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 احساس شادی و امید به آینده با یادآوری روزهای پیروزی انقالب 

شما با چه حس و حال و   ،کنم ... سالروز پیروزی انقالب اسالمی در ایران، جناب سید حسن نصراهللمی: در آغاز از مناسبت این دیدار شروع العالم 

 گیرید؟می چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی را جشن ای روحیه

، انسان در سالروز پیروزی انقالب اسالمی، مملو از احساساتی  طبیعتاً  .با عرض سالم، خوش آمدید  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم:  سید حسن نصراهلل 

،  ن، دوست و دشمهجری شمسی[، کل جهان  1357]  1979  من به خاطر دارم که در سال  .همراه با شادی و سعادت و شور شعف بسیار است

ه ایشان در داخل هواپیما در حال انتقال از فرانسه به  کردند، و به نظر من زمانی کمی نهضت امام خمینی قدس سره شریف را در پاریس دنبال  

آنان با امام میان زمین و آسمان همراه بود، که آیا امام به فرودگاه تهران خواهند  های  میلیون نفر با امام همراه بود، قلبها  دههای  تهران بودند، قلب

 خواهد افتاد؟ رسید؟ آیا هواپیما سالم به مقصد خواهد رسید؟ پس از آن چه اتفاقی 

کند بنابراین، خوشحالی که بعد از ورود امام به فرودگاه میرا زنده  ها  سالروز پیروزی انقالب اسالمی، همواره این احساسات و خاطره و برداشت 

ایشان در بهشت همتا بوده است و سخنرانی  بی نظیر از ایشان صورت گرفت که در طول تاریخ بی تهران حاصل شد و استقبال میلیونی و عظیم و  

یوم اهلل بزرگ  های  زهرا و آرامگاه شهدا و رویدادهایی که تا زمان اعالم پیروزی انقالب صورت گرفت، در واقع از بارزترین و مهم ترین مصداق 

آورد، همواره می ، آن روز را به خاطر  روزهای خداست ... وقتی که انسان  ، از باشکوه ترینگوییم ... این روزمی وقتی که از ایام اهلل سخن    .بود

 .احساس شادی، شعف و امید به آینده دارد. این احساسات ماست، همانطور که احساسات همه دوستداران انقالب است
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 ترین عوامل پیروزی و پیشرفت جمهوری اسالمی یکی از مهمهای شخصیتی امام و رهبری، ویژگی

بارز و مشخص بوده است،    ،ایاهلل خامنهره( تا زمان حضرت آیترهبری در ایران از زمان امام خمینی ): جناب آقای نصراهلل، خصوصیات    العالم

ها را به عنوان یک وظیفه مستمر متجلی کرده است؛ به نظر شما، بارزترین خصوصیات رهبری خصوصیات بسیاری است که انقالب تا کنون آن

 در ایران که به این مهم دست یافتند، چیست؟

ای )دام ظله(  ی که درباره حضرت آیت اهلل خامنه کنیم و چه زمانمی چه زمانی که درباره امام خمینی )قدس سره( صحبت    : ید حسن نصراهلل س 

واال از فقه و اجتهاد و علم و تخصص در علوم اسالمی و  ای  بارزی وجود دارد، یعنی ما اوال با شخصی فقیه با درجههای  گوییم، ویژگیمیسخن  

و ریعت اسالمی روبرو هستیم، قبل از اینکه درباره فقیه بودن او سخن بگوییم، با انسانی مومن روبرو هستیم، انسانی با ایمان و پرهیزگار  در ش

و   بودنباتقوای که تقوای خدا را دارد و جز خداوند سبحان و متعان از کسی بیم و هراس ندارد ... ایشان به مرحله فقه و عالم بودن و اندیشمند  

بدین معنا که تدبیر و شجاعت، مهمترین ویژگی است که رهبر انقالب در این سطح باید از آن    ،انسان حکیم بودن و انسان شجاع بودن رسیدند

 .برخوردار باشد

را باشد؛ نگاه ایشان دارا بودن دیدگاه یا تفکر استراتژیک، پیشینه تاریخی، افق گسترده و فراگیر هم از دیگر خصوصیاتی است که یک رهبر باید دا

ر  فقط به شهر یا به کشور خود نیست، بلکه نگاهش همواره به کل جهان است، یعنی با پیشینه عقیدتی و ایمانی و شناخت خود، دارای قدرت بسیا

و فشرده هستند که گوییم که دارای تجربه بسیار  می ها و آماده فداکاری است و دارای تجربه بسیار است، ما از رهبرانی سخن  در تحمل سختی 

صرفا حاصل تجربه و یا تحصیل علم و دانش نیست. هیچ تردیدی نیست که شخصیت امام و شخصیت رهبری، از مهم ترین عوامل اساسی  

 .تاثیرگذار در پیروزی انقالب و تشکیل نظام جمهوری اسالمی و نیز پایداری این نظام و پیشرفت جمهوری اسالمی ایران تا به امروز هستند
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 سال پس از پیروزی انقالب اسالمی؛ الگوی استقالل و آزادی، قدرت بزرگ منطقه  43ایران 

های صهیونیستی گفته است که آنچه بیشتر از همه چیز مایه  که یکی از ژنرال: قطعاً، رهبری موجب نگرانی دشمنان ایران شده است، تاجاییالعالم 

سال، در چه جایگاهی در جهان   43بر کنونی ایران است ... به نظر شما، ایران امروز بعد از  هراس ما شده، کاریزمای رهبری معنوی و منظورش ره

سال پیش مورد محاصره واقع شده و با آن جنگ شده است و اکنون در    43قرار دارد، جایگاهش در منطقه چگونه است، درباره این ایرانی که از  

 توان گفت؟می این جایگاه است، چه 

توان از چند جهت به ارزیابی این مساله پرداخت .. از جنبه الگو بودن، امروز، جمهوری اسالمی ایران، که نتیجه و حاصل  می   :نصراهللسیدحسن  

ویژه برای کشوری که دارای  انقالب اسالمی مردمی است که در ایران روی داد، الگویی برای جهان اسالم، جهان سوم و برای کل جهان است، به 

از کشورها و    دانید ما مشکلی به نام مشکل حاکمیت و استقالل و آزادی در جهان سوم داریم، این شعارها در بسیاریمیت ...  حاکمیت واقعی اس

که گویند، درحالیوت است، بسیاری از حاکمیت سخن می شود، اما در زمان اجرا شدن و در عالم واقع، مسئله متفامی ها مطرح  برای بسیاری از ملت

که وابسته و پیرو کشورهای خارجی هستند و منافع کشورهای بیگانه  گویند، درحالیبسیاری از استقالل سخن می .  ها هستندارتخانه وابسته به سف

 .دهندشان ترجیح میرا به منافع کشورهای متبوع

، ایران کشوری اقعی استدارای استقالل و  ، کشوری دارای حاکمیت کامل وبینیم که ایرانکنیم، میز از این زاویه به ایران نگاه میوقتی که امرو

ستند که رئیس  کنند، مردم همردم هستند که رهبر را انتخاب می کند، مردم ایران هستند،  است و کسی که در ایران حکومت می   دارای آزادی مطلق

انتخاب می  را  را انتخاب می  کنند، مردم هستندجمهور  نمایندگان مجلس  کنند، مردم هستند که اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای  که 

 . کنند؛ یک حاکمیت واقعی مردمی در ایران وجود داردشوراهای شهر و غیره را انتخاب می 

کشورها، کشورهای اسالمی  سالم به همهاز سوی دیگر، همچنین از جهت الگو، ما با تجربه جالبی به نام کشور اسالمی روبرو هستیم، در جهان ا

یعنی با درنظر گرفتن و توجه به هویت که شخصی از والدین مسلمان متولد شود، اکثر مردم در این کشور مسلمان هستند، بنابراین،   ، شودگفته می 

 .کندکومت اسالم را برقرار می عنا که حاین کشور، کشوری اسالمی است و این تعریف با کمی مالحظه، تعریف کشور اسالمی است، بدین م

ای و همین طور مسئوالن و موسسات و ن در دوران رهبری آیت اهلل خامنهدر جمهوری اسالمی ایران از روز اول و از زمان امام خمینی و تا اکنو

خمینی و نه حضرت    حضرت امامقطعا نه  ... نهادها و نخبگان و عامه مردم، تالش مداوم برای برقراری حکومت اسالمی واقعی صورت گرفته است

گویند که ما همه تالش خود را با اخالص  میها  که آنچه در ایران داریم، اجرای کامل اسالم است، آن اند  هیچگاه مدعی نشده  ،ایآیت اهلل خامنه

 . کنیمان الگو به کل جهان معرفی می عنو  کنیم و یک کشور اسالمی واقعی را به می گیریم و اسالم را اجرا  میکامل برای اجرای دین اسالم به کار  
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روبرو هستید و این صرفا ای  گوییم، شما اکنون با یک قدرت بزرگ و مقتدر منطقهمی اما از سوی دیگر، وقتی که از باب ارزیابی سیاسی سخن  

ن دارای تاثیر و حضور عمده در کنند و ایرا می بزرگ تعامل و برخورد  ای  سخن من نیست، بلکه همه جهان با ایران به عنوان یک قدرت منطقه 

 .مسائل منطقه و نیز در سرنوشت جهان است

نگریم، بین ایران در زمان  وقتی از نظر پیشرفت به ایران می   با وجود همه این موارد جمهوری اسالمی از این مسائل عبور کرده است. همچنین

های  ها )تعداد دانشجویان در داخل و خارج و در تخصص ولوژی، دانشگاههای علوم، تکنو ایران امروز در حوزه   1979و    1978های  شاه در سال

خودکفایی و کشاورزی و  های  ها و مسکن و شهرسازی( و پیشرفت مالی باال و در حوزهها و بندرها و بزرگراه علمی(، زیرساختی )همچون فرودگاه

 .هستیمصنایع و تجارت و موضوع صنایع نظامی و قدرت نظامی فرق زیاد را شاهد 

من در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب سخنرانی داشتم و در طول یک ساعت و نیم سخنرانی خود اطالعاتی را جمع آوری کردم که از منابع  

ه ولوژی و مقامی که به آن رسیدایرانی نبود بلکه از منابع سازمان ملل بود، یعنی چیزی که دنیا در خصوص درجه ایران در هر مسئله علمی و تکن 

گویند اما در طی  ای و مشکالت سیاسی در منطقه می های و مذاکرات هستگویند، امروز وقتی که دنیا از ایران صحبت می کند از مسئله هستهمی

چگونه  ها باید در خصوص نمونه انقالب اسالمی صحبت کنیم، در خصوص نظام اسالمی و انقالب اسالمی و اینکه رهبری حکیم و شجاع  این سال

ینجا به اشاره چند خواهد و ما اح این مسئله وقت زیادی را میایران را به پیشرفت رساند و ایران در همه موضوعات به چه جایگاهی رسید، توضی

 .کنیمنکته اکتفا می
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 آیا برای دشمنی آمریکا با ایران پایانی وجود دارد؟ 

توان آن را مطالعه کرد اما ما امروز در مورد ایران مین خصوص موارد زیادی وجود دارد و  : در هر حال جناب نصراهلل شما فرمودید که در ایالعالم 

بزرگی صحبت   این دشمنی میدر بین دشمنی بسیار  امام خمینی فرمود تمام کنیم، در راس  ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و همانگونه که  ها 

ئولین در ایران به گفته امام خمینی )ره( تاکید دارند، اما سوالم از شما این است که آیا این ها ما از آمریکاست و رهبر انقالب و تمامی مسمصیبت

 بد؟دشمنی آمریکا با ایران دشمنی با عقیده انقالب نظام اسالمی است یا دشمنی است که ممکن است در یک روزی با تحقق منافع آمریکا پایان یا

شد، درست است که شاه و دولت شاه وجود داشت  ر زمان شاه توسط آمریکا اداره می برگردید، ایران دشما باید به اصل مسئله   :نصراهلل سید حسن  

