاد تا بــا تیرانــدازی هوایــی، جشــن پیــروزی بگیرند. 
حــاال بــرای داعشــی ها یقیــن شــده بــود کــه حداقــل 
بخشــی از شــهر فــرو ریختــه و بایــد بــه نیمــه دیگــر شــهر 
عقب نشــینی کننــد. ایــن یعنــی بــاز شــدن قفــل بوکمال 
در  مقاومــت  نیروهــای  از  بخشــی  شــدن  مســتقر  و 
قســمت فروریختــه شــهر! ســوراخی بــه هفــت هشــت 
الیــه دفاعــی شــهر افتــاده بــود کــه حــاال مقاومــت بایــد 
آن را گشــاد می کــرد. تــا پایــان روز بعــد بخشــی از شــهر بــه 
تصــرف مقاومــت در آمــده بــود. تنهــا چنــد روز زمــان الزم 
ــا باقــی شــهر هــم بــه تصــرف در آیــد و حــاج قاســم،  بــود ت
فرماندهــان نیروهــای چند ملیتــی مقاومــت را دور خــود 
جمــع کنــد و خداقــوت بگویــد و دســت بــه قلــم ببــرد و 
پیامــی را خطــاب بــه قلــب مقاومــت در انتهــای خیابــان 
فلســطین تهــران مکتــوب کنــد و رســما مهــر تاییــد 
بــر پایــان حکومــت ســرطانی داعــش بزنــد. مقاومــت، 
نســخه آمریکایــی - اســرائیلی داعــش را به هــم پیچیــده 

بــود. 

این همان مسجد 
جامع معروف شهر 

بوکمال است که 
ذکر خیرش در این 

گزارش آمده
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دعوتش کرده 
بودند مشهد برای 
مراسم غبارروبی. 
حالش منقلب بود. 
در مراسم غبارروبی، 
تولیِت وقِت آستان 
قدس رضوی، آیین 
تاریخی حضور علما 
در داخل ضریح 
حضرت رضا)ع( را 
کنار گذاشت و حاج 
قاسم را دعوت کرد 
به داخل ضریح. 
بعدها تولیت 
آستان نقل کرد حاج 
قاسم داخل ضریح 
طلب شهادت کرده 
بود.

شــبیه  خطرنــاک  فتنــه ای  قبــل  ســال  شــش 
کــه فرصــت و  فتنه هــای زمــان امیرالمؤمنیــن )ع( 
حــالوت درک حقیقــی اســالم نــاب محمــدی )ص( را از 
مســلمانان ســلب نمــود ایــن بــار پیچیــده و آغشــته 
بــه ســّم صهیونیســم و اســتکبار همچــون طوفانــی 
، عالــم اســالمی را درنوردیــد. ایــن فتنــه ی  ویرانگــر
خطرنــاک و مســموم بــا هــدف آتش افــروزی وســیع 
در عالــم اســالمی و درگیــر نمــودن مســلمانان بــا 
گردیــد.  ایجــاد  اســالم  دشــمنان  توســط   ، یکدیگــر
»حکومــت  نــام  تحــت  کــه  خبیثانــه ای  حرکــت 
اولیــه  اســالمی عــراق و شــام« در همــان ماه هــای 
موفــق شــد بــا اغفــال ده هــا هــزار جــوان مســلمان، 
عالــم  سرنوشت ســاز  و  اثرگــذار  بســیار  کشــور  دو 
اســالمی »عــراق« و »ســوریه« را دچــار بحــران بســیار 

خطرناکــی کنــد و صدهــا هــزار کیلومتــر مربــع از اراضــی 
ایــن کشــورها را همــراه بــا هــزاران روســتا، شــهر و 
هــزاران  و  درآورد  تصــرف  بــه  اســتانی  مهــم  مراکــز 
ایــن  مهــم  زیرســاخت های  و  کارخانــه  و  کارگاه 
پاالیشــگاه ها،  پل هــا،  راه هــا،  جملــه،  از  کشــورها 
بــرق  نیروگاه هــای  و  گاز  و  نفــت  خطــوط  و  چاه هــا 
و مــوارد دیگــری از ایــن نــوع را تخریــب نمودنــد و 
ثــار گران بهــای تاریخــی  شــهرهای مهمــی همــراه بــا آ
و تمــدن ملــی آنهــا را بــا بمب گــذاری از بیــن بــرده و 
یــا ســوزاندند. اگرچــه آمــار خســارت های وارده قابــل 
از  حاکــی  اولیــه  بررســی های  امــا  نیســت  احصــاء 

می باشــد. دالر  میلیــارد  پانصــد 
در ایــن حادثــه، جنایــات بســیار دردناکــی کــه غیــر 
خ داد؛ از جملــه: ســربریدن  قابــل نمایــش اســت ر

از سرباز مکلف به رهبر مقاومت
نامه  سرلشکر قاسم سلیمانی به رهبر انقالب درباره پایان سیطره داعش
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ارادت قلبی 
عجیبی به 

حضرت زهرا)س( 
داشت. هر وقت 

در سال های 
جنگ تحمیلی 

برایش مشکلی 
پیش می امد 

می گفت بگردید 
روضه خوانی پیدا 

کنید که با نام 
فاطمه)س( گره ما 

را باز کند.

مــردان  زنده زنــده ی  کنــدن  پوســت  یــا  کــودکان 
بــه اســارت گرفتــن  در مقابــل خانواده هــای خــود، 
آنــان،  بــه  تجــاوز  و  بی گنــاه  زن هــای  و  دختــران 
افــراد و ذبــح دســته جمعی  ســوزاندن زنده زنــده ی 
صدهــا جــوان. مــردم مســلمان ایــن کشــورها متحیــر 
از ایــن طوفــان مســموم، بخشــی گرفتــار خنجرهــای 
برنــده ی جنایتــکاران تکفیــری گردیدنــد و میلیون هــا 
و  کــرده  رهــا  را  خــود  کاشــانه ی  و  خانــه  دیگــر  نفــر 

شــدند. دیگــر  کشــورهای  و  شــهرها  آواره ی 
مراکــز  و  مســجد  هــزاران  ســیاه،  فتنــه ی  ایــن  در 
گردیــد  ویــران  یــا  و  تخریــب  مســلمانان  مقــدس 
و  جماعــت  امــام  همــراه  بــه  را  مســجد   

ً
بعضــا و 

نمودنــد. منفجــر  هــم  بــا  آن  نمازگــزاران 
نــام  بــه  از شــش هــزار جــوان فریب خــورده   بیــش 
دفــاع از اســالم به صــورت انتحــاری بــا خودروهــای 
پــر از مــواد منفجــره خــود را در میادیــن، مســاجد، 
عمومــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها  حتــی  مــدارس، 
مســلمان ها منفجــر کردنــد؛ کــه در نتیجــه ی ایــن 
اعمــال جنایتکارانــه ده هــا هــزار مــرد، زن و کــودک 

رســیدند. شــهادت  بــه  بی گنــاه 
تمامــی ایــن جنایت هــا بنــا بــه اعتــراف عالی تریــن 
ریاســت  هم اکنــون  کــه  آمریــکا  رســمی  مقــام 
توســط  دارد  عهــده  بــر  را  کشــور  ایــن  جمهــوری 
رهبــران و ســازمان های مرتبــط بــا آمریــکا طراحــی و 
ــن روش  ــان ای ــه همچن ــا اینک ــت کم ــده اس ــرا گردی اج
توســط رهبــران کنونــی آمریــکا در حــال طراحــی و اجــرا 

. ســت ا
عنایــت  و  ســبحان  خداونــد  لطــف  از  پــس  آنچــه 
اســالم )صلی اهلل علیه و آلــه(  خــاص رســول معظــم 
ایــن  شکســت  باعــث  گرانقــدرش  اهل بیــت  و 
رهبــری  گردیــد،  خطرنــاک  و  ســیاه  توطئــه ی 
حضــرت  حکیمانــه ی  هدایت هــای  و  خردمندانــه 
مســتطاب عالــی و مرجــع عالیقــدر حضــرت آیــت اهلل  
ــه ی  ــیج کلی ــب بس ــه موج ــود ک ــتانی ب ــی سیس العظم
مســموم  طوفــان  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  امکانــات 

 پایــداری دولت هــای عــراق و ســوریه و 
ً
گردیــد. یقینــا

 
ً
پایمــردی ارتش هــا و جوانــان ایــن دو کشــور خصوصــا
حشدالشــعبی  مقــدس و دیگــر جوانــان مســلمان 
محــوری  و  مقتدرانــه  حضــور  بــا  کشــورها  ســایر 
جنــاب  آن،  افتخــار  پــر  ســید  رهبــری  بــه  حــزب اهلل 
نقــش  )حفظه اهلل تعالــی(  نصــراهلل  حســن  ســید 
ایــن  کشــاندن  شکســت  بــه  در  تعیین کننــده ای 

داشــتند. خطرنــاک  حادثــه ی 
 نقــش ارزشــمند ملــت و دولــت خدمتگــزار 

ً
قطعــا

محتــرم  ریاســت   
ً
خصوصــا اســالمی  جمهــوری 

و  دفــاع  وزارت  مجلــس،  اســالمی،  جمهــوری 
ســازمان های نظامــی و انتظامــی و امنیتــی کشــورمان 
کشــورهای  ملت هــای  و  دولت هــا  از  حمایــت  در 

اســت. تقدیــر  قابــل  فوق الذکــر 
جانــب  از  مکلف شــده  ســرباز  به عنــوان  حقیــر 
عملیــات  اتمــام  بــا  میــدان،  ایــن  در  حضرت عالــی 
بــا  داعــش  قلعــه ی  آخریــن  ابوکمــال  آزادســازی 
 - آمریکایــی  گــروه  ایــن  پرچــم  کشــیدن  پاییــن 
پایــان  برافراشــتن پرچــم ســوریه،  و  صهیونیســتی 
ســیطره ی ایــن شــجره ی خبیثــه ی ملعونــه را اعــالم 
و  فرماندهــان  کلیــه ی  از  نمایندگــی  بــه  و  می کنــم 
شــهید  هــزاران  و  صحنــه  ایــن  گمنــام  مجاهدیــن 
ســوریه ای،  عراقــی،  ایرانــی،  حــرم  مدافــع  جانبــاز  و 
دفــاع  بــرای  کــه  پاکســتانی  و  افغانســتانی  لبنانــی، 
آنــان  از جــان و نوامیــس مســلمانان و مقدســات 
جــان خــود را فــدا کردنــد، ایــن پیــروزی بســیار بــزرگ 
و سرنوشت ســاز را بــه حضرت عالــی و ملــت بزرگــوار 
ایــران اســالمی و ملت هــای مظلــوم عــراق و ســوریه 
و دیگــر مســلمانان جهــان تبریــک و تهنیــت عــرض 
را در مقابــل پیشــگاه  می نمایــم و پیشــانی شــکر 
خداونــد قــادر متعــال بــه شــکرانه ی ایــن پیــروزی 

می ســایم. زمیــن  بــر  بــزرگ 
 ِمن ِعنِداهلل الَعِزیِز الَحِکیم

ّ
صراال و َما الّنَ

فرزند و سربازتان
قاسم سلیمانی    
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، فرمانده حاج قاسم سلیمانی در ابتدای جنگ تحمیلی گفت وگو با سردار غالم پور

 حاج قاسم از والفجر 8 
اوج گرفت

ــور از  ــالم پ ــردار احــمــد غ ــ س
فرماندهان ارشــد نظامی 
در سال های دفاع مقدس 
است. کسی که مدتی هم 
ــل جنگ تحمیلی،  در اوای
ــاهـــی  ــرارگـ فـــرمـــانـــدهـــی قـ
که  ــت  ــ ــ بـــه عـــهـــده داش را 
سلیمانی  قــاســم  شهید 
فرمان  تحت  نیروهای  از 
مـــی رفـــت.  بـــه شـــمـــار  او 
ــور در حال  ــالم پ ــردار غ ــ س
حاضر عضو هیات علمی 
امام حسین)ع(  دانشگاه 
ــورای  ش کارشناسان  از  و 
کشور  ملی  امنیت  عــالــی 
ــا با  اســـت. گــفــت وگــوی م
ایـــن فــرمــانــده ســال هــای 
در  را  ــدس  ــق م دفــــاع  دور 

ادامه بخوانید.
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 ، پدر سردار
روستایی بود و 
. عالقه  کشاورز

و ارادت زیادی 
به پدرش و 

تالش های او 
داشت. با افتخار 

می گفت پدرم یک 
دانه گندم حرام به 

خانه ما نیاورد.

دارد  مقــدس  دفــاع  در  برهــه ای  حاج قاســم   
در  فرماندهــی اش  زیرســاخت  برهــه  ایــن  کــه 
فرمانــده  موقــع  آن  شــما  می شــود.  مقاومــت 
پاســدار  ســلیمانی  قاســم  بودیــد،  قــرارگاه 
آموزش دیــده ای کــه آمــده گلــف و می خواهــد بــه 
منطقــه بــرود. او را بــاال ســر یــک گــروه گذاشــتند 
کــه  شــد  چــه  ولــی  بــود،  آمــوزش  مربــی  چــون 

شــد؟ تیــپ  فرمانــده 
حاج قاســم تکــی جبهــه نیامــد. یــک گــروه از کرمــان 
آمدنــد کــه مسؤول شــان هــم بــرادری بــه نــام مــوذن 
بــود. اینهــا مجموعــا یــک گــردان می شــدند. اینهــا را 
بــرای اولین بــار بــه جبهــه »طــّراح« اعــزام کردنــد. جبهــه 
طــراح منطقــه حمیدیــه اســت. فرمانــده جبهــه هــم 
علــی هاشــمی بــود. یعنــی بــرای اولین بــار ایــن گــروه -کــه 
حاج قاســم هــم بین شــان بــود- بــا فرماندهــی مــوذن، 
رفتنــد زیــر نظــر علــی هاشــمی ]کــه در هــور شــهید شــد[. 
یــک مدتــی آنجــا بــود تــا بــه عملیــات طریق القــدس 
رســیدیم. تــا آن وقــت هــم آقــای مــوذن شــهید شــده 
بــود. حاج قاســم مســؤول گــروه بچه هــای کرمــان شــد. 
گــردان  دو  طریق القــدس  عملیــات  در  حاج قاســم 
ســازمان  آقامحســن،  هــم  اولین بــار  بــرای  داشــت. 
ــه  ــار س ــرای اولین ب ــا ب ــود و م ــرده ب ــالغ ک ــپ را اب ــی تی یگان
تیــپ در طریق القــدس اعــالم کردیــم: تیــپ عاشــورا، 
گــردان  دو  ایــن  کربــال.  تیــپ  و  امام حســین  تیــپ 
حاج قاســم و خــود ایشــان آمدنــد در کنتــرل عملیاتــی 
آقــای قربانــی. یعنــی تحــت امــر مرتضــی قربانــی. آنجــا 
حاج قاســم عملکــرد خوبــی داشــت. یعنــی کمــک و 
کار کــرد و در موفقیــت طریق القــدس تاثیرگــذار بــود. 
در  آمــد.  پیــش  فتح المبیــن  ]عملیــات[  آن  از  بعــد 
شــد.  ثــارا...  تیــپ  فرمانــده  حاج قاســم  فتح المبیــن 
یعنــی ســه تیــپ مــا در طریق القــدس، در فتح المبیــن 
9 یــا 10 تیــپ شــد. یعنــی یگان هــای جدیــدی تشــکیل 
از جملــه تیــپ 27 حضــرت رســول، تیــپ 7  شــدند، 
ولی عصــر، تیــپ امام ســجاد و... تقریبــا اواخــر ســال 60. 
آقــای رودکــی، آقــای المهــدی، حاج احمــد متوســلیان 

و آقــای رئوفــی شــدند فرماندهــان تیــپ. یــک توســعه 
تیــپ داشــتیم. یکــی از آنهــا هــم تیــپ 41 ثــارا... بــود. پــس 
فرمانــده  حاج قاســم  اولین بــار  بــرای  فتح المبیــن  در 
تیــپ شــد کــه زیــر نظــر قــرارگاه قــدس کــه فرمانــده اش 
آقــای عزیــز جعفــری بــود عملیــات فتح المبیــن را انجــام 
داد. بعــد در بیت المقــدس بــاز زیرمجموعــه قــرارگاه 
قــدس کــه آن موقــع مــن فرمانــده اش بــودم فرمانــده 
تیــپ ثــارا... بــود. در کنــار تیپ هایــی مثــل امــام  رضــا -کــه 
آنجــا تشــکیل شــد- تیــپ نــور آقــای علــی هاشــمی، تیپ 
آذربایجــان.  عاشــورای  تیــپ  و  اهــواز  بیت المقــدس 
حاج قاســم  ماموریــت  دومیــن  بیت المقــدس 

به عنــوان فرمانــده تیــپ بــود.
وقتــی در بیت المقــدس، لشــکر 5 و 6 زرهــی عــراق از 
جلــوی مــا عقب نشــینی کردنــد، طبیعتــا مــا آنهــا را تــا 
ــم. اگــر روی نقشــه مــرز ایــران و عــراق  مــرز تعقیــب کردی
را نــگاه کنیــد، یــک جایــی دارد کــه حالــت قائم الزاویــه 
اســت. یعنــی از منطقــه هــور کــه تمــام می شــود مــی روی 
طالییــه، کوشــک، وقتــی ســرازیر می شــوی بــه ســمت 
شــلمچه، مــرز حالــت قائم الزاویــه اســت. در این جــا 
دشــمن یــک مشــکل بزرگــی داشــت، آن هــم این کــه 
اگــر اجــازه مــی داد مــا بــه اینجــا می چســبیدیم از دوطــرف 
ایــن  آســیب پذیر می شــد. بنابرایــن دشــمن جلــوی 
قائم الزاویــه یــک خاکریــز هاللــی زد کــه مــا بــه ایــن مــرز 
نچســبیم. از بــد حادثــه هــم مــا ایــن خاکریــز را داده 
بودیــم بــه حاج قاســم و تیــپ 41 ثــارا.... اینهــا بــه ایــن 
خاکریــز چســبیدند. دشــمن به شــدت حملــه می کــرد. 
یعنــی نمی خواســت بگــذارد بــه مــرز بچســبیم. فشــار 
زیــادی بــه حاج قاســم و تیپــش آمــد؛ تــا حــدی کــه در 
بیســیم داد زد کــه اگــر کســی را بــه کمکــم نفرســتی، 
چنیــن و چنــان می شــود. مــن ناچــار شــدم مســؤول 
عملیات مــان، حاج احمــد ســیاف زاده را بفرســتم کــه 
هــم بــه او روحیــه بدهــد و هــم کمکــش کنــد. ایــن ماجــرا 
گذشــت تــا حــدود ســه ســال پیــش. یــک جلســه ای 
داشــتیم.  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیرخانــه  در 
ح می شــدو  مباحــث مربــوط بــه ]نیــروی[ قــدس مطــر
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گفت چند روز پیش 
فرمانده لشکر5 
عراق - البته نه 
همان فرمانده زمان 
جنگش- آمده 
دو زانو نشسته 
جلوی من گفته 
من چکار کنم؟ 
ماموریت من 
چیست؟ بعد 
می گفت قدرت 
خدا را ببین که 
این لشکری که 
آن روز دمار از 
روزگار ما درآورد، 
امروز فرمانده اش 
آمده دوزانو از من 
کسب تکلیف 
می کند.

حاج قاســم می آمــد گــزارش بدهــد. جلســه کــه تمــام 
یــادت  حاج احمــد  گفــت  مــن  بــه  حاج قاســم  شــد، 
هســت در عملیــات بیت المقــدس، لشــکر 5 ]عــراق[ 
ــی  ــادم اســت ول ــه مــن فشــار آورد؟ گفتــم مــن ی چقــدر ب
تــو چــرا یــادش افتــادی؟ گفــت چنــد روز پیــش فرمانــده 
زمــان  فرمانــده  همــان  نــه  البتــه   - عــراق   5 لشــکر 
جنگــش- آمــده دو زانــو نشســته جلــوی مــن گفتــه مــن 
چــکار کنــم؟ ماموریــت مــن چیســت؟ بعــد می گفــت 
ــار از  ــه آن روز دم ــکری ک ــن لش ــه ای ــن ک ــدا را ببی ــدرت خ ق
روزگار مــا درآورد، امــروز فرمانــده اش آمــده دوزانــو از مــن 

کسب تکلیف می کند. 
 8 والفجــر  از  جنــگ  در  ســلیمانی  قاســم  اوجگیــری 
عملیــات  یــک  واقعــا  کربــالی 5  در  می شــود.  شــروع 
اســتثنایی انجــام می دهــد و تاثیرگــذاری دارد. یعنــی 
اوج شــکوفایی و پــرواز قاســم در جنــگ در والفجــر 8 و 

کربالی 5 است. 
 معمــوال بــرای ]صحبــت دربــاره[ حاج قاســم 
همــه ســراغ فرماندهــان مقاومــت می رونــد. امــا 
چــرا مــا آمدیــم ســراغ شــما؟ چــون شــما فرماندهی 
محــور و منطقــه و قرارگاهــی را داشــتید کــه یکــی 

مــن  ســوال  بــود.  حاج قاســم  فرماندهانــش  از 
از  حاج قاســم ها  را  چیــزی  چــه  کــه  اســت  ایــن 
ــی  ــرای فرمانده ــد ب ــد و آوردن ــدس گرفتن ــاع مق دف

مقاومــت[؟ ]جبهــه 
یکــی از دوســتان کــه االن از مســؤوالن رده بــاالی کشــور 
هــم اســت یــک بــار بــه مــن گفــت فالنــی واقعــا فکــر 
می کنــی اگــر جنــگ نمی شــد مــا االن ]کجــا بودیــم؟[ 
یــا معلــم  یــا بقــال بودیــم،  یــا باقالی فــروش بودیــم، 
بودیــم...در حــدی کــه امــروز همــه ســرداریم و یــال و 
کوپــال داریــم کــه نبودیــم! انقــالب و جنــگ شــرایطی 
فراهــم کــرد کــه مــا االن اینجــا باشــیم. گاهــی یــک اتفــاق، 

می شــود.  رشــد  یــک  زمینه ســاز 
شــما اگــر رونــد خدمــت و کاری کــه احمــد کاظمــی و 
ــد  ــام می دهن ــالب انج ــا انق ــگ ی ــلیمانی در جن ــم س قاس
را نــگاه کنــی، امتیــاز احمــد کاظمــی خیلــی باالتــر از قاســم 
ســلیمانی اســت. یعنــی زمانــی کــه قاســم ســلیمانی یــک 
نیــروی معمولــی در کرمــان اســت، احمــد کاظمــی در 
جبهــه فلســطین دارد آمــوزش می بینــد. ببینیــد چقــدر 
فاصلــه اســت! یــا در جنــگ لشــکر 8 احمــد کاظمــی یــک 
در همــه عملیات هــا موفــق،  مانــوری،  کامــال  لشــکر 
ســلیمانی  قاســم  کــه  حالــی  در  ]اســت[،  خط شــکن 
آدم هــا  امــا  می کنــد.  حرکــت  دارد  لنگ لنــگان  هنــوز 
یــک نقطــه اوج دارنــد. یــک روز آقــای شــمخانی بــه مــن 
می گفــت اگــر می خواهــی یــک کاره ای بشــوی بایــد بــروی 
در نمازجمعــه یــک ســخنرانی بکنــی و ایــن می شــود 
نقطــه پــرش تــو. به نظــر مــن قاســم ســلیمانی در جنــگ، 
بــا همــه قابلیت هایــی کــه داشــت، زحمت هایــی کــه 
کشــید، کــه انصافــا هــم آدم باشــخصیت و منظمــی بــود، 
از لحــاظ مقــررات، جدیــت در کار، مهربانــی و دلســوزی 
درونــی اش نســبت بــه نیروهایــش امــا اوجگیــری اش 
از والفجــر 8 شــروع شــد و در کربــالی 5 شــد حاج قاســم 
واقعــی. نقطــه جوشــش و نقطــه نهایــی کــه حاج قاســم 
بــا  اســت.   5 کربــالی   ، قابلیــت دار آدم  یــک  می شــود 
نــگاه  از  انجــام می دهــد،  اینجــا  کــه قاســم  اقداماتــی 
حتــی  و  می کننــد  کار  او  بــا  کــه  کســانی  و  مســؤوالن 

سردار غالم پور این 
روزها در دانشگاه 
امام حسین)ع( 
مشغول تربیت 
افسران جوان سپاه 
است
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وقتی داعش به 
سوریه حمله 

کرد، هیچ کس در 
جمهوری اسالمی، 

نه نظامی ها نه 
سیاسی ها، موافق 

ورود ما به جنگ 
سوریه نبودند. 

