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* لطفاخودتان را  برای خوانندگان ما  
معرفی بفرمایید.

- سیدحمید حسینی رئیس اتحادیه رادیو و 
تلویزیون عراق هستم.

* خبرگزاری های عراق مثل »البراثا« و 
»نهرین نت« هم تحت پوشش شما هستند؟
- برخی از آنها که خبرگزاری های کل عراق 

نیستند، را در اتحادیه نمی پذیریم.
*  نزدیک ترین شخصیت  و یا نهادی که 

با آن همکاری دارید را ذکر کنید.
- ما به عنوان اتحادیه باید کل عراق را ببینیم. 
چون اعضای اتحادیه )عالوه بر شیعیان( شامل 
کرد ها و اهل ســنت هم می شوند. لذا باید کل 
عراق را ببینیم، تا بتوانیم همه را جذب کنیم و 
همــه زیر چتر یک اتحادیه کار بکنند. در عراق 
نهادی تحت عنوان »نقابه الصحافیین« )کانون 
روزنامه نگاران( از قبل وجود داشــت و هنوز هم 
دارد و این نهاد فقط مطبوعات را پوشش می دهد. 
ولــی ما اتحادیه را راه انداختیم و از روز اول که 
فعالیت خود را شروع کرد، دست نیروهای انقالبی 
بود و آنها فعالیت خود را با تأسی به اسالم اصیل 

و ناب محمدی)ص( شروع کرده اند.
*  با توجه به اینکه با رســانه آشــنا 
هســتید، احتماال می دانید که مخاطبان 
گفت وشــنودهای مقّطع و کوتاه را بیشتر 
می پســندند و مطالعه می کنند؛ در اینجا 
هم اگر ممکن اســت همین رویه را مالک 

قرار دهیم.
- موافق هستم.

*  در ارتباط با شرایط سیاسی و اجتماعی 
عراق در حال حاضر چه جمع بندی ای را به 

دست می دهید؟
- مردم عراق  در حال حاضربه دو چیز معتقد 
هستند و به آن تأسی می کنند؛ »مرجعیت«]نجف]  
و »والیت« ]آیت اهلل خامنه ای]. مردم می گویند 
که این دو بودند که عراق را نجات دادند. احزاب 
که متولی کارهای سیاســی هستند، عراق را به 
اینجا رساندند. آنها نتوانستند عراق را اداره کنند. 
آنهــا کل مردم این کشــور را جذب نکرده اند و 

نتوانسته اند جذب بکنند.
* همه فکر می کردند که بساط داعش 
خیلــی زودتر از اینهــا در عراق جمع و 
پرونده اش بسته بشود، چطور شد که داعش 

توانست این قدر دوام بیاورد؟ 
- زمانی که داعش وارد عراق شــد )خرداد 
1393(،  من در ســامرا حضور داشتم و )مثل 
بقیــه مردم( تحت محاصره بودم. همه تالش ما 
در آن مقطع این بود که سامرا به دست داعش 
سقوط نکند، ما خط قرمزهایی داشتیم که یکی 
از آنها، عتبات و دیگری شهر بغداد بود. ما نباید 
بغداد را از دست می دادیم. اینها خط قرمزهای 

تشیع در عراق بود.
* چه چیزی باعث شــد بغداد سقوط 

نکند؟ 
- اینکه مردم می گویند تدابیر والیت و امام 
خامنه ای رهبر معظم انقالب عراق را نجات داد، 
اینجا خودش را نشــان می دهد. ایشان گفتند، 
هدف داعش ایران است. ما می گفتیم ایران که 