هزار مستشار آمریکایی در آن وجود داشت یعنی مستشاران آمریکا   60میلیون جمعیت داشت، بیش از   35تا   30اما در آن زمان در ایرانی که بین  

 ... نیتی، نظامی، نفت، حمل و نقل، مسکن، اقتصاد، امور مالی، فرهنگ وها حضور داشتند، در مسائل امدر همه قسمت

ها، ثروت  انقالب اسالمی ایران آمد و ببینید ایران انقالبی چه کرد، باید ببینیم که موضع آمریکا چه بود، در کشوری که آمریکا بر آن تسلط داشت،

ها سعی کرد هویت عقیدتی و فرهنگی و فکری آن را تغییر  کرد، سالست اداره میخوامی برد و آن را هرگونه که  مینفت و گاز آن را به غارت  

ها در و صهیونیستدانیم که شاه مزدور آمریکا بود و در خدمت اهداف آمریکا  پدرش در تالش برای آن بودند، می   دهد، غربی سازی که شاه و

 .ترسیدندمنطقه خلیج فارس از او می های کرد، ژاندارم منطقه خلیج فارس بود و تمام کشورمنطقه اقدام می 

هزار    60و  امام خمینی)ره( آمد و همراه او مردم انقالبی ایران بودند، اینگونه انقالب اسالمی ایران آمد و این نظام را سرنگون کرد و این مزدور  

نگه دارد؛ خیر آمریکا و اسرائیل با شاه از ایران خارج شدند و  مستشار را بیرون کرد، یعنی نه فقط شاه و نظام ساقط بکند و مستشاران آمریکایی را 

 .بخش فلسطین دادبرای همین انقالب اسالمی روابط با اسرائیل را قطع کرد و سفارت اسرائیل را تعطیل کرد و تحویل سازمان آزادی

رج شد، یعنی به تعبیر امام )ره( دست آمریکا را در ایران  فلسطین دارای یک سفارت شد که تاکنون فعال است، بله آمریکا به طور کامل از ایران خا

کا ضد این نظام گیریم، نه ... آمریگیریم یا نمی می خوانیم یا روزه  خوانیم یا نمیل آمریکا این نیست که ما نماز می قطع کردند، در هر حال مشک

 .های آن به غارت برودباشد و اجازه ندهد که ثروتخود های گیریخواهد کشورش و مردمش آزاد و صاحب تصمیماسالمی است که می

کند و یا به هیمنه آمریکا  ا اشغالگر سازش میکند یا برود و در مقابل اشغالگری سکوت می یگیرد و به حج ممی خواند روزه  اما اسالمی که نماز می

آن را اسالم آمریکایی نامید، اسالمی آمریکایی این است که   دهد، آمریکا با آن مشکلی ندارد و این همان اسالمی است که امام خمینیتن در می

با این موضوع مشکلی ندارند و  ها  آمریکا با آن مشکلی ندارد، نماز بخوانید روزه بگیرید و به حج بروید، اصال هر ساله به حج بروید، آمریکایی 

ات گیریات و تصمیمقدس و کشورت و منابع کشورت و امت فلسطین و  و مشکلی ندارند، اما شما در قبال موضوع  اند  مساجدی را در آمریکا ساخته

دهد قطعا آمریکا با  می ای؟ آیا آلت دست آنها هستی؟ آیا از پیروان آنها هستید؟ یا تو بنده خدایی؟ اسالمی که تو را بنده خدا قرار  در کجا ایستاده

 .آن مشکل دارد و این همان اسالمی است که در ایران پیروز شد
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ها هم در طی سالهای گذشته مشکلی ندارند که این جنبش اسالمی باشد یا الئیک یا  ها هستند، انگلیسیها( وارث سنت انگلیسینها )آمریکاییآ

و    گیرد آنها به این مسائل کاری ندارند، مهم برای آنها این است که در موضوع هیمنه و تسلطگیرد یا نمی خواند یا روزه میاز می مارکسیست، نم

ات چیست؟ اسالم اصیل شما را در موضع رد اشغالگری و مبارزه و جهاد و مقاومت در مقابل هر ظلم و تسلط  تعمار و استکبار و اشغالگری موضعاس

یمان  دهد و این اسالم قطعا با این مسائل مخالف است و این اسالمی است که امام خمینی)ره( و ملت ایران به آن او استکبار قرار می   و هیمنه

 .به پیروزی رسیدند 57داشتند و برای آن به پا خواستند و در سال 

 !: یعنی هیچ پایانی برای این دشمنی با آمریکا تا زمانی که نظام اسالمی در ایران وجود دارد نیست؟العالم 

گویند که حمایت ایران از  مبحث هستند، میرجی به دنبال خلط  های خایران هم برخی به دلیل تالش رسانه ببینید در داخل ا  :نصراهلل سید حسن 

شکی وجود ندارد، اما از  گویم این یکی از دالیل است، قطعا از دالیلی است که در آن دلیل دشمنی با ایران است، من می  فلسطین و از قدس تنها

آلت دست آمریکا نیست و اجازه  تابد و  نمی   مستقل است و سرسپردگی را بر  ترین دالیل این است که نظام اسالمی در ایران نظامی آزاده و مهم

کند و این رهبری وجود دارد و اراده ملت ایران اراده استقالل  ی که این نظام در ایران حکومت میآن به غارت برود، تا زمانهای  دهد که ثروتنمی

 . دامه داردو آزادی و استفاده از ثروت هایش و ممانعت کردن مستکبرین از غارت ثروت است این دشمنی ا
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 ناتوانی آمریکا و اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران 

امنیتی و ترور رهبران اقتصادی و محاصره و  های  نظامی را از طریق صدام امتحان کرد، جنگ های  : ایاالت متحد آمریکا تمام انواع جنگ العالم 

رئیس جمهور آمریکا هستیم های  دهد، اما ما امروز در مقابل تهدید  تحریم را امتحان کرد و شکست خورد، علیرغم این شکست به دشمنی ادامه می

کنند، به نظر شما آیا این تهدیدهای نظامی آمریکا  میدیپلماتیک در مقابله با ایران صحبت  های غیرو همچنین وزارت خارجه آمریکا از گزینه

 تواند واقعی باشد و آمریکا با ایران وارد جنگ شود؟ می

رسد اما این احتمال همچنان وجود دارد، و ممکن است در زمان ترامپ  دولت فعلی آمریکا بعید به نظر می این موضوع در دوره    :نصراهلل سید حسن  

بعید  این احتمال بسیار باال بود، ترامپ تهدید به جنگ کرد و تا نزدیک جنگ مسائل منطقه را پیش برد اما به سوی جنگ نرفت، این دولت آمریکا  

ه سوی جنگ برود، صحبت از جنگ همیشه برای جنگ روانی است و برای فشار و تهدید ایران است اما اینکه آمریکا بتواند به سوی جنگ  است ب

ام که هر جنگی با  و من در گذشته گفته   ای داردت که در منطقه حضور بسیار گستردهبرود، ایران دولت عادی نیست، ایران دولت قوی منطقه اس

فعلی آمریکا جنگ با ایران نیست،  های  فجار کامل منطقه منجر خواهد شد که به هیچ وجه به نفع آمریکا نیست، عالوه بر اینها اولویت ایران به ان

چین و روسیه ...  اولویت آمریکا مسائل دیگری است، یعنی    .ای استفق با ایران در موضوع توافق هستهاولویت فعلی آمریکا بیشتر تالش برای توا

 .نیست  ایران علیه جنگ اکنون آنها اولویت که است روشن...  ی اعم از وزارت خارجه، پنتاگون و های مسئوالن آمریکایجه به صحبت با تو

رود؛ اگر توافقی صورت نگیرد، آنها زدایی مشخصی پیش میاین معنی است که امور به سمت تنش ای به  تصمیم آنها برای امضای توافق هسته

 . بیشتر، تحریک، فشار و استفاده از فضای داخلی ایران را اجرا خواهند کرد، همان اقدامی که در زمان ترامپ انجام شدهای های تحریمگزینه

گویند که ایران  ود؛ فرماندهان نظامی این رژیم میشای ایران مطرح می ه تاسیسات هستهتهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی برای حمله ب العالم: 

ستی  قرمز فراتر رفته و ما آماده حمله به آن هستیم؛ به نظر شما با وجود خودداری آمریکا از برافروختن چنین جنگی، آیا رژیم صهیونیاز خطوط  

 تواند با متحدان کنونی خود در منطقه دست به این اقدام بزند؟ می

یه  به کسی نیاز دارند که از آنها حمایت کند. من با این فرضکنند زیرا خود  می متحدان رژیم اشغالگر اسرائیلی هیچ کمکی ن  :نصراهلل سید حسن  

شکافی واقعی در سطح سیاسی، امنیتی و نظامی وجود   "اسرائیل"ها تنها ارعاب است؛ در داخل  ها از این صحبتبیشتر موافقم که هدف اسرائیلی 

ظامی این رژیم با حمله نظامی به ایران مخالف هستند؛ به دو دلیل:  دارد و من بخاطر پیگیری این مسئله از آن اطالع دارم؛ اکثر مقامات امنیتی و ن

نیستند بلکه پراکنده هستند؛   ای ایران برخالف تصور بسیاری، در یک مکان واحددانند زیرا تاسیسات هسته فایده میبی ت اینکه این حمله را نخس

توان هزاران نفر را با بمباران هوایی از  تخصص در ایران دارد. حال آیا میمای است که هزاران دانشمند  ر از مسئله مادی، مسئله علم هستهتمهم

برد؟ برنحتی عملیات  بین  پیشرفت  نتوانستند  نیز  امنیتی  ایراآمیز هستهامه صلحهای  آنها خودشان میای  را متوقف کنند؛  این کار ن  گویند که 

های بسیاری اعالم ای در مناسبتآیت اهلل خامنه  .کندترسند تسریع میاز آن می   ای ایران را کهو نتیجه عکس دارد و برنامه هسته  حاصل استبی 
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ا ران نیز بر این مسئله تاکید  ای را ندارد و مسئوالن دیگر اینظامی از انرژی هسته  ای یا استفادهست که ایران قصد ساختن سالح هستهکرده 

 .نکنند و این مسئله را بهانه خود قرار دهندها باور ها و آمریکاییاند، حتی اگر اسرائیلیکرده

ان پاسخ خواهد داد. برخی  دلیل دوم، حجم پاسخ ایران است. ایران شوخی ندارد و از زبان رهبر معظم انقالب و مسئولینش بارها گفته است: ایر

هوری که جم نطقه تکیه خواهد کرد، درحالیبه ایران حمله نظامی کند، جمهوری اسالمی به یاران خود در م  "اسرائیل"کنند که اگر  تصور می

اسرائیلی  از سوی  اگر  چنین حملهاسالمی  مورد  بود،  ها  خواهد  و خشن  پاسخش سخت، شدید  و  داد  خواهد  پاسخ  مستقیما  گیرد، خود  قرار  ای 

ف چنین اقدام نظامی هستند. من نیز چنین  دانند. از همین رو است که اکثریت مقامات نظامی و امنیتی آنها مخالها نیز این را به خوبی می رائیلی اس

 .دانم و اگر دست به این کار بزند، حماقتی کرده که پیامدهای ناگواری برایش به دنبال خواهد داشترا از سوی دشمن اسرائیلی بعید میاقدامی 

 واهد شد؟با مشارکت محور مقاومت در خواهد گرفت و محور مقاومت در آن متحد خای : آیا جنگ گستردهالعالم 

روشن است که پاسخ سختی از سوی جمهوری اسالمی ایران وجود خواهد داشت. در پرتو این پاسخ قاطعانه ایران، میزان    :نصراهلل سید حسن  