تنها کسی که 
گفت باید برویم و 
وارد بشویم مقام 
معظم رهبری بود 

و تنها کسی در 
ایران که می پذیرد 

با تمام توان برود 
پای انجام نظر 

رهبری، حاج قاسم 
و نیروی قدس 

بود.

نیســت،  قبلــی  قاســم  دیگــر  اطرافــش،  فرماندهــان 
یــک قاســم دیگــر اســت. بــه همیــن خاطــر جنــگ کــه 
کــه  نگاهــی  تغییــر  همیــن  به دلیــل  می شــود،  تمــام 
اتفــاق می افتــد بــه ســرعت قاســم را می گذارنــد شــرق 
می کنــد  کاری  قاســم  هــم  کشــور  شــرق  در   . کشــور
ویژگی هایــش  یک ســری  هــم  آنجــا  یعنــی  کارســتان. 
بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد. یعنــی آنجــا قاســم می شــود 
یــک شــخصیت چندوجهــی. در بعــد عملیــات کارهــای 
بســیار خوبــی انجــام می دهــد، انســداد مــرز در مقابــل 
ضدانقــالب انجــام می دهــد. درگیــر می شــود. در حــوزه 
امنیتــی بســیار کارهــای بزرگــی انجــام می دهــد. حتــی 
جایــی کــه الزم بــود بــا عناصــر ضدانقــالب تمــاس برقــرار 
می کــرد، ایجــاد رابطــه می کــرد، آنهــا را نــرم می کــرد و بــه 
ــای  ــم کاره ــی ه ــوزه فرهنگ ــی آورد. در ح ــودی م ــه خ جبه
بزرگــی کــرد. پــس اینجــا معلــوم می شــود کــه قاســم 
صرفــا یــک فرمانــده خشــک نظامــی نیســت. اینجــا 
ــه  ــم وج ــه ه ــت ک ــی اس ــم کس ــه قاس ــود ک ــوم می ش معل
نظامــی اش، هــم وجــه امنیتــی اش و هــم وجــه فرهنگــی 

اســت.  قــوی  محرومیت زدایــی اش  و 
و  سیســتان  در  قاســم  ماموریــت  حــوزه  تفــاوت 
ــا حــوزه ماموریتــش در جنــگ ایــن اســت  بلوچســتان ب
خصوصیــات  و  توانمندی هــا  صرفــا  جنــگ  در  کــه 
نظامــی اش بــروز داده می شــود ولــی در شــرق کشــور 
مردمــداری اش  و  محرومیت زدایــی  و  فرهنگــی  بعــد 
آدم جامــع و  او  متبلــور می شــود و معلــوم می شــود 
کاملــی اســت. ایــن قابلیت هــا و توانمندی هــا زمینــه 
ایــن را فراهــم می کنــد کــه قاســم بیایــد بشــود فرمانــده 
]در  مــا  کــه  هــم  قدســی  ]نیــروی[  قــدس.  ]نیــروی[ 
ســال 76[ داریــم عمدتــا در حــوزه امنیتــی کار می کنــد و 
مقــداری هــم در ارتبــاط بــا جنبش هــا. یعنــی یــک نیــروی 

اســت.  نهضتــی 
 بعد شد عملیاتی؟

نشــد، شــرایط عملیاتــی اش کــرد. کاری بــه حاج قاســم 
نــدارد. ]نیــروی[ قــدس همــان ]نیــروی[ قــدس اســت 
ولــی وقتــی حادثــه داعــش پیــش می آیــد، یــک تغییــر 

آن قــدس از  رویکــرد اساســی انجــام می گیــرد کــه در 
یــک تشــکیالت نهضتــی و ارتباطــات اولیــه -کــه در ایــن 
زمینه هــا در دوره آقــای وحیــدی هــم فعــال بــود- بــه 
ســمت یــک قــرارگاه و نیــروی جامــع مــی رود کــه در همان 
ســه حــوزه ای کــه در شــرق حاج قاســم تجربــه اش کــرده 
)نظامــی، امنیتــی و فرهنگــی( ورود می کنــد. اینجــا بــه 
آنهــا را انصافــا جــزو  بعــد اتفاقاتــی می افتــد کــه بایــد 
توانمندی هــای اســتثنایی حاج قاســم دانســت. یعنــی 
اگــر هرکــس دیگــری بــود شــاید ایــن اتفاقــات نمی افتــاد.
هــم  مقاومــت  حــوزه  در  حاج قاســم  ورود  شــرایط 
بــه  داعــش  وقتــی  اســت.  اســتثنایی  شــرایط  یــک 
ســوریه حملــه کــرد، هیچ کــس در جمهــوری اســالمی، 
نه نظامی هــا نــه سیاســی ها، موافــق ورود مــا بــه جنــگ 
ســوریه نبودنــد. تنهــا کســی کــه گفــت بایــد برویــم و 
وارد بشــویم مقــام معظــم رهبــری بــود و تنهــا کســی در 
ــا تمــام تــوان بــرود پــای انجــام نظــر  ایــران کــه می پذیــرد ب
ــا در  ــاال اینه ــود. ح ــدس ب ــروی ق ــم و نی ــری، حاج قاس رهب
ــه ایــن حــوزه ورود کننــد؟ در  چــه شــرایطی می خواهنــد ب
شــرایطی کــه مــا کامــال غافلگیــر شــدیم. یعنــی جمهــوری 
اســالمی هیــچ آمادگــی بــرای اتفــاق داعــش نداشــت. 
ــیده  ــد رس ــری کاخ اس ــه 500 مت ــش ب ــه داع ــرایطی ک در ش
و دارد کاخ را ســاقط می کنــد. در چنیــن شــرایطی قاســم 
بــا حداقــل امکانــات ورود می کنــد؛ آن هــم در ســرزمینی 
کــه نــه زبانــش، نــه فرهنگــش نــه حتــی جغرافیایــش 
بجنگــی،  زمینــی  در  می خواهــی  تــو  وقتــی  بلــدی.  را 
بدیهی تریــن چیــز ایــن اســت کــه جغرافیایــش را بلــد 
باشــی. اینهــا اگــر اطالعاتــی هــم داشــتند اطالعــات جزئــی 
بــود. در چنیــن شــرایطی حــاج قاســم بــه میــدان می آیــد. 
وقتــی دشــمن حملــه می کنــد شــما بایــد ســه مرحلــه 
را پشــت ســر بگــذاری؛ مرحلــه اول توقــف و تثبیــت 
دشــمن اســت یعنــی حداقلــش ایــن اســت کــه نگــذاری 
دشــمن بیشــتر پیشــروی کنــد. مرحلــه دوم پاکســازی 
مناطــق اشغال شــده توســط دشــمن اســت. مرحلــه 
ســوم شکســت دشــمن اســت، یعنــی تعقیــب و تنبیــه 
دشــمن. لــذا وقتــی قاســم وارد ایــن کارزار شــد، اول 
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در سفری که به 
افغانستان و بعد 
روسیه ]حوالی 
سال 78[ داشتیم 
شاهدش بودیم. 
در جلسه ای که 
حاج قاسم با 
عناصر بلندپایه 
امنیتی روسیه 
داشت، من دیدم 
که با چه صالبت و 
قدرتی با اینها وارد 
بحث می شد. 

همــه تالشــش بــرای متوقــف کــردن دشــمن بــود. بعــد 
شــروع بــه پاکســازی کــرد: روســتا بــه روســتا، خیابــان 
بــه خیابــان، شــهر بــه شــهر. مرحلــه ســوم می رســد بــه 
تعقیــب و تنبیــه متجــاوز کــه همــان داعــش اســت. 
ایــن کار را هــم در ســوریه هــم در عــراق انجــام می دهــد 
و بــه بهتریــن نحــو هــم انجــام می دهــد و زمانــی کــه 
اعــالم می کنــد تــا ســه مــاه دیگــر فاتحــه داعــش خوانــده 
اســت، براســاس همیــن مرحله بنــدی اســت. یعنــی 
آمــاده اســت کــه پاکســازی را شــروع کنــد. ایــن کار را بــا 
 : چــه ابــزاری انجــام می دهــد؟ بــا یــک کار شــگفت انگیز
کار  ایــن  اســالمی.  بین المللــی  ارتــش  یــک  تشــکیل 
 5-6 از  شــما  این کــه  بــود.  خارق العــاده ای  و  بــزرگ 
کشــور اســالمی، 6-5 یــگان درســت بکنــی، فاطمیــون 
و زینبیــون و حــزب ا... و ســپاه و حشدالشــعبی و...، کــه 
خــأ نیــروی انســانی را برطــرف کنــد. اینهــا نقــاط شــاخص 
حــاج قاســم اســت. یــک کار بــزرگ دیگــری هــم حــاج 
قاســم انجــام داد کــه مــا خودمــان در ســفری کــه بــه 
افغانســتان و بعــد روســیه ]حوالــی ســال 78[ داشــتیم 
بــا  حاج قاســم  کــه  جلســه ای  در  بودیــم.  شــاهدش 
عناصــر بلندپایــه امنیتــی روســیه داشــت، مــن دیــدم 
کــه بــا چــه صالبــت و قدرتــی بــا اینهــا وارد بحــث می شــد. 
آنجــا مقدماتــی و خیلــی پیــش از داعــش بــود ولــی خــود 

ایــن کار حاج قاســم در کشــاندن روســیه بــه دمشــق 
و جنــگ ســوریه خیلــی کار بزرگــی بــود. مــا در زمیــن 
مشــکلی نداشــتیم. حاج قاســم ســازماندهی زمینــی 
را بــا همــان ارتــش بین المللــی انجــام داده بــود ولــی در 
پشــتیبانی هوایــی مشــکل داشــتیم. ایــن را بــا روس هــا 
حــل کــرد. مشــکل پشــتیبانی سیاســی داشــتیم، یعنــی 
هــر آن ممکــن بــود آمریکایی هــا علیــه مــا قطعنامــه 
تصویــب کننــد. بــا حضــور روســیه در کنــار مــا ایــن اتفــاق 

نمی افتــاد چــون روس هــا وتــو می کردنــد.
 حــاج قاســم روایتــی از ســفرش بــه روســیه بــرای 

مقابلــه بــا داعــش داشــت یــا نــه؟
کــه ایــن اتفــاق محصــول یــک ســفر و  کــردم  عــرض 
بــوده.   اینهــا جلســات متعــددی  یــک دیــدار نبــوده. 
کشــاندن روســیه در جنــگ ســوریه بــا داعــش، یعنــی 
موضعــی  در  مــا  آن موقــع  قــوا.  موازنــه  کامــل  تغییــر 
بودیــم کــه مــا در زمیــن داشــتیم مبــارزه می کردیــم ولــی 
آمریــکا  تمــام دنیــا پشــتیبان داعــش بودنــد. یعنــی 
می آمدنــد  میــدان  بــه  چهارنعــل  داشــتند  ترکیــه  و 
ولــی وقتــی روســیه آمــد، اینهــا بــه نوعــی ترمز دســتی 
کشــیدند. روس هــا هــم منافــع خــود را در نظــر گرفتنــد 
ولــی درهرحــال آوردن روســیه در معادلــه ســوریه خیلــی 
یــک خصوصیتــی  را تغییــر داد. حــاج قاســم  شــرایط 
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 در یکی از جلسات 
بحث شد که به نظر 

شما قدم بعدی 
داعش کجاست و 

آینده داعش کجا 
رقم می خورد؟ من 

با توجه به همه 
شواهد و قرائنی 

که بود، گفتم 
افغانستان. شاید 

حرف های من 
مبتنی بر استدالل 
و شواهد بود، ولی 

جالب اینجا بود 
که قاسم گفت نه! 

من نظرم این است 
که در آفریقا بروز 

می کند.

داشــت، آن هــم اســتفاده از همــه عناصــر بــود. یعنــی 
از  بزرگ تــر  کــه بعضــا  کســانی  مــی آورد. حتــی  را  همــه 
حاج قاســم بودنــد، هــم از لحــاظ ســنی هــم تشــکیالتی. 
مثــل آقــای اســدی یــا آقــای شــریعتی. اینهــا را مــی آورد و با 

آنها هم کار می کند.  
ــن  ــگ ای ــا در جن ــه م ــم ک ــما بگوی ــه ش ــن را ب ــن ای ــه م البت
فرهنــگ را یــاد گرفتیــم. یعنــی وقتــی کــه شــخص در 
یــک مســاله و عرصــه ای وارد می شــود اگــر در ذهنــش 
رضــای خــدا باشــد و بخواهــد بــرای خــدا کار کنــد، این کــه 
و...  کســی معاونــش  و چــه  باشــد  رئیــس  چه کســی 
دیگــر اصــال جــزو معیارهایــش نمی آیــد. مثــال ســه بــار 
آقــای عزیــز جعفــری شــده معــاون مــن، یــک بــار هــم مــن 
شــده ام معــاون ایشــان و هیچ وقــت هــم در ایــن مــوارد 
حرفــی پیــش نیامــده. مــن اولین بــاری کــه بــه جنــگ 
رفتــم و همــان روزهــای اول بــا حکــم آقــای شــمخانی 
رفتــم،  سوســنگرد  بــه  و  شــدم  عملیــات  مســؤول 
ــرارگاه  ــاز در ق ــن. ب ــین م ــد جانش ــری ش ــز جعف ــای عزی آق
قــدس عزیــز شــد جانشــین مــن. یــک مقطــع کوتاهــی 
در والفجــر مقدماتــی مــن شــدم جانشــین ایشــان. اصال 
اینهــا برایمــان مــالک و معیــار نبــود. بنابرایــن اتفاقــی کــه 

افتــاده بــا اســتفاده از همیــن زمینــه اســت. 
می گویــد  اســدی  آقــای  بــه  وقتــی  ســلیمانی  قاســم 
بیــا، عشــق آقــای اســدی ایــن اســت کــه بتوانــد بیایــد 
و  عشــق  ایــن  بنابرایــن  بکنــد.  کاری  بکنــد،  خدمتــی 
عالقــه زمینــه ای اســت کــه حــاج قاســم بتوانــد دســت 
روی هــر فرمانــده ای بگــذارد و بــه میــدان ببــرد. مــن 
خــودم التمــاس می کــردم کــه مــرا ببــرد. یــا مرتضــی قربانــی 
می خواســت. یعنــی حاج قاســم مشــکلی در بــه میــدان 
بــردن کســی نداشــت امــا ایــن نکتــه خیلــی وســیع تر از 
اینهاســت؛ یعنــی اســتفاده حــاج قاســم از ظرفیت هــای 

بالقوه فقط به فرماندهان ختم نمی شود.  
این کــه شــما بیایــی کل پتانســیل ســوریه -کــه یــک 
مجموعــه غیرفعــال اســت- را در مقابلــه بــا داعــش 
ملــی  ارتــش  یــک  اینهــا  دل  از  یعنــی  کنــی،  فعــال 
کنی، خیلــی مهم تــر از ایــن اســت کــه اســدی  درســت 

و شــریعتی را ببــری. این کــه شــما بیایــی از افغان هــای 
ایــران تیــپ فاطمیــون درســت کنــی یــا از پاکســتانی ها 

زینبیــون درســت کنــی خیلــی مهــم اســت. 
 فرمودیــد حاج قاســم در شــورای عالــی امنیــت 
ملــی حاضــر می شــد و بحث هــای مربــوط بــه منطقه 
را تشــریح می کــرد. می خواهــم بدانــم اتفاقاتــی کــه 
افقــی  چــه  در  حاج قاســم  را  می افتــاد  منطقــه  در 

می کــرد؟ تحلیــل 
بــرای  کــه  بگویــم  شــما  بــه  خاطره ماننــد  چیــز  یــک 
فهمیــدن افــق دیــدش مفیــد اســت. بــه نظــر مــن از رمــوز 
موفقیــت حاج قاســم ایــن بــود کــه تحلیلــش تحلیــل 
خــوب و قــوی و منطبــق بــر واقعیــات بــود. چــرا؟ چــون 
مهم تریــن  یعنــی  بــود.  صحنــه  در  خــودش  همیشــه 
تحلیل هــای  بــه  نســبت  تحلیــل  بهتریــن  و  تحلیــل 
ممکــن را کســی می توانــد انجــام بدهــد کــه خــودش در 
بکنم.  صحنــه باشــد. مــن یــک مــوردش را بــه شــما عرض 
ــد  ــث ش ــات بح ــی از جلس ــد، در یک ــاقط ش ــه س داعــش ک
ــه نظــر شــما قــدم بعــدی داعــش کجاســت و آینــده  کــه ب
بــا توجــه بــه همــه  داعــش کجــا رقــم می خــورد؟ مــن 
شــواهد و قرائنــی کــه بــود، گفتــم افغانســتان. شــاید 
حرف هــای مــن مبتنــی بــر اســتدالل و شــواهد بــود، ولــی 
جالــب اینجــا بــود کــه قاســم گفــت نــه! مــن نظــرم ایــن 
اســت کــه در آفریقــا بــروز می کنــد. یعنــی جــای بعــدی 
کــه داعــش دنبــال ایــن اســت کــه خــودش را بازســازی 
کنــد آفریقاســت. ایــن گذشــت و ایشــان شــهید شــد. 
دو ســه هفته پیــش دیــدم وزیــر دفــاع آمریــکا مصاحبــه 
آفریقــا رقــم می خــورد.  آینــده داعــش در  کــرد و گفــت 
قاســم ایــن حــرف را حــدود یــک ســال قبــل شــهادتش 

گفتــه بــود. 
ــرائیل را  ــکا و اس ــه، آمری ــع منطق ــل وقای  در تحلی

کجــا می دیــد؟
طبیعتــا همــه اینهــا را جــزو ســناریوی آمریــکا می دیــد. 
ح  اســرائیل به عنــوان یــک حریــف مســتقیم رو در رو مطــر
بــود ولــی همــه ایــن حــوادث و وقایــع جــزو ســناریوهایی 

بــود کــه آمریکایی هــا اداره و اجرایــی می کردنــد. 
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چرا آزادی بوکمال نقش محوری در تقویت محور مقاومت دارد؟

جاده مقاومت
انقــالب  شــجاع  و  عزیــز  »رهبــر  بــه  خطــاب  نامــه 
اســالمی« نوشــته شــده بــود. بــا آغــازی حماســی و 
«! و پایــان 

ً
 مبینــا

ً
مقتدرانــه: »انــا فتحنــا لــک فتحــا

و  بیســت  بــود.  کــرده  اعــالم  را  داعــش  ســیطره 
کــه  ایرانــی  ســردار  از  نامــه ای   .1396 آبــان  هشــتم 
و  بــود  شــده  پــرآوازه  بســیار  ســوریه  جنــگ  در 
بــود؛  افتــاده  زبان هــا  ســر  بــر  افســانه ها  او   دربــاره 

سردار قاسم سلیمانی.  
ســردار امــا در ایــن نامــه خــود را ســرباز خوانــده بــود و 
نوشــته بــود: »حقیــر به عنــوان ســرباز مکلــف  شــده 
اتمــام  بــا  میــدان،  ایــن  در  حضرت عالــی  جانــب  از 
عملیــات آزادســازی بوکمــال آخریــن قلعــه داعــش 
آمریکایــی-  گــروه  ایــن  پرچــم  کشــیدن  پاییــن  بــا 
پایــان  صهیونیســتی و برافراشــتن پرچــم ســوریه، 
ســیطره ایــن شــجره خبیثــه ملعونــه را اعــالم  کنــم«. 

بعــد از شــش ســال، ظاهــرا ایــن قصــه در بوکمــال 
تمــام شــده بــود امــا....

برگردیــم عقــب. از اول جنــگ ســوریه، آمریــکا و ترکیــه 
به دنبــال اعــالم »منطقــه پــرواز ممنــوع« در ســوریه 
بودنــد. منطقــه پــرواز ممنــوع یــک اهــرم سیاســی 
قدرتمنــد بــرای زمینگیــر کــردن یــک کشــور اســت 
کــه به وســیله آن هــر پــرواز و تحــرک و جا به جایــی 
می شــود؛  اعــالم  ممنــوع  مناطــق  ایــن  در  هوایــی 
یعنــی هیــچ هواپیمایــی حــق پــرواز بــر فــراز آســمان 
ــا  ــود، ب ــوریه ب ــه س ــه تنبی ــر قضی ــدارد. ظاه ــوریه را ن س
ایــن ادعــا کــه دولــت بشــار اســد از ســالح شــیمیایی 
اســتفاده کــرده اســت. امــا اصــل قضیــه ایــن بــود کــه 
ایــران روزانــه چندیــن پــرواز در ایــن منطقــه داشــت 
و بــا اعــالم منطقــه پــرواز ممنــوع، دچــار اختــالل جــدی 

در کمک رســانی و تحــرک می شــد.

نرگس موحدی
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حاج قاســم بــه ایــده ای فکــر می کــرد. ایــده یــک جــاده 
از  فقــط  نــه  کــه  مســیری  مقاومــت.  جــاده  زمینــی؛ 
گزنــد اختالل هــای هوایــی در امــان بــود کــه ایــران، 
عــراق، ســوریه و لبنــان را بــه هــم پیونــد مــی زد و البتــه 
ــوش اســرائیل.  ــار گ ــان مقاومــت را می رســاند کن جری
یعنــی مســیر ایــران- عــراق- ســوریه- بنــدر الذقیــه- 
ــه. جــاده ای کــه می توانســت قــدرت  آب هــای مدیتران
ــاال ببــرد و  ــوان مقابلــه جبهــه مقاومــت را ب دفاعــی و ت

هزینه هــای ایــن جبهــه را کاهــش دهــد. 
زمینــی،  مســیر  نزدیک تریــن  و  سرراســت ترین 
جــاده ای اســت کــه از نزدیکــی بغــداد می گــذرد. ایــالم 
را وصــل می کنــد بــه فلوجــه، فلوجــه را بــه رمــادی، از 
تنــف می گــذرد و بــه دمشــق می رســد. اســم فلوجــه 
و رمــادی بایــد بــه گوش تــان خــورده باشــد؛ دو شــهر 
عــراق کــه در دی مــاه 92 بــه دســت داعــش تصــرف 
شــد و آزادی کامــل آن، دو ســال طــول کشــید. امــا 

تنــف؟ شــاید اســمش را نشــنیده باشــید.
    مسیر زمینی جاده مقاومت

عــراق-  اردن-  اســتراتژیک  و  مــرزی  ســه راه  تنــف 
ســوریه اســت. جایــی کــه هرکــس بــه آن تســلط 

داشــته باشــد دســت برتــر را دارد. نیــروی زمینــی 
ایمن ســازی  به دنبــال  به شــدت  هــم  ســوریه 
نیروهــای  مقابــل  در  آن  گــذرگاه  و  تنــف  بزرگــراه 
وســط  ایــن  بــود.  داعــش  و  ســوریه  آزاد  ارتــش 
ســر و کلــه آمریــکا هــم پیــدا شــده بــود و بــه بهانــه 
بــود  بــا داعــش، در تنــف مســتقر شــده  مقابلــه 
اعضــای  از  گروهــی  نظامــی  آمــوزش  بــه  شــروع  و 
ارتــش آزاد ســوریه کــرده بــود. کمــی بعــد، آمریــکا 
تاســیس  نظامــی  پایــگاه  یــک  منطقــه  ایــن  در 
مــدار  یــک  در  پایــگاه  ایــن  مرکــز  از  کــرد  اعــالم  و 
پنجاه و پنج کیلومتــری، زیر نظــر ارتــش آمریکاســت 
و هیــچ طرفــی حــق ورود بــه آن را نــدارد. زورگویــی 
محــض بــود و زیــر ســوال بــردن حاکمیــت ســرزمینی 
دولــت ســوریه و خــالف قوانیــن بین المللــی. امــا 
آمریــکا ایــن کار را کــرد و بعــد بــه تجهیــز ایــن پایــگاه 
بــه  اردن  از  دوربــرد  موشــک اندازهای  انتقــال  و 
حضــورش  کــردن  قطعــی  بــا  و  پرداخــت  پایــگاه 
و  لجســتیکی  پشــتیبانی  مانــع  منطقــه،  ایــن  در 
ســوریه  دولــت  از  مقاومــت  جبهــه   تســلیحاتی 

از این مسیر شد.