مالکی می گفتم که ارتش اصلی عراق در سوریه 
دارد تشــکیل می شود. ولی کســی حرف ما را 
باور نکرد. حاج قاسم در آن موقع گردان هایی را 
درست می کرد که در مقابل داعش بایستند، در 
آن زمان این گردان ها اســم نداشتند، ولی بعدا 
که داعش وارد عراق شد، حاج قاسم همین ها را 
وارد عراق کرد و دیگر نیاز به سازماندهی وجود 
نداشــت. در آن زمان ارتــش و پلیس از مقابل 
داعش فرار می کردند. تنها در یک اســتان 40 
هزار ارتشــی فرار کرده بودند. یک ســاعت هم 
مقاومت نکردند، ایــن در حالی بود که بهترین 
ســالح را در اختیار داشــتند و شما دیدید که 
داعش چه سالح هایی را از استان نینوای عراق 
وارد سوریه کرد. در آن مقطع که من سامرا بودم، 
حاج )قاسم( نیروهایش را آورد بغداد و این شهر 
را تحت کنترل خود گرفت. در غیر این صورت، 
بغداد سقوط می کرد. لذا، چنانچه فتوای آیت اهلل 
سیستانی و ایســتادگی حاج قاسم و جمهوری 
اســالمی ایران نبود، ما بغدادی نداشتیم، عراق 
را هم نداشتیم. در آن زمان داعش وقتی فهمید 
بغداد را نمی تواند اشغال کند، به طرف سامرا آمد 
و آنجا را محاصره کرد. ما در حرم بودیم و تالش 
می کردیم که حرم خراب نشود. تعداد نیروهای 
ما فقط 200 نفر بود. داعش می توانست به آسانی 

بارگاه را خراب کند.
* پس بسیج مردمی در آن زمان وجود 

نداشت؟
- نه، گردان ها و تیپ هایی که حاج قاسم ایجاد 
کرده بود، هنوز اسم نداشت. وقتی فتوا صادر شد، 
مردم خواستند به نظامیان بپیوندند. اما نه ارتش 
وجود داشت و نه پلیس. به همین خاطر، مردم 
به طور طبیعی به همین تشکیالت )حاج قاسم( 
پیوستند، و همین تشــکیالت تبدیل به ارتش 
عراق شــد. همین تیپ ها و گردان هایی که در 

سوریه تشکیل شده بودند، ناجی عراق شدند.
*  به دستاوردهایی که همین تشکیالت 
که بعدا حشد الشعبی )بسیج مردمی( نام 

گرفت، می توانید اشاره بکنید؟ 
- اولیــن مــوردی که رخ داد ایــن بود که 
ارتش مضمحل شــده به خودش بیاید و دوباره 
سازماندهی پیدا بکند. آنها )نظامیان( می دیدند 
که مردم بدون هرگونه پول و دستمزدمی آیند و 
مقابل داعش می ایستند و خودشان که هم پول 
و هــم بودجه دارند، کاری نمی کنند. لذا، آنها با 
مشاهده این شــرایط، روحیه گرفتند و خود را 

مجددا سازماندهی و احیاء کردند.
پس، اولین کار تشکیالت )حاج قاسم( این بود 
که ارتش مجددا سازماندهی بشود، دومین کار 
این تشکیالت، این بود که جلوی سقوط بغداد و 
کربال و نجف را گرفت. اگر یکی از این مکان های 
مقدس سقوط می کرد، دیگر نمی شد جلوی هیچ 
چیزی را گرفت و شیعه و سنی شروع به کشتار 
یکدیگر می کردند، مــردم دیگر تحمل تخریب 

عتبات و عالیات را نداشتند.
حاجی  همچنین نیروهایش را 100 کیلومتر 
به ســمت ســامرا آورد و محاصره این شهر را 
شکســت. اما متأســفانه حــدود 1700 نفر از 
نیروهای ما در پایگاه »اسپایکر« بودند که )توسط 
داعش( قتل عام شدند. من تلفنی به آنها اطالع 
می دادم که از پادگان خارج نشــوند، چون برای 
نجات آنها، نیرو در حال حرکت است. ولی چون 
اینها به سیاســتمداران اعتقادی نداشتند و آنها 
را قبول نداشتند، حرف عشایر منطقه را گوش 
کردند و بیرون آمدند و به دست داعش افتادند 

و همه قتل عام شدند.
انــدازه در  تا چه  * بســیج مردمی 
پیروزی های بزرگ مثل آزادسازی »تکریت« 

و »جرف الصخر« نقش داشت؟
- جرف الصخر در نزدیــک کربال قرار دارد 
و چهار اســتان را داعش )بــه خاطر حضورش 
در جرف الصخر( ناامن کرده بود؛ اســتان های 
کربال، بابــل، بغداد و االنبــار، عناصر داعش از 
اینجا کربال و بابل را با گلوله های خمپاره  هدف 
قرار می دادند و مسیرها را هم می بستند. آمریکا 
هم ) در زمان اشــغال( نتوانست به این منطقه 