 .و تحوالت را خواهیم دید و در آن لحظه محور مقاومت آماده است و متناسب با شرایط آن زمان تصمیم خواهد گرفتها بازتاب

سازشگر مانند بحرین و امارات و  های  خواهند با دولتمی کنند، بدان معنا که  امروز از ائتالفی نظامی صحبت می   رژیم صهیونیستی  : مقاماتالعالم 

م است،  شاید عربستان، ائتالفی نظامی برای رویارویی احتمالی با ایران ایجاد کنند، صحبت از این ائتالف جدی شده و مانورهایی نیز در حال انجا

 وجود به نظر شما تهدید رژیم صهیونیستی صرفا یک تهدید باقی خواهد ماند؟ با این

های تباشد و برخی دول "اسرائیل"ها با رژیم اشغالگر اسرائیلی به لحاظ اقتصادی به سود  سازی این دولتممکن است عادی  : نصراهلل سید حسن 

سیاسی، شکستن موانع  ای،  این رژیم کنند یا به لحاظ رسانه   برقراری روابط اقتصادی باگذاری در فلسطین اشغالی و  خلیج فارس اقدام به سرمایه 

داشته    "اسرائیل"توانند هیچ نفعی برای  بعد نظامی نه تنها نمی   های اجتماعی برای آن سودبخش باشند، اما ازهای سایبری در شبکه روانی و ارتش 

 .باشند، بلکه باری بر دوش آن نیز خواهند بود

ارات از  ونه اخیر آن تحوالتی بود که میان انصاراهلل و امارات متحده عربی اتفاق افتاد. گذشته از اینها، نکته بسیار عجیب این است که دولت امنم

  ین درگیریها میلیارد دالر موشک، جنگنده، سالح و فناوری نظامی خریداری کرد، اما در اوله امروز به عنوان دولتی نوپا، ده بدو تاسیس خود تا ب 

ها برای حمایت از آن، کشتی، موشک و جنگنده فرستادند. انگلیس و فرانسه نیز به  خواهی سر داد و آمریکاییمستقیم با انصاراهلل، فریاد کمک

 .نیز به کمک فراخوانده شد "اسرائیل"کمک آن شتافتند و 

ند. حال امارات و بحرین  پناه برد تا از آن حمایت کن  های جهان و اسرائیل ت اولین درگیری با آن، به ابرقدر  دولت امارات در مقابل انصاراهلل و در 

 ها کمک نظامی کنند؟ج فارس یا جای دیگر، به اسرائیلی توانند در منطقه خلیچگونه می 
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 : آنها به حمایت شدن از سوی رژیم صهیونیستی امید دارند؟ العالم 

 .سازندشن و در بهترین حالت از شیشه می  امیدشان را از  آنها :نصراهلل سید حسن  
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 ؟ ترسدالله میاسرائیل از واکنش حزب ؛ آیااللهتهدیدهای اسرائیل علیه حزب

زن های نقطه یونیستی آتشی که اطرافش را گرفته، یعنی موشکپردازیم. امنیت ملی رژیم صه یدهای اسرائیلی علیه حزب اهلل می: به تهدالعالم 

ها را از بین ببرند. آیا این ارزیابی  حزب اهلل آماده شود تا این موشک   ار داده و توصیه کرده که گزینه نظامی برای حمله بهحزب اهلل، را هدف قر

 .منطقی است؟ پاسخ شما به آن چیست؟ بخصوص اینکه این تهدیدی آشکار به استفاده از گزینه نظامی علیه حزب اهلل است

 

وجود آمدن حزب اهلل و حتی پیش از به دنیا  ه  یعنی پیش از ب   1948حال تهدید کردن هستند. لبنان از سال  آنها همیشه در    : نصراهلل سید حسن  

کرد و این تهدیدها همچنان ادامه دارد. در دشمن اسرائیلی لبنان را تهدید میآمدن من و شما، همواره در معرض تهدید بوده است. از همان زمان 

،  کنیمان یک جنگ روانی برخورد نمی هستند و ما با آن برخوردی جدی داریم. ما با تهدیدها صرفا به عنوموضوع مقاومت این تهدیدها مشخص  

هستند؟ یعنی مثال وقتی   گیریم. حال آیا آنها قادر به عملی کردن تهدیدهای خودگ روانی است، اما آنها را جدی می البته شکی نیست که جن

دارد؟ آیا از مکان آنها    ها اطالعبین ببرم، آیا از تعداد این موشکطور کامل از  ه  زن حزب اهلل را بنقطههای  م موشکخواهاسرائیل می گوید که می

ها بتوانند بیایند، آنها را نابود کنند و این ماجرا را خاتمه اند تا اسرائیلی ، دو، سه یا چهار محل ذخیره نشدهها در یک داند؟ این موشکچیزی می

 .دهند

کند  رند، به مرور زمان توسعه پیدا می دیدگاهی در مورد قدرت حزب اهلل وجود دارد که اگر آن را نادیده بگی نصراهلل، در درون اسرائیل: جناب العالم 

امل زمان  شود. اگر از عتر مییا مقاومت در برابر آن سخت و سختشود، سپس حمله به آن، از بین بردن و درت فزاینده آن بیشتر و بیشتر میو ق

بر باشد، تا از  ب اهلل صورت بگیرد حتی اگر هزینهگوید باید جنگی علیه حزاشغالی دیدگاهی وجود دارد که می  درون اسرائیل  کنیم.بت میصح

 !تبدیل این حزب به یک قدرت نظامی بزرگ جلوگیری شود

این مرحله عبور کردهتوجه کنید ما    :نصراهلل سید حسن   از  از مرحلهالحمدهلل  تواناییای که دشمن اسرائیلی  ایم،  بردن  بین  از  برای  های بتواند 

های موجود از نظر کمی و  ایم و بهترین دلیل این که حجم ظرفیتهای حزب اهلل لبنان، جنگی به راه بیندازد. از اینها عبور کردهمقاومت، توانایی 

سابقه بوده  در مواجهه با دشمن صهیونیستی بی  های مقاومتتاریخ جنبشکیفی و ظرفیت انسانی نیز نزد حزب اهلل موجود است و در تاریخ لبنان و  

 .است

ابراین  توانند به این هدف برسند، بنحتی اگر به جنگ متوسل شوند، نمی   ایم. پس آنها قادر نخواهند بود کاری از پیش ببرند، ما به این مرحله رسیده

م، اگر دشمن کنیاما ما در مورد احتماالت صحبت می  کنمده بطور قاطع آن را انکار نمی بنهای اخیر، گزینه جنگ نیست.  انتخاب واقعی آنها در سال

درصد چنین نیروهایی داشتند که جنگ امروز،    50های نظامی برخوردار بود، اگر آنها  درصد رهبران سیاسی و ژنرال  51نه  ،  درصد  50اسرائیلی از  

از   ،ها در هراسندایج مطمئن نیستند و از حجم واکنشاما چون به نت...    توانایی مقاومت خاتمه دهدتواند به  ز، پریروز یا فردا علیه لبنان میدیرو
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های آنها  شوند. مکانیزم ه اقدامی با چنین حجمی متوسل نمی آنها ب  ترسند.میو چیزی بزرگتر از شکست  از شکست    ،شکست خیلی واهمه دارند

های گذشته درباره آن صحبت کردیم و هنوز هم وجود دارد: فشار اقتصادی، محاصره اقتصادی،  جای دیگری است، و همان چیزی است که در سال

یعنی فشار   .خوانند، سوق دادنچه انقالب مردمی علیه مقاومت میناامنی و به آ  ،لت، ملت و مردم به سقوط اقتصادیکه لبنان را به عنوان یک دو

این سالح را   -گوید توانند به این نتیجه برسند که می از مسائل معیشتی، مالی و اقتصادی... شاید ب ای، استفادهعم از فشارهای بین المللی، منطقه ا

خواهند به ها میفرانسه رفت و صحبت شد که فرانسویاگر به خاطر داشته باشید چند ماه پیش گانتز وزیر جنگ دشمن صهیونیستی به    -بگیر

 .و امثال اینها دهند یللبنان کمک کنند وکنفرانس بین المللی تشک

وی   اطالعات بخصوصی از آن درز نکرد.  ها گفته شد وت کرد. این چیزی است که در رسانهاو به فرانسه رفت و با مکرون رئیس جمهور مالقا

ازای این نتیجه... حداقل    جز دراعالم کرد که من به فرانسه آمدم و از مقامات فرانسوی خواستم که هیچ گونه اقتصادی یا مالی به لبنان ارائه نکنند  

 .رفتزن داشت به فرانسه نمی های نقطه. اگر او راهی برای حل مشکل موشک زن را برای ما حل کنند..های نقطه مشکل موشک

این دست دارند، اما   هایی ازها گزینهدانید که اسرائیلیداد. میی یا امنیتی این کار را انجام میها قبل، در اشکال نظامبرای انجام این کار از مدت

است  و وضعیت مردم متمرکز    اخلی لبنان مانند وضعیت اقتصادیرسد، نگاه آنها همچنان روی وضعیت دای نمیدانند که به نتیجه آنها به خوبی می 

کنیم، از آخرین  بت میوردش صحاند، حتی برای انتخابات پارلمانی شرط بندی کرده بودند که اگر فرصت شد، در مو تا االن به شدت ناامید شده 

 :گویمآنها می

،  اینها توهم است ... مقاومت امروز یعنی حضور، استقبال بزرگ مردمی از آن، قدرت اجتماعی اش، قدرت مردمی آن، حضورش، انسجام، اتحادش

ا این بدان معنا نیست که من  ایم، امضوع خطر را به مقاومت منتقل کردهاش. نظر شخصی من است که ما موصالبتش، اعتماد به نفس و روحیه 

 .بروم بخوابم، ما محتاط و حاضر خواهیم بود

هزار جنگنده، آیا در این زمان غافلگیری برای اشغالگران    100زن و ورود به الجلیل و  های نقطه پس از موشک   ، : از سوی دیگر، جناب سیدالعالم 

 اسرائیلی وجود دارد؟ 

طور که   طبع آنچه را که برای شما آشکار کنم غافلگیری نخواهدبود ... همیشه هماناله وجود دارد، بهموارهای ما  غافلگیری   :نصراهلل سید حسن 

سیم، در برابر تهدیدات تسلیم ترکنیم، اما از آن نمیرها، عواقب و آثار جنگ را درک میگوییم دنبال جنگ نیستیم. ما هشداهمه ما در حزب اهلل می

کشیم. مسلماً عواملی برای غافلگیری دشمن وجود دارد، ما برای  کشورمان و منافع ملی خود دست نمی د به جنگ، از  شویم. ما به خاطر تهدینمی

های دفاع هوایی طی دو سال گذشته، سامانه  .اولین بار در مقاومت اسالمی پدافند هوایی را فعال کردیم که تاکنون نتایج بسیار خوبی داشته است

 . بله با پهپادهای اسراییلی و دور کردن خطر آنها فعال کردیممقاومت را به منظور مقا
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 هایپدافند هوایی است و صحبت از موشکهای واقعی  رش شده که حزب اهلل دارای سامانه ها گزا: از بخش اطالعات ارتش صهیونیستالعالم 

SA8  و SA17 .ید؟ عالی در این مورد صحبت کن امکان دارد که جناب روسی به میان آمده است 

 .شودمی نشان داده  -اگر وجود داشته باشد  -گویم همه اینها میدر مورد آن چیزی ن :نصراهلل سید حسن  

 د ...هواپیماهای جنگی نه فقط پهپا ،کنندمیا از پدافند هوایی صحبت : آنه العالم 

بتواند از این کشور و این مردم در مقابل اسرائیل دفاع  همه چیز ممکن است.. همه چیز احتمال دارد. داشتن هر سالحی که    :نصراهلل سید حسن  

 .کند

 توان گفت اکنون قواعد درگیری هوایی با دشمن اسرائیلی تغییر کرده است؟: آیا می العالم 