 آمریکایی ها
 برای بستن 

 مسیر زمینی 
تهران-دمشق در 

 تنف اردو زدند. 
حاج قاسم اما این 
مسیر را از بوکمال 

برقرار کرد
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داعش رسیده بود 
پشت دروازه های 
اربیل. رهبر کردها 
خطر را بیخ گوشش 
حس می کرد. نه 
ترکیه نه انگلیس 
نه فرانسه به 
درخواست کردها 
جوابی ندادند. با 
حاج قاسم تماس 
گرفت. پاسخ شنید: 
تا فردا مقاومت 
کنید. نماز صبح در 
اربیلم!

ایــن  شــّر  کردنــد  تــالش  اول  مقاومــت  نیروهــای 
تالش هــا  ولــی  کننــد.  کــم  راه  ســر  از  را  مزاحــم 
بی نتیجــه مانــد. حــاال دیگــر بــرای »جــاده مقاومــت« 
وقــت  کــرد.  حســاب  نمی شــد  تنــف  بزرگــراه  روی 
انتخــاب بــود: انتخــاب میــان رهــا کــردن ایــده جــاده 
مســیری  ســراغ  رفتــن  و  اســتقامت  یــا  مقاومــت 

شــد. انتخــاب  ســخت تر  مســیری   . ســخت تر
تنــف-  جــاده  از  باالتــر  جــاده ای   ، ســخت تر مســیر 
دمشــق اســت؛ جــاده ای مشــهور بــه جــاده نفــت کــه 
پایانه هــای نفتــی تــی1، تــی2 و تــی3 در آن قــرار دارد. 
برخــالف بزرگــراه تنــف، مســیر رســیدن بــه ایــن جــاده 
در  جــاده  ایــن  کــه  چــرا  اســت؛  صعب العبــور  هــم 
منطقــه صحرایــی ســویدا قــرار گرفتــه و موانــع طبیعــی 
هــم از ســرعت حرکــت نیروهــا می کاهــد. ایــن مســیر 
بــزرگ  آهکــی  ســنگ های  از  پوشــیده  و  ســنگالخ 
اســت و ماشــین های عــادی امــکان تــردد در آن را 

ندارنــد. 
    باید به دل صحرا زد

دسترســی بــه ایــن منطقــه آنقــدر ســخت و پردردســر 
را  حفظــش  زحمــت  ســوریه  حکومــت  کــه  بــود 
بــه خــود نمــی داد و آن را رهــا کــرده بــود. امــا بــرای 
کــه  بــود  راهــی  همــان  ایــن  مقاومــت  نیروهــای 
پیــروزی جبهــه  راه  هموار شــدنش، همــوار شــدن 
کــردن  مســطح  ســختی  پــس  بــود؛  مقاومــت 

خــاک صحــرا بــرای عبــور را هــم بــا انــواع تالش هــا و 
راه حل هــا بــه جــان خریدنــد. یکــی از نقــاط حســاس و 
شــاخص ایــن جــاده، گــذرگاه مــرزی القائــم- بوکمــال 
بــود. القائــم در اســتان االنبــار عــراق اســت و بوکمــال 
در دیرالــزور ســوریه و ایــن دو اســتان عــراق و ســوریه 
را بــه هــم وصــل می کننــد؛ پــس ایــن گــذرگاه اهمیتــی 
ویــژه و اســتراتژیک دارد. در ســال 92 و ابتــدای جنــگ 
مرکــزی  حکومــت  )مخالفــان  آزاد  ارتــش  ســوریه، 
ســوریه( بــر دیرالــزور حاکــم شــد و پــس از آن در ســال 
ایــن  بــر  القائــم  بــا تصــرف دیرالــزور و  94، داعــش 
گــذرگاه مســلط شــد. حــاال وقــت بازپس گیــری ایــن 
منطقــه از داعــش بــود تــا پاکســازی ایــن جــاده به طــور 
ــکا  ــان، آمری ــن زم ــا در همی ــد. دقیق ــاق بیفت ــل اتف کام
دوبــاره خــود را وســط انداخــت و از مناطــق کردنشــین 
ســوریه بــه ســمت دیرالــزور شــروع بــه پیشــروی کــرد! 
در صورتــی کــه آمریــکا موفــق بــه بازپس گیــری ایــن 
تنــف دوبــاره  از داعــش می شــد، ماجــرای  مناطــق 
تکــرار می شــد. یعنــی یــک مســیر مواصالتــی دیگــر 
ج می شــد و  نیــز از دســترس جبهــه مقاومــت خــار

به دست نیروهای آمریکایی می افتاد.  
ســی ام شــهریور 96، حــاج قاســم ســلیمانی در مراســم 
اربعیــن شــهادت یکــی از شــهدای مدافــع حــرم، اعــالم 
کــرد: »مــن در پیامــی کــه بــرای شــهادت شــهید حججی 
دادم، گفتــم مــا انتقــام خواهیــم گرفــت؛ مــا بایــد بــه 

 پایگاه 
ایاالت متحده 
 آمریکا 
در تنف سوریه.
آمریکایی ها اعالم 
کردند تا شعاع 
55 کیلومتری این 
پایگاه هیچ کس حق 
عبور ندارد
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وعــده خودمــان صــادق باشــیم؛ انتقــام مــا ایــن اســت 
کــه کمتــر از ســه مــاه دیگــر، اعــالم پایــان حکومــت 
ســعی  بــود.  خواهــد  خاکــی  کــره  ایــن  در  داعــش 
می کنیــم ایــن ســه مــاه را بــه دو مــاه تبدیــل کنیــم و 
عمــر این شــجره خبیثــه و ایــن غــده ســرطانی خطرناک 
ســاخته شــده بــه دســت آمریــکا و اســرائیل را بــه پایــان 
ــه  ــه منطق ــن هم ــران و بی ــن آن را در ای ــانیم و جش برس
اعــالم کنیــم«. بــا وعــده حاج قاســم، هــر نــوع تعلــل و 
سســتی در میــان نیروهــای مقاومــت پایــان یافــت 
و آنهــا بــا ســرعت بخشــیدن بــه حرکــت خــود، پیــش 
از آمریــکا و نیروهــای تحــت حمایتــش، بــا آزادســازی 
ســیطره  بــه  بوکمــال  باالخــره  و  المیادیــن  تدمــر، 

داعــش بــر خــاک ســوریه پایــان دادنــد.
سیدحســن نصــرا...  دربــاره آزادســازی بوکمــال و نقــش 
»تنهــا  گفــت:  چنیــن  داعــش  شکســت  در  آمریــکا 
بوکمــال  پیــروزی  زمینــه  در  آمریکایی هــا  کــه  کاری 
انجــام دادنــد ایــن بــود کــه هیــچ کاری نکردنــد. امــا 
در عین حــال همچنــان بــه پوشــش کامــل نیروهــا و 
خطــوط رفــت و آمــد داعــش در شــرق فــرات تــا مرزهــای 
عــراق پرداختنــد. نیروهــا و تانک هــا و موشــک های 
داعــش بــه صــورت علنــی در ایــن منطقــه در امنیــت 
رفــت و آمــد می کردنــد. نیــروی هوایــی آمریــکا نه تنهــا 
نمی گذاشــت  بلکــه  نمی کــرد  بمبــاران  را  اینهــا 
نیروهــای هوایــی روســیه و ســوریه بــه ایــن منطقــه 
را  فــرات  اگــر شــرق  کردنــد  نزدیــک شــوند و تهدیــد 
بزنیــد مــا هــم غــرب فــرات را می زنیــم. همچنیــن مــا 
اطالعــات دقیــق و محســوس داریــم کــه پهپادهــای 

آمریکایــی محــل اســتقرار نیروهــای متحــدان ســوریه 
داعــش  اختیــار  در  توپخانــه ای  حمــالت  بــرای  را 
می گذاشــتند. ضمــن این کــه آمریــکا در ایــن منطقــه 
دســت بــه یــک جنــگ الکترونیــک گســترده زد و روی 
همــه دســتگاه های الکترونیکــی ایــن منطقــه پارازیــت 
انداخــت. هیــچ بعیــد نیســت در روزهــای آینــده شــاهد 
باشــیم نیروهــای فــراری داعــش در شــرق فــرات، لباس 
کــه  نیروهــای دموکــرات ســوریه  بــه  و  کننــد  عــوض 
تحــت نظــارت آمریــکا هســتند، بپیوندنــد. همچنیــن 
آمریــکا چندین بــار  ایــن چنــد روز هلیکوپترهــای  در 
در مناطــق مختلــف اســتقرار داعــش حضــور یافتنــد و 
ــا اشــخاصی را بــا خــود بردنــد. ایــن اتفــاق  فرماندهــان ی
از جملــه دیرالــزور و همچنیــن  در چندیــن منطقــه 
خ داد. ایــن نیــز نشــان دهنده میــزان  مناطــق عراقــی ر
اســت.  حــوادث  ایــن  در  آمریــکا  داشــتن  دســت 
آمریکایی هــا ادعــا کــرده بودنــد تمــام کــردن کار داعــش 
ــد  ــد ح ــه بودن ــه گفت ــددی ک ــن ع ــال و کمتری ــا 2۵ س 30 ی
اقــل ده هــا ســال زمــان می بــرد. پایــان داعــش موجــب 
رســوایی ســردمداران آمریکاســت کــه همچنــان قصــد 
منطقه ای شــان  اهــداف  بــرای  داعــش  از  داشــتند 

بهره برداری کنند.« 
بــر خــاک ســوریه در بوکمــال  قصــه ســیطره داعــش 
ایــن  بازپس گیــری  فهمیده ایــم  حــاال  امــا  شــد  تمــام 
مناطــق تــازه اول ماجــرای احــداث جــاده بین المللــی 
مقاومــت بــوده اســت. در دو ســال اخیــر چندین بــار 
ــاده ای  ــداث ج ــر اح ــر س ــی ب ــی و فن ــرات ابتدای ــر مذاک خب
عــراق و ســپس ســوریه  بــه  را  ایــران  کــه  بین المللــی 

 بر حسب دستور 
رهبر معظم 

انقالب، مرز سوریه 
و عراق باید در 

اختیار مقاومت 
 قرار گیرد. 

حاج قاسم 
برای این کار 

از دل صحرای 
صعب العبور 

سویدا،پایگاه 
آمریکایی ها را دور 

زد و به مرز رسید 
حال فقط مانده 

بود بوکمال تا کل 
مرز تحت کنترل 

مقاومت قرار گیرد
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معتقد بود 
بعضی از اصول 
مهم اند و واقعا 
اصل محسوب 
می شوند و بعضی 
دیگر فرعند. جناح 
و جریان سیاسی را 
ع می دانست و  فر
ولی فقیه را اصل!

ح شــده اســت. چنیــن جــاده ای  متصــل می کنــد مطــر
عــالوه بــر نفــع نظامــی، می توانــد واجــد منافــع فــراوان 
اقتصــادی بــرای هــر ســه کشــور در شــرایط تحریــم و 
کاال  ترانزیــت  باشــد. قانــون  نیــز  اقتصــادی  محاصــره 
قانــون  تصویــب  نیازمنــد  نیــز  مدیترانــه  بــه  ایــران  از 
براســاس  کــه  اســت  عــراق  پارلمــان  در  ترانزیــت 
قانــون  ایــن  تصویــب  عــدم  ثریــا«،  »برنامــه  تحلیــل 
آمریــکا  فشــار  دلیــل  بــه  تاکنــون،  عــراق  پارلمــان  در 
احــداث جــاده  کار  نرفتــن  پیــش  اســت. تحلیلگــران 
می داننــد. موضــوع  همیــن  از  ناشــی  را  بین المللــی 

ــاره خـــروج نیروهای  ــ دی مــاه 97، پــس از آن کــه درب
شد،  ح  آمریکایی از سوریه گمانه ها و خبرهایی مطر
ایـــاالت متحده  جــان بولتون، مــشــاور امنیت ملی 
گفت که عملیات ایاالت متحده در منطقه تنف، به 
عنوان بخشی از تالش آمریکا »برای مقابله با نفوذ 
ایــران در سوریه« ادامــه خواهد یافت. بعد از آن در 
ــرداد 98 و در مــیــان یــک دوره تنش های شدید  خـ
منطقه ای با ایــران، پنتاگون اعالم کرد که 1000 سرباز 
دیگر به خاورمیانه اعزام می شوند؛ به پایگاه ایاالت 

متحده در تنف سوریه.  
اســرائیلی  جنگنده هــای  امســال،  همیــن  آبــان  در 

ــزور  ــت در دیرال ــه مقاوم ــع جبه ــار مواض بیــش از دو ب
قــرار  حملــه  مــورد  را  بوکمــال  خــاص  به صــورت  و 
دادنــد کــه منجــر بــه شــهادت تعــدادی از نیروهــای 
مقاومــت شــد. قــرار دادن ایــن موضــوع در کنــار ابــراز 
ارتــش  صفحــات  روزهــای  ایــن  علنــی  حساســیت 
ایــران،  کــه  مســیری  بــه  نســبت  اســرائیل  دفاعــی 
عــراق، ســوریه و لبنــان را بــه هــم پیونــد می دهــد و 
موجودیــت اســرائیل را بــه خطــر می انــدازد نشــان 
از اهمیــت جــاده مقاومــت دارد.  نامــه خطــاب بــه 
نوشــته  اســالمی«  انقــالب  شــجاع  و  عزیــز   »رهبــر 

شده بود. 
بعــد  روز   59 درســت   .96 آبــان  هشــتم  و  بیســت 
وعــده  می کنــد  ســعی  بــود  کــرده  اعــالم  کــه  آن  از 
حاج قاســم  کنــد.  محقــق  ماهــه  دو  را  ســه ماهه 
یــک روز زودتــر از موعــد بــه وعــده اش عمــل کــرد. 
را  مســیر  و  زد  کنــار  را  آمریــکا  و  زد  کنــار  را  داعــش 
پاکســازی شــده تحویــل جبهــه مقاومــت داد. آمریــکا 
ایــران و نیروهــای  از هــر طریقــی خواســت دســت 
و  بــاز  را  آن  حاج قاســم  باشــد،  بســته  مقاومــت 
 بــرای جبهــه مقاومــت فرصــت تحــرک فراهــم کــرد. 

او به وعده اش عمل کرد. حاال نوبت ماست. 

 بازگشایی رسمی 
گذرگاه قائم - 
بوکمال در مرز عراق 
و سوریه
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راه افتاد تا خودش 
را به دختر یکی از 

شهدا برساند؛ 
پابرهنه! تا بقیه 
کفش ها را به او 

برسانند رسیده 
بود!

سرود سالح سرد
جهان بعد از پدیده داعش

 معنای جدید از جنگ را 
 با قصه و آدم های بی سابقه 

تجربه کرده است

فاطمه ترکاشوند

می گویند جنگ ایران و عراق، آخرین جنگ کالسیک جهان است. راست می گویند. ما عبور کرده ایم از دوره ای 
که می شد شعرها را به رجز و ضدجنگ تقسیم کرد. نمی شود برای کودکی هفت ساله که نمی داند چرا به سر مرد 
خانه همسایه شلیک می کند، رجز خواند. نمی شود زن جوان بارداری را که شاسی کمربند انفجاری، کف دستش 
است، دشمن معقولی شایسته مشاعره دانست. حتی نمی شود مردی چنین گیج از وعده را شماتت کرد که برای 
حوریان خوشامدگوی بهشت، لباس های زیر زنانه خریده و کنار خودش در ماشین انتحاری گذاشته است. ما 
گذشته ایم از آن برهه تاریخ که قصه های جنگ، آدم ها را به شجاع و بزدل تقسیم می کردند. درام های جنگی پس 
، احمق های پردل، جنگاورانی که کنش قهرمانانه دارند  از پدیده داعش، پر شده اند از شجاع های ترحم برانگیز
اما ذلیلند. جهان، جهانی است که باید به کمک دشمن شتافت و بر او ترحم کرد. هرچند هنوز هم می شود از 
، گذرا نیست«. قیصر این را به گالیه می گفت یا منظورش  شعرهای جهان قدیمی، بندهایی خواند: »وضعیت خطر
آمادگی همیشگی برای رزم بود؟ چه فرقی می کند وقتی از ترس عبور کرده باشی. آنها که بیش از همه از جنگ 
ناخشنودند بیش از همه با مرگ دمسازند. اسطوره های داستان های جهان تازه، دارند آرام آرام روی همین خاک 
سروده می شوند. آیا رواست مرده بمانی ، در بند آن که زنده بمانی ؟ ، نه ! باید گلوی مادر خود را ، از بانگ رود رود 

بسوزانیم ، تا بانگ رود رود نخشکیده است ، باید سالح تیز تری برداشت، دیگر سالح سرد سخن کارساز نیست...
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وسط جنگ و 
درگیری نسبت 
به رعایت اموال 
و خانه های مردم 
حساسیت زیادی 
داشت. در مرحله 
نهایی آزادی بوکمال 
خودش فرمانده 
میدان بود. مقاومت 
برای نفوذ به شهر به 
شدت دچار مشکل 
شد. اجازه نداده بود 
برای بیرون راندن 
داعش، بمباران 
سنگین کنند. 
نمی خواست آزادی 
شهر به قیمت 
تخریب آن تمام 
شود.

صفحه فیسبوک ارتش سوریه 1
18 نوامبر 2017

ســرباز از کنــار هــود و ظرفشــویی آشــپزخانه می گــذرد 
تــا خــود را بــه شــکافی برســاند کــه قبــال یــک خمپــاره 
در دیــوار پذیرایــی ایجــاد کــرده اســت. نــور از پنجــره 
پشــت ســرش می تابــد؛ یعنــی جایــی کــه احتمــاال از آن 
وارد ایــن خانــه نقلــی در بوکمــال شــده اســت. دوربیــن 
نشــان  محدب تــر  را  همه چیــز  کالهخــودش،  روی 
می دهــد. خــم کــه می شــود تــا از ســوراخ دیــوار بگــذرد، 
ســر کالشــینکفش بــا آن قطعــه روپــوش رنگ چــوب، 
بــازی  همیــن  شــبیه  تصویــر  می آیــد.  قــاب  تــوی 
کامپیوتری هاســت، Call of Duty مثــال؛ در ایــن بازی هــا 
هــم همیشــه وقتــی نمی دانیــد چــه چیــز انتظارتــان را 
ــر«  ــال خط ــاب از احتم ــدار »اجتن ــر م ــق ب ــد، منط می کش
ــازی، اگــر دســت تان  ــا ایــن تفــاوت کــه تــوی ب می گــردد ب
از فــرط خوشــبینی یــا دســت کــم گرفتــن دشــمن یــا 
ســاده انگاری یــا تنبلــی یــا حماقــت یــا هــر علــت دیگــری 
روی ماشــه نباشــد فقــط گیــم اور می شــوید ولــی این جــا 
یــک  اصــال  تله انفجــاری،  یــک  انتحــاری،  عامــل  یــک 
میــن عمــل نکــرده، یــا حتــی یــک غیرنظامــی کــه از تــرس 
اســلحه ای را دســت گرفتــه و به هــر موجــود متحرکــی 
شــلیک می کنــد، در کمیــن اســت تــا واقعــا جانتــان 
را بگیــرد. ایــن فقــط قاعــده بــازی نیســت. در تدویــن 
آن می گوینــد:  بــه  قانــون و مبانــی فلســفی حقــوق 

»قاعــده دفــع ضــرر محتمــل«.

را  انتظارمــان  کــه نمی دانیــم چــه چیــزی  همین طــور 
می کشــد، ســرباز بــا دوربیــن روی ســرش از تاریکــی بــه 
را  پــا می گــذارد. حــاال اســلحه اش  محوطــه روشــن تر 

کامــل، درســت تــا وســط قــاب مــا، بــاال کشــیده تــا آمــاده 
شــلیک باشــد. تــوی همیــن خانــه نقلــی معمولــی! 
کــه هــود داشــت و ظرفشــویی. حتــی فــرش و کمــد 
و صندلــی هــم دارد. حتمــا ســاکنانش حتــی به قــدر 
تخلیــه لباس هــای تــوی کمــد هــم فرصــت نداشــته اند. 
فــرار  داعــش  تــرس  از  یــا  روزهــا  همیــن  ســاکنانش 
کرده انــد یــا از تــرس بــا داعــش دســت بیعــت داده انــد 
ــای  ــا چارت ــته اند. دو دوت ــه داعــش پیوس ــه ب ــا داوطلبان ی
مــا کــه در امنیــت، پــای ویدئــو نشســته ایم، می گویــد 
اگــر فــرار کــرده  باشــند کــه حتمــا راضــی بــه حضــور داعش 
نیســتند و ترجیــح می دهنــد خانه شــان امــن شــود تــا 
برگردنــد. امــا در هــر دو حالــت بعــدی، ســرباز بــا خطــرات 
بالقــوه روبه روســت کــه فقــط یکــی، کمــی ترحم برانگیزتــر 
از دیگــری اســت. تقصیــر کیســت کــه جنــگ بــا داعــش، 
دو  رودر روی  درگیــری  نــوع  از  کالســیک  جنــگ  یــک 
ارتــش در دو ســوی یــک خاکریــز نیســت؟ جنــگ بــا 
داعــش حتــی جنــگ شــهری هــم نیســت. داعــش در 
ســوریه یعنــی جنگیــدن تــوی خانه هــا، تــوی اتاق هــا 
و آشــپزخانه ها، داعــش در ســوریه حتــی گاهــی یعنــی 
جنــگ بــا صاحبخانه هــا. بــه ایــن می گوینــد »پاکســازی«.  
واقع  البته کســی از ســرباز، انتظــار حــل معادلــه نــدارد. در
اگــر ســربازی ببینیــد کــه دارد در چنیــن موقعیتــی از 
ایــن دســت دودوتاچارتاهــا می کنــد، یحتمــل پیــش 
بــاش!  زود  کــن!  ول  »احمــق!  می گوییــد  خودتــان 
بزنــش!« بــه ایــن هــم می گوینــد »منطــق پاکســازی«.

بــا همیــن منطــق اســت کــه ویدئــو تصاویــری از پرتــاب 
موشــک بــه خانه هــای بوکمــال را هــم نشــان می دهــد 
و بــا همیــن منطــق، ســرباز دیگــری کــه بــه دیــواری در 
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تاکید زیادی 
داشت که انسان 
باید دائم مراقب 

خودش باشد 
از خود مراقبه 

کند. می گفت من 
کسی را در سپاه 

تهران دیدم که 
با تز انقالبی به 
صورت شهید 

همت سیلی زد 
و االن همان فرد 
در دم و دستگاه 

امریکاست.