ورود کند. اولین کاری را که حاج قاسم در قالب 
عملیات دســته جمعی انجــام داد، ورود به این 
منطقه بــود. در آن زمان همه تحلیلگران به او 
می گفتند که عملیات در اینجا مشــکل است و 
به این منطقه وارد نشــوید. اول مناطق آسان تر 
را فتــح کنید و بعد به این منطقه وارد شــوید. 
ولی حاجی  تصمیــم گرفت با هماهنگی دولت 
عــراق، به این منطقه ورود بکند. )در آن زمان( 
نه ارتشــی بود و نه پلیسی. همین نیروهایی که 
در سوریه بودند، وارد شدند و در مدت کوتاهی 
قبل از اربعین توانســتند آنجا را آزاد بکنند. این 
اولین کاری اســت که حاجی توانست به لطف 
خدا انجام بدهد. در آن عملیات پلیس فدرال به 
شــکل آزمایشی و تحت نظر بسیج مردمی وارد 

شد و موفق هم شد.
* منظور از پلیس فدرال چیست؟

- در عــراق هم پلیس محلی وجود دارد که 
مثل کالنتری های ایــران فعالیت می کند، ولی 
پلیــس فدرال در همه جــا می تواند ورود کند. 
وقتی این عملیات با موفقیت انجام شد، داعش 
فهمید که این نیروها سخت ترین مناطق را هم 

می توانند بگیرند.
پس از آن، این نیروها توانســتند کل استان 
دیاله را از تروریســت ها پس بگیرند. آمریکا هم 
حتی نمی توانست وارد این استان شود و فقط با 
هواپیما )به مواضع تروریســت ها در این استان( 
حمله می کرد. استان دیاله که 55 درصد جمعیت 
آن شیعه هستند، االن در اختیار بسیج مردمی 

قرار دارد.
»آمرلــی« هم منطقه ســختی بود، چون با 
کرکوک فاصله ای نداشــت و حرکت از دیاله به 
آمرلی حدود پنج ساعت زمان می برد. اما بسیج 
مردمی رفت و بــه محاصره 90 روزه مردم این 

منطقه توسط داعش پایان داد.
* به نظر می رسد که آمریکا نمی خواهد 
بسیج مردمی در عملیات )موصل( حضور 
داشته باشد. ما در این مورد بعدا صحبت 

می کنیم...
- اتفاقا این مســئله مهمی است که بدانیم 
چرا آمریکا نمی خواهد بسیج مردمی در عملیات 
حضور داشته باشد. باید به این مسئله توجه شود.
 * بله درست است، ولی در جای خود 
و وقتی می خواهیم بــه موصل بپردازیم، 
توضیحــات شــما را در این مــورد نیز 
می شنویم. اما اکنون و قبل از اینکه وارد 
موصل شــویم، خواستم شما یک  بحث 
مقایســه ای انجام دهید میــان عملیات 
آزادسازی شهر »رمادی« مرکز استان االنبار 
که نیروهای بســیج مردمی در آن حضور 
نداشتند و عملیات آزادسازی فلوجه، که 

این نیروها در عملیات حضور داشتند.
 - رمادی مرکز اســتان االنبار است. استان 
االنبار یک ســوم وسعت خاک عراق را تشکیل 
می دهد. بسیج مردمی در االنبار حضور داشت. 
آمریکایی ها گفته بودند که بسیج مردمی نباید در 
عملیات حضور داشته باشد. به زعم آمریکایی ها، 
بسیج مردمی در مناطق حساسی مثل تکریت، 
بیجی و جرف الصخر ورود کرده بود و به همین 
خاطر، نمی خواستند بســیج وارد مرکز استان 
االنبار هم بشــود. بسیج مردمی هم این انتخاب 
را به عهده مردم گذاشت و اعالم کرد تا مردم از 
ما نخواهند ما وارد این عملیات نمی شویم. حتی 
اگر دولت هم از ما بخواهد ما وارد نمی شــویم. 
فقط باید مردم از ما بخواهند. چون این منطقه 

یک منطقه متعلق به اهل سنت است.
ولــی مــردم و سیاســتمداران بــه حرف 

آمریکایی ها اعتماد پیــدا کردند. آمریکا حدود 
4000 نیرو در آنجا مستقر کرد تا یک شهرونه 