ل شدن  یعنی ما به سمت فعا  گویید تغییر کردمیبخشی از آن تغییر کرده است و آنچه من گفتم یعنی فعال سازی.. وقتی    :نصراهلل سید حسن  

 .»فعال سازی در مقابل پهپادها« این تصمیم از زمان حادثه سقوط پهپادها بر فراز حومه جنوبی گرفته شده است یعنی سرنگون شده است رفتیم.
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 الله؛ ایرانی یا لبنانی؟! هویت حزب

کنند که یک  رد. برخی حزب اهلل را متهم میگیداخل و خارج به حزب اهلل صورت میای از  های گسترده و سازمان یافته: این روزها حملهالعالم 

 کنند که شما هیچ تعهد و وابستگی ملی به لبنان ندارید، پاسخ شما چیست؟آنها ادعا می حزب ایرانی است نه لبنانی،

جدید نیستند و از قدیم مطرح  ما این قبیل سخنان را از االن تا زمان برگزاری انتخابات به وفور خواهیم شنید اما این ادعاها    : سیدحسن نصراهلل 

خواهم بگویم این حزب در لبنان حضور دارد و به  اسخی علمی به این موضوع بدهم. میخواهم پمی سر و تهی هستند اما من بی اند و سخنان  بوده

 .دها و تشکیالت دیگر، صد هزار رزمنده داردجز انبوه نها

شود به اینکه ایرانی است یا سعودی یا آمریکایی،  گوید من لبنانی هستم اما متهم میمی اگر یک حزبی با تمام تشکیالت و نهادها و توده هوادارانش  

ترین و لبنانی. طبق ابتداییحزب لبنانی است یا غیر  گویند فالن  میقطعا در نهایت معیارهایی وجود دارند. طبق چه معیاری و تحت چه عنوانی  

ه وجود ترین معیارها، همه رهبران، اعضا و کادرهای حزب اهلل اعم از زن و مرد و پیر و جوان همه و همه لبنانی هستند آنها از وقتی که لبنان بساده

 .داناست، هویت و تابعیت لبنانی داشته آمده است و تابعیت لبنانی وجود داشته 

داشته   از صدهاها  لبنانی این کشور حضور  باید بگوییمسال پیش در  نیست  اگر کافی  و  است  معیار  این یک  و  اهلل    اند  برای حزب  رهبرانی که 

زبی حلبنانی هستند و این حزب هم لبنانی نیست یا کنند، اگر ایرانی هستند، پس غیرها و نهادهای آن را اداره میکنند و عملیاتگیری میتصمیم

 .ممکن است. حزب اهلل از فرق سر تا نوک پا لبنانی و همه اعضایش لبنانی هستنددو تابعیتی است که این، غیر

کند یا کشوری دیگر؟ این یک معیار مهم و  اعت، برای منافع لبنان فعالیت می دومین معیار و مهمترین آن، این است که این حزب یا گروه یا جم

دانند، اما معیار واقعی )در این ادعا ( این است که وابسته به این کشور و تاریخ و  عا همه حزب ها، خود را لبنانی می داصلی است. زیرا در مرحله ا

کنید یا منافع  میفرهنگ و بافت اجتماعی باشد که اگر اینگونه باشد جواب آری است و معیار این است که آیا برای منافع ملی این کشور تالش  

حال طبق این معیار آیا ارتش آنتوان لحد، لبنانی است یا یک سازمان یا حزب لبنانی است، قطعا نه. این ارتش یک ارتش مزدور   .کشورهای دیگر

کرد. لذا به نفع این رژیم میکار  رزی اشغال شده در آن زمان، برای اسرائیل است که به طور کامل در خدمت رژیم صهیونیستی است که در نوار م

 .است. بنابراین معیار، در اینجا منافع ملی استو در خدمت آن 

قبل از آغاز جنگ، دور یک میز جمع بودیم. همه حاضر بودند. در این گفتگو )نمایندگان(    2006کنم. یک بار در سال  اینجا ماجرایی را تعریف می

آنها  پارلمان به ریاست نبیه بری هم حضور داشتند و من هم بودم. بحث درباره رابطه با ایران و وابستگی و تصمیمات سیاسی و غیره بود. من به  

وده یا کشورهای دیگر. آیا  خواهید آیا این حزب به دنبال منافع کشور خودش ببودن و لبنانی بود این حزب را می ملی  گفتم بسیار خوب، معیار  

تا امروز حتی یک بار هم به نفع ایران کار کرده باشد. ایران و نه    1988توانید حتی یک مثال بیاورید که حزب اهلل از زمان تأسیسش در سال  می

رای من مثالی بیاورید، کسی جواب نداد، نیم ساعت بعد که قضیه تمام شد، یکی از آنها یادش آمد که مثالی وجود دارد، نبیه  برای مصلحت لبنان، ب
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در دهه هشتاد قرن بیستم از فرودگاه بیروت ربوده شد و ادعا شد که این   TW800 بری از او خواست صحبت کند. او در پاسخ گفت هواپیمای

 .است، خواستم که پاسخ وی را بدهم اما بری از من خواست که منتظرم بمانم و خودش پاسخ داداقدام به مصلحت ایران 

این هواپیما را ربودند و من با آنها برای حل این مشکل گفت وگو کردم که یکی از نتایج  ایبه او گفت که موضوع ارتباطی به سید ندارد، بلکه عده 

و عتلیت بود. لذا ایران هیچ ربطی به این موضوع ندارد، آن شخص ساکت شد و نتوانست جواب دهد، به  آن آزادی هزاران زندانی لبنانی در انصار  

ه را بگوید و آن  آنها بارها گفتم که اگر موضع، عملکرد، رفتار یا اقدامی از سوی حزب اهلل را به یاد دارند که به نفع لبنان نبوده و به نفع ایران بود

 .روی داد 2006در سال   را یادآوری کند، این موضوع

کنند، من مشکلی با این موضوع ندارم که کنند و صحبت میکنم که متهم میسوال را برای همه کسانی مطرح می  این  2022االن در فوریه  

اهلل شما فالن کار    سید، ای حزبای    گویند هیچ تاثیری ندارد، اما اگر بخواهیم با منطق صحبت کنیم، یک نفر بیاید بگوید: می صحبت کنند، آنچه  

 .را انجام دادید که به نفع لبنان نبود بلکه به نفع ایران بود، یک مثال بیاورند 

مهمترین چیزی که بیانگر رابطه ما و اتکای ما به جمهوری اسالمی ایران است، مقاومت است، مقاومت در لبنان یک مصلحت بزرگ ملی است،  

کنند که این موضوع بدان معنا نیست که ما یک حزب لبنانی  میآزادی است. برخی ما را متهم    آن، مصلحت حاکمیت، امنیت، موجودیت، عزت و

گیریم، این مشکلی است که در سیاست  مان را می گویم در واقع ما خودمان تصمیماتاز هر موضوع دیگری هستیم، من می  هستیم بلکه لبنانی تر

 .کنند را با معیارهای قدیمی مقایسه می ان بر اساس رفتار کشورها با احزاب است و موضوعاتدهند، مثال آنها تصورشمی در لبنان به آن اهمیت ن

فتم، آنها تصور کردند  گعلیه پادشاه عربستان سعودی سخن  زمانی که در آخرین سخنرانی در مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت اهلل

کردند که امور در وین  سخ داد. اما برخی از آنها فکر میسید نصراهلل به پادشاه سعودی پا  که مذاکرات بین ایران و عربستان شکست خورده است، 

ستان روشن نیست. امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران فردای آن روز گفت که مذاکرات با عربستان ادامه دارد و تدابیری برای روابط با عرب

 .سعودی ترسیم شده است

را تقسیم ها  گویند که نقشبرخی می  ن در لبنان خنثی شد، گاهی می گویند که میان حزب اهلل و ایران اختالف وجود دارد،شااینجا بود که بهانه

کنند، ادعاهای نادرست است، زیرا تصمیمات حزب اهلل، لبنانی و بر اساس  د، زیرا اصلی که به آن استناد میشان را توجیه کننکنند تا اشتباهاتمی

دوستی جمهوری اسالمی   .تواند دوست این کشور یا هر کشور دیگری باشد که ما با آن دوست نباشیمشور و ملت است، بنابرین ایران میمنافع ک

بنابراین کند. ما بر اساس اصول، محاسبات و منافع کشورمان با این کشور یا آن کشور دوست هستیم،  ور شما را ملزم به این دوستی نمیبا یک کش

 .توانند بفهمند که حزب اهلل خودش تصمیم گیرنده استکنند زیرا نمیتباه ارزیابی می آنها اش
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چیزی را دیکته  در یمن انصاراهلل و رهبری انصاراهلل تصمیم گیرنده هستند نه ایران که به آنها بگوید این کار را انجام بده یا انجام نده یا به آنها  

تصمیمات  کنند وکه به اشتباه مسائل را تحلیل می  ویم، اینگونه است، نتیجه این سردرگمی آن استردیگر می های همچنین وقتی به عرصه کند، 

 .کنندیاشتباه اتخاذ م

لبنانی یا این حزب  آن است که این لبنانی است یا غیرگوییم. واقعیتی که باید بررسی شود  ها را متواضعانه می معروف است که ما در حزب واقعیت 

تند و ها پایبند هس2به دستورات سفارتخانه کنند و2ها پیروی میص در لبنان از دستورات سفارتخانه غیرلبنانی، برخی احزاب و اشخالبنانی است یا 

خواهم با شما موضوع را بررسی کنم، آیا تو  کنند. من می کند، توطئه می و مرزهای لبنان دفاع میها  ا، آبه2علیه مقاومتی که از حاکمیت، نعمت

گوییم که این حزب آمریکایی است یا این حزب سعودی  نمی کنیم،  کنیم، و اتهام زنی نمی، اما ما این مساله را بررسی نمی هستی یا غیرلبنانیلبنانی  

 .ارزش استای که بی ود احساس کنی وارد دور باطلی شده شی اراتی است یا غیره، زیرا باعث ماست یا این حزب ام
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 سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا در لبنان های گستردگی دخالت

هایش از ثبات، حاکمیت، دولت، ملت،  همواره گفته که بر اساس مسئولیت   پردازم، جمهوری اسالمی ایران: اینجا به ایران و نقش آن می العالم 

المللی و دیپلماتیک دفاع   لبنان در محافل بین  لبنان دخاکند  میمقاومت و حقوق  امور داخلی  ارائه کمک در صورت  لت نمی و در  کند و آماده 

شود که  د و گفته میشوعجیب و غریبی علیه ایران مطرح میبینیم که اصطالحات  اش است، در مقابل می رخواست دولت لبنان در بحران فعلی د

 ...  ایران بر لبنان سیطره دارد و یا نفوذ ایران و مسائل مشابه

از آن    سخن بگوییم، چون قبل  2005ورزد، بیایید از قبل از سال  وهی که با مقاومت لبنان دشمنی میرآنها چیزی ندارند، گ  : سیدحسن نصراهلل 

در حیات سیاسی در مجلس نمایندگان و دولت حضور دارید و    2005زنند و اینکه مانع ما شدند و غیره، شما از سال  ی درباره حضور سوریه حرف م

پرسم، بلکه از تمام گروهی  د، من این سوال را از یک نفر نمی ایگویند که برای لبنان چه کار کردهها میدر داخل و خارج آن وقت این در ادارات آن

برد مانند پرونده  می خواهید لبنان را از مشکالتی نجات دهید که از آن رنج  می برای نجات لبنان ندارند تا بگویید چگونه  ایپرسم که االن برنامه می

 .جز حمله به مقاومت، حزب اهلل و ایران و شعاردادن ندارندایاقتصادی و مالی، آنها برنامه

و گاهی  ها  دا، اتهام زدن، درگیریتا کنون چه کرده اند. بگذارید مردم دستاوردهای شما را حس کنند، غیر از سر و ص   2005بگذارید بگویند از سال  