گوشــه ســمت چــپ قــاب دوربیــن همرزمــش تکیــه 
داده، نگاهــی بــه قــاب می انــدازد؛ بعــد ســریع از دیــوار 
محــض  بــه  و  برمــی دارد  خیــز  می شــود،  کنــده  کنــاری 
رســیدن بــه در خانــه روبه رویــی، نارنجکــی را پــرت می کنــد 
و هــر دو بــا هــم فــرار می کننــد. دوشــکای پشــت تویوتــا 
بــا همیــن منطــق، مســتقیم بــه خانــه جلویــی شــلیک 
ج شــدن  خار از  دارد  ســوریه  ارتــش  در واقــع  می کنــد. 
ــتخدام  ــش اس ــرای امنیت ــه ب ــوری ک ــای کش دود از خانه ه
شــده، فیلــم نشــان می دهــد و حتــی اگــر پالن هایــی را 
هــم بردارنــد کــه در آن خانه هــای تبدیــل شــده بــه انبــار 
مهمــات داعــش، پرچــم ســیاه افراشــته روی دیوارهــا، 
ماشــین های انتحــاری زرهــی شــده و پــر از مــواد انفجــاری 
را نشــان می دهــد بــاز هــم مــا می دانیــم چــه وحشــتی 
تثبیــت  به دنبــال  کــه  می کنــد  تهدیــد  را  ســربازانی 
موقعیــت یــک شــهر تــازه فتــح شــده، وارد آن شــده اند.

صفحه ارتش سوریه پای این ویدئو نوشته است: 
ــر بــگــویــیــم عــمــلــیــات بــوکــمــال بــه عــلــت حضور  ــ »اگ
ــای تــروریــســت داعــشــی  بــاالتــریــن آمـــوزش دیـــده هـ
ــد،  ــرده انـ ــی کـ ــه دریـــافـــت مـ و حــجــم کــمــک هــایــی کـ
ــت، اغـــراق  ــ ــوده اس ــ از ســخــت تــریــن عــمــلــیــات هــا ب
نــکــرده ایــم«. بعد هــم بــه نقش خــود در پاکسازی و 
ــازی نهایی بوکمال از دســت داعــش پــس از  آزادســ

فتح آن اشاره کرده است.
منطــق پاکســازی می گویــد هــر موجــود متحرکــی یــک 
ح  خطــر بالقــوه اســت. جنــگ تلــخ اســت و حتــی شــر
ایــن قاعــده عقلــی هــم می توانــد عواطــف انســانی 
را جریحــه دار کنــد امــا اگــر در صحنــه چنیــن جنــگ 
وحشــیانه ای بــا دشــمن داعشــی باشــید و امــر دایــر 
بــر انتخــاب میــان همیــن قاعــده عقلــی »دفــع ضــرر 
غ از تمــام  احتمالــی« و عواطــف انســانی تان شــود، فــار
و  تردیــد  بــدون  تئوری پردازی هــا،  و  ایدئولوژی هــا 
گاه، انگشــت تان را خیلــی  حتــی شــاید کامــال ناخــودآ
مصمــم روی ماشــه بگذاریــد و بــه گربــه و پرنده هــا 
هــم شــلیک کنیــد. تــازه تمــام ایــن ماجراهــا، د اســتان 
زمانــی  اســت.  درگیــری  از  پــس  موقعیــت  تثبیــت 
و دســته های  بوکمــال خالــی شــده  کــه خانه هــای 
داعشــی ها بــه آن طــرف رود فــرات در شــمال شــهر 
عقــب نشســته اند.  عمــل بــه همــه ایــن قواعــد بــرای 
البتــه  و  آســان تر  به مراتــب  بوکمــال  فاتــح  لشــکر 
ــه  ــل ب ــون، عم ــا از زینبی ــد. ام ــر می رس ــر به نظ عقالنی ت

قواعــد متفاوتــی خواســته شــده اســت. 
جایی حوالی مرز عراق و سوریه  2

27 نوامبر 2017
به نیروهایی که دوره اش کرده اند و چهره هایشان 
تــار شــده رو می کند. »مــا این جا هستیم باید حالل 
و حـــرام را دقــت کنیم. بــایــد امـــوال و بیت مـــردم را 
محترم بشمریم. نماز می خوانیم دقت کنیم.« حاج 
قاسم در جمع رزمنده ها ایستاده و تاکید می کند، 
ــود. حــتــی در وضعیت  حــق الــنــاس بــایــد رعــایــت شـ
که  خاکی  در  حتی  داعـــش،  مقابل  در  حتی  جنگی، 
تشخیص شــهــرونــدان بــیــعــت  کــرده بــا داعــــش از 
دیگران تقریبا محال است. اما پیشروی در شهری 
که داعش آن را تسخیر کرده عمال یعنی برای گرفتن 
هر 500 مترمربع از داعــش باید الاقــل 24 ساعت با 
یک گــردان وقــت بــگــذاری؛ حــاال وســط آن درگــیــری و 
تیرباران و وحشت چطور باید به تدارکات و رساندن 

غذا به نیروها فکر کرد؟
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برای کمک به 
سیل زده ها رفته 
بود خوزستان. از 
اهواز با ابومهدی 
مهندس تماس 
گرفت برای 
کمک. ابومهدی 
با  خودش 
یک کاروان 200 
خودرویی از 
حشدالشعبی 
برداشت و 
برای کمک به 
سیل زده های 
خوزستان از مرز 
شلمچه وارد ایران 
شد.

از طــرف دیگــر حتــی طبــق قواعــد فقهــی هــم مــال 
حــالل  و  می شــود  محســوب  غنیمــت  دشــمن، 
اســت. فقــط اگــر می شــد کمتــر صــدای حــاج قاســم 
روز  »نکنــد  کــه  بپیچــد  نیروهایــش  گــوش  تــوی 
قیامــت، گریــه  کــن حضــرت زهــرا، ســر پــل صــراط 
بوکمــال  داعشــی ســاکن  معطــل رضایــت وهابــی 
بمانــد«، شــاید فقــط در حــد ســد جوع می شــد یــک 
نــان  یــا  یخچــال  تــوی  ماهــی  کنســرو  بــه  ناخنکــی 
حاجــی  امــا  زد...  آشــپزخانه  گوشــه  خشــک های 
نمی گــذارد. آن قــدر می گویــد کــه اگــر بعــد از ســه روز 
، ناگهــان خــودت را  گرســنگی، بــر اثــر مــوج انفجــار
تــوی یــک یخچــال پــر از خوراکــی بیابــی یــا اتفاقــی بعــد 
طــی کــردن یــک تونــل زیرزمینــی از انبــار غــذای یــک 
خانــه ســر در بیــاوری، بــاز هــم طنیــن صــدای حاجــی، 

می کنــد.  عمــل  گرســنگی  از  قدرتمندتــر 
چنــد روزی از فتــح بوکمــال گذشــته و موقعیــت شــهر 
بــه خاطــر اســتقرار عوامــل انتحــاری و داعشــی های 
اهــل بوکمــال، همچنــان متزلــزل اســت. وضعیــت 
تــدارکات هنــوز مناســب نیســت. گرســنگی شــاید 
پــژواک صــدای حاجــی از مرکــز فرماندهــی تــا نیروهــا 
را کمــی ضعیــف کــرده باشــد امــا مگــر فرماندهانــش 

می گذارنــد؟! 
فرمانــده لشــکر فاتــح دارد از گوشــه برجــک، تحــرکات 
می کنــد.  رصــد  فــرات  طــرف  آن  در  را  داعشــی ها 
از  یکــی  کــه  را می چرخانــد  دوربیــن دوچشــمی اش 
بچه هــا را می بینــد؛ یــک گوســفند را زیــر بغــل زده و 
را  بیســیم  برمی گــردد.  بــه ســمت مواضــع خــودی 

برمــی دارد:

فالنی کجایی؟
 مشغول دعای شما.

 دعات که تموم شد اون گوسفندو بذار بره.
ــت زده  ــی، وحش ــه فالن ــد ک ــن می بین ــمی دوربی از چش
اطرافــش را نــگاه می کنــد و تــوی بیســیم، انــگار کــه 
ازمابهتــرون دیــده باشــد، »بســم ا...« غرغــره می کنــد.

 حاجی کدوم گوسفند؟!
 گوســفند ســفید قهوه ای کــه زیــر بغلــت گرفتــی. 

ولش کن بره! 

گوســفند  می خنــدد؛  فرمانــده  می ترســد؛  ســرباز 
بــه خانــه اش باز می گــردد. امــا کاش همــه اتفاقــات 
به ســادگی گرســنگی کشــیدن و رهــا کــردن گوســفند 
ــا گوســفند از چوپانــی  باشــد. فرمانــده ات بــرود چندت
ــه او اطمینــان  کــه در بیعــت داعــش اســت، بخــرد و ب
بدهــد کــه بــه زور اســلحه، دامــش را از او نخواهــد 

گرفــت. 
می گویــد  می شــود،  مطلــع  قاســم  حــاج  هــم  بعــد 
چــون مطمئــن نیســتی کــه گوســفندها مــال خــود 
چوپــان بــوده یــا نــه، معــادل قیمــت پرداختــی را هــم 

رد مظالــم بــده! بــاز هــم اینهــا ســاده اســت. 
ــاال بــردن پرچــم  مشــکل جایــی شــروع می شــود کــه ب
اســالم خمینــی روی ســر اســالم داعشــی ها از یــک 
طــرف بنــد رفتــار انســانی بــا خانواده هــای بازمانــده 
در شــهر اســت و از طــرف دیگــر جــان ســربازانی کــه 
به دســت فرمانــده ســپرده شــده، قیمــت کنار آمــدن 

بــا زنــان و بچه هــای آنهاســت.
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یقین داشت که 
انقالب شکست 
نمی خورد و به راه 

خودش ادامه 
خواهد داد. 

اتفاقات ریز و 
درشت و موانع 

انقالب را هم 
ابزارهایی برای 

امتحان انسان ها 
می دانست تا 

مشخص شود 
عیارشان چقدر 

است.

فریادکنــان،  و  ضجه زنــان  برآمــده،  شــکم  بــا  زنــی 
دســت بــه کمــر گرفتــه و بــه ایســت بازرســی نزدیــک 
بــاردار  حتمــا  او  عــادی،  موقعیــت  در  می شــود. 
اســت و هــر انســانی خــود را موظــف بــه کمــک بــه 
دورش  آرام  آرام  رزمنده هــا  هــم  اینجــا  می دانــد.  او 
جمــع می شــوند، زن بــا نالــه درخواســت می کنــد تــا 
فرمانــده نیروهــا هــم نزدیــک بیایــد. هنــر انتحــاری 
و  بیشــتر  افــراد  ممکــن،  جــای  تــا  کــه  اســت  ایــن 

بگیــرد.  کشــته  را  مهم تــری 
یــک  همیــن  و...  می دهــد  فشــار  را  شاســی  بعــد 
قلــم، چهــار نیــروی فاطمیــون، دو نیــرو از زینبیــون 
و یــک ایرانــی را شــهید کــرده اســت. حــاال فکــرش 
را  بچــه  یــک  دســت  شــوهر  و  زن  یــک  بکنیــد  را 
چیــز  دیگــر  شــوند.  نزدیــک  نیروهــا  بــه  و  بگیرنــد 
کــه  نیســت  پنهــان  زن  چــادر  زیــر  هــم   مشــکوکی 

تردیدآمیز باشد. 
جــز  و  می شــود  نزدیــک  دارد  کــودک  یــک  واقعــا 
در  انفجــاری  شاســی  کــه  نیســت  خــدا  خواســت 
همیــن  بــه  موقعیــت  نمی کنــد.  عمــل  زن  دســت 
بایــد تشــخیص داد؟  ســختی اســت. اصــال چطــور 
امــا اســالم خمینــی، همانــی کــه نمی گــذارد در اوج 
مــردم  امــوال  بــه  جنگــی  وضعیــت  در  گرســنگی 
هرچنــد کــه احتمــاال در بیعــت داعش باشــند، دســت 
بزنــی، همــان هــم برنمی تابــد کــه بــه فریادهــای مــردی 
و  می گویــد  همســرش  زایمــان  درد  از  کــه  بی پنــاه 
باشــی،  بی تفــاوت  می خواهــد،  کمــک  التمــاس  بــا 
انتحــاری  بــاردار  زن  بــازی  بارهــا،  و  بارهــا  اگــر  حتــی 

باشــد. شــده  تکــرار  پیش چشــمت 

باالخــره یــک مــورد واقعــی هــم پیــش می آیــد! زن 
نزدیــک لحظــات زایمانــش اســت و هیــچ پزشــکی 
تــا کیلومترهــا در دســترس نیســت. حــاال فرمانــده 
نیروهایــش  از  نفــر  دو  یکــی  بــا  زینبیــون  لشــکر 
جــان  بــه  را  خانــه  بــودن  تلــه  خطــر  بایــد  نه تنهــا 
پزشــک  نقــش  حالــت،  بهتریــن  در  بلکــه  بخرنــد 
مامــا را هــم بــرای زنــی ایفــا کننــد کــه بــدون شــک 
نــوزاد یــک داعشــی را بــه دنیــا خواهــد آورد. واقعــا 
در  موفقیــت  صــورت  در  حتــی  نیســت  معلــوم 
زنــده نگه داشــتن مــادر و نــوزاد از جهــت انســانی، 
بــه  توجــه  بــا  باشــید!  گرفتــه  معقــول  تصمیمــی 
عملکــرد دســتگاه آموزشــی داعــش، همیــن نــوزاد 
فقــط هفــت ســال الزم دارد تــا تبدیــل بــه یــک نیــروی 
موثــر بــرای قتــل انســان های بی گنــاه بشــود. شــاید 
اصــال خیلــی قبل تــر از اینهــا، دســت در دســت مــادر 
منفجــر  مــا  نیروهــای  نزدیــک  جایــی  پــدرش،  یــا 
شــود. امــا رزمنــده زینبــی کــه در کودکــی در کنــار مــادر 
قابلــه اش در پاکســتان، نحــوه بــه دنیــا آوردن نــوزاد را 
ــا  ــم ب ــده اش ه ــی آورد و فرمان ــا م ــه دنی ــه را ب ــده، بچ دی
دســتان خــودش، بنــد نــاف او را می ُبــرد. همــه اینهــا 
می توانســت یــک خطــای فاحــش فرماندهــی باشــد! 
تصمیــم گرفتــن ســخت اســت؛ آن هــم تصمیمــی 
کــه یــک ســمتش، تــالش بــرای زمیــن نگذاشــتن 
اســالم  پرچــم  کــردن  بلنــد  و  قاســم  حــاج  دســتور 
ــت.  ــان نیروهای ــرش، ج ــمت دیگ ــد و س ــی باش خمین
بــرای همیــن وقتــی فرماندهــی کنــار مــزار دوســتان 
ناگهــان  و  دل  درد  بــه  اســت  نشســته  شــهیدش 
زنــی، دســت دختــرش را بگیــرد و بــا خشــم بــه ســمت 
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ارادت و عالقه 
زیادی به آیت ا... 
خامنه ای داشت. 
یکبار جایی گفته 
بود اگر تمام 
علمای جهان یک 
طرف باشند و رهبر 
انقالب یک طرف 
، مطمئنا  دیگر
من طرف ایشان 
می روم.

او گام بــردارد و او را مســؤول شــهادت همســرش 
ذهنــش  در  و  می انــدازد  پاییــن  را  ســرش   بنامــد، 
مــرور می کنــد کــه چقــدر فرماندهــی دشــوار اســت. 
جــان  مســؤولیت  فقــط  کــه  بــود  ســربازی  کاش 

می کشــید. دوش  بــه  را  خــودش 
شبکه خبری RT راشاتودی 3

نهم نوامبر 2017
بــرای  بــزرگ  »روزی  می کنــد:  اعــالم  خبــر  گوینــده 
ســوریه« و چنــد ثانیــه بعــد، تصاویــری از رزمنــدگان 
نشــان داده می شــود کــه بــا پرچــم حــزب ا...، پرچــم 
ســوریه و پرچــم حرکــه النجبــاء، لبخندزنــان دســت 
در گــردن هــم می اندازنــد تــا تــوی یــک قــاب جابگیرنــد 
کــه  می دهــد  ادامــه  گوینــده  بیندازنــد.  عکــس  و 
بوکمــال  اســتراتژیک  شــهر  فتــح  در  کشــور  چهــار 
پشــتیبانی  از  تصاویــری  بعــد  و  داشــته اند  نقــش 
هوایــی روســیه از نیروهــای متحــد علیــه داعــش را 
ــوری شــمرده اســت:  نشــان می دهــد. احتمــاال این ط

روســیه، ســوریه، عــراق، لبنــان.

اما ویدئوی اخیرا بارگذاری شده در پایگاه اینترنتی 
ــوری بــه نـــام »عــنــب بــلــدی« تــعــداد  یــک روزنـــامـــه سـ
نــیــروهــا و کــشــورهــای حــاضــر را بــهــتــر مــی شــمــارد: 
حــرکــه الــنــجــبــاء عــــراق، حــــــزب ا... لــبــنــان، زینبیون 
الوطنی  دفـــاع  افــغــانــســتــان،  فاطمیون  پــاکــســتــان، 
سوریه، اگر روسیه و ایران را هم اضافه کنیم، الاقل 
هفت کشور را شمرده ایم. تــازه این در حالی است 
را با معیار  که مسامحتا نیروهای حاضر در صحنه 
کــشــورهــا ســنــجــیــده ایــم و صــرف نــظــر کـــرده ایـــم که 
مثال ارتــش سوریه را نیرویی جــدای از دفــاع الوطنی 

مثال  نــظــامــی  هماهنگی های  در  و  ــــم  آوری بــه شــمــار 
ارتش  و  الشعبی  از حشد  را  النجباء  حساب حرکه 

عراق هم جدا کنیم.
، کمــی قبــل از آن کــه نامــه  امــا 11 روز بعــد در 20 نوامبــر
بــرای  انقــالب  رهبــر  بــه  ســلیمانی  ســردار  تبریــک 
آزادســازی بوکمــال منتشــر شــود، شــبکه المیادیــن، 
فیلمــی از حضــور ژنــرال بلندپایــه ایرانــی در بوکمــال 
صداهــا  می کنــد.  پخــش  اخبــارش  میــان  در  را 
گــوش  بــه  پس زمینــه  در  مختلفــی  زبان هــای  بــا 
می کنــد  اعــالم  فارســی  بــه  کــه  کســی  از  می رســند. 
ــت  ــه اس ــم( در منطق ــاج قاس ــزی ح ــام رم ــب« )ن »حبی
تــا جمعیتــی کــه بــه لهجه هــا و مدل هــای مختلــف 
ــع  ــان جم ــردار را در می ــد و س ــادمانی می کنن ــی، ش عرب

می گیرنــد. خــود  پرشــور 

می دهــد:  توضیــح  راشــاتودی  شــبکه  کارشــناس 
خــاک  از  داعــش  عمــال  بوکمــال،  آزادســازی  »بــا 
تــا  کــه  ایــن درحالــی اســت  ج شــده و  ســوریه خــار
همیــن دوســال پیــش، داعــش بیــش از نیمــی از 
خــاک ســوریه را به تنهایــی در اختیــار داشــت. حــاال 
می تــوان گفــت داعــش تمــام شــده اســت.« بعــد 
اضافــه می کنــد: »خیلی هــا می پرســند بعــد از ایــن 
چــه می شــود؟« و خــودش پاســخ می دهــد: »ایــن 
منطقــه حــاال مدعیــان زیــادی دارد. ارتــش ســوریه 
و متحدانــش از غــرب شــهر را تــا فــرات در اختیــار 
گرفته انــد و ارتــش آزاد ســوریه کــه از طــرف واشــنگتن 
به شــدت پشــتیبانی می شــود از شــمال فــرات شــهر 
را تحــت کنتــرل دارد. مســأله ایــن اســت کــه منطقــه 
کارشــناس  اســت.«  نفت خیــز  منطقــه ای  شــرقی، 
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بعد از مرگ 
مادرش گفته 

بود آخرین باری 
که مادرم را دیدم 
توفیق داد و کف 

پایش را بوسیدم. 
در حالی که اشک 

روی چشمهایش 
بود ادامه داد: 
نمی دانستم 

دیگر این پاهای 
خسته را نمی بینم 

که فرصت 
بوسیدن شان را 

داشته باشم.

دیگــر ایــن شــبکه از نیویــورک، ایــن تحلیــل را تاییــد 
. می کنــد

دچــار  به دلیلــی  راشــاتودی  کارشناســان  شــاید 
خطــای محاســباتی شــده باشــد کــه هنــوز روزهــای 
دســت دادن نیروهــای ارتــش عــراق از مــرز غربــی 
نیروهــای ســوری و متحدانــش در  بــا  کشــور  ایــن 
تــا  مانــده  هنــوز  ندیده انــد.  را  ســوریه  مــرز  شــرق 
میــان  در  بوکمــال  بــودن  اســتراتژیک  علــت  فهــم 
کارشناســان غربــی شــکل بگیــرد و از »نفت خیــزی« 

بــه »دروازه ای رو بــه قــدس« ارتقــا پیــدا کنــد.

حاال سه سال پس از فتح بوکمال و یک سال پس 
از شــهــادت حـــاج قــاســم، ویــدئــوی »عــنــب بــلــدی«، 
ــی با  ــرب روزنـــامـــه ســــوری هــمــســو بـــا رســـانـــه هـــای غ
ــردار شــــروع مـــی شـــود و او را در حــال  ــ تــصــاویــر سـ
ــارت مقبره حــضــرت زیــنــب )س( نــشــان می دهد  زیـ
ــران بــه بوکمال آمـــده اســت تــا بماند و  تــا بگوید ایـ
، طرحی جامع از اقــدامــات فرهنگی و  ــار ــرای ایــن ک ب
اجتماعی بــرای مردمی در نظر گرفته است که روزی 
انتحاری های داعش  را برای پوشش   کودکان شان 

به حراج می گذاشتند.
اگــر آن طــور کــه ایــن ویدئــو می گویــد هــدف از فتــح 
ســپس  و  تهــران  از  جــاده ای  کــردن  بــاز  بوکمــال، 
بغــداد بــه ســمت دمشــق و بعــد از آن فلســطین 
بــرای  منطقــه  ملت هــای  رویــای  یعنــی  باشــد، 
پاک کــردن جرثومــه اســرائیل، نیازمنــد نقش آفرینــی 
خودشــان اســت. حــاال بگــو کــدام نیــرو موفــق شــده 
اســت ایــن اقــوام و ملت هــای گوناگــون را کنــار هــم 
تحقــق  را  مقاومــت«  »محــور  عبــارت  و  کنــد  جمــع 

عملــی ببخشــد؟ کــدام هــدف، دور هــم جمع شــان 
کــرده و چه کســی قــادر اســت آنــان را در کنــار هــم 

بــرای یــک هــدف مشــترک برزمانــد؟
بوکمــال  ســر  بــر  جــدال  علــت  کــه  آنــان  تنهــا  نــه 
تشــیع  کــه  آنهایــی  حتــی  بلکــه  می داننــد  نفــت  را 
سیاســی  ایدئولــوژی  یــک  بــه  را  زینبــی  و  حســینی 
فــرو می کاهنــد، بــه خطــا رفته انــد. رزمنــده فاطمــی 
و زینبــی از افغانســتان و پاکســتان می آیــد تــا بــرای 
نفــت بوکمــال بجنگــد؟! نــه؛ کافــر همــه را بــه کیــش 

پنــدارد.  خــود 
هرچنــد حتــی کفــار آمریکایــی تجهیزکننــده داعــش 
هــم می داننــد کــه بــرای تضمیــن امنیــت اســرائیل 
در منطقــه حضــور یافته انــد و البتــه کنتــرل اراضــی 
نفت خیــز هــم نقــش مهمــی در ایــن ضمانــت دارد. 
تــا ظلــم هســت،  کــه  قــرار اســت  ایــن  از  داســتان 
هســتیم.  مــا  هســت  مبــارزه  تــا  و  هســت  مبــارزه 
دشــمنان ســردار بیــش از دوســتانش فهمیدنــد او 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــه منطق ــیدن ب ــدت بخش تجلــی وح

اســت. ظلــم 

جاده نفت  4
اواخر اکتبر 2017

تقاضــای عکــس یــادگاری، عوالمــش را به هــم می زنــد 
امــا نــه نمی گویــد؛ خصوصــا وقتــی گوشــه ای در دشــت 
چمباتمــه زده باشــد و غــرق در افــق باشــد، بیشــتر 
رفاقــت،  یــا  شــیطنت  روی  از  کســی  کــه  می چســبد 
بــا دوربیــن یــا اصــال حتــی بی دوربیــن بــرود نزدیــک و 
بگویــد، حاجــی افتخــار عکــس یــادگاری می دیــد؟ البتــه 
ــاری هــم  آن قدرهــا هــم مظلــوم نیســت. باالخــره چندب



ت سپهبد سلیمانی
ویژه نامه سالگرد شهاد

92

می گفت من هیچ 
وقت مانع گریه 
مادر و پدر شهید 
نمی شوم. معتقد 
بود تا وقتی زنده 
است و حیات دارد 
باید این صدا در 
گوشش باشد.