یک استان را آزاد کنند.
جالب اینجاســت که وقتی رمــادی را آزاد 
کردند، 90 درصد شهر کال خراب شد. حتی اگر 
دولت بخواهد به شهر برگردد، ساختمانی وجود 
ندارد که در آنجا مســتقر شود. کال آمریکایی ها 
شهر را با خاک یکســان کردند. داعش نیروی 
نظامی کالسیک نیست و مثل پارتیزان ها عمل 
می کنند. آمریکا برای اینکه ثابت کند که می تواند 
بدون بســیج مردمی، منطقه را آزاد کند، دست 
به چنیــن حرکتی زد. االن برای اینکه شــهر 
بازسازی شود، نیاز به حدود چهار میلیارد دالر 

نقدینگی دارد.
ولی بسیج مردمی مناطق وسیع تر و حساس تر  
را بدون تخریب آزاد کرد، مثل تکریت؛ شهری که 
در آن قبایلی مثل »البو عجیل« و »البو ناصر« 
که عشایر »صدام« هســتند، حضور دارند. این 
شهر همچنان تمیز و شیک هستند. چون وقتی 
بسیج مردمی وارد این شهر شد، فقط پنج درصد 

می کردند. نیروهای بسیج مردمی هم وقتی این 
صداها را می شنیدند، برای نجات دادن اعضای 
خانه، وارد خانه می شــدند، ولی به محض ورود، 

خانه منفجر می شد.
اما فلوجه؛ این شــهر یــک منطقه دینی و 
مذهبی برای اهل ســنت اســت. همان طور که 
تکریت مرکز حزب بعث بوده است. فلوجه شهر 
کوچکی است که بیش از 100 مسجد دارد. حتی 
آمریکایی ها در زمان اشغال عراق، وقتی در فلوجه 
چند کشته دادند، دیگر در این شهر ورود نکردند.

عربستان، قطر، ترکیه، و اردن به آمریکا فشار 
می آوردند که نگذارند بسیج مردمی وارد این شهر 
بشود، و به گفته آنها اگر وارد بشود، دیگر حیثیتی 
برای اهل سنت باقی نمی ماند. البته آنها به اسم 
اهل سنت حرف می زدند و منظورشان وهابیت و 
تروریست ها بودند. مردم اهل سنت در این میان، 

مظلوم واقع شدند.
ما با اهل سنت هم اکنون داریم کار می کنیم.

در بســیج مردمی االن بیش از 20 هزار نفر 
سنی حضور دارند و مشغول نبرد هستند. تا آن 
موقع وقتی آمریکا فشــار می آورد، دولت کوتاه 
می آمد و جلوی بســیج مردمی را می گرفت. اما 
بسیج مردمی در حد فاصل فلوجه و بغداد حضور 
داشــت و به مدت دو سال مسیر داعش را سد 
کرده بود و نگذاشت عناصر این گروه وارد بغداد 
شوند. فاصله این دو شهر تقریبا 30 کیلومتر است.

فرماندهان بســیج مردمی اعالم کردند که 
باید ورود بکنند و النه فســاد را )در فلوجه( از 
بین ببرند. نخســت وزیر هم باالخره این اجازه 

را به آنها داد.
* و باالخره بسیج مردمی وارد عملیات 

شد.
- بلــه، ولی نیروهای بســیج مردمی داخل 
شهر نشــدند، بلکه شهر را 360 درجه محاصره 
کردنــد و کاری کردند کــه دیگر نه نیرویی )از 
تروریســت ها( بتواند وارد شهر و یا از آن خارج 
شود، و سپس، اعالم کردند مردم از شهر بیرون 
بیایند، مسیرهایی را هم به همین خاطر درست 

کرده بودند.
مردم همه به مدت دو هفته از شــهر خارج 
می شــدند و طبیعتا شــماری از عناصر داعش 
)حدود 2000 نفر( هم بیرون آمدند و دستگیر 

شدند.
در ایــن مرحله از نیروهــای پلیس فدرال 
خواسته شد مثل منطقه جرف الصخره وارد شهر 
شوند. پس از ورود پلیس، نیروهای بسیج مردمی 
هم وارد شهر شدند والحمدهلل توانستند ظرف دو 

هفته شهر را از اشغال خارج کنند.
* تخریب شهر چقدر بود؟

- سه درصد، در واقع تخریبی صورت نگرفت 
و بالفاصله پس از عملیات، در این شهر نمازجمعه 