تاکنون توانسته ایم دستاوردهای محسوسی را در سطوح    2005اوقات قرار دادن کشور در آستانه جنگ داخلی چه کار کردید. در حالی که از سال  

گران هستند، من درباره دشمنان یا  توانیم آن را ذکر کنیم، مشکل اینجاست که اینها همان دیمیمختلف به کشور و مردم خود ارائه کرده ایم که  

کنند و یا روحیه میتوان درباره این عبارت مسامحه کرد که آنها دشمنان هستند، اما آنها واقعا مانند دشمن رفتار  میکنم و  میمخالفان صحبت  

دهند که می هایی دارند، پاسخ  چه برنامه  کنیم که چه دستاوردهایی دارند و می دشمن و با اندیشه دشمن و با اصطالحات دشمن، وقتی از آنها سوال  

او هیچ چیز دیگری برای ارائه ندارد، بنابراین در   دهد؟خواهد کشور را نجات میباید سالح مقاومت را تحویل دهید، آیا این همان طرفی است که 

دانند که این درست نیست. اما در  می ود، آنها  بیشتری انجام شهای  کنیم که شعارهای بیشتر، اتهام زنی و توهینمی این موضوع، ما پیش بینی  

ضوع یا امتحان حاکمیت و استقالل و آزادی، آنها مدتهای مدید است که شکست خورده اند، ما نیازی نداریم که بگوییم ببینید، آنها درباره این مو

 .آن موضوع ساکت شدند، اما امروز باید آن را یادآوری کرد

ندارد، سفیر آمریکا در  می دانند که سفارت آمریکا دخالت  می لس یا هر پرونده دیگری همه  مثالً در پرونده انتخابات مج کند، هیچ رازی وجود 

هایی کنند، هیئتمیکند، در پایان دیدار، آنها درباره انتخابات صحبت  میکند و با رهبران سیاسی دیدار  میدرباره انتخابات مجلس صحبت  ها  رسانه 

گویم که سفارت سفارت ایران از سفیر  می کنند، بنابراین من با صداقت  میزنند و در موضوع انتخابات دخالت  می شور پرسه  از سفارت آمریکا در ک

کند و هیچ طرف ایرانی وجود ندارد که در انتخابات ما دخالت کند و این موضوع  می گرفته تا جوان ترین کارمند سفارت در انتخابات لبنان دخالت ن

 .گذار شده استبه حزب اهلل وا
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  خواهیم در مورد علت هجمه شدید علیه مقاومت و حزب اهلل لبنان صحبت کنیم، اما در مقابل ایران، آمریکا در لبنان است و حضرت می : ما  العالم 

لبنان و نقش سفارت  اید. ارزیابی شما در مورد نفوذ امنیتی و اطالعاتی آمریکا در  عالی در مورد نفوذ آمریکا به نهادها و موسسات صحبت کرده

 خواهند؟میها چه رود، چه است؟ آمریکاییآمریکا در لبنان که بزرگترین سفارت در منطقه به شمار می 

ای باشیم، آنها از اشغالگری ایران  های رسانهخواهیم مانند آنها درگیر جنجالالبته نفوذ آمریکا در لبنان وجود دارد و ما نمی   : حسن نصراهلل   سید 

گوییم نه. بحث اشغالگری آمریکا در لبنان مطح نیست، اما نفوذ آمریکا در  دهیم و میکنند و این حرف مضحک است ولی ما پاسخ می میصحبت 

 .لبنان وجود دارد، این درست است، نفوذ سیاسی، نفوذ مالی نظامی و امنیتی

شود، فراتر  می داری آمریکا دیکته  یا جزئیاتی که توسط وزارت خزانه   کنترلتواند از هر محدودیت،  میمثالً با توجه به نفوذ مالی، آیا بانک مرکزی  

داری آمریکاست و این معلوم است که از آمریکا دستور حذف حساب  بانکی لبنان تابع تصمیمات خزانه  رود و این تسلیم مطلق است. کل سیستم

داری یا معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مالی  د. معاون وزیر خزانه کننبحث نمی   شود و در مورد آنمیگیرد و بالفاصله حذف  فالنی را می 

رساند  می شود و در حین اجرای تصمیمات خود را به اطالع آنها  میها و مراجع ذی ربط در امور مالی و پولی حاضر  برای جمع آوری رؤسای بانک 

 .کنندی)مسئوالن بانکی لبنان( هم اجرا مو آنها 

های  گفتند چگونه کشتی میبازتاب اقتصادی دارد، مثالً حتی برای وارد کردن محموله گازوئیل با دشواری زیادی مواجه شدیم.    در بحث سیاسی

دهد. توان کشتی را از سواحل لبنان آورد و آمریکا هم اجازه نمی می آورید، چون نکیلومتری منطقه بقاع به بانیاس می   270حامل گازوئیل را از فاصله  

کنند که ما به تنهایی چشم خود توانیم این موضوع را تحمل کنیم و آنها مشخص می گوید ما نمی سمش نفوذ سیاسی است و دولت لبنان میاین ا

کشند و اینکه ممکن است دولت لبنان تا این حد سقوط کند، کشتی  ایم، بلکه رسماً به ما خطاب کردند که خجالت میرا بر روی سواحل لبنان بسته 

 .شودمید تا گازوئیل بفروشد، با قیمتی ارزان تر از بازار، ممکن است دولت لبنان سقوط کند و این نفوذ سیاسی آمریکا محسوب بیاور

 

نظامی آمریکا در لبنان وجود ندارد، بلکه برخی افسران و تعدادی  های  با توجه به بحث نظامی، نیروهای آمریکایی در لبنان حضور ندارند، پایگاه

در نهاد   می مشخص است که تعداد محدودی وجود دارند، اما حضور دائ  .کنندمیستند که از سفارت یا مستشاران ارتش لبنان محافظت  سرباز ه

داند که در چه سطحی در تشکیالت نظامی لبنان  می و خدا  اند  آمریکایی در وزارت دفاع لبنان نشسته های  نظامی دارند که در آن افسران و ژنرال

 .کنند، حضور دارند و این کامال علنی است و پنهانی نیستمیدخالت 

کوپتر کوچکی وارد لبنان شود، سفیر آمریکایی باید حضور  همچنین سفیر آمریکا همیشه در لبنان حضور دارد، بنابراین حتی اگر یک قایق و یا هلی 

شود و لذا رصدهای چسبد و این امری نه عادی و نه خوب تلقی می کند( و بالفاصله به ارتش لبنان میداشته باشد )در همه امور لبنان دخالت می 

دانیم که سفارت آمریکا در لبنان مرکز می ترین موضوع بحث امنیت است، همه  و باید به آن رسیدگی شود اما مهمجدی روی این مسئله وجود دارد  
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لبنان برای لبنان ساخته نشده برای کل منطقه است. یک سفارت بزرگ  اصلی سیا نه در سطح لبنان بلکه در سطح منطقه است. سفارت آمریکا در  

ز سوی  در عراق و یک سفارت بزرگ در لبنان وجود دارد. بنابراین تنها سفارت لبنان دغدغه آمریکا نیست، بلکه نفوذ امنیتی، به کارگیری افراد ا

 .کنندسازمان سیا و مخبرانی است که فعالیت )جاسوسی( می 

ها کند، به سفارت آمریکا در عوکار )شرق بیروت( تبدیل شد و لبنانیاطالعات مرکزی آمریکا که در سطح خاصی در لبنان فعالیت می گوییمما می

لی  کند. بنابراین ما با نفوذ سیاسی، امنیتی، ماها به آن نیاز دارند و سیا به آن نیازی ندارد، جذب می را برای جمع آوری اطالعات نظامی که اسرائیلی 

کند، باید با این نفوذ  میخواهیم و از حاکمیت، آزادی و استقالل صحبت  میگوید ما یک کشور مستقل  میو اقتصادی مواجه هستیم و هرکس  

 .مخرب مقابله کند
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 الله ها بر حزبتأثیر تحریم

ها از جمله تاجر عادل دیاب  لیه برخی از لبنانیها عهایی علیه حزب اهلل اعمال شده است که آخرین آن تحریم های گذشته تحریم: طی سالالعالم 

 اهلل به ویژه مقاومت چیست؟ها بر حزب و دیگران و یک شرکت مسافرتی بود، تاثیر این تحریم

پایه و  بی کند، این ادعا  می ها هیچ اثری ندارد و با جوهری که در آن نوشته شده برابری ناگر کسی ادعا کند که این مجازات   :حسن نصراهلل   سید 

شود نه اموال و دارایی آنها  میها در حق تجار و بازرگانان ظلم  رساند، به عنوان مثال با این تحریمها آسیب می اساس است، بنابراین این تحریم

طرفدار مقاومت و یا حامی یا دوست   کنند و کافی است کهبرای حزب اهلل است و نه آنها با حزب اهلل شریک هستند و حزب اهلل را تامین مالی نمی

 .شودمیشان مختل  کنند و تجارتمیبرای آنها مشکل ایجاد  ها  شوند، بانکمیباشند تا در این مورد ظلم واقع شوند، پس طبیعی است که متضرر  

 

تجاری ندارد تا های  اقتصادی یا شرکتهای  شود، قبالً گفتم که حزب اهلل پروژهمیها مانع حزب اهلل  در مورد ادعای آنها مبنی بر اینکه تحریم

قرار بگیرد. حزب اهلل در خارج از کشور هم مال و اموال و امالکی ندارد و اینکه حزب اهلل به عنوان یک حزب ممکن است  ها  تحت تأثیر این تحریم

کنند از انجام آن به دلیل میبه عنوان یک محیط تحت تأثیر قرار گیرد و دوستان آسیب ببینند و برخی از کسانی که مبلغی را به حزب اهلل کمک  

شود تا زمانی که تبعات منفی و خطرناکی  هایی که قبال ارائه شد و در حال حاضر ارائه می ه باشند، اما در هر صورت حجم کمکشتها اکراه داتحریم

گوییم که گیرند. بنابراین تاثیر اساسی در مسیر حزب اهلل و راه حزب اهلل ندارند. بنابراین می می از خود بر جای نگذارند، در اختیار حزب اهلل قرار  

تواند بر توسعه و تداوم حزب اهلل تأثیر منفی بگذارد و بیش از آنکه تأثیر مادی ها مضر است، اما نمی ها بدون شک برای برخی از محیطحریمت

 .داشته باشد، تأثیر روحی و اخالقی دارد
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 ها و امتیازهاالله؛ درخواستمذاکره آمریکا با حزب

ضیحاتی درباره خواسته آمریکا برای برگزاری نشست با حزب اهلل دارید؟ آیا از شما چنین درخواستی  : جناب سید حسن نصراهلل، آیا شما توالعالم 

 شده بود؟ 

 بیش از یک بار و بیش از چند نوبت  :نصراهلل سید حسن  

 از این درخواست چه بود؟ ها : هدف آن العالم 

ها گوید که با تروریست می مشکلی ندارند، او  ها  دانند، آن   پراگماتیک و واقع گرامیخود را  ها  نگاه کنید، آنها  به آمریکایی   :نصراهلل سید حسن  

را ها  دهد و آنمیتروریستی را تشکیل  های  سازمان   .کند نه اینکه مذاکره بکندمیهمکاری  ها  کنم و این درحالیست که با تروریستمیمذاکره ن

کلینتون   ینتون به تشکیل داعش متهم هستند.است که ترامپ به آن اذعان کرد و اوباما و کلایالهکند، و این مسمیهمکاری  ها  کند و با آن میاداره  

تروریستی مذاکره  های  گویند که ما با سازمانمی موضوعاتی هستند که مطرح هستند، اینکه  ها  بنابراین، این  .به تشکیل القاعده اقرار کرده است