اتفــاق می افتــد کــه رو کنــد بــه عامــالن ایــن شــیطنت ها 
و بگویــد: »آخــه کــی بــه تــو عقــل داده؟!« یــا اضافــه کنــد: 
»اگــر االن ازم می خواســتی آســمون اول و هفتــم رو 
اومــدی  تــو  وقــت  اون  می تونســتم،  بــدوزم،  به هــم 
عکــس یــادگاری می خــوای؟!« امــا همیــن عکس هــا 
ــادش  ــه ی ــود ک ــرباز می ش ــک س ــی ی ــه دارای ــک روز هم ی
بیایــد برخــالف عــادت، او هنــوز هســت و فرمانــده اش 

دیگــر نیســت.

ــی تــاریــخ  ــ ــال ایـــن عــکــس هــا یــک روز هــمــه دارایـ اصـ
ــی، از  ــالـ ــمـ ــوکـ ــد ابـ ــرونـ ــهـ ــــک شـ ــی ی ــتـ مــــی شــــود. وقـ
مسجدجامع شهرش عکس می گیرد و به صفحه 
آن  در  بوکمال  که  استانی   » ــزور ــر ال »دی اینستاگرام 
واقع شده است، می فرستد، نمی داند 18 ماه بعد، 
سر  از  را  عجیبی  تجربه  چــه  آن،  پنج بخشی  مــنــاره 

خواهد گذراند. 
فرمانــده بــه ســربازش گفتــه بوکمــال بایــد آزاد شــود، 
او هــم آن قــدر بی محابــا بــه قلــب داعــش زده تــا از 
همیــن مســجد جامــع ســردرآورده اســت. ولــی بــا 
چهــار نفــر نیــرو نمی شــود جلــوی فــوج داعشــی ها 
ایســتاد. از طرفــی فرمانــده هــم بــرای این کــه بــاور 
ــرده،  ــروی ک ــدازه پیش ــن ان ــا ای ــا ت ــربازش واقع ــد س کن

می خواهــد. مــدرک 
، از همیــن بلندگــوی مســجد  »بیســیم را بگــذار کنــار
بگــو ایــن صــدای انقــالب اســت« ندایــی از همــان 
ــا  جنــس شــیطنتی کــه می گویــد بــدون دوربیــن بــرو ب
! میکروفــن را برمــی دارد.  فرمانــده ات عکــس بگیــر

را  پایــش  تــا  ســر  تمــام  تنــد،  بــاران  مثــل  هیجــان 
می گیــرد. تصمیــم  باالخــره  می شــوید. 

 حبیب حبیب کمیل!
صدایش در شهر طنین می اندازد.

انقــالب  صــدای  ایــن  کمیــل!  حبیــب  حبیــب   
اسالمی ایران است.

حاجی روی خط بیسیم می آید.
مســخره بازی هات  ایــن  از  دســت  کــی  کمیــل،   

برمی داری؟

آن  بــه  فوج فــوج  طــرف  آن  از  هــم  داعشــی ها 
باورشــان  چــون  می نشــینند  عقــب  فــرات  ســوی 
نمی شــود کــه دشمن شــان بــدون تامیــن گســترده 
و  زینبی هــا  رجــز  باشــد.  رســیده  نقطــه  ایــن  بــه 
هــم  میکروفــن  پشــت  )ع(  امیرالمومنیــن  مــدح 
حاجــی  دیگــر  حــاال  الاقــل  نیســت.  بی تاثیــر  البتــه 
مطمئــن اســت نیروهایــش واقعــا بــه قلــب بوکمــال 
عکــس  یــک  همان جــا  شــاید  حــاال  رســیده اند. 

گرفتنــد. هــم  یــادگاری 
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فرمانده لشگر 41 
ثاراهلل کرمان بود. 

مساله ای برای 
یکی از سربازها 

پیش آمده بود. او 
را خواست. مورد 
بی انضباطی اش 

را متذکر شده 
و گفته بود حاال 
اگر جزء 30 قران 
را حفظ کردی با 
هم بی حساب 

می شویم وگرنه 
برخورد انضباطی 

می کنم.

فیسبوک یک خبرنگار  4
هفتم سپتامبر 2020

فــراس عــالوی، خبرنــگار ســوری صفحــه فیســبوکش 
را بــا اخبــاری از روابــط روســیه، ایــران و ســوریه بــه روز 
« بــا تیتــر  می کنــد و مطلبــی را کــه بــرای پایــگاه »الخبــر
، از راه فلســطین وارد جهــان عــرب شــد و  »اســِد پــدر
، بــا دســت ایرانــی بیــرون آمــد!« نوشــته، در  اســِد پســر
ــران  ــه ای ــی ب ــگاه مثبت ــد. ن ــر می ده ــم بازنش ــا ه این ج
نــدارد. شــاید حتــی ایــران را خطرناک تــر از داعــش 

می دانــد.

شــش مــاه از تــرور ســردار ســلیمانی گذشــته اســت 
نتیجــه  می خواهــد  هــم  فارین پالیســی  نشــریه  کــه 
فقــدان ژنــرال بلندپایــه ایرانــی را بــر اوضــاع ســوریه بعــد 
از داعــش بررســی کنــد. حرفــش ایــن اســت کــه ایــران 
وارد منطقــه سنی نشــین دیرالــزور در ســوریه شــده 
و به عنــوان دولتــی شــیعی به دنبــال هدفــی اســت کــه 
آن نشــریه »پیــروزی بــر قلب هــا و ذهن هــای مــردم« 
فرهنگــی  حرکــت  کــه  اســت  ایــن  حرفــش  می نامــد. 
ایــران در بوکمــال را تحلیــل و البتــه آن را خطــری بــرای 
هم ســویی  تحلیلگــر  عــالوی،  کنــد.  معرفــی  ســوریه 
بــه نظــر می رســد بــه عــالوه کــه دیده هایــش به خاطــر 

هــم  دســت اول  و  میدانــی  ســوریه،  در  حضــور 
محســوب می شــود. نیمــه بهمــن ســال 1389 وقتــی 
کشــورهای عربــی خاورمیانــه در تالطم هــای سیاســی- 
از  امواجــی  بیســت ویکم،  قــرن  اول  دهــه  اجتماعــی 
ایدئولوژی هــای مختلــف را از ســر می گذراندنــد، هنــوز 
کســی نمی دانســت برخــی دارنــد تخــم هیــوالی داعــش 
را در همیــن ســرزمین ها می کارنــد. جمهــوری اســالمی 
هــم البتــه در آن روزهــای پرتالطــم خامــوش ننشســت 
و نســخه خــودش را بــه ملت هــای منطقــه پیشــنهاد 
جمعــه  نمــاز  خطبــه  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر  داد. 
تهــران، خطــاب بــه مســلمانان عرب زبــان جهــان پیامــی 
را قرائــت فرمودنــد کــه در پایانــش، این طــور آمــده بــود: 
! اینهــا تجربیــات مــا اســت،  »بــرادران و خواهــران عزیــز
مــن بــه عنــوان بــرادر مســلمان شــما و از ســر تعهــد 
بوق هــای  گذاشــتم.  میــان  در  شــما  بــا  را  آن  دینــی، 
خواهنــد  فریــاد  همیشــه  ماننــد  دشــمن  تبلیغاتــی 
کنــد، می خواهــد  ایــران می خواهــد دخالــت  کــه  کــرد 
بــه  را  مصــر را شــیعه کنــد، می خواهــد والیــت فقیــه 
ایــن  می خواهــد...  و  می خواهــد  و  کنــد  صــادر  مصــر 
دروغ هــا را ســی ســال اســت می گوینــد تــا ملت هــای 
مــا را از یکدیگــر جــدا و از کمــک یکدیگــر محــروم کننــد 
و مــزدوران آنهــا هــم آن را تکــرار می کننــد.« امــا عــالوی 
فرهنگــی  مراکــز  »ایــران  می گویــد:  فارین پالیســی  بــه 
مــردم  تــا  کــرده  ایجــاد  اســتان  ایــن  شــهر  چنــد  در 
محلــی را بــه ســمت خــود بکشــاند و فرهنــگ فارســی 
را گســترش دهــد، همان طــور کــه قصــد دارد دکتریــن 
»والیــت فقیــه«، یــک سیســتم تفکــر شــیعی کــه توســط 
ایــران صورت بنــدی  آیــت ا... خمینــی در نظــام فعلــی 
شــده را در میــان مــردم ســوریه جــا بینــدازد.« اســتفاده 
بــا  ایجــاد تقابــل ملیتــی  بــرای  کلیــدواژه »فارســی«  از 
»عــرب«، کلیــدواژه »شــیعی« بــرای ایجــاد تقابــل مذهبــی 
بــا جهــان »ســنی« و نهایتــا کلیــدواژه »والیــت فقیــه« 
جهــت القــای تــالش ایــران بــرای جــا انداختــن دکتریــن 
خــود در کشــورهای دیگــر منطقــه، ســناریوی قدیمــی 
اســت کــه رســانه های غربــی نمی گذارنــد کهنــه شــود.



ت سپهبد سلیمانی
ویژه نامه سالگرد شهاد

94

 

سیدعلی زیدی

ــت  ــوه دخال ــم از نح ــم بخوانی ــی ه ــد روایت ــد نباش ــاید ب ــتراتژیک ش ــنگین و اس ــای س ــه بحث ه ــن هم ــط ای وس
ــنگ های  ــد؛ س ــت می انداختن ــای مقاوم ــای نیروه ــوی پ ــه جل ــنگ هایی ک ــه و س ــی در منطق ــای آمریکای نیروه
ع را بــه لقایــش می بخشــید امــا  ریــز و درشــتی کــه اگــر هــر کــس دیگــری در هــر جــای جهــان بــود، عطــای موضــو

ــد. ــی کنن ــه را خال ــادگی ها عرص ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــانی نبودن ــرش کس ــت ام ــای تح ــلیمانی و نیروه ــردار س س

درباره حمایت های آمریکا 
 از دولت تروریستی داعش 

بیشتر بدانید

ورود 
مقاومت 

ع! ممنو
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اهمیت زیادی برای 
خانواده شهدا و 

مادران شان قائل 
بود. یک دفترچه 

تلفن داشت که در 
آن تقریبا شماره 

تلفن 150 خانواده 
شهید ثبت شده 
بود. بعضی روزها 

با چند نفرشان 
تماس می گرفت 

و صحبت می کرد. 
بعضا حتی این 

تماس های تلفنی 
از سوریه انجام 

می گرفت و جویای 
احوال آنها می شد. 

، مسأله این است؟     سر پیاز یا ته پیاز
ــر از ایفــای نقــش  ــاه فرات ــد گفــت نقــش ایــن گی ــی بای ول
بلکــه  اســت؛  مــادری  ســفره خانه  زیســت بوم  در 
آنقــدری مهــم اســت کــه در جهــان همــواره ســِر تعییــن 
ســر و تــه آن مجادلــه اســت. نــه! این گونــه نمی شــود 
کنیــم، ســفری در  آن ســفر  بــرای درک اهمیــت  بایــد 

زمــان و مــکان.
    مقصد اول:ژوئن 2017 روسیهـ  مسکو

ســرمای  آن  از  کمــی  و  اســت  اعتــدال  بــه  رو  هــوا 
استخوان شــکن کاســته شــده؛ مــردم مثــل هــر روز 
امتحانــات  فکــر  در  دانش آمــوزان  می رونــد،  ســرکار 
پایــان تــرم هســتند و تراکــم شــهر کمــی بــه علــت ورود 
گردشــگران بــاال رفته اســت. ولــی امــروز مســکو مثــل 
ببیننــد  منتظرنــد  همــه  انــگار  نیســت،  روزش  هــر 
چــه  از  خــود،  مطبعــه  در  ایزوســتیا  دولتــی  روزنامــه 
چیــزی ورق بــه ورق کپــی می گیــرد؛ ولــی نــه، اینجــوری 
کــه معلــوم اســت آن انتظــار همگانــی وهمــی بیــش 
انــد.  جــاری  خــود  زندگــی  پــی  در  همــه  و  نیســت 
قلــب  در  خــزر  از  تــر  ور  ایــن  کیلومتــر  چندصــد  امــا 
مطبعــه  بــه  چشم شــان  عــده ای  ایــران،  پایتخــت 
روزنامــه ایزوستیاســت. باالخــره اوراق جریــده امــروز 
هــم بــه کــف خیابــان آمــد؛ مثــل هــر روز بــا توجــه بــه 
دســتورالعمل های کرملیــن بــه وقایــع ریــز و درشــت 
القــای  در  ســعی  و  بــود  پرداختــه  جهــان  و  روســیه 
بازنگــری خــود از آن واقعــه بــه مخاطــب داشــت. ولــی 
یــک خبــر در میــان آنهــا طعــم روزمرگی هــا را نمــی داد 
بلکــه بــا طعمــی داغ و خشــک نویدبخــش فتحــی جدید 
بــود. خبــر ایــن بــود: »قــرار اســت کامیون هــای ترانزیــت 
ایرانــی در تهــران اســتارت بزننــد، بغــداد را پشــت ســر 
برســند.«  دمشــق  بــه  َتَنــف  صحــرای  از  و  بگذارنــد 
ایــن دســتپخت ایزوســتیا عــالوه بــر طعــم خــودش 
کــه می گفــت راه حمایــت زمینــی از محــور مقاومــت 
نیــز مشــخص می کــرد:  را  بــاز شــده، دو چیــز دیگــر 
بــرای  زیارتــی  کاروان هــای  زمینــی  راه  اول،بازگشــایی 
زیــارت قبه الصخــره و دوم، مقصــد بعــدی ســفر مــا.

    مقصد دوم: ژوئن 2017 سوریهـ  َتَنف
گــره داغ و خشــک ســه کشــور ســوریه، عــراق  تنــف 
و اردن اســت؛ امــا امــروز بــوی هیــچ کــدام از اینهــا را 
نمی دهــد؛ بلکــه بــوی زیــره کرمــان و شــیر پیــره هراتــی 
دیدیــد  درســت  بلــه  پیچیــده؛  صحــرا  در  کــه  اســت 
ســردار اســت کــه همــراه یــاران فاطمــی خــودش روی 
شــن های داغ بــه نمــاز ایســتاده اند؛ آمده انــد معبــر را 
کننــد.  بــرای وصل شــدن راه زمینــی محــور مقاومــت باز 
نیرو هــای مقاومــت نیــز در ســه راهی کبــدی مســتقر 
معبــر  بازکــردن  بــرای  را  اقدامــات  آخریــن  تــا  شــدند 
انجــام دهنــد. ولــی همــه چیــز بــه همیــن ســادگی تمــام 
نمی شــود. اگــر تــه پیــاز را ایــران بدانیــم و ســر پیــاز را 
عــراق و ســوریه، عضــو مجهولــی از پیــاز کــه از ســال 
قبــل در ایــن صحــرا النــه کــرده، بــا یــک مک دونالــد در 
خ گروه هــای  دســتش چوبــی برداشــته و هــی الی چــر
کــه  آخــر هــم  ایــن منطقــه می کنــد، ســر  مســتقر در 
پیغــام  کرملیــن  چیســت؟  دردت  خــب  می پرســیم 
مــی آورد کــه: می گویــد تــا مــدار 55درجــه اطــراف النــه ام 
ارث پــدرم هســت و کســی نبایــد واردش شــود، ســردار 
هــم کــه دســتش بنــد جانورانــی دیگــر بــود، رســیدگی 
بــه حســاب ایــن الت کوچــه خلــوت را موکــول می کنــد 
. ولــی ایــن بــه معنــای ناامیــدی زائــران  بــه زمانــی دیگــر
قبه الصخــره، بــرای زیــارت ایــن مــکان نبــود، چــون کــه 

همیشــه یــک راهــی هســت.
    مقصد پایانی:نوامبر 2017 قائم - ابوکمال

بــعــد از مـــوکـــول شـــدن حــســابــرســی آن الت کــوچــه 
خــلــوت بــه بــعــد، اســتــانــدار شهر االنــبــار عـــراق بعد از 
آزادســازی موصل خبر تــازه ای داد که حاکی از برنامه 
ــران بـــرای اتــصــال زمــیــنــی مــحــور مقاومت  ــ جــدیــد ای
ــراوی گــفــت:»ســه منطقه الــقــائــم،  ــ ــود؛ صــهــیــب الـ ــ ب
راوه و عانه واقع در غرب االنبار هنوز در کنترل گروه 
داعــش هستند. نیروهای تحت کنترل این استان 
عملیات  آغــاز  در  عراقی  مشترک  نیروهای  با  همراه 
داعــش  دســت  در  باقی مانده  مناطق  بازپس گیری 
عمل خواهند کرد.«عملیات ارتش عراق و گروه های 
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سال 61 و بعد 
از شکست در 
عملیات رمضان، 
وضع طوری بود 
که فرمانده سپاه 
گفت چراغ ها را 
خاموش کنند تا 
هر فرمانده ای که 
نمی تواند، برود. 
اولین کسی که 
بلند شد و تجدید 
پیمان کرد قاسم 
سلیمانی بود.
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برای یکی از 
فرزندان شهدا 

نوشته بود: خلوت 
با خداوند سبحان، 

مهم ترین داروی 
آرام بخش توست. 

همانگونه که پدر 
بزرگوارت با همین 

صفات ارزنده، خود 
را مقرب نمود و 

همچون شمعی 
مزار شهید را منور 

کرده.

مقاومت برای آزادسازی این سه منطقه در 
مــرداد 1396 کلید خورد و در 12 آبان همان 
ســال نــیــروهــای مقاومت بــرای آزادســـازی 
آن  ولــی  وارد عمل شــدنــد.  القائم  منطقه 
سمت ماجرا یعنی در قلمرو اسد اوضاع به 
نیروهای  نمی رفت.  پیش  سادگی  همین 
مقاومت که در شهرهای حمص، حماه و 
دیــرالــزور در حــال بازپس گیری متصرفات 
ــاگــهــانــی با  ــورت ن ــ ــه صـ ــــش بـــودنـــد، بـ داعـ
شدند؛  مــواجــه  تکفیری ها  مــوضــع  تغییر 
شــده بــود  عقب نشینی  فـــاز  وارد  داعـــش 
به  را  دیـــرالـــزور  شــمــال  در  متصرفاتش  و 
 sdf آن عضو نامعلوم پیاز یعنی  یــار دیگر 
می سپرد.  سوریه(  دموکراتیک  )نیروهای 
ایــن تغییر موضع با ایــن هــدف انجام شد 
که این گروه تحت حمایت ایــاالت متحده 
آمــریــکــا، روی مــیــادیــن نفتی العمر کــه در 
ــروه  فــاصــلــه 25 کــیــلــومــتــری مــوضــع ایـــن گ
بــود، به نفع آمریکا اشــراف داشته باشند؛ 
ــا کـــه قــــرار اســـت ایـــن تــیــر نیز  ــج ولـــی از آن
بخورد،  سنگ  به  تیرهایشان  همه  مانند 
مسیر  در  توانستند  مقاومت  گــروه هــای 
ــازی بــوکــمــال، شهر الــمــیــادیــن را از  ــ آزادسـ
ــازی  ج کنند؛ بــا آزادسـ چنگال داعــش خــار
شهر المیادین گروه های مقاومت موفق 
شــدنــد مــوضــع بــرتــری نــســبــت بــه موضع 
کیلومتری میادین  sdf در فاصله 9  گــروه 
نفتی العمر بگیرند و مثل همیشه احوال 
آن الت کوچه خلوت را پریشان کنند. بعد 
می رسید:  آخــر  پله  بــه  نوبت  المیادین  از 
ــال. عــمــلــیــات آزادســــــــازی تــوســط  ــمـ ــوکـ ابـ
گــروه هــای مقاومت آغـــاز مــی شــود، ضربه 
آنقدر محکم اســت که تکفیری ها را وادار 
به عقب نشینی می کند. اما باز یک جای کار 
ارتباطی مختل شده،  می لنگد.  تجهیزات 

ــرواز  جــابــه جــایــی هــای ســریــع دشــمــن و پـ
پرنده هایی که نه خودی اند و نه آرم داعش 
ــد، همه و همه گویای یک چیز است:  دارن

دوباره پای شخص ثالثی در میان است. 
غ پخته بگویی  جــوک ســال اســـت، بــه مــر
مــی زنــد، تکفیری ها  برایت قهقهه  تا شب 
زیر زمین های شهر تونل کنده اند و وقتی 
قرار است فلنگ را ببندند، به دل تونل ها 
آژانــس هوایی  می زنند و در منطقه باغوز 
آنها را به  ائتالف بین المللی علیه داعــش 
جایی منتقل می کنند که از خطر مقاومت 
باشند؛ در واپسین لحظات هم  امــان  در 
ــال فـــرار به  زمــانــی کــه جمیع دواعـــش درحـ
ــد، زحــمــت تخریب  ــرات انـ ســمــت آن ور فـ
پــل و جــلــوگــیــری از پــیــشــروی مــقــاومــت را 
پرنده های عمو سام با بمباران پل به جان 
ــن همه الت قصه ما،  ــی بــا ای مــی خــرنــد. ول
تا کوچه را شلوغ دید فــرار را بر قــرار ترجیح 
 داد و کــوچــه بــوکــمــال را بــه نفع مقاومت 

خالی کرد.
ــروف را بـــه هم  ــ ــن هــمــه ح ــر نــیــز ایـ ســـر آخـ
کسی نه  آری می شود  که بگوییم،  بافتیم 
ســر پــیــاز بــاشــد و نــه منتهی الیه اش ولی 
هــر روز بــا جــان هـــزاران و شاید میلیون ها 
نفر بازی کند؛ می شود کسی خانه اش باال 
پایین  خانه های  در  روز  هر  و  باشد  محله 
ــده ام از جــان و  ــ محله بــه بهانه ایــن کــه آم
مــال و ناموس تان محافظت کنم، جــان و 
مال و ناموس شان را به غــارت ببرد، همه 
اینها می شود ولی باید دانست، دستش 
بــاالی دست هاست، کافی اســت بــاورش 
بــاورش داشته باشی  اگر  که  داشته باشی، 
ــود و مانعت  تــمــام دنــیــا هــم کــه جــمــع شـ
ــی و  ــی زن ــران اســـتـــارت م ــه ــر ت ــرس ــود، آخ شــ

جوالن پیاده می شوی.
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محدب های بین المللی
جنگ روایت ها

 رسانه های جریان اصلی انگلیسی و عرب زبان 
ع آزادی بوکمال و پایان داعش  برخورد کردند؟ چطور با موضو

انعکاس5
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یک بار هم جایی 
گفته بود متاسف 

است که بعضی 
به نام امام و پیرو 
خط امام به جای 
آنکه به استکبار 

و صهیونیسم 
نامه سرگشاده 

بنوسیند به 
ولی فقیه نامه 

سرگشاده 
می نویسند.