برگزار شد.
* ذهنیت ســاکنان فلوجه نسبت به 

عملیات چه هست؟
- ساکنان فلوجه پیش از این همه رفته بودند 
و بیشتر کســانی که در آنجا حضور داشتند،از 
خارج آمده بودند؛ و از عرب های سعودی و قطر 
بودند. حتی از کشورهای چین و بنگالدش هم 

در آنجا حضور داشتند.
با توجه به این صحبت ها، مقدمه ای   *
ایجاد شد که ما به مســئله موصل ورود 
بکنیم. اکنون و قبل از آنکه عملیات اصلی 
آزادسازی موصل شروع بشود، دو جریان 
فکری و سیاســی دارند با هم می جنگند؛ 
جریانی که دوست دارد، بسیج مردمی در 
این عملیات ورود بکند و جریانی که این را 

نمی خواهد و در راس این جریان، آمریکا 
قرار دارد.

نظر شما در این باره چیست و آیا آمریکا 
واقعا نمی خواهد؟

- بله.
* سندی دارید؟

- ســفیر آمریکا در عراق مدتی قبل با آقای 
)سیدعمار( حکیم )رئیس مجلس اعالی اسالمی( 
و آقای نخست وزیر جلسه های جداگانه ای داشت 
و عالوه بر آنها، با ابراهیم جعفری )وزیر خارجه( و 
همه سران احزاب دیدار و اعالم کرد: ما دوست 
نداریم که بسیج مردمی در این عملیات شرکت 
کند. بنده در رد اظهارات ایشان مصاحبه ای انجام 
دادم و گفتم که این درخواست، قابل قبول نیست.
سفیر استداللش این اســت که مردم اهل 

سنت نمی پذیرند که بسیج ورود کند. 
* چرا آمریکا نمی خواهد؟

- چون آمریکایی ها وقتی داعشــی ها را وارد 
عراق کردند، می خواستند که نیروهای انقالبی در 
این کشور جان نگیرند و جمهوری اسالمی ایران 

در عراق نفوذی نداشته باشد.
آمریکایی ها مدعی بودند که برای جمع  کردن 
بساط داعش از عراق، به 30 سال زمان نیاز هست 
و لذا، دولت باید اجازه بدهد که ما چند پادگان 
و پایگاه ایجــاد و نیرو وارد بکنیم تا عراقی ها را 
بتوانیم ســازماندهی بکنیم و نهایتا، داعش را از 

این کشور بیرون کنیم.
اما وقتی بسیج مردمی تشکیل شد و این گونه 
عناصــر داعش را تار و مار کرد، طبیعتا نقشــه 

آمریکایی ها را زیر سؤال برد.
عالوه بــر آن، اینها )آمریکایی ها( می گفتند 
که عراق نمی توانــد وحدت خود را حفظ کند؛ 
باید این کشور به سه بخش تقسیم شود )کرد، 
عرب سنی و عرب شــیعه(، آنها می گفتند که 
بســیج مردمی که بخش اعظم آن را شــیعیان 
تشــکیل می دهد، مناطق اهل سنت را اگر آزاد 
کند، نقشه آنها )آمریکایی ها( را به هم می ریزد. 
تاکنون تکریت و فلوجه به دست بسیج مردمی 
افتاده و اگــر بخواهد در موصل هم ورود بکند، 

آمریکا دیگر جایگاهی نخواهد داشت.
* نیروهایی کــه آمریکا می خواهد در 
عملیات آزادسازی موصل مشارکت دهد، 

چه نیروهایی هستند؟
- پیشــمرگ ها، مجموعه ای از عشایر تحت 
فرماندهی »اثیل النجیفی« )اســتاندار ســابق 

موصل(، بعثی هایی که تو بــه کرده اند، آمریکا 
اینها را سازماندهی کرده است.

*  از ترکیه هم نیرو حضور دارد؟
- نه. لذا، نیروهای انقالبی می گویند موصل 
یک شــهر عراقی است و بسیج مردمی می تواند 

ورود بکند.
در یک جمع بندی، اصرار ما این است که در 
عملیات شــرکت بکنیم و شرکت خواهیم کرد. 
اصال نمی گذاریم که آمریکا نقشه اش را در موصل 

به اجرا بگذارد. 
الحمدهلل نخســت وزیر هم اجازه این کار را 

داده است.
* چه وقت این عملیات کلید می خورد؟

- نظر نخست وزیر این است که قبل از پایان 
دوره ریاست جمهوری »باراک اوباما« در آمریکا، 
موصل آزاد بشــود تا دموکرات ها در آمریکا یک 
برگ برنده ای داشــته باشند. آ مریکایی ها عجله 