 .المی بیهوده استک ،ارتباط نداریمها و با آن  ،کنیممین

سپتامبر و قبل    11و پس از آن و بعد از حوادث    2000کنند. از پیش از سال  می به عنوان سازمان تروریستی توصیف  ها  ما را طی سال ها  با اینکه آن 

مجبور به این مساله نیستیم  برای ایجاد کانال ارتباطی وجود داشته است، قطعا ما هایی تالش  ،و بعد از آن و همچنین در برهه اخیر 2006از سال 

متوسل شدند، بیش از یک کانال ها  هایی که آنرا به کار گرفتند، و به آن ار خود را ثابت کنیم، زیرا کانالخواهیم اعتبمی  کنیم.میو به آن افتخار ن

نید دامی ، چهار پنج میانجی را بدین منظور فرستادند و  هم نه گفتیمها  نه گفتیم و یک کانال دیگر آمد و به آنها  است، کانال فالنی آمد و ما به آن 

 .، دوستان مشترک زیادی با آمریکا وجود دارندکه در لبنان

 از سوی آمریکا علیه شما وجود دارد؟ ای: جناب سید حسن نصراهلل، هدف شما از این خواسته چه بود، به ویژه اینکه اکنون هجمه گستردهالعالم 

مشکلی ندارند، ممکن است که بخواهند با تو بجنگند و برایت مشکل ایجاد کنند و محاصره کنند و بخواهند با تو به  ا  هآن  : نصراهلل  سید حسن 

انجام    شکل مستقیم مذاکره کنند، و رودررو با تو سخن بگویند تا از همه این کارها علیه تو استفاده کنند، این کاری است که در رابطه با ایران 

به شکل مستقیم مذاکره کند، االن کل ماجرا این  ها  خواهند که با آن می از ایران  ها  م حکایت ایران و وین چیست؟ آمریکاییاکنون تما  .دهندمی

بحث  ها  نشینم و از این رو، از طریق میانجیمیگویند که من با تو  میکنند، به تو  میاست، امروز در وین به طور اساسی در مورد این موضوع بحث  

 . ی هستیم که ازهم دوریم، ما دو دشمنکنیممیکه ما هیچ نیازی نداریم و دیدار  بر این است

گویم، تو  می کنی؟ من فقط به عنوان یک لبنانی با تو سخن  میکنی؟ در دنیا چه  می ، در منطقه چه  یخواهم که مذاکره کنم، ای آمریکایمیمن ن

اسرائیل علیه لبنان هستی، تو مسئول همه کشتارهایی هستی که اسرائیل در لبنان  های  ، تو مسئول همه جنگ کنیمی از اسرائیل دشمن حمایت  
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، میان من و تو چه چیزی هست)چه وجه  کنیمیمرتکب شده است، تو به عنوان جاسوس در لبنان در جهت خدمت به اسرائیل دشمن فعالیت  

، ما به  یندگومی زنند و با یکدیگر سخن  میه دشمنان پشت سر ما کانال  به ما پاسخ دادند کها  آن؟  کی هست( که بنشینیم و صحبت کنیماشترا

مشکل باز کردن روزنه ارتباط با   خواهد که این راه را باز کند.می، او  انی نیستیم که با شما سخن بگوییمگفتیم که ما از آن دسته دشمنها  آن

گوید اجرا  می پنج. )یعنی اینکه هر چه    ،چهار  ،سه   ،دو  ، اهد به تو بگوید: یکخومی نشیند،  می آمریکاست، که درنهایت، وقتی که آمریکایی با تو  

، با  نشینی کنیعقبها  خواهد با تو بر سر مسائلی که روا نیست از آنمیکند،    زنیچانه خواهد با تو  میخواهد تو را تحت فشار قرار دهد و  می،  کنی(

های  خواهد که با تو درباره موشک می ، او  کنیمگوییم، باید موضوع اصولی و عقیدتی را رها  ن می کند. تا اینکه با منطق سیاسی واقعی سخ  زنیچانه تو  

با دقت اصابت باال و درباره سالح و فلسطین و قدس و موضوعت درباره اسرائیل سخن بگوید، او در لبنان سوای موضوع اسرائیل، با ما مشکل 

 .اساسی ندارد

لمان و دو یا سه وزیر در کشور و برخی از مدیران کل .. ساختار کشور چیست؟ این همان چیزی است که  حزب سیاسی و تعدادی نماینده پار

اگر بخواهی که چنان   را لغو کنم،ها  خواهم که تحریممیخواهند به ما بگوید که من  میبه ما پیشنهاد کردند، آنها    2000خواهد، آنها از سال  می

دهند و مقاالت  می گویند و تو را فحش  میخواهی این کسانی را که به تو ناسزا  می گیرد، اگر  می که علیه تو به کار  ای  همه هجمه   ،کنم و چنان

 .گوییم انجام دهید و ما اساسا این کار را انجام نخواهیم دادساکت کنم که دیگر درباره تو چیزی نگویند، باید هرچه را که می ،نویسندمی

 چهار چیست؟ ،سه  ،دو ، : حکایت این یکالعالم 

 .ش به مقاومت ارتباط دارداهگفتم که هم :سید حسن نصراهلل 

 .: یعنی تامین امنیت اسرائیل ونه تهدید امنیت اسرائیلالعالم 

سپتامبر، من درباره این موضوع صحبت کردم، و به اختصار بگویم که شخصی نزد من آمد    11و بعد از حوادث    2000درسال  :  سید حسن نصراهلل

خط خواهیم ها  من پس از آن، نامش را گفتم، وی از طرف دیک چنی آمده بود و معاون رئیس جمهور بود. و گفت ما شما را از لیست )تروریست(  و

من گفت این نامه    به   . بگیرم، تا این حد خشمگین بودم  من اشتباهی کردم و اشتباهم این بود که حاضر نشدم نامه را   زد و پیام را برای من خواند.

ها گیرم. شروع کرد به خواندن که نام شما را از فهرست تروریستمینها  را از آمریکاییای  ، گفتم نه بگذار پیش خودت باشه.من برگه را به تو میدهم

، وتویی که برای جلوگیری از  لی در جهان به رسمیت بشناسیمخش مبآزادیهای  خواهیم شما را مانند جنبشمی ،  حذف خواهیم کرد. دوم اینکه

  ، خواهیم که شما در دولت لبنان حضور داشته باشید. ما در آن زمان خواهان آن نبودیممیکنیم و ما می ورود شما به دولت لبنان قرار دادیم، حذف 

، مشکلی ندارد، اما موشک نه .. شما  سالح برای جنگ داخلی  مشکلی در این نیست، قطعا موشک نه، زیراو شما همچنان سالح داشته باشید و  

، همچنین  کنیممی ، مشکل شما را از لحاظ حقوقی حل  شناسیممیحزب سیاسی هستید که ما شما را به عنوان یک تشکیالت نظامی به رسمیت  

دهید یا به دولت لبنان، گفت نه آن را به تو  می به ما  در قالب مزاح به او گفتم که آن مبلغ را    ،من آن موقع  .دهیممیبه شما یک میلیارد دالر  
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چه کنم، گفت آباد کنید، مناطقی را که در نتیجه جنگ ویران شده اند، اباد کنید، و به مردم  ها  دهیم، در داخل چمدان، به او گفتم، با این پولمی

 دالر. یاردها های توسعه اجرا کنید، میلخسارت بدهید و محبوبیت خود را افزایش دهید، طرح 

ضد اسرائیل انجام بده، مشکلی وجود ندارد. ما سه  های ، سخنرانی د؟ بمانخواهیمی ، در مقابل چه ماشاءاهلل به این همه کرم و بخشش، به او گفتم

الی باید خواهیم که موضوع فلسطین و قدس وملت فلسطین و مقاومت فلسطین و حمایت و سالح و آموزش و حمایت ممیاول    ،خواهیممیچیز  

حتی اگر اسرائیل به   ،ضد اسرائیل شلیک شود، به او گفتمای نه هیچ گلوله  ،دیگر اینکه باید هیچ اقدامی را علیه اسرائیل انجام ندهی متوقف شود.

امنیتی در مقابله با تشکیالت  به عنوان یک دستگاه  ها  خواهند که برای آن مساله سوم در آن زمان از ما می .  لبنان تجاوز کند، نتوانست پاسخ دهد

این مسائل اساسا برای ما قابل بحث و بررسی نیست. یعنی هر چیزی که مقاومت و سالح مقاومت و وجود مقاومت را که تنها  .القاعده فعالیت کنیم

 .وجود ندارد  مینیست. چیز دو زنیچانه ضامن حمایت از لبنان است، نشانه گیرد قابل 
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 مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی   تعیین رالله دنقش حزب

جناب سید حسن، مساله    ،را مطرح کنیم . مساله ترسیم مرزهاها  : جناب سید حسن نصراهلل، مسائل بسیاری هست که امیدواریم بتوانیم آنالعالم 

یا موضع شما همان موضع دولت  هیات آمریکایی که به بیروت سفر کرد و درباره ترسیم مرزها سخن گفت.آیا شما موضعی در این رابطه دارید،  

 کنید؟می لبنان است که شما از آن حمایت 

دهم، زیرا این موضوع روز است؛ ما در آستانه آزادسازی )جنوب لبنان( در  می گردم و این موضوع را توضیح  می ببینید، من بر : سید حسن نصراهلل 

من در    .دیگر بماندای  کند و در منطقه  نشینیعقب گفته شد که اسرائیل ممکن است که از یک منطقه    ،زیرا در آن موقع   ،هستیم  2000سال  

کنیم، میدر موضوع ترسیم مرزها دخالت ن  ، سخنرانی گفتم که ما در حزب اهلل این موضوع را بررسی کردیم و تصمیم این بود: ما به عنوان مقاومت

، ما وجود  باشیمها  باید برویم و بخشی از ترسیم با آن   ، وجود ندارد، چیزی به نام مرزهای با اسرائیل وجود ندارد، چیزی به نام اسرائیل  زیرا از نظر ما

فلسطین وجود دارد. از این رو، ما  های  ، سرزمینی به نام فلسطین وجود دارد و در رابطه با آب، آبشناسیم. در مقابلمی اسرائیل را به رسمیت ن

برای   .درباره آن توضیح دهم  مییعنی اولین باری است که ممکن است ک  ،پیشینه آن به معنای واقعی کلمه عقیدتی است  موضعی اصولی داریم که

را تعیین کنید و ما در موضوع  ها  را تعیین کنید، خیلی خب مرزها  همین از همان اول راه گفتیم که ای دولت لبنان طبیعی است که بخواهید مرز

 .کنیممیدخالت نها تعیین مرز

های سازمان ملل یک حرکتی به وجود آمد و هیئت   2000تا اینجای صحبت بحث مرزهای آبی و زمینی بود، بعد از آزادسازی جنوب لبنان در سال  

شد و برخی مناطق مورد اختالف  می آمدند و رفتند و هیچ بحثی در خصوص تعیین مرزها نبود بلکه مرزهای مرسوم معموال به رسمیت شناخته  

ست یا این دشت  گفتیم این تپه متعلق به ماست یا آن تپه متعلق به ما نیمیکردیم و نمیوجود داشت مانند مزارع شبعا، ما هیچ دخالتی در موضوع ن

شود  می کرد و هر چه گفته میگفت؟ ارتش در آن زمان موضوع تعیین مرزها را دنبال می متعلق به ماست و آن یکی نیست، دولت در آن زمان چه 

ین مرز از زبان مسئولین این موضوع است. در موضوع دریا هیچ مرز مشخصی وجود نداشت و این فرق آن با مرزهای زمینی است، چرا که در زم

را ترسیم کنند، از ابتدا ما مسئول ترسیم  ها  خواستند مرز می مشخص است، مثال فالن جا مرز است و فالن جا نقطه مورد اختالف است، در دریا  

 .مرز نبودیم

یک  ها تعیین مرزگیرد، موضوع میکند، یعنی تصمیم را یک نفر در دولت لبنان نمی گیریتصمیمهای مختلف دولت لبنان در خصوص آن سازمان