هرچنــد در روی زمیــن و میــدان واقعیــت، پایــان خالفــت دولــت داعــش در بوکمــال و توســط رزمنــدگان مقاومــت 
رقم خــورد امــا نــگاه دقیق تــر بــه خروجــی رســانه های بــزرگ دنیــا لزومــا بــا آنچــه کــه در واقعیــت می بینیــم هم خوانــی 
نــدارد. رســانه های جریــان اصلــی انگلیســی زبان روایتــی کــه بــرای داعــش و پایانــش ارائــه می کننــد تفــاوت محسوســی 
خ داده اســت. گویــی نظــام  دارد بــا آنچــه کــه در عمــل و در جغرافیــای حاکمیــت ایــن دولــت تروریســتی - تکفیــری ر
رســانه ای جریــان اصلــی تبدیــل بــه یــک آینــه محــدب یــا مقعــر شــده اســت کــه بــا اعوجــاج در واقعیــت، تصویــری 
کاریکاتــوری از آن ارائــه می دهنــد. بــا کاریکاتــوری توصیــف کــردن لزومــا در پــی مذمــت حرفــه ای ایــن رســانه ها نیســتیم 
ــاج  ــن اعوج ــف ای ــرای توصی ــوری« ب ــر از »کاریکات ــارت و واژه ای بهت ــت. عب ــم هس ــز ه ــان مذمت آمی ــن اقدام ش ــد ای هرچن
، تصویــری اســت کــه لزومــا دروغ نیســت بلکــه ابعــاد و نســبت های آن بــا ابعــاد و  رســانه ای پیــدا نکردیــم. کاریکاتــور
نســبت های ســوژه در دنیــای واقعــی تناســب نــدارد. کاریکاتــور همــان تصویــر معــوج شــده واقعیــت اســت. کاریکاتــور 
دروغ نمی گویــد امــا بخش هایــی از واقعیــت را بزرگ تــر از آنچــه که هســت بــه تصویــر می کشــد و بخش هایــی از واقعیت 

. ایــن همــان کاری اســت کــه رســانه های جریــان اصلــی بــا موضــوع »پایــان داعــش« انجــام دادنــد. را هــم کوچک تــر
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بعد از فتح 
بوکمال دستور 
داده بود تعداد 
تیم تاسیساتی از 
نیروهای رزمی توی 
شهر راه بیفتند 
و کارهای تعمیر 
و تاسیسات 
خانه های مردم را 
انجام می دهند. 
می خواست زندگی 
به شهر برگردد.

بیــراه نیســت کــه ظــرف دو ســه ســال اخیــر، اســم و اخبــار 
داعــش کمتــر بــه گوشــمان می خــورد؛ نیرویــی اهریمنــی کــه 
الاقــل یــک دهــه، ســایه رعــب و وحشــت را روی ســر منطقــه 
نگــه داشــت از ماه هــای آخــر ســال 2017 بــه پســتوهای بخــش 
ــوس  ــن کاب ــان ای ــت پای ــاال روای ــده و ح ــانه ها خزی ــل رس بین المل
ــر شــده اســت. داســتان داعــش چطــور تمــام  از خــودش مهم ت
شــد؟ آیــا اصــال تمــام شــده یــا سناریونویســانش، پایــان آن را 
بــاز گذاشــته اند؟ چــه کســی ایــن قصــه ترســناک را شــروع کــرد 
و چــه کســی داشــت پایــان آن را رقــم مــی زد؟ همه چیــز بــه ایــن 
برمی گــردد کــه ایــن قصــه از کــدام زبــان بیشــتر شــنیده شــده 
اســت. رســم اســت که در کالس هــای آموزش نوشــتن داســتان 
و نمایشــنامه و فیلمنامــه، شــرح تفــاوت »قصــه« و »روایــت« را 
ــن دو  ــرد.« ای ــه ُم ــرد. ملک ــاه ُم ــد: »ش ــروع می کنن ــل ش ــن مث ــا ای ب
اتفــاق پیاپــی، ماجــرا را شــکل می دهــد کــه قصــه را می ســازد امــا 
راویــان مختلــف ممکــن اســت ایــن ماجــرا را بــه ترتیــب و شــکل 
دلخــواه بگوینــد. »شــاه مــرد و ملکــه چنــد مــاه بعــد بــر اثــر غصــه 
ــا »ملکــه مــرد چــون از غصــه دق کــرد. چنــد روز  دق کــرد و مــرد.« ی
پیــش شــاه مــرده بــود.« شــما هــم همیــن االن می توانیــد بــدون 
این کــه بــه ایــن ســاختار علــی- معلولــی دســت بزنیــد و ماجــرای 
»دق کــردن ملکــه بــر اثــر مــرگ شــاه« را تغییــر دهیــد، »روایــت« 
دلخــواه خودتــان را از ماجــرا بســازید. ایــن درســت همــان اتفاقــی 
اســت کــه بــرای روایــت »پایــان داعــش« افتــاده اســت. امــا کــدام 

روایت هــا، چطــور جهانگیــر شــده اند؟ اصــال چــرا؟

چــی  بــه  دقیقــا  چیســت؟      ماجــرا 
داعــش«؟ »پایــان  می گوییــم 

نیمــه دوم ســال 2017 از اواخــر ژوئــن تــا 
، زمانــی اســت کــه بقایــای  پایــان نوامبــر
منطقــه ای  در  داعــش  ســازمان یافته 
مثلثی شــکل بــا ســه راس موصــل، رقــه و 
بوکمــال توســط نیروهــای نظامــی وابســته 
بــه کشــورهای مختلــف بــه ســختی تحــت 
فشــار قــرار می گیرنــد. شکســت های 
هجــوم  فشــار  زیــر  داعــش  پیاپــی 
شــش  ایــن  در  مختلــف  نیروهــای 
»دولــت  کــه  را  آن چــه  عمــال  مــاه، 
شــام«  و  عــراق  اســالمی  خالفــت 
شکســت.  درهــم  می شــد،  خوانــده 
شــش عملیــات مهــم؛ دو عملیــات 
در  عملیات هــا  دیگــر  و  »رقــه«  در 
« و  »موصــل«، »میادیــن«، »دیر الــزور
»بوکمــال« کــه در ایــن فاصلــه زمانــی 
انجــام شــده، نیروهــای نظامــی و طبعــا 
می کنــد  قانــع  را  مرتبــط  رســانه های 
کــه داعــش بــه پایــان رســیده و پــس 
از آن دیگــر چیــزی جــز مقاومت هــای 

داشــت.  نخواهــد  وجــود  پراکنــده 
امــا نقطــه عطــف داســتان اینجاســت 
و  داعــش  ماهیــت  علــت  بــه  کــه 
عملیات هــای  منطقــه،  وضعیــت 
دولــت  یــک  ارتــش  توســط  نــه  جــاری 
نظامــی  نیروهــای  توســط  بلکــه 
در  بعضــا  کــه  مختلــف  کشــورهای 
امنیتــی،  و  سیاســی  حوزه هــای 
داشــته اند،  هــم  منافــع  تعــارض 
خصوصــا  اســت.  گرفتــه  صــورت 
به علــت فقــدان ثبــات سیاســی الزم 
خصوصــا  و  عــراق  دولت هــای  در 
ــتقل  ــلح مس ــای مس ــوریه، نیروه س

ین قلعه آخر
ین پرچم آخر

جنگ روایت ها

 رسانه های جریان اصلی چرا و چطور روی
 »پایان داعش« پرچم روایت آمریکایی را برافراشتند؟

فاطمه ترکاشوند
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به نیروها برای 
رعایت حال و 

اموال مردم تاکید 
زیادی می کرد. 

گفته بود جوری 
رفتار نکنید که 

به عنوان شیعه 
امیرالمومنین 
فردای قیامت 
لنگ رضایت از 

کسانی باشید که 
برای دفاع از آنها 

اینجا امده اید.

از ارتــش رســمی نیــز در درگیری هــا حضــور دارنــد. 
از  پاکســازی منطقــه  بــرای  تــالش  اوج  بنابرایــن در 
داعــش، نیــروی انســانی، تســلیحات و پشــتیبانی از 
ســوی کشــورهای مختلــف تامیــن شــده و نیروهــای 
نظامــی کشــورهایی چــون آمریــکا، فرانســه، آلمــان، 
انگلیــس، کانــادا، هلنــد، اســترالیا، روســیه، لبنــان، 
ترکیــه، کردســتان، پاکســتان و البتــه ایــران بــه انحــا و 
در ســطوح مختلــف در مبــارزه بــا داعــش مشــارکت 

 . نــد ه ا د کر
    کدام روایت از کیست؟

در  مهــم  شــهری  اســت.  خوبــی  نمونــه  رقــه، 
شمال شــرق ســوریه کــه داعــش آن را پایتخــت خــود 
اعــالم کــرده بــود، قــرار بــود در گیــرودار پایــان ســال 
2017 آزاد شــود. حــاال دو عملیــات توســط دو گــروه 
داشــت به طــور همزمــان پیــش می رفــت. در فاصلــه 
ششــم ژوئــن تــا 17 اکتبــر 2017، نیروهــای موســوم بــه 
فرانســه،  آمریــکا،  از  متشــکل  بین الملــل  ائتــالف 
بریتانیــا و آلمــان، یــک نیــروی نظامــی تحت عنــوان 
»ارتــش دموکراتیــک ســوریه« یــا همــان SDF را -کــه 
ســابقا در تقابــل بــا دولــت مرکــزی، اعــالم موجودیــت 
ــان  ــا همزم ــد ت ــز کردن ــود- تجهی ــرده ب ــدام ک و عرض ان
ج کننــد.  بــا عملیــات در موصــل، داعــش را از رقــه خــار
 ، اکتبــر بیســتم  در  آمریــکا  دولــت  رســمی  بیانیــه 
پیــروزی ایــن کمپیــن را در برابــر داعــش تبریــک گفــت 
و از ارتــش دموکراتیــک ســوریه بابــت ایــن پیــروزی 
تشــکر کــرد. چهــار روز بعــد ســخنگوی دولــت، ایــن 
آمریــکا و متعلــق بــه  پیــروزی را فراتــر از موفقیــت 

مــردم ســوریه دانســت.
دفــاع  وزارت  ســخنگوی  کوناشــنکف،  ایگــور  امــا 
»رقــه  کــرد:  اعــالم  اعتراضــی  ســخنانی  در  روســیه 
)پایــان   1945 ســال  در  آلمــان  درســدن  شــهر  روح 
جنــگ جهانــی دوم( را بــه ارث بــرده و توســط بمبــاران 
چهــره اش  انگلو-آمریکایــی،  نیروهــای  ســنگین 
کامــال از زمیــن محــو شــده اســت.« دولــت ســوریه 
عملیــات  شــکل  بــه  واکنــش  در  بیانیــه ای  در  هــم 

گفــت:  رقــه  در  تخریــب  میــزان  و  ائتــالف  نیروهــای 
آزادی  آمریــکا و متحدانــش دربــاره  »ســوریه ادعــای 
شــهر رقــه از داعــش را دروغــی می دانــد کــه بــه قصــد 
منحــرف کــردن افکار عمومــی از جرائمــی گفتــه شــده 
کــه متحدانــش در رقــه مرتکــب شــده اند. بیــش از 
90درصــد رقــه بــه خاطــر بمبــاران ســنگین و بربرمآبانــه 
آن  متحــدان  توســط  نزدیکــش  شــهرهای  و  آنهــا 
و  سیســتم ها  همــه  کــه  شــده  یکســان  خــاک  بــا 
از  نفــر  هــزار  ده هــا  و  کــرده  نابــود  را  زیرســاخت ها 
ســاکنان را وادار بــه مهاجــرت کــرده اســت. ســوریه 
همچنــان رقــه را شــهری در تســخیر بیگانــه می دانــد 
ــه  ــت ک ــد گذاش ــه خواه ــر آزادی آن صح ــی ب ــا زمان و تنه

گیــرد.« به دســت  را  آن  کنتــرل  ســوریه  ارتــش 
 ، اکتبــر  21 تــا  جــوالی   14 فاصلــه  در  همزمــان  به طــور 
ســوریه«  مرکــزی  »ائتــالف  نــام  بــا  دیگــری  ائتــالف 
متشــکل از ارتــش دولتــی ســوریه، روســیه و ایــران 
به همــراه حــزب ا... و نیروهــای فلســطینی، عملیاتــی 
آن  مشــخص  هــدف  کــه  می برنــد  پیــش  رقــه  در  را 
در  الســخنه  نفت خیــز  اســتراتژیک  شــهر  تســخیر 
جنــوب اســتان رقــه اســت؛ عملیاتــی موفــق کــه چنــدی 
بعــد بــه بیــرون رانــدن داعــش از اســتان دیرالــزور و 

عملیات موفق در المیادین هم منجر می شود. 
شــکل  را  مســلط  روایــت  رســانه ها،      کــدام 

داده انــد؟
اگــر شــما یــک مخاطــب »آنگلو-آمریکایــی« باشــید 
کــه در اروپــا یــا آمریــکا زندگــی می کنــد، اخبــار عملیــات 
ائتــالف موســوم بــه بین الملــل را هــر روز بــا جزئیــات 
روزنامه هــای  از  اصلــی  رســانه های  در  فــراوان 
و  واشنگتن پســت  و  نیویورک تایمــز  ماننــد  اول 
شــبکه های  مهم تریــن  تــا  گرفتــه  ایندیپندنــت 
البتــه  و  فرانــس24   ،CNN، PBS، BBC نظیــر کابلــی 
 ،AFP  ، رویتــرز یعنــی  جهــان  اول  خبرگزاری هــای 
خوانده ایــد.  و  شــنیده  دیــده ،   آسوشــیتدپرس 
حجــم پوشــش خبــری در هــر یــک از اینهــا بســیار 
هــم  نــدارد.  تفاوتــی  چنــدان  روایــت  امــا  باالســت 
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رســانه های ظاهــرا دموکــرات و چــپ آمریکایــی مثــل 
آمریــکا  CNN بــا تیتــر »نیروهــای تحــت پشــتیبانی 
را  موفقیت هــا  رســیدند«  رقــه  قدیمــی  دیــوار  بــه 
و  راســت  شــبکه های  هــم  و  می دهنــد  پوشــش 
هــوادار جمهوریخواهــان ماننــد فاکــس، تصمیمــات 
می دهنــد.  بازتــاب  را  ســفید  کاخ  نــگاه  و  ترامــپ 
تقویــت  بــرای  حتــی  داعــش  اخبــار  از  جریــان  ایــن 
می بــرد  ســود  فرهنگی-اجتماعــی  نظرگاه هــای 
ایندیپندنــت،  و  نیوزویــک  چــون  شــبکه هایی  و 
اخبــاری از حضــور اولیــن گــروه از کوئیرهــای سراســر 
جهــان در مبــارزه بــا داعــش را رســانه ای می کننــد. 
تحلیل هــای  و  گزارش هــا  بــا  خبــری  میــدان  ایــن 
سیاســی از »پایــان اردوغــان« یــا »پایــان بشــار اســد« 
بــه عنــوان خــط سیاســی پشــتیبانی می شــوند. امــا 
نیروهــای  حضــور  اخبــار  یافتــن  بــرای  جســت وجو 
در  ســوریه  دولتــی  ارتــش  حتــی  و  ایرانــی  روســی، 
و  رویتــرز  در  انگشت شــماری  مــوارد  جــز  رقــه 

نمی رســد. دیگــری  نتیجــه  بــه  ایندیپندنــت 
هــمــیــن اتـــفـــاق بــــرای عــمــلــیــات مــوصــل مــی افــتــد؛ 
ــای مــخــالــف داعـــش  ــروهـ ــیـ عــمــلــیــاتــی کـــه هــمــه نـ

ــران  ــراق و ایـ ــ از آمــریــکــا و فــرانــســه و بــریــتــانــیــا تـــا ع
امـــــا عـــبـــارت  آن حـــضـــور دارنـــــــد   و حــــــــــزب ا... در 
»نــیــروهــای  یــعــنــی   »US-backed Iraqi forces«
و  در عناوین  مــکــررا  آمریکا«  عــراقــی تحت حمایت 
گــزارش هــای رسانه های اصلی  و  اخبار  مقدمه های 
دیده می شود. پیشروی ها و موفقیت ها با جزئیات 
پوشش داده می شوند تا این که در اواخــر جوالی 
2017 داعش شکست خــورده و عملیات موصل به 

اتمام می رسد.  
    روایــت مســلط، چطــور پوشــش داده شــده 

اســت؟
بـــرتـــری رســـانـــه هـــای انــگــلــیــســی زبــان در فــضــای 
رسانه های جهان، بخشی ناشی از تحرک و پویایی 
ناشی  دیگر  بخش  و  صحنه  در  حاضر  خبرنگاران 
ــوران رســانــه هــای آمریکایی  ــرات ــپ از قـــدرت مــالــی ام
ــدرت و تــفــوق  ــ ــوامـــل قـ ــیـــن عـ و انــگــلــیــســی، از اولـ
ــردازی آنــهــاســت. از طــرف دیــگــر امــا میزان  روایـــت پـ
، حجم جزئیات پــوشــش داده  پــرداخــتــن بــه اخــبــار
ــام هــا و چــهــره هــای اصلی  ــهــا، مــعــرفــی ن شـــده در آن
از جمله علل اثــرگــذاری در ساخت روایــت اســت که 

میزان توجه 
رسانه های 
غربی به هر یک 
از عملیات های 
آزادسازی موصل، 
بوکمال و رقه در 
 تصویر باال 
 مشهود است.
 آزادی بوکمال به 
عنوان آخرین مقر 
داعش و سقوط 
این دولت تکفیری 
کمترین بازتاب را در 
 این رسانه  
داشته است
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»خدایا چگونه 
شکر تو را به جا 
بیاورم در حالی 

که شکر تو کثیر و 
جسم ما ضعیف 

است.« بعد از 
عملیات کربالی 5 

نیروهای لشکر 41 
ثاراهلل جمع شده 
بودند تا فرمانده 

جوان شان با 
آنها گفتگو کند. 

صحبتش را با این 
عبارت ها شروع 

کرده بود.

آنها را در فضای داســتــان و فیلم بــا نام های  شاید 
فضاسازی و شخصیت پردازی به یاد بیاورید. 

نیســت.  بی خلــل  روایتــی،  هیــچ  همــه  ایــن  بــا 
دســت کم همیشــه در همــه روایت هــا، رخنه هایــی 
وجــود دارد کــه جــان می دهــد بــرای کنجــکاوی کــردن! 
مثــال این کــه بعــد از عملیــات موصــل و رقــه )توســط 
کــه به طورکلــی پوشــش داده  ائتــالف بین الملــل( 
ــانه های  ــب رس ــرای مخاط ــی ب ــش در حال ــدند، داع ش
جریــان اصلــی تمــام می شــود کــه بــه اعتــراف خــود 
آنهــا، اهریمــن هنــوز در بخــش وســیعی از اســتان 
حضــور  عــراق  مــرز  تــا  ســوریه  شــرق  در  دیر الــزور 
دارد. رود فــرات از المیادیــن تــا بوکمــال در تســخیر 
ناحیــه ای  آن،  جنــوب  و  شــمال  و  اســت  داعــش 
را  خــود  تــا  داده  قــرار  داعــش  اختیــار  در  را  وســیع 
ــد.  ــعه ده ــش را توس ــت کنترل ــق تح ــازی و مناط بازس

    باگ های روایت مسلط
امــا در یــک عملیــات هم زمــان یک ماهــه از 23 اکتبــر 
تــا ششــم دســامبر 2017، نیروهــای عراقــی از شــرق 
نزدیــک  بوکمــال  بــه  ســوریه  مــرز  طــول  در  ناحیــه 
و  ایــران  بــا پشــتیبانی  ارتــش ســوریه  و  می شــوند 
فــرات  رود  طــول  در  را  داعــش  حیاتــی  رگ  ســوریه 
قطــع کــرده و بوکمــال را آزاد می کننــد. ایــن درحالــی 
اســت کــه عملیــات موفــق کوتاه تــری در هفتــه اول 
اکتبــر بــه منظــور آزادســازی المیادیــن توســط همیــن 
ائتــالف انجــام شــده و راه را بــرای توســعه پیروزی هــا 
تــا پاکســازی اســتان دیر الــزور از داعــش، بــاز کــرده 
نیروهــای  بــه  دوســویه  یــورش  واقــع  در  اســت. 
بــه  را  نهایــی  ضربــه  ســوریه،  شــرق  در  باقی مانــده 
داعــش وارد می کنــد و بــدون ایــن عملیــات، ادعــای 
»پایــان داعــش«، کوبیــدن بــر طبــل توخالــی اســت.
 2017 نوامبــر  در   » کارتــر »بنیــاد  هفتگــی  گــزارش 
و  »نیروهــای دولتــی ســوریه  کــه  توضیــح می دهــد 
متحدانــش، شــرق اســتان دیرالــزور را در روز ســوم 
نوامبــر از داعــش پــس گرفته انــد کــه بــه محاصــره 
ســه ســاله داعــش پایــان می دهــد.« ایــن بنیــاد در 

را محصــول  پایــان داعــش  حالــی در نقشــه خــود، 
عملیــات بوکمــال معرفــی می کنــد کــه در رســانه های 
نــه  اتفــاق  ایــن  پوشــش  از  خبــری  هیــچ  خبــری، 
»پایــان داعــش« بلکــه حتــی به عنــوان  بــه عنــوان 

نــدارد. وجــود  هــم  اطالع رســانی 
ایــن گــزارش ادامــه می دهــد: »همچنیــن نیروهــای 
حامــی دولــت در طــول رود فــرات بــه ســمت شــرق 
پیشــروی کرده انــد کــه نهایتــا بــا عبــور از بوکمــال 
در یــک حملــه هماهنــگ بــا حشد الشــعبی عــراق، 
آن را خواهنــد گرفــت.«   خــود را بــه مــرز رســانده و 
، واقع بینانــه بــه  ــر بــه نظــر می رســد گــزارش بنیــاد کارت
اهمیــت ایــن عملیــات نظــر دارد امــا پــس از آن ارزش 
سیاســی ایــن عملیــات را هــم بــرای دولــت ســوریه 
از چشــم نمی انــدازد و می نویســد: »ایــن پیــروزی، 
ایــن فرصــت را بــه دولــت ســوریه می دهــد تــا پیــروزی 

ــد.« ــا کن ــش را ادع ــر داع ــل ب کام
    منافع روایت مغشوش

اســت  قــرار  اگــر  اســت.  همیــن  داســتان  پــس 
ــه داعــش،  ــان دادن ب ــرای پای ــوریه ب ادعــای دولــت س
مســأله ای کلیــدی در روایــت آنگلو-آمریکایــی از ایــن 
ــن  ــردن ای ــوت ک ــز بایک ــاره ای ج ــس چ ــد، پ ــرا باش ماج
پیــروزی و حتــی کل عملیــات بوکمــال نیســت. الجــرم 
تــا روایــت  افکارعمومــی نبایــد اصــال چیــزی بدانــد 
»پایــان داعــش« بــه همــان ماجــرای رقــه و حملــه 
تحــت  مناطــق  بــه  آمریکایــی  ائتــالف  وحشــیانه 
اشــغال کــه پــر از شــهروندان بومــی ســوریه هســتند، 
ــه نفــع دیگــران تصاحــب و حتــی ســؤال برانگیز هــم  ب

نشــود.
»موسســه خاورمیانــه« کــه قدیمی تریــن موسســه 
شــده  تاســیس  واشــنگتن  در  واقــع  تحقیقاتــی 
در ســال 1945 بــه حســاب می آیــد نیــز در گزارشــی 
ســریع بــه تاریــخ 8 نوامبــر 2017 ذیــل عنــوان »تســخیر 
بوکمــال توســط نیروهــای ســوری بــه رهبــری ایــران، 
صراحتــا   »SDF و  آمریــکا  بــا  تقابــل  بــرای  تهدیــد 
پیــروزی بــر داعــش را هرچنــد خوشــایند امــا خطــر 
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اعتقاد داشت او در 
کنار ولی فقیه در 
جایگاه مالک اشتر 
نشسته و باید 
مسئولیت این 
جایگاه را بداند. 
می گفت من مالک 
اشتر نیستم 
ولی در جایگاه 
او نشسته ام و 
مسئولیت او 
متوجه من هم 
هست. 