دارند که این کار صورت بگیرد.
* معمای موصل را به نظر می رســد که 
اهل ســنت می توانند حل کنند و جلوی 

ادعاهای آمریکا را بگیرند.
- سیاســیون اهل سنت اصال پایگاه مردمی 
ندارند، اهل ســنت االن ســه میلیون نفرشان 

آواره هستند.
آنها می گویند که سیاستمداران سنی نه تنها 
مشــکل آنها را حل نکردند، بلکه شرایط را بدتر 

هم کردند.
*  برداشــت من از اظهارات شما این 
است که مردم اهل سنت عراق فعال تریبون 

ندارند.

- بله، تریبون ندارند. گرایش اهل ســنت به 
شیعیان اســت. االن امن ترین شهر عراق شهر 
تکریت اســت و حتی امنیت آن از امنیت شهر 

نجف هم بیشتر است. 
* چرا؟

- چون، بسیج مردمی تامین امنیت تکریت را 
برعهده دارد. االن بسیج مردمی وقتی منطقه ای 
را آزاد می کند، با کمال احترام ساکنان منطقه 
را برمی گردانــد و از خــود مــردم منطقه هم 
تشــکل هایی را برای حفاظت ایجاد می کند. به 
همین خاطر است که آمریکا نمی خواهد بسیج 

مردمی در عملیات ورود بکند.
* برخی مدعی شــده انــد که نوری 
به شیوه  عراق،  سابق  نخست وزیر  مالکی 
دیکتاتورها بر این کشور حکومت می کرد. 

آیا شما با این نظر موافق هستید؟
- نه، من اصال با آن موافق نیستم.

اگر مالکی به شیوه دیکتاتوری عمل می کرد، 
این مسائل بعدی در عراق اتفاق نمی افتاد. 

* ایراد شما به مالکی چه هست؟
- مالکی باور کــرده بود که آمریکا منافع عراق را 
در نظــر دارد. همان طور که ایــران منافع عراق را در 
نظر می گیرد. باور داشــت که آمریکا یی ها سر او کاله 
نمی گذارند. باور کرده بود این ارتشی که آمریکایی ها 
درست کرده بودند، می تواند استقالل عراق را حفظ کند.
* آیا این روزها با مالکی تماس دارید؟

- بله.
* آیا عقیــده اش درباره آمریکا عوض 

شده است؟
- بله.

* یعنی از زبان خودش شنیدید؟
- بله.

* دقیقا چه گفت؟
- از ایشــان شــنیدم کــه از آمریکا خیلی 
ناراحت است. گفت که اینها )آمریکایی ها( دروغ 
می گویند که ما )حاکمیت( دموکراسی در عراق 
را می خواهیم. ایشان خودش به تنهایی از مجموع 
320 کرســی 103 کرسی مجلس را )از طریق 
ائتالف دولت قانون( به دست آورد، ولی نگذاشتند 

که او حاکم )نخست وزیر( بشود.
لذا، مالکی به این نتیجه رسید که آمریکا اگر 
می گوید به دنبال دموکراسی )در عراق( هست، 

دروغ می گوید.
* جایگاه احزاب در عراق االن چگونه 

است؟
- احزاب تنها در میان 20 درصد مردم نفوذ 
دارند. مردم عراق کال توجهشان االن به آیت اهلل 

سیستانی و امام خامنه ای است.
آنها می دانند که فتوای آیت اهلل سیستانی و 
پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران باعث شد که 

عراق دوباره روی پای خودش بایستد.
* مهم تریــن انتخاباتی که مردم عراق 

پیش رو دارند چیست؟
- شورای شهر.
* چه ماهی؟

- یک سال دیگر.
*  ماه انتخابات را می توانید ذکر کنید؟

- برج شش سال آینده.
* حــرکات نســنجیده ماه های اخیر 

مقتداصدر را چگونه تحلیل می کنید؟
- مقتــدا صدر می گوید اگــر من این کارها 
)راه انــدازی تظاهرات ضددولتــی در بغداد( را 
انجام ندهم، حرف من شــنیده نمی شود. اگر با 
جمع حرکت بکنم صدای من شنیده نمی شود. 
من باید از جمع جدا بشــوم و داد بزنم که همه 