موضوع راهبردی است که ربطی به مساحت ندارد، بلکه مسئله مربوط به سهم آب لبنان و منطقه اقتصادی و غیره است. دولت لبنان هر چه که  

 .السالم مقرر کند و بگوید این مرزهای ماست همان مرزهای ما خواهد بود و
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کنند که می از ما سوال  ها  کنم، اجازه بدهید اضافه کنم که خیلیمی بود و در تعیین آن دخالت نمن به عنوان مقاومت به این مرزها پایبند خواهم  

از این دست داریم، اطالعات داریم  های  متخصص در بحثهای  موضع حزب اهلل چیست؟ به آنها گفتیم که علیرغم اینکه ما در حزب اهلل سازمان

 .ردیم که مرزهای دریایی کجاستو نقشه داریم و غیره در درون حزب اهلل بحث نک

خواهیم در این می دخالت نکردیم چون نها  گوییم که ما اصال در موضوع تعیین مرز میکنید؟  می را تائید    23یا خط    29گویند چرا شما خط  می

دو مسئله وجود دارد، به عنوان یک شهروند لبنانی امیدوارم که مساحتی که در    .دانیممی نها  موضوع وارد شویم، ما خودمان را مسئول این بحث 

شنویم  میهای  یک سری اصولی داریم، یک سری صحبتشود بزرگ باشد، این مسئله طبیعی و منطقی است اما ما  میجریان این مذاکرات آزاد  

ضوعی که شبهه همکاری یا سازش با دشمن را باعث شود ضد آن هستیم شود به آنها گفت تعیین مرز، ما یک اصلی داریم که هر مومی که اصال ن

آید یا نه، این اصول  میاین مسئله ممکن است مورد بحث باشد که آیا به نوعی سازش به حساب  های  گوییم ضد آن هستیم، مصداقمیو از االن  

کنیم. تصمیم دولت لبنان که امیدواریم ثابت بماند این است که  می با دولت لبنان است ما نظر خودمان را تحمیل ن  گیریتصمیمماست، اما چون  

 .دخالت نداریمای هیچ سازشی با دشمن صورت نگیرد، در کل ما ضد هر گونه سازش یا امور مشابه آن هستیم و غیر از آن در مسئله
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 های کشورهای عربی خلیج فارس از لبنان خواسته

خواهم از فرصت استفاده کنم و از پیشنهادات کویت که به لبنان ارائه شده است صحبت کنم، موضع شما در خصوص  می : جناب نصراهلل  العالم 

 طرفی و حمالت لفظی علیه کشورهای منطقه خلیج فارس چیست؟بی و مسئله  1559گانه خصوصا قطعنامه  12پیشنهادات 

بدهیم و اصال کسی از ما نظری نخواست، جواب را دولت لبنان و مسئولین لبنانی خواستیم نظری  میببینید، ما در آن زمان ن:  نصراهلل سید حسن  

ظری  باید بدهند، آنها بین خودشان مسئله را بررسی کردند و جواب را فرستادند و منتظر جواب کشورهای عرب هستند برای همین در دوره قبل ما ن

خواهم به  میما طرف مخاطب پیشنهادات کشورهای عربی نبوده ایم، اما اینجا    ندادیم چرا که مسئول جواب دادن به این پیشنهادات نبودیم و

گوییم که لبنان در نهایت دولت مستقلی است و امیدواریم که مستقل باشد و درست نیست که کسی بیاید و یک سری  می صورت کلی بگویم،  

روز برای پاسخ فرصت دارید، این مسئله خوب نیست، این در مورد شکل   5پیشنهاد آوردند و گفتند  12شروط را به لبنان دیکته کند، به طور کلی 

گویند که ای دولت لبنان این طرح پیشنهادی ماست و ما میخواهیم در خصوص میآیند  می کلی پیشنهادات. میخواهم بیشتر از این بگویم، یک بار  

ستیم و لبنان را دوست داریم و ما یک سری نظرهایی داریم و  آن با شما مذاکره کنیم، ما عضو کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ه

لیجی ایجاد کنیم، خ  –  لبنانی  یا  عربی  –معتقدیم که این مسائل را از شما باید مطالبه کنیم پس خوب است که گفتگو کنیم و یک ساز و کار لبنانی  

  خلیج   –  لبنانی  یا  عربی  –ه دولت بگوییم که نباید گفتگوهای لبنانی  خواهیم موضعی بگیریم و بمیما با این نوع از مذاکرات مشکلی نداریم، ما ن

 .ها میخواهندان که چه هر و اماراتی – لبنانی و سعودی – لبنانیهای گفتگو  حتی کنند، گفتگو  و  بروند بالعکس  بلکه بدهد رخ فارسی

  چون گفتگو هیچ مشکلی ندارد، این شکل از گفتگوها خیلی بهتر از این بود که یک نفر بیاید و برای شخص دیگری امتحان برگزار کند و از او 

کنیم  می بخواهد که به این امتحان جواب بدهد که این درست است و این غلط، این موضع در خصوص لبنان مناسب نیست، وقتی به مضمون نگاه  

ار گفتگو هستیم که دولت لبنان گفتگو کند، اگر از ما خواسته شود که بخشی از گفتگو باشیم این موضوع قابل بحث است یعنی من و  ما طرفد

 .برادرانم به این موضوع زیاد فکر نکرده ایم

 .: گفتگو در خصوص مسائل موجودالعالم 

حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی دخالت نشود، خوب است، بیاید بنشینید و  شود که در امور داخلی کشورهای  می گفته    : نصراهللسید حسن  

  صحبت کنیم، من دو سوال دارم، در این پیشنهادات توقف دخالت عربستان در لبنان وجود ندارد، آیا کسی هست که بحث کند که آیا عربستان در 

کند، میکند، امارات در لبنان دخالت  میکند؛ عربستان در لبنان دخالت  میت  دانند که عربستان در لبنان دخالمیهمه    لبنان دخالت دارد یا خیر؟

 .کندمیکنند، کشورهای عربی دیگر در لبنان دخالت میکنند، دنیا دخالت میکشورهای حاشیه خلیج فارس در لبنان دخالت 

گویم که ما در امارات و  میای عربی دخالت نکند، خب من  یا یک طرف لبنانی میخواهی که در امور کشورهها  آیی از لبنان و لبنانیمی وقتی تو  

ایستیم دخالت در امور آنها نیست،  می کنیم، اگر ما در کنار ملت یمن که علیه آن جنگ به راه انداخته اید  میعربستان و هیچ کشور دیگری دخالت ن
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کنم، سعودی بود که به  میهستم، من در امور عربستان دخالت نبه راه انداخته اند، من اینجا حامی مردم مظلوم یمن  ها  جنگ سختی علیه یمنی

 . کنیممی به سوی عربستان نیامدند. ما در امور داخلی دخالت نها یمن تجاوز کرد و یمنی

ا در سوریه  کنید، شممیکنید، در سوریه دخالت کرده و همچنان می شما نه فقط در امور داخلی لبنان بلکه در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت 

کنید، در یمن با جنگ و  میکنید، در لیبی، تونس دخالت  میسال جنگ به راه انداختید، آیا این دخالت نیست؟ در عراق هر ساعت دخالت    10

ور خواهد که در اممیکنید و این مسئله مشخص است، کسی که از دولت لبنان یا یک حزب لبنانی میکنید، در سودان دخالت میسیاست دخالت 

یا  داخلی اش دخالت نکند باید از خودش شروع کند، این مسئله مورد بحث است، یعنی اگر من لبنانی باشم و بخواهم مذاکره کنم مشکلی ندارد، ب

د در  خواهی در امور داخلی ات که اصال در آن دخالتی ندارم دخالت نکنم؟ این موضوع قابل بحث است، تو هم نبایمی کنم، نمی و من با تو توافق  

 کند؟ میکند یا نمیامور داخلی ما دخالت کنی، آیا قبول 

شود، این مورد اول، مورد دوم اینکه در خصوص حمالت لفظی، حمالتی که به کل دولت لبنان و  می ما نباید فقط طرفی باشیم که به ما دیکته  

سایبری های  و ارتش ها  وابسته به کشورهای خلیج فارس و روزنامه های  ملت لبنان و مسئولین لبنان از رئیس جمهوری به پایین از طرف رسانه 

سی حرف خلیج فارس در پیشنهادات آنها ندیده ایم؛ فقط دیدیم که کسی نباید در لبنان نفس بکشد، نباید کسی در لبنان دهانش را باز کند، نباید ک

 کنند؟ میدر لبنان بنویسد، اما آنها چکار ای بزند یا کلمه

بنشینم و به آنها بگویم که خب  ها بین المللی من اگر با عرب های باید مورد بحث قرار بگیرد، در خصوص موضوع مقاومت و قطعنامه این موضوع

و اینکه لبنان در دایره تهدید و خطر است و این موضوع مرزهای دریایی و نفت و گاز و غیره و تهدیدهای   1559موضوع سالح مقاومت و قطعنامه  

تان چیست؟ ما از کشورمان  دهید چیست؟ یعنی شما به عنوان کشورهای حاشیه خلیج فارس راه حل جایگزینمی جایگزینی که به ما  اسرائیل،  

خواهند همان چیزی است  میکنیم، جایگزین به ما معرفی کنید، در واقع آنها اهل منطق نیستند و جایگزینی ندارند و تمام آن چیزی که  میحمایت  

 .که گفتم

دهد. میو اقدامات امنیتی اتخاذ شده درخصوص آنها، هیچ یک به آنها اجازه چنین کاری را نها  مقاومت و تعداد این موشکهای  ن انتشار موشکمیزا

نقطه زن مقامت در لبنان را نابود های  خواهیم موشکمیگویند  میآن هم در چنین سطحی، مبالغه است. وقتی  ای  صحبت کردن آنها از مسئله

در خور، های  ، یعنی این کار نیازمند یک جنگ است و عملیات نظامی محدود برای آن کافی نیست. در هر حال، عملیات نظامی هم واکنشکنیم

 .از سوی مقامات لبنان در پی خواهد داشتای قوی و بازدارنده 

مهم سکوت های یم، پس چگونه در مقابل بمباران مکان خالی را هدف قرار داده بود نیز سکوت نکردهای ما در آخرین بمباران اسرائیلی که مکان

خواهیم این موضوع را در سطح نظری  میقادر به کار باشد یا نباشد، ولی ما در اینجا    میگویم ممکن است در عمل اسرائیلکنیم؟ من به شما  

 .نندخواهند با توانمندی موشکی ما مقابله کرده و آن را نابود کمی بررسی کنیم که آنها چگونه 
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های خواهند به ما جایگزینی پیشنهاد دهند. در حقیقت آنها هیچ منطق، جایگزین و گزینهمی کنیم. اگر سالح ما را  میما از کشورمان حمایت  

نتیجه بوده و  بی علیه مقاومت در لبنان    میتاکنون جنگ نظا  .خواهند همان چیزی است که در ابتدای صحبت گفتممی دیگری ندارند. تمام آنچه  

امنیتی حتی یک روز علیه حزب اهلل متوقف نشد و باز هم نتوانستند سد راه مقاومت شوند. حتی با  های  هم آن را دیدیم. عملیات  2006در سال  

ر گردن حزب اهلل انداخته و سپس، به  فشار سیاسی هم به نتیجه نرسیدند، لذا به مسئله اقتصاد و معیشت روی آوردند و مشکالت اقتصادی را ب

خلیج فارسی و عربی  های  حزب اهلل هیچ مخالفتی با گفتگوی لبنان با دولت  .خواهید، باید سالح مقاومت را تحویل دهیدمی مردم گفتند که اگر نان  

 .کنیممیگوییم و برپایه منافع ملی لبنان با آنها مذاکره می ندارد. ما با منطق با آنها سخن 