ارتــش دموکراتیــک  بــرای تهدیــد قــدرت  و عاملــی 
حمایــت  تحــت  ضددولتــی  نیروهــای  و  ســوریه 
آمریــکا معرفــی کــرده و هشــدار می دهــد کــه پایــان 
داعــش در بوکمــال می توانــد پایــان حضــور آمریــکا 
در منطقــه نیــز باشــد. از همیــن جــا ماجــرای »پایــان 
ــان آمریــکا« در منطقــه هــم  ــه ماجــرای »پای داعــش« ب
گــره می خــورد و کار را بــرای راویــان رســانه های غربــی 
کــه  نکتــه ای  همــان  درســت  می کنــد.  ســخت تر 
تنهــا در روایــت ســردار ســلیمانی در نامــه تبریکــش 
آزادســازی  از  و  اشــاره  انقــالب  معظــم  رهبــر  بــه 
داعــش  قلعــه  آخریــن  »فتــح  عنــوان  بــه  بوکمــال 
آمریکایــی- گــروه  ایــن  پرچــم  کشــیدن  پاییــن  بــا 

می کنــد. یــاد  صهیونیســتی« 
    وقتی ماه از پشت ابر بیرون می آید

ســاده تر  را  روایت هــا  ج  ــر
ُ

ف و  ُخلــل  امــا   زمــان 
دو  می خواهــد.  صبــر  کمــی  فقــط  و  می کنــد  رو 
آمریــکا،  آن کــه  از  پــس  تــا  اســت  الزم  زمــان  ســال 
بــه  را  مهنــدس  ابومهــدی  و  ســلیمانی  ســردار 
شــهادت می رســاند و رئیس جمهــور آمریــکا رســما 
مســؤولیت تــرور را بر عهــده می گیــرد، گزارش هــای 
اذعــان  صراحتــا  میدانــی،  پژوهش هــای  و  خبــری 
ــته  ــدام بازگش ــس از ایــن اق ــش پ ــر داع ــه خط ــد ک کنن
ــی  ــه حماقت ــه چ ــد ک ــدار دهن ــکا هش ــت آمری ــه دول و ب

اســت. شــده  مرتکــب 

ســردار  تــرور  روز  فــردای  درســت  نیویورک تایمــز 
ســلیمانی در مطلبــی بــا عنــوان »درگیری هــا بــا ایــران، 
جنــگ بــا داعــش را تهدیــد می کنــد« می نویســد: »تــرور 
ــه ایرانــی توســط آمریــکا، باقی مانــدن  فرمانــده بلندپای
نیروهــای آمریکایــی در عــراق را غیرممکــن می کنــد. 
خواهــد  تســهیل  را  داعــش  بازگشــت  اتفــاق،  ایــن 
در  متعــددی  نظامــی  و  اطالعاتــی  مقامــات  کــرد.« 
گفت وگــو بــا ایــن روزنامــه تصریــح می کننــد کــه پــس 
از ســردار ســلیمانی، امنیــت یــا دســت کم کارآمــدی 
نیروهــای آمریکایــی در برابــر داعــش نــه در ســوریه و 

نــه در عــراق، قابــل تضمیــن نیســت.
شــبکه خبــری NBC نیــز در یکــی از گزارش هایــش 
ســردار  اهمیــت  وجــوه  برخــی  برشــمردن  از  پــس 
عنــوان  بــا  او  از  داعــش  بــا  مبــارزه  در  ســلیمانی 
در  غربــی  رســانه های  بــرای  ســایه«  در  »فرمانــده 
پایــگاه  می کنــد.  یــاد  پیشــین  طوالنــی  ســال های 
بیزینــس اینســایدر نزدیــک بــه دولــت آمریــکا نیــز 
، در گزارشــی بــا عنــوان  چنــد روز پــس از عملیــات تــرور
»چگونــه ایــران و قاســم ســلیمانی، جنــگ بــا داعــش 
بــر شــکاف های  بــا وجــود تکیــه  را شــکل دادنــد« 
نقــش  مصــادره  بــرای  تــالش  و  قومــی  و  مذهبــی 
امــا  شــیعی  جریــان  یــک  رهبــر  عنــوان  بــه  ســردار 
بــر ایــن موضــوع صحــه می گــذارد کــه شــهادت او 

بــود. خواهــد  منطقــه  آتــش  در  دمیــدن 

 عملیات هایی 
که ائتالف غربی 
ضدداعش در آن 
حضور داشتند 
بیشترین بازتاب 
را در رسانه های 
بین المللی داشت
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رفته بود بین 
نیروهای برای 

سخنرانی کردن 
و تحلیل مواضع 

منطقه. وسط کار 
گفته به او کاغذ و 

خودکار برسانند. 
بعدش هم گفت 

طالبان شهادت 
ثبت نام کنند. نفر 

اول لیست هم 
اسم خودش را 

 نوشته بود: 
1- قاسم سلیمانی!

پیشــتر از اهمیــت اســتراتژیک تنــف خواندیــد؛ شــاهراهی کــه عــراق، ســوریه و اردن را بــه هــم متصــل می کنــد. 
ایــن مثلــث مــرزی در ســال 2016 تحــت تســلط آمریــکا درآمــد و پــس از احــداث پایــگاه نظامــی، عمــال مانــع 
، اســتانی در شــرق  ، دیرالــزور پشــتیبانی جبهــه مقاومــت از دولــت ســوریه شــد امــا 500 کیلومتــر آن طرف تــر
ع حکایــت  ســوریه بــا االنبــار عــراق نیــز پیونــدی زمینــی برقــرار کــرده اســت در شــهری بــه نــام بوکمــال و ایــن شــرو

ماســت... 
بــه گــزارش العالــم، ســومین ســالگرد آزادســازی شــهر بوکمــال در 20 نوامبــر 2020 در حالــی برگــزار می شــود 
کــه تصویــر شــهید قاســم ســلیمانی در میــدان النصــر نقــش بســته اســت. از همــان نقطــه ای کــه پــس از 
پاکســازی شــهر از عناصــر داعــش و نصــب پرچم هــای مقاومــت بــر فــراز ســاختمان های نیمه ویــران، پایــان 
ســیطره داعــش اعــالم می شــود. بــه گفتــه محمــد الحســینی، آزادســازی بوکمــال تاثیــری اســتراتژیک بــرای 
جبهــه مقاومــت داشــت چــرا کــه جنگــی تمام عیــار علیــه پــروژه آمریکایی-تکفیــری عــراق و ســوریه به شــمار 
می رفــت. اهمیــت ایــن پیــروزی در ایــن اســت کــه مانــع از آن شــد تــا آمریــکا بتوانــد نیرویــی جایگزیــن بــرای 
داعــش در حــد  فاصــل عــراق و ســوریه باشــد؛ چیــزی کــه ســال ها برایــش تــالش نظامــی و تســهیالتی کــرده بــود. 
، بوکمــال چــه ارمغانــی بــرای ســوریه و عــراق  امــا چــرا بوکمــال اینقــدر بــرای آمریــکا مهــم بــود؟ یــا از جنبــه ای دیگــر

و از طرفــی جبهــه مقاومــت داشــت کــه آمریــکا بــه هیــچ قیمتــی حاضــر بــه واگــذاری ایــن محــور نبــود؟ 
بــه بهانــه پاســخ بــه ایــن ســواالت گشــتی بزنیــم در خبرگزاری هــای عرب زبــان وگــزارش آنهــا را از فتــح بوکمــال 
بخوانیــم تــا از کارزار نیروهــای مقاومــت بــا آخریــن ســنگر دفاعــی تروریســت های تکفیــری تصویــر روشــن تری 

ــیم.  ــته باش داش

جنگ روایت ها

گزارش رسانه های عرب زبان از عملیات ابوکمال چه روایتی دارند

اعتراف به قدرت مقاومت

فائزه آشتیانی
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شب عید نوروز 98 
تنهای تنها در گلزار 
شهدای کرمان 
نشسته بود و گریه 
می کرد. محافظان 
عقب بودند. یکی 
از دوستانش رفته 
بود جلو. به او گفته 
بود این گلزار هزار 
و 11 شهید دارد؛ 
گفت دعا کنید من 
هزار و دوازدهمین 
نفرش باشم.

    العربیه - عربستان سعودی
خبرگــزاری العربیــه یــک روز پــس از آزادســازی شــهر 
آغــاز  این طــور  را  خــود  گــزارش   ،2017 نوامبــر   21 در 
می کنــد: »دیــروز یکشــنبه در پــی حمــالت نیروهــای 
ســوری و متحدانــش از ســپاه پاســداران و نیروهــای 
ــرل داعــش  ــال از کنت ــهر بوکم ــیعه، ش ــبه نظامی ش ش
ج شــد.« و در ادامــه می نویســد: »در همیــن راســتا  خــار
ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده  ســلیمانی،  قاســم 
پاســداران ایــران کــه در لیســت گروه هــای تروریســتی 
علــی  آیــت ا...  بــه  پیامــی  در  دارد،  قــرار  بین المللــی 
اتمــام  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  رهبــر  خامنــه ای، 
)داعــش(  پایــان  را  بوکمــال  آزادســازی  عملیــات 
توصیــف کــرده، آن را دســتاورد »رهبــری حکیمانــه« 
)آیت ا...(خامنــه ای و »جبهــه مقاومــت« متشــکل از 
ارتــش ســوریه و گروه هــای نظامــی مردمــی در عــراق و 
ســوریه و »مدافعیــن حــرم« از دیگــر کشــورها نســبت 

داد.«
    الجزیره - قطر

الجزیــره اولیــن گــزارش خــود را در پوشــش خبــری فتح 
بوکمــال در قالــب باز نشــر محتــوای نشــریه فرانســوی 
فیــگارو در تاریــخ 27 نوامبــر منتشــر می کنــد: »اخــراج 
دوره  ســوریه  بوکمــال  شــهر  از  داعــش  عوامــل 
بــرای  ایــران،  آن  کــه در  را نشــان می دهــد  جدیــدی 
اولین بــار بعــد از انقــالب 1979 یــک راهــروی زمینــی 
پیوســته را افتتــاح کــرد کــه تهــران ، بغــداد ، دمشــق 
آن  بــه  ایــن  می کنــد.  متصــل  به هــم  را  بیــروت  و 
ج مالبرینــو  معناســت کــه براســاس گزارشــی از جــور
در روزنامــه فیــگارو ، عملیــات بوکمــال کــه در اواخــر 
بــا بازســازی نیروهــای دولــت ســوریه تحــت  ســال 
لبنــان  حــزب ا...  و  ایــران  پاســداران  ســپاه  حمایــت 
و عــراق بــه اوج خــود رســید، پیامدهایــی را خواهــد 
داشــت. ایــن نیروهــا بــا تســلط بــر نیروهــای تحــت 
حمایــت آمریــکا، توانســتند کنتــرل خــود را بــر ایــن 
شــهر گســترش دهند، در حالــی کــه نیروهــای تکفیری 
بــه صحــرای االنبــار عــراق گریختنــد. بــه ایــن ترتیــب 

آخریــن قســمت »هــالل شــیعی« را کــه شــاه عبــدا...، 
پادشــاه اردن در ســال 2004 نســبت به آن هشــدار داده 
بــود، بــه پایــان بردنــد. بــه گفتــه نویســنده، ایــن خشــم 
پادشــاهی عربســتان ســعودی را افزایــش می دهــد. 
قابــل ذکــر اســت کــه دســت بــاال در ایــن جنــگ تاکنــون 
بــرای ایــران بــوده، زیــرا اثبــات شــده اســت کــه رویکــرد 
آن در برخــورد بــا ایــن حــوادث موثرتــر اســت. از جملــه 
نیــروی قابــل بــرای ایــران، حــزب ا... لبنــان اســت کــه 
ــرائیل  ــغال اس ــیدن اش ــش کش ــه چال ــرای ب ــل ب در اص
تأســیس شــده بــود و نیروهــای بســیج مردمــی در 
عــراق کــه مهم تریــن مولفه هــای آنهــا کتائــب بــدر ، 
کتائــب حــزب ا... عــراق و عصائــب الحــق هســتند و 
مســتقیما بــا نیــروی قــدس تحــت فرماندهــی قاســم 

ارتباطنــد.« ســلیمانی در 
خبرگــزاری  همیــن  در  دیگــری  گــزارش  در  بعدتــر 
تمــام  بر خــالف  و  اولین بــار  بــرای   « اســت:  آمــده 
کــه  ســوریه  مناطــق  در  ویران کننــده  عملیات هــای 
غیرنظامیــان  و  شــبه نظامیان  همــه  آن  براســاس 
بــه مناطــق شــمالی ســوریه منتقــل شــدند، دولــت 
ســوریه پــس از تســلط بــر آخریــن ســنگرهای دولــت 
پایتخــت  جنــوب  در  )داعــش(  اســالمی  خالفــت 
االســود( الحاجــر  و  یرمــوک  )اردوگاه   دمشــق 
صحــرای  ســمت  بــه  تکفیــری  نیروهــای  اخــراج  بــه 
 ســوریه و به طــور مشــخص بــه حومــه اســتان الســویدا 

اقدام کرد.«
    رای الیوم- نشریه مستقر در لندن

خبرگــزاری رای الیــوم در تاریــخ 19 نوامبــر در گزارشــی 
می نویســد: »بــه نقــل از منابــع ارتــش آزاد، »جیــش 
ــامل  ــه ش ــی را ک ــد، جناح ــوریه می جنگ ــه در س ــر« ک الح
حــدود 200 جنگجــو اســت در منطقــه ای در نزدیکــی 
گــذرگاه تنــف  کــه تحــت کنتــرل ائتــالف بین المللــی 
اســت. ســایت های  کــرده  ج  از خدمــت خــار اســت 
نقــل  بــه  ســوریه  مســلح  گروه هــای  بــه  متعلــق 
ابو االهیــر  »فصیــل«  گــروه  نظامــی  ســخنگوی  از 
الخابــوری اعــالم کــرد کــه ایــن گــروه 180 عضــو خــود را 
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سه سال قبل از 
شهادت نوشته 

بود: همه عزیزانم 
را از دست داده ام 

و عزادار ابدی آن ها 
هستم، لحظه ای 
نمی توانم بدون 

آن ها شاد باشم. 
هر وقت خواستم 

زندگی کنم و آرامش 
داشته باشم، یک 

صف طوالنی از 
دوستان شهیدم 

که همراهم بودند، 
مثل پروانه دورم 

می چرخیدند و جلو 
چشمم هستند.

پــس از دادن مبلــغ 2000 دالر به هــر یــک از اعضــا آزاد 
اســت.« کــرده 

شــد.  تأســیس  آمریــکا  حمایــت  بــا  فصیــل  گــروه 
ایــاالت متحــده بــرای مقابلــه بــا نیروهــای ســوریه در 
منطقــه بوکمــال پایــگاه آمــوزش نظامــی ویــژه ای را 
بــرای آن ایجــاد کــرد امــا موفقیــت ارتــش ســوریه در 
ــن  ــا ای ــه آمریکایی ه ــد ک ــث ش ــهر باع ــری ش باز پس گی

جنــاح را برکنــار و از حمایــت آن صرف نظــر کننــد.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: »بنــا بــه گفتــه 
از  آمریکایــی، واشــنگتن پیــش  یــک منبــع نظامــی 
ایــن اعــالم کــرده بــود کــه در حــال آماده ســازی بــرای 
بســتن پایــگاه نظامــی خــود در شــهر تنــف اســت و بــه 
گــزارش اســپوتنیک، منبــع نظامــی تأییــد کــرد کــه آنهــا 
آمــاده تخلیــه پایــگاه تنــف و تحویــل آن بــه مخالفــان 
یــا دولــت هســتند؛ بــا وجــود ایــن، وی از اعــالم طرفــی را 
ــا بیــان تاریــخ  کــه پایــگاه بــه او تحویــل داده می شــود ی

آن امتنــاع ورزیــد.«
واکنــش آمریــکا در 19 نوامبــر یعنــی درســت یــک روز 
قبــل از اعالم رســمی آزادســازی بوکمــال و پایان تســلط 
داعــش بــر منطقــه را مقایســه کنیــد بــا گــزارش دیگــری 
کــه شــش مــاه قبــل یعنــی 18 مــی در همیــن خبرگــزاری 
آماده بــاش  اعــالم  از  »پــس  اســت:  شــده  منتشــر 

نیروهــای ســوری به دلیــل افزایــش نیروهــای نظامــی 
آمریکایــی، گــروه نظامــی آمریکایــی- انگلیســی از مــرز 
ســوریه و اردن از طریــق شــهر تنــف واقــع در اســتان 
بــه ســمت  کــه  کــرد و واضــح اســت  حمــص عبــور 
منطقــه حمیمــه کــه در 90 کیلومتــری شــرق تدمــر و 
تقریبــا نزدیــک شــهر دیرالــزور واقــع شــده اســت، 
حرکــت کــرد. همچنیــن در فاصلــه کمــی از ایــن مــکان 
شــهر بوکمــال قــرار دارد کــه به دلیــل هم جــواری بــا مــرز 
عــراق از نظــر اســتراتژیک بــرای ایــاالت متحــده مهــم 

اســت.«
    اسکای نیوز العربیه - امارات متحده عربی

این طور  را  بوکمال  عملیات  اسکای نیوز  نوامبر،   19
توصیف مــی کــنــد: »ارتـــش ســوریــه هفته گذشته از 
مــرمــت کــل شــهــر خــبــر داد امـــا جبهه تکفیری یک 
ضد حمله را آغــاز کــرد و کنترل آن را دوبـــاره به دست 
آورد. در ســال 2014، داعــش حمله گسترده ای را آغاز 
کــرد و طــی آن تقریبا یــک ســوم عـــراق و حـــدود نیمی 
از خــاک ســوریــه را تصرف کـــرد. امــا ایــن گـــروه بیشتر 
داد.  دســـت  از  را  خـــود  تحت کنترل  ســرزمــیــن هــای 
نیروهای عراقی و سوری در دو طرف مرز در تالشند تا 
عرصه را بر داعش در آخرین میدان خود در صحرای 
دره فــرات که از دیــرالــزور تا راوه امتداد دارد، تنگ تر 

قدرت نیروهای 
مقاومت به 

اندازه ای بود  که 
رسانه های عرب زبان 
نتوانستند از کنار آن 

بی تفاوت بگذرند
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کــنــنــد.« ایـــن شبکه خــبــری ضــمــن انــتــشــار گــزارشــی 
تــصــویــری از وضــعــیــت شــهــر پــس از آزادســــــازی در 
ــده را ایــن طــور تکمیل  ــر ش 24 نــوامــبــر، اطــالعــات ذک
دربــاره  حشد الشعبی  نیروهای  از  »منابعی   می کند: 
»فــرار عناصر داعش از مقر خود به عمق بیابان های 
موصل، صالح الدین و االنبار در پی پیشرفت سریع 
نیروهای پشتیبانی شده توسط نیروی هوایی ارتش 

عراق« خبر دادند. 
عملیــات  آخریــن  عراقــی  نیروهــای  پنجشــنبه  روز 
نظامــی خــود را در صحــرای غربــی، کــه در امتــداد مــرزی 
بــا ســوریه قــرار دارد بــرای تعقیــب باقــی مانــده داعــش 
آغــاز کردنــد. ســه ســال پــس از آن کــه داعــش کنتــرل 
یک ســوم خــاک ایــن کشــور را به دســت گرفــت و آن 
را »خالفــت« اعــالم کــرد؛ خالفتــی کــه در واقــع حــاال بــه 

پایــان رســیده اســت.
انتظــار  و  اســت  عملیــات  آخریــن  عملیــات،  ایــن 
شکســت   ، نخســت وزیر العبــادی،  حیــدر  مــی رود 
نهایــی ایــن ســازمان افراطــی را در عــراق اعــالم کنــد. 
ایــاالت متحــده در  رهبــری  بــه  ائتــالف بین المللــی 
گزارش هــای روزانــه خــود اظهــار کــرد کــه بــا شــروع 
عملیــات نظامــی در صحــرا، هیــچ حملــه هوایــی از روز 

نــداده اســت.« پنجشــنبه انجــام 
محمــد  حرف هــای  و  برگردیــد  دیگــر  یک بــار  حــاال 
را مجــدد بخوانیــد: »آزادســازی بوکمــال  الحســینی 
تاثیــری اســتراتژیک بــرای جبهــه مقاومــت داشــت، 
آمریکایــی-  پــروژه  کــه جنگــی تمام عیــار علیــه  چــرا 
تکفیــری عــراق و ســوریه به شــمار می رفــت.« تاثیــری 
کــه حتــی پربازدیدتریــن رســانه های عربــی- اســرائیلی 
را وادار بــه اعتــراف کــرده اســت؛ گرچــه بعضــا همــراه 
بــا شــیطنت. هــر چــه باشــد خلع ســالح مقابــل تــوان 
نظامــی و دفاعــی متحــدان دفاعــی غــرب آســیا چیــزی 
نیســت کــه بشــود به ســادگی از مقابلــش گذشــت. 
آزادســازی شــهر، خبرنــگار  کــه در بحبوحــه  آن قــدر 
گــزارش اختصاصــی ضبــط کنــد و  بی بی ســی عربــی 
عنوانــش را »تقریــر حصــری مــن مدینــه البوکمــال اخــر 
ــه فــی ســوریا و العــراق« بگــذارد.  معاقــل تنظیــم الدول
»گزارشــی اختصاصــی از شــهر بوکمــال آخریــن پایــگاه 
دولــت خالفــت اســالمی در ســوریه و عــراق«. نزدیــک 
هفــت دقیقــه گــزارش بگیرد تــا چنــد ثانیــه آخــر بگوید: 
راه  ایجــاد  امــا  اســت  نزدیــک  گرچــه  پایــان داعــش 
زمینــی کــه از ایــران بــه لبنــان امتــداد دارد، خطــر جنــگ 
دیگــری را گوشــزد می کنــد، خطــر اتحــاد گروه هایــی کــه 

توانســتند موجــب شکســت داعــش شــوند! 
»ان تحریــر منطقــه البوکمــال اخــر معقــل لتواجــد 
مــن  الحکیمــه  القیــاده  تلــک  بفضــل  هــو  داعــش 
قبــل الحــاج قاســم ســلیمانی« ایــن نقــل قــول یکــی از 

اوســت.  ســربازان 
شــنیدنش آدم را پــرت می کنــد وســط جــاده نجــف-
کربــال، آنجــا کــه دخترک هــا و پســربچه های کوچــک 
جلــو  زوار  بــه  خوشــامدگویی  بــرای  موکــب داران 
می آینــد و می پرســند: »ایرانــی؟« و منتظــر می ماننــد تــا 
بــا اشــاره ســر و لبخنــد بــه آنهــا بگویــی کــه نعــم، ایرانــی! 
و او دســتش را بــه هــم گــره کنــد، دو انگشــتش را بــه 
نشــانه پیــروزی جلویــت نگهــدارد و بگویــد: »قاســم 
کــه حــس غــرور و  آن لحظه هاســت  از  ســلیمانی«. 
افتخــار مثــل خــون تــازه، درون رگ هایــت مــی دود...

حضور سردار 
قاسم سلیمانی در 
عملیات آزادسازی 
بوکمال در بعضی 
از رسانه های عربی 
تبدیل به سوژه 
جذاب شد ه بود
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یکی از عالمان 
فرزانه، چند روز 

قبل از شهادت 
حاج قاسم در 

دیداری که سردار 
با او داشت به او 

گفته بود بیش از 
70 سال است برای 

مکتب اهل بیت 
نوشته ام و تحقیق 
کرده ام. همه اینها 

فدای 5 دقیقه 
قاسم سلیمانی و 
مناجات او حضور 

در محضر خدا 
و خدمتی که به 

مردم کرد.