صدای مرا بشنوند.
پــس، این ویژگــی مقتدا صدر اســت که 
می خواهد صدایش شــنیده بشــود و همیشه 

مطرح باشد.
این طور نباشــد که به عنوان مثال از 183 
کرسی )شیعیان( فقط 30 کرسی را )در مجلس( 
به دســت آورد، صدایش هــم در همین حد و 

اندازه باشد.
 اعتراض ایشان علیه فساد در دولت است، در 

آمریکا در عراق جایگاهی ندارد
بسیج مردمی موصل را آزاد می کند

اشاره 
عراق در آســتانه عملیــات بزرگ 
»موصل« قرار دارد؛ عملیاتی که هم برای 
ملت و دولت عراق و هم برای آمریکا که 

به عراق نگاه خاصی دارد، حیاتی است.
در شرایط حساس کنونی فرصتی دست 
داد تا با »ســیدحمید حسینی« مسئول 
گفت وگو  به  عراق  رســانه  های  اتحادیه 
بنشــینیم و اوضاع جاری این کشور را با 
او مورد مداقه قرار دهیم. این مقام عراقی 
هم با توجه به اشرافی که نسبت به مسائل 
مورد نظر دارد، توضیحات جالب و درخوری 

ارائه کرد.
با هم این گفت وگو را از نظر می گذرانیم.
سرویس خارجی

 مسئول اتحادیه رسانه  های عراق درگفت وگو با کیهان 

وقتی بسیج مردمی تشکیل شد و این گونه عناصر داعش را تار و مار کرد، طبیعتا نقشه آمریکایی ها را 
زیر سؤال برد.

رهبری  معظــم  مقام   *
همزمان بــا ورود داعش 
هدف  که  گفتند  عراق  به 
داعش ایران اســت. آن 
زمان این موضوع برای ما 
قابل هضم نبود، ولی بعدا 
هدف  که  شــد  مشخص 
بوده  ایران  داعش،  اصلی 

است.

امروز بسیج مردمی وقتی منطقه ای را آزاد می کند، با کمال احترام ساکنان منطقه را برمی گرداند و 
از خود مردم منطقه هم تشکل هایی را برای حفاظت ایجاد می کند. به همین خاطر است که آمریکا 

نمی خواهد بسیج مردمی در عملیات ورود بکند.
***

شــهر آسیب دید. همین االن 20 هزار دانشجو 
در آنجا در حال تحصیل هستند. در آنجا آمریکا 
)در عملیات( حضور نداشت و بسیج مردمی به 
همراه ارتش و پلیس این عملیات را انجام دادند. 
اصوال فرماندهی حاج قاسم به گونه ای است که به 

شهر آسیب نمی رسد.
* و البته، توصیه های مرجعیت هم در 

اینجا نقش داشت.
- مرجعیت و آقا )آیت اهلل خامنه ای(.حاج قاسم 
هیچ وقت مستقیما با دشــمن روبرو نمی شود. 
دشمن را غافلگیر می کند. تخریب پنج درصدی 
تکریت هم بیشتر به خاطر تله گذاری داعش بوده 
است. تروریست ها بلندگوهایی را در خانه ها تعبیه 
کرده بودند که صدای ناله زن و کودک را پخش 

* مردم عــراق  در حال حاضربه 
دو چیز معتقد هســتند و به آن 
تأسی می کنند؛ »مرجعیت«]نجف]  
و »والیت« ]آیــت اهلل خامنه ای]. 
بودند   دو  ایــن  می گویند   مردم 
دادند. نجــات  را  عــراق  کــه 

و  آیت اهلل سیستانی  فتوای  اگر   *
ایستادگی  و  امام خامنه ای  تدابیر 
حاج قاسم نبود، ما نه تنها بغداد، 
بلکه عراق را هم از دست می دادیم. 

وقتــی   2014 ســال  در    *
تروریســت های داعش وارد 
سمت  به  شدند،  عراق  خاک 
نرفتند،  عراق  مرکز  و  سامرا 
بلکه مســتقیما به ســمت 
»جلــوال« و »ســعدیه« در 
ایران  نزدیک  مرزی  مناطق 
ایــن مناطق  رفتنــد و در 
مستقر شــدند. مردم ایران 

باید این مسئله را بدانند.

* آمریکا در ماجرای آزادسازی رمادی، 90 درصد این شهر 
را تخریب کرد، ولی بســیج مردمی وارد تکریت شده بود، 
فقط پنج درصد شــهر آسیب دید که علت آن هم تله های 
انفجاری داعش بود. اصوال فرماندهی حاج قاسم سلیمانی 

به گونه ای است که به شهر آسیب نمی رسد.

در جای خیلی دوری قرار دارد.
ولــی وقتی آنها )عناصــر داعش( آمدند، به 
طرف ســامرا نیامدند، بلکه مستقیما رفتند به 
سمت »جلوال« و »سعدیه« و در مناطق مرزی 
نزدیک به ایران مستقر شدند. اصال هیچ کس از 
مــا در عراق باور نمی کرد که داعش ایران را در 
نظر دارد و به سراغ ایران آمده است. مردم ایران 

باید این مسئله را بدانند.
*  مربوط به چه سال هایی است؟

- سال 2014 )2014/6/9( ، یعنی زمانی که 
من در سامرا بوده ام، قبل از صدور فتوا ] از طرف 
آیت اهلل سیدعلی سیستانی]. زمانی که مشخص 
شد که قضیه فقط عراق نیست و به کل جریان 

)مقاومت( مربوط می شود، فتوا صادر شد.
پیــش از آن زمان، موقعــی که داعش وارد 
سوریه شد، »حاج قاسم سلیمانی«  عراقی هایی 
را بســیج کرد برای نبرد با داعش در سوریه. در 
آن موقع ما به نخست وزیر عراق )نوری مالکی( 
گفتیم که ارتش حقیقی عراق در ســوریه دارد 
شکل می گیرد، در آنجاست که تیپ و گردان در 
حال ایجاد شدن است و این ارتشی که آمریکا به 

وجود آورد، ارتش حقیقی عراق نیست.
* منظورتان این اســت که در سوریه 
عراقی ها تحت نظر سلیمانی بسیج مردمی 

)حشد الشعبی( را تشکیل دادند؟
- در ســوریه هنوز اســم نداشــت. راهبرد 
جمهــوری  اســالمی )ایران( این بــود. عناصر 
داعش از کل کشــورهای دنیا آمــده بودند، به 
همین خاطر جمهوری اسالمی ایران عراقی ها را 
در آنجا ســازماندهی کرد. در آن زمان به نوری 

حالی که شش وزیر در کابینه دارد.
* در یک جمع بندی، آمریکا برای بعد از 

فتح موصل چه برنامه ای دارد؟
- اگر ما به عنوان بسیج مردمی، در عملیات 
آزادسازی موصل ورود نکنیم، آنجا پایگاهی برای 
وهابی هــا و تکفیری هایی که مورد تایید آمریکا 
هستند و خودشان می گویند اینها دست شان به 

خون آغشته نیست، می شود.
ولی اگر بسیج مردمی ورود بکند و این نقشه 
آمریکا را از بیــن ببرد، آمریکا طبیعتا در عراق 

شکست بزرگی خواهد خورد.
* سوال آخر این است که مردم عراق 
تا چه حد می دانند دست آل سعود به خون 

مردم این کشور آلوده است؟
- 100 درصد شــیعیان این را می دانند. کل 
شیعیان می دانند که دولت های عربستان، قطر 
و اردن دست شــان به خون مــردم عراق آلوده 
است.  همه اینها رفقای آمریکا هستند و با چراغ 
سبز واشنگتن، دست به چنین جنایاتی زده اند 

و می زنند. 
مردم الحمدهلل مشکلی ندارند. 

مشکل ما )در عراق( سیاستمداران هستند. 
بعضی از سیاستمداران این اعتقاد را ندارند.

* به این مسئله اعتقاد ندارند، یا اینکه 
مصلحت را در نظر می گیرند؟

- اینهــا می خواهند که هم شــیطان و هم 
رحمان را با هم داشته باشند.

* از اینکه وقت شــما را گرفتیم، ما را 
ببخشید.

- خواهش می کنم.

مصاحبه : سبحان محقق و محمد رضا مرادی

*  موقعی که داعش وارد سوریه شد، حاج قاسم شماری از مردم 
عراق را برای نبرد با داعش در ســوریه بسیج کرد. همان موقع 
ما به نخست وزیر عراق )نوری مالکی( گفتیم که ارتش حقیقی 
عراق، در سوریه در حال شکل گیری است. همین طور هم شد و 

همین نیروها ناجی بغداد، سامرا و نجف شدند.