گزارش جام جم درباره وضعیت کنونی داعش

پیش بینی حاج قاسم درباره آینده داعش درست  از آب در آمد

داعش کجاست؟

زهرا بزرگ زاده

حــاال و بعــد از تمــام شــدن عمــر حکومــت داری داعــش ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه داعــش کجاســت و چــه خواهد کــرد. 
اجمــاال امــا بدانیــد نکتــه ای کــه در مصاحبــه ســر دار غالم پــور بــه نقــل از حــاج قاســم ذکــر شــده بــود درســت از آب در آمــده 
اســت. ایــن گــزارش را بخوانیــد تــا متوجــه شــوید کــه غــده ســرطانی داعــش دارد بــه تدریــج در شــمال افریقــا پــا می گیــرد. 

همــان نکتــه ای کــه فرمانــده شــهید نیــروی قــدس چنــد ســال قبــل پیش بینــی کــرده بــود. 
 ســال 1384 در منطقــه ای بــه نــام بعقوبــه عــراق جایــی در مرکــز ایــن کشــور گروهــی بــه رهبــری ابوعمــر بغــدادی اعــالم 
موجودیــت کــرد. در ســال 1389 ابوبکــر بغــدادی جــای او را گرفــت. نــام او بــرای مــا آشــناتر اســت. او از مجاهدیــن 
ســلفی گروه القاعــده بــود کــه بــه رهبــری داعــش در آمــد. آنهــا نــام داعــش را کــه ســر واژه هــای دولــت االســالمیه عراق 
و شــام بــود ســال 1391 روی خــود گذاشــتند و یــک ســال بعــد از آن ادعــای خالفــت بــر کل جهــان اســالم کردنــد. پــس 
از آن وارد کشــور ســوریه شــدند و شــهر رقــه را تصــرف کردنــد.  گوشــی همراهتــان را روشــن و صفحــه گــوگل مــپ را بــاز 
کنیــد. از هر جــای ایــران کــه هســتید بــا دو انگشــت صفحــه را جابه جا کــرده و بــه عــراق بیاید، ســپس مــرز غربــی عراق 
را بــا ســوریه پیــدا کنیــد. اگــر کمــی وارد ســوریه شــوید، حتمــا رقــه را خواهیــد دیــد. ایــن شــهر ســاحلی کــه کنــار فــرات 
قــرار گرفتــه اســت در ســال 1392 مــورد حملــه داعــش قــرار گرفــت و بــه پایتخــت این گــروه تبدیــل شــد. از تلفــات این 
حملــه می تــوان بــه گورهــای دســته جمعی ای اشــاره کــرد کــه 5218 جســد از آنها کشــف شــده. داعش تــا تیرمــاه 1396 
ــا  ــد و ت ــن ش ــش وارد المیادی ــس از آن داع ــت. پ ــور داش ــه حض ــد در رق ــوریه آن را آزاد کردن ــرات س ــای دموک ــه نیروه ک
مهرمــاه همــان ســال در آن شــهر بــود. اوایــل آبــان بــه بوکمــال رفــت و ســپس از بوکمــال هــم رانــده شــد و آذر تــا دی 
را در هجیــن ســپری کــرد.  در ایــن اثنــا داعــش در عــراق نیــز حضــور داشــت. همزمــان بــا تصــرف شــهر رقــه در ســوریه، 
رمــادی و فلوجــه را کــه مهم ترین شــهرهای اســتان االنبار عــراق بودنــد، تصــرف کردند. آنهــا دوشــنبه 19 خرداد ســال 

1393 موصــل را به دســت گرفتنــد و دو روز بعــد یعنــی چهارشــنبه نیــز شــهر تکریــت را اشــغال کردنــد.
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ارادتش به آیت اهلل 
خامنه ای زبانزد 
بود. به یکی از 
دوستانش گفته 
بود من هیچ کس 
را با آقا معامله 
نمی کنم. من از آقا 
چیزهایی دیده ام 
که نمی توانم 
پشت سر ایشان 
حرکت نکنم.

در ســویه وضــع تــا بــه آن جــا پیــش رفــت کــه مســعود 
بارزانــی، رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق در مــورد آن 
می گویــد: » بخــش عمــده جزیــره یعنــی کل اســتان 
کــرد.  از اســتان های حســکه ســقوط  رقــه و بخشــی 
همــه   ، دیر الــزور المیادیــن،  صالحیــه،  بوکمــال، 
ــی  ــتان های جنوب ــادی از اس ــرقی، بخــش زی ــای ش مرزه
اســتان های  از  عمــده ای  بخــش  و  کــرده  ســقوط 
در  حلــب  بــود،  کــرده  ســقوط  و...  حمــاه  و  حمــص 
محاصــره بــود و کل مناطــق اطرافــش ســقوط کــرده 
بــود، دور تــا دور ادلــب همــه ســقوط کــرده بــود، غوطــه 
تیــر غناســه ها  بــود و  کــرده  شــرقی و غربــی ســقوط 
بــه گنبــد ســیده زینــب )ســالم ا... علیهــا( می رســید. 
بخــش اعظــم جغرافیــای ســوریه ســقوط کــرده بــود. 
ــیده  ــل رس ــای اربی ــه دروازه ه ــش ب ــد داع ــه می دانن هم
کــه شــهر بــه زودی اشــغال  آن می رفــت  بــود و بیــم 
آمریکایی هــا،  شــود. مــن پــس از حملــه داعــش بــا 
حتــی  و  فرانســوی ها  انگلیســی ها،  ترک هــا، 
عربســتانی ها تمــاس گرفتــم و آنهــا در جــواب گفتنــد 
فعــال هیــچ کمکــی نمی تواننــد بکننــد. فــورا بــا مقامــات 
ایرانــی تمــاس گرفتــم و صریحــا گفتــم کــه شــهر در 
حــال ســقوط اســت و اگــر نمی توانیــد کاری بکنیــد مــا 
شــهر را تخلیــه می کنیــم. مقامــات ایــران فــورا شــماره 
ســردار ســلیمانی را بــه مــن دادنــد و گفتنــد حــاج قاســم 
نماینــده تام االختیــار مــا در امــور مبــارزه بــا داعــش 
اســت. فــوری بــا حــاج قاســم تمــاس گرفتــم و اوضــاع را 
ح دادم. حــاج قاســم بــه مــن گفــت: مــن فردا  دقیــق شــر
صبــح بعــد از نمــاز صبــح، اربیــل هســتم.« امــا به تدریــج 
ورق بــه نفــع ســوریه و عــراق و باقــی کشــورهای منطقــه 
برگشــت. در عــراق ســال 1393 پــس از ســقوط موصــل، 
آیــت ا... سیســتانی  بــا فتــوای  بســیج مردمــی عــراق 
تشــکیل شــد. آنهــا در چهــار منطقــه از اســتان دیالــی 
عــراق عملیــات انجــام دادنــد. ابو مهــدی مهنــدس، 
معــاون حشد الشــعبی بــود. در 25 مهــر 1395 گروهــی 
متشــکل از نیروهــای دولــت عــراق، حشد الشــعبی و 
هم پیمانانشــان، عملیاتــی را علیــه داعــش در موصــل 

اجــرا کردنــد و در یکــم اســفند ســال 1395 نخســت وزیر 
عــراق آزادســازی موصــل را بــه صــورت رســمی اعــالم 
در  ســوریه  رقــه  در  بزرگــی  نبــرد  نیــز  هم زمــان  کــرد. 
را  رقــه  ســوریه،  دموکراتیــک  نیروهــای  بــود.  جریــان 
در ســال 1396 آزاد کردنــد. ســوریه در چهــار محــور بــا 
داعــش درگیــر بــود. از ایــن محورهــا ابتــدا دیرالــزور آزاد 
شــد، ســپس آزادســازی المیادیــن، هــدف عملیات هــا 
شــد و پــس از آن نیرو هــا بــه ســمت بوکمــال پیشــروی 
نیروهــای  پیشــروی  بــا  داعــش  نیروهــای  کردنــد. 
مــرز  ســمت  بــه  بیشــتر  هم پیمانانشــان  و  ســوریه 
عــراق عقب نشــینی می کردنــد. در نهایــت فرماندهــی 
کل ارتــش ســوریه پنجشــنبه 18 آبــان ســال 1396 در 
آزاد ســازی بوکمــال را اعــالم کــرد.  داعــش  بیانیــه ای 
گروهــی اســت کــه در ابتــدا بــا ادعــای خالفــت بــر جهــان 
اســالم ایجــاد شــد. طبــق تحلیــل اندیشــکده راهبــردی 
تبییــن، داعــش بــرای اســتقرار دولــت اســالمی آن گونــه 
کــه مدعــی آن اســت بایــد ســرزمین داشــته باشــد زیــرا 
عنصــر ســرزمین یکــی از مولفه هــای برپایــی دولــت 
اســالمی اســت. در همیــن راســتا می تــوان آینده هــای 
داعــش  شــد.  متصــور  گــروه  ایــن  بــرای  را  متفاوتــی 
می توانــد مثــل القاعــده بــدون ســرزمین بــه فعالیــت 
فضــای  طریــق  از  نیروگیــری  بــا  می توانــد  یــا  بپــردازد 
مجــازی و گروه هــای تکفیــری متفرقــه در کشــورهای 
مختلــف جهــان، پــس از مدتــی دوبــاره ســرزمین هایی 
را تصــرف کنــد و حکومــت تشــکیل دهــد. در ادامــه بــه 
وضعیــت داعــش پــس از شکســت در عــراق و ســوریه 

مــی پردازیــم.
    آفریقا

تقریبــا همــان زمــان کــه داعــش در عــراق و ســوریه در 
دیگــری  تروریســتی  گروه هــای  بــود،  فعالیــت   حــال 
از مناطــق مختلــف جهــان نیــز بــه آن پیوســتند کــه از 
در  بیت المقــدس  انصــار  گــروه  بــه  می تــوان  جملــه 
صحــرای ســینای مصــر اشــاره کــرد کــه در ســال 1393 
والیــت ســینای حکومــت اســالمی را در مصــر تشــکیل 
بوکو حــرام در  گــروه  بعــد  یــک ســال  داد. همچنیــن 
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هر لحظه فرصت 
می کرد، به خانواده 

شهدا سر می زد. 
سال های آخر 
می گفت دیگر 

توان دیدن 
فرزندان شهدا را 

ندارم.

لودگی داعش   آ
حاال آرام آرام در حال 

سرایت به شمال 
آفریقاست

کشــورهای غــرب آفریقــا به ویــژه نیجریــه بــه داعــش  
پیوســت و والیــت غــرب آفریقــای حکومــت اســالمی 
بــرای گرفتــن  کــرد. لیبــی نیــز گزینــه خوبــی  را ایجــاد 
ســرزمین اســت. پــس از مــرگ قذافــی در ســال 1390، 
لیبــی نــاآرام اســت و کشــورهایی کــه در حــال تغییــر 
قــدرت یــا بی ثباتــی باشــند بهشــت داعــش هســتند! 
در ســال 1393 بغــدادی ایجــاد ســه شــاخه را در لیبــی 
اعــالم کــرد: برقــه در شــرق، فــزان در صحــرای جنــوب 
لیبــی  در  داعــش  حمــالت  غــرب.  در  طرابلــس  و 
حملــه  و  پراکنــده  تروریســتی  عملیــات  صــورت  بــه 
حضــور  می شــد.  انجــام  ورنــه  شــهر  بــه  گســترده تر 
هــم  علنی تــر  به صــورت  بعضــا  کشــور  ایــن  در  آنهــا 
بــود تــا جایــی کــه مــردم لیبــی در بعضــی شــهر ک ها 
گــزارش داده بودنــد پرســه زدن نیروهــای داعــش را 
اطــراف خانه هایشــان دیــده بودنــد! در قــاره آفریقــا، 
کشــور تونــس هــم شــاهد انتحاری هایــی از داعــش 
بــوده و بــا این کــه گروه هــای تنــدرو در آن کــم اســت 
امــا عملیات هــای انتحــاری تابعیت هــای غیر تونســی 
مهم تریــن  اســت.  شــده  انجــام  آن  در  زیــادی 
گــروه  تشــکیالت تحــت بیعــت داعــش در تونــس، 
جند الخلیفــه اســت.  ایــن گــروه کــه در اســتان قصریــن 
مســتقیما بــا شــاخه جند الخلیفــه -گــروه تروریســتی 
انتشــار  بــا  اســت،  ارتبــاط  در  الجزایــر  در  داعــش- 
ویدئویــی مدعــی شــده کــه در ایــن کشــور نیــز جنــگ بــه 
راه خواهــد انداخــت و مــردم ایــن کشــور را بــه کشــت 
خبــری  شــبکه   1394 ســال  کــرد.  تهدیــد  کشــتار  و 
»المیادیــن«، کــه ایــن ویدئــو را منتشــر کــرده، اعــالم 
کــرد کــه داعــش همچنیــن مدعــی شــده گروه هــای 
گــروه  ایــن  بــا  الجزایــر   » »صحــار و  »ســکیکده« 
تروریســتی بیعــت کرده انــد. در نتیجــه یکــی از مقاصــد 
داعــش می توانــد آفریقــا باشــد. تاکنــون رد پــای آنهــا در 
، مالــی، تونــس  ، نیجــر ، لیبــی، الجزایــر کشــور های مصــر

و نیجریــه دیــده شــده اســت.
    افغانستان

نیــز دولــت ضعیــف  و  افغانســتان  ج در  مــر ج و  هــر

مهیــا  داعــش  حضــور  بــرای  را  فضــا  کشــور  ایــن  در 
روســی،  رســانه های  برخــی  آمــار  بنابــر  کــرده  اســت. 
افغانســتان  در  داعشــی  جنگجــوی  10هــزار  حــدود 
بــه  کرده انــد  اعــالم  رســانه ها  ایــن  یافته انــد.  حضور 
ســوریه،  و  عــراق  در  داعــش  شــدن  محــدود  علــت 
افغانســتان  بــه  داعــش  تروریســتی  گــروه  اعضــای 
شــیعیان  خبرگــزاری  از  گزارشــی  در  کرده انــد.  فــرار 
طالبــان  و  داعــش  رابطــه  مــورد  در  افغانســتان 
این طــور آمــده اســت: »داعــش پدیــده ای اســت کــه 
در عــراق متولــد شــد و در ســوریه بــه بلــوغ زودرس 
رســید و هم اکنــون بــا توجــه بــه تضعیــف موقعیــت 
آن در ســوریه و عــراق به دنبــال پایگاه هایــی در دیگــر 
دارای  کشــورهای  و  اســت  اســالم  جهــان  مناطــق 
آنهــا  بــرای  مناســبی  مقصــد  ضعیــف،  دولت هــای 
به شــمار می آیــد. کشــورهایی نظیــر افغانســتان، لیبــی 
ــاب  ــوان به حس ــورها می ت ــن کش ــره ای ــودان را از زم و س
آورد. در ایــن میــان بــا توجــه بــه تجربــه حضــور القاعــده 
کشــور  ایــن  افغانســتان،  در  عــرب  جنگجویــان  و 
ظرفیــت بالقــوه ای بــرای مرکزیــت فعالیت هــای ایــن 
گــروه در مناطــق شــرقی خالفــت خودخوانده شــان - و 
ــان  ــت خراس ــد: والی ــا می کن ــه داعــش ادع ــق آنچ ــر طب ب
- را دارد. امــا در مــورد افغانســتان نکاتــی وجــود دارد 
کــه داعــش نمی توانــد در افغانســتان ماننــد عــراق 
و ســوریه جــوالن دهــد. مــا در مــورد افغانســتان نــام 
گــروه جنگجــوی دیگــری را نیــز شــنیده ایم؛ طالبــان. 
عقایــد  کــه  اســت  شــبه نظامی  گــروه  یــک  طالبــان 
طالبــان  و  داعــش  دارد.  دیو بنــدی  و  بنیادگرایانــه 
اشــتراکاتی در عقایــد خــود دارنــد امــا طالبــان بیشــتر 
روی تفــاوت عقایــد دســت گذاشــتند و در مناطقــی از 
، فــراه و جوزجــان  ، باغــوز افغانســتان ماننــد ننگرهــار
آنهــا  بــا داعــش پرداختنــد و از پیشــروی  بــه جنــگ 
گــروه  داعــش  طالبــان،  نظــر  »از  کردنــد.  جلوگیــری 
متمــردی اســت کــه از اطاعــت امیرالمومنیــن ســر بــاز 
زده و از ســوی دیگــر از دیــد داعــش، طالبــان گروهــی 
اســت کــه بــا خلیفــه بغــدادی بیعــت نکــرده و بــر طبــق 
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وصیت کرده بود 
روی سنگ قبرش 
هیچ عنوان و 
جایگاه و مقامی 
ذکر نشود به جز 
یک عبارت: سرباز 
قاسم سلیمانی!

یــک قانــون هرکــه بــا خلیفــه بیعــت نکنــد دشــمن 
قلمــداد می شــود. ایــن امــر در نامــه پراکنی هــای میــان 
عنــوان  بــه  اســت؛  مشــهود  نیــز  داعــش  و  طالبــان 
بغــدادی هشــدار  بــه  نامــه خــود  در  نمونــه طالبــان 
دادنــد کــه پــای داعــش را بــه افغانســتان بــاز نکنــد 
و اال مســؤولیت عواقــب آن بر عهــده او خواهــد بــود 
بــا  و از ســوی دیگــر شــاخه داعــش در افغانســتان 
انتشــار نامــه ای بــه چهــار زبــان ایــن ادعــا را کــرده کــه 
تمــام نیروهــای مجاهــد بایــد تحــت یــک پرچــم و یــک 
فرمانــده جمــع شــوند و وجــود نیــروی طالبــان ضــروری 

» . نیســت
    دیگر کشورها

پاکســتان،  فیلیپیــن،  نظیــر  کشــورهایی  در  داعــش 
داشــته  فعالیت هایــی  نیــز  و ...  اندونــزی  تونــس، 
اســت. امــا آن فعالیت هــا یــا بــه گســتردگی فعالیــت 
مــورد  بــاال  در  مســتقل  به طــور  کــه  کشــورهایی  در 
بررســی قــرار گرفــت، نبــوده اســت یــا این کــه داعــش 
امــا  اســت  کــرده  ســرمایه گذاری  وســیع  صــورت  بــه 
دولــت آن کشــور توانســته داعــش را ســرکوب کنــد. 
بــه عنــوان نمونــه داعــش در فیلیپیــن توانســت شــهر 
ــه کنتــرل خــود درآورد امــا نیروهــای امنیتــی  مــاراوی را ب
ایــن کشــور داعــش را ســرکوب کردنــد و شــهر را پــس 

. فتنــد گر
    عراق و سوریه

برخــی از تحلیلگــران معتقدنــد داعــش همچنــان در 
وســط بعضــی از بیابان هــای ســوریه و برخــی ارتفاعــات 
عــراق حضــور دارد. ایــن گــروه قابلیــت تطابــق زیــادی 
بــا شــرایط بیابانــی دارد و در ایــن مناطــق و بــه آســانی 
قابل رهگیــری نیســت. همچنیــن در برخــی گزارش هــا 
آمــده کــه داعــش در حــال نیروگیــری و بازســازی قــوا 
در عــراق اســت.  در ســاعات پایانــی پنجشــنبه شــب 
خبرگــزاری  گــزارش  بــه   ،)99 اردیبهشــت  )چهــارم 
ملــی عــراق )نینــا(، در عملیــات دفــع حملــه عناصــر 
تروریســتی داعــش بــه منطقــه ای امنیتــی در حومــه 
اســتان  در  بعقوبــه  شــرق  شــمال  در  »مقدادیــه« 

دیالــه عــراق، دو عضــو بســیج عشــایری بــه شــهادت 
رســیدند و یــک نفــر هــم زخمــی شــد. در عــراق میــان 
مناطــق  صالح الدیــن  و  دیالــه  کرکــوک،  اســتان های 
ناهمــواری وجــود دارد کــه بــه مثلــث مــرگ معــروف 
در  نیــز  پنجشنبه شــب  از  قبــل  هفتــه  چنــد  اســت. 
ــورت  ــای داعــش ص ــرف بقای ــی از ط ــه حمالت ــن منطق ای
گرفــت. نیروهــای حشد الشــعبی در مقابلــه بــا ایــن 
نینــوا  اســتان  کــه در جنوب غــرب  پراکنــده  حمــالت 
هــم ادامــه داشــت، نقــش پررنگــی داشــتند. فعالیــت 
هســته های پنهــان گــروه تروریســتی داعــش در عــراق 
در ماه هــای گذشــته بــه ســبب مشــکالت سیاســی 
ناشــی از تشــکیل دولــت جدیــد و همچنیــن بحــران 
کرونــا در ایــن کشــور شــدت یافتــه اســت. بســیاری از 
کارشناســان داخلــی و خارجــی و منابــع امنیتــی عــراق 
بــا هشــدار از احتمــال ظهــور دوبــاره داعــش در برخــی 
نینــوا،  )کرکــوک،  شــرقی  و  شــمالی  اســتان های  از 
( ایــن کشــور خبــر مــی  صالح الدیــن، دیالــه و االنبــار
ــا افــول  دهند.داعــش گروهــی بــود کــه فاصلــه ظهــور ت
آن حــدود 12 ســال طــول کشــید. حــدود 11کشــور را 
یــا  انتحــاری  عملیــات  درگیــر  مســتقیم  به صــورت 
جنــگ مســتقیم کــرد. میــزان خســارات و کشــته های 
ج اســت. مــدل  ایــن حمــالت از شــمارش دقیــق خــار
تهدیدهــا،  رســانه ها،  در  آن  اعــالم  و  اعدام کــردن 
اعضایــش،  مغــزی  شست وشــوی  و  انتحاری هــا 
همگــی باعــث شــده نــام داعــش بــا وحشــت همــراه 
باشــد. تفکــر داعــش تفکــر نوینــی در میــان تکفیری هــا 
نبــود و ماننــد بــذر ســمی ای در هرجایــی از جهــان قابــل 
رشــد اســت. هــر منطقــه ای از جهــان کــه عقایــدی از 
جنــس ســلفی گری و تکفیــر دیگــر مذاهــب اســالمی، 
تنــدروی و میــل بــه حــذف وجــود داشــته باشــد، بــذر 
آفریقــا و  اکنــون  پــرورش اســت.  داعــش نیــز قابــل 
تنــدروی  گروهک هــای  وجــود  به دلیــل  افغانســتان 
ســلفی محــل خوبــی بــرای ایجــاد دوبــاره داعــش اســت 
بازگشــت  بــرای  همچنــان  نیــز  ســوریه  و  عــراق  امــا 

هســتند. مســتعد  داعــش 
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داعـــــش 
 چگونه شکل گرفت
 راه دراز ابن تیمیه 

تا البغدادی

بررسی حضور استراتژیک 
ایران در نبرد با تکفیری ها

 ایران 
وارد می شود

 چرا بوکمال برای 
همه طرف ها مهم بود؟

دو  هزار کلمه 
بوکمال شناسی

روایت های دست اول از 
 عملیات آزادسازی بوکمال

 این صدای 
انقالب اسالمی است

داعــش تکفیــری  یــان  جر بــا  مقاومــت  جبهــه  نبــرد  پایــان  تــا  آغــاز  از   روایتــی 
بــه فرماندهــی حــاج قاســم ســلیمانی بــا تمرکــز بــر عملیــات آزادســازی بوکمــال

بر بلندای کمال

به یکی از دوستانش گفته بود: 
مشــغله  اینقــدر  خواســته ام  خــدا  از 
ــم.  ــم نکن ــاه ه ــر گن ــه فک ــزد ک ی ــرم بر س