 به دنبال دارد؟هایی شود؟ یعنی اگر این کار انجام نشود تحریممی: به نظر شما آیا این مسئله برای تبادل نظر مطرح شده یا اجبارا انجام عالم ال 

توانستند انجام داده اند. من دریافتم  میوجود دارد و دیگر چیزی برای تحریم شدن نمانده است. آنها هر کاری که  ها  تحریم  : نصراهللسید حسن  

 .دهد و نیازی به نشستن پای میز مذاکره و گفتگو نیستمی که حامل این پیشنهاد همان شخصی است که خبر را به ما 
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 شرکت سعد حریری در انتخابات پارلمان لبنان پیامدهای عدم

ر انتخابات و تعلیق همکاری سیاسی با جریان المستقبل، به نظر  : درخصوص تصمیم نخست وزیر سعد الحریری مبنی بر شرکت نکردن دالعالم 

را به سمت  ها  شما این گام تاثیری بر روند انتخابات و چشم انداز سیاسی لبنان خواهد داشت؟ آیا این کار باعث ایجاد خأل خواهد شد و اعتدال سنی 

 تندروی خواهد برد؟ 

کنیم، زیرا پس از اعالم موضع سعد الحریری فضا دچار نوعی مزایده کالمی شده است. اما  میما هیچ بیانیه یا موضعی صادر ن:  نصراهللسید حسن  

ما از طریق ارتباط با برخی دوستان مشترک در روزهایی که در اینجا حضور داشتند و من به یکی از این دوستان مشترک پیش از اعالم تصمیم 

چیزی نگفتیم تا نگویند که  ها  ما در رسانه  .به تجدیدنظر در این تصمیم ابراز امیدواری کردیم  الحریری که ما از آن اطالع داشتیم پیام دادم، نسبت

خواهد از شرایط سوء استفاده کند یا درصدد اشغال می کند، یا اینکه حزب اهلل  می با اینکه واقعا این کار را ن  ،کندمی حزب اهلل چاپلوسی یا دورویی  

 .همانطور که پیشتر درپی اظهار برخی مواضع ما، گفته شده بوداست، ها بخشی از سهم سنی 

بت جریان گوییم که این تصمیم تاسف آور است. امیدوار بودیم این اتفاق نیفتد اما افتاد. آیا تاثیری بر انتخابات دارد؟ بله، البته. با وجود غیمیما  

ز چشم انداز روشنی وجود ندارد. باید اندکی منتظر بمانیم تا مشخص شود که پس ، این تاثیر بسیار گسترده خواهد بود. هنو"المستقبل"بزرگی مثل  

 .از خروج جریان المستقبل از انتخابات مجلس، چه اتفاقاتی خواهد افتاد

دال است. موضوع اعتدال و صحبت از باز شدن راه تندروی به نظر من بسیار مبالغه آمیز است. عموما خصلت برادران اهل سنت ما در لبنان، اعت

توان گفت که به صورت سرخود اتفاق افتاد. لذا  می تندروی که بوجود آمده محدود بود و حتی  های  آنها فرهنگ و ساختار خاص خود را دارند. حالت

ه وقتی چنین نگرانی ما از این است ک  .لبنان از اعتدال به سمت تندروی حرکت کنند، نه مسئله این نیستهای  نگرانی از بابت این نیست که سنی 

گذارد. این کار بر ائتالف و فرمول  میکند، نوعی ناامیدی و پس رفت در فعالیت کلی کشور برجای  می   نشینیعقب جریان بزرگی به این صورت  

خروج جریانی  گذارد. بله چنین اتفاقی تاثیرگذار است اما اینکه کسی بیاید و اهل سنت لبنان را متهم کند که  می سیاسی ترکیبی جدید نیز تاثیر  

تندرو و تکفیری سوق خواهد  های  که البته ممکن است به عرصه سیاسی بازگردد، میدان اسالمی سنی لبنان را به سیطره گروه   ،سیاسی از انتخابات

از این بابت نگرانی    دارند، لذا ماهایی  داد، حتی اگر مصداقی هم داشته باشد، مبالغه است. اهل سنت رهبران، علما، چهارچوب ها، مراجع و ارزیابی 

 .نداریم
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 الله از شرکت در انتخابات پارلمان هدف حزب

تندی که از سوی دشمنان و  های  : درخصوص پروژه حزب اهلل و شعاری که با آن در انتخابات مشارکت خواهد کرد، بخصوص با هجمه العالم 

 بینید؟می گیرد، چشم انداز انتخابات را چگونه میمعاندان در انتخابات تحت عنوان ضربه زدن به حزب اهلل و خلع سالح مقاومت صورت 

تعیین  :  نصراهللسید حسن   برادرانمان  از آن، شعاری که  و پیش  انتخابات گذشته  اعالم خواهد شد. مثال  میمانند  را  "کنند رسما  باهم کشور 

مشابه اینها. اساس حضور ما در مجلس و انتخابات  هایی یا عبارت "همیشه در کنار هم"یا  "به حمایت و سازندگی ادامه خواهیم داد"، "سازیممی

ثابتی سرچشمه   و  از اصول روشن  از طرح مقاومت"قبال شعارمان    .گیردمیآن، همواره  این مس  "حمایت  و  این شعار  البته  و  اله همچنان بود 

چندان این شعار واضح   2019و یا    2018است. شاید در سالهای    "جنگ علیه مقاومت"دهند،  میسر  ها  پابرجاست. اما امروز شعاری که برخی طرف 

است و یا آنکه   1550طرح انتخاباتی آنها اجرای قطعنامه  "کنند که  میشود. برخی علنا اعالم  میو آشکارا نبود اما در انتخابات فعلی به وضوح دیده  

 ."طرح انتخاباتی ما خلع سالح مقاومت است

است.   "جنگ علیه مقاومت و خلع سالح مقاومت و محاصره مقاومت "از این رو در انتخابات پارلمانی شاهد حمالتی هستیم که عنوان اصلی آنها 

گوییم که بیایید از ما حمایت کنید. این  می ا رای دهندگان  شود. ما به ملت لبنان و یمیاما در واقع حمایت از مقاومت موجب حمایت از کشور  

 .کند، شما باید از لحاظ سیاسی در پارلمان و دولت از آن محافظت کنیدمی مقاومت که از شما حمایت 

تان و دشمنانی  کند. امروز مقاومت دوسمی مهم است که مقاومت در مجلس نمایندگان دوستان بسیاری داشته باشد. این مساله مصونیتی ایجاد  

طرف هستند یعنی نه با مقاومت و نه علیه آن هستند. از این رو اشتباه است که بگوییم امروز دو گروه وجود دارند زیرا برخی  بی دارد و برخی افراد 

گویند که اگر مقاومت وجود دارد ما با آن کنار میاین افراد    .طرفندبی گویند که علیه مقاومتند و برخی دیگر  میمقاومت هستند و برخی علنا   میحا

مارس و    8دانیم. این دسته بندی با دسته بندی  میدانیم و خطری برای مقاومت نمی آییم و اگر نباشد، اهمیتی ندارد. ما این گروه را دشمن نمی

 .مارس متفاوت است 14

گذشته در مجلس در همین  های  مردم است. تالشهای ما در طول سال   از سوی دیگر حضور ما در مجلس نمایندگان در راستای خدمت به منافع

این امر در راستای تحقق دو هدف است: نخست    .راستا بوده است. حضور ما در مجلس همچنین بر انتخاب رییس و تشکیل دولت تاثیر دارد

ف دوم که یک مساله داخلی است به بازسازی دولت اسراییلی است و هدهای  حمایت از مقاومت که ضامن کشور در مقابل تهدیدات و جاه طلبی

 .شودمی و اوضاع اقتصادی و منافع مردم مرتبط 
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 های عربی، ناامید کردن مردم فلسطین سازی روابط با دولتهدف اسرائیل از عادی

اند. ما با روند سازش رو به رو هستیم.    : در مورد مسأله فلسطین شاهد روند سازش هستیم. هرتزوگ و بنی گانتز به امارات و بحرین سفر کردهالعالم 

 کنند؟ میدنبال ای به نظر شما این روند تا کجا به نفع )طرفین( است و سازشکاران چه نتیجه 

خواهد فلسطین را تصاحب کند. سران این رژیم همگی به دنبال  میکند.  میرژیم صهیونیستی چه هدفی را از سازش دنبال    :اهلل نصر سید حسن  

زیرا جامعه بین المللی بدون توجه به یکپارچگی مرزهای فلسطین و هویت این کشور، اند  هستند. آنها جامعه بین المللی را هم متقاعد کردههمین  

به موضوع راه حل دو کشور توجه دارد. کشور فلسطین یک کلیت یک پارچه است که دارای جغرافیا و حاکمیت و آسمان بندر و فرودگاه و ارتش  

در   اه حل این است که اسرائیلکند بحث دو دولت را نادیده بگیرد و بگوید رمی اما اصل دو دولت، این رژیم سعی  .این بحث دیگری استاست و 

اما در کرانه    .توانید دولت خود را در غزه تشکیل دهیدمی گوید مردم غزه  می کند و  می سراسر خاک فلسطین بنا شود. اما در مورد غزه تسامح  

واحد جغرافیایی مستقلی نیست بلکه صرفا یک تشکیالت خودگردان در حد یک شهرداری عریض و طویل است نه بیشتر و این منطقه از    باختری،

 .از راه حل همین استها نظر جغرافیایی ارتباطی به فلسطین ندارد. منظور اسرائیلی

ها  گیرند. حتی خیلی از کشورها فلسطینیمی مانند و تابعیت آنجا را مین شود که انها در کشورهای میزبامیخارج هم گفته های در مورد فلسطینی

شوند و خود را تابع آنجا  می دهد و به تدریج فرزندان آنها در آنجا بزرگ  می کنند و به آنها تابعیت و خانه و فرصت شغلی  می را ترغیب به مهاجرت  

موجود در  های  اما این موضوع تا کنون محقق نشده است و یکی از دالیل ان، پیوند فلسطینی  .کنندمیدانند و رفته رفته فلسطین را فراموش  می

ن که برخی امیدوار بودند که آنها تغییر هویتت داده و فلسطی  48داخل است نه فقط در کرانه باختری و غزه حتی داخل اراضی  های  خارج با فلسطینی

 .و تجربه عملیات شمشیر قدس این حقیقت را ثابت کرداند را کال رها کرده

روم و روابط اقتصادی و  می گوید وقتی که من برای سازش با کشورهای عربی  می اسرائیل قصد دارد که کارها را به این مسیر بیندازد و با خود  

توانند هیچ کاری کنند و ناچار هستند همانطور که ترامپ گفت، به اندک  می مانند و نیمتنها  ها  کنم، فلسطینیمی سیاسی و دیپلماتیک با آنها برقرار  

  .اسرائیلی رضایت نخواهد دادهای  ریزد رضایت دهند. در حالی که حتی یک فلسطینی به این خرده نان میجلوی آنها  ها  خرده نانی که اسرائیلی 

خواهند از عادی سازی سود ببرند و اتحادی ایجاد کند که بتواند با محور  می یدی. بنابراین اینجا دهند، بازی نااممی بازی زمان را انجام ها اسرائیلی 

 .مقاومت مقابله کند. من معتقدم تهدید واقعی از طریق عادی سازی این است که مردم فلسطین را به ناامیدی و سرخوردگی سوق دهد

گویند: می آیند و خطاب اعراب  از شهرک نشینان میای  بینم که عدهمی شود،  میام  هایی که گاهی در قدسیا الخلیل انجمن حتی در تظاهرات

»بفروشید«، ما االن در دبی و منامه هستیم و سپس به ریاض خواهیم رفت و همه اینها در چارچوب این نبرد است. هدف اصلی عادی سازی این 

افسردگی، احساس   ناامیدی، سرخوردگی،  به  برسنداست که مردم فلسطین  فداکاری    .شکست کامل  از طرفی مردم فلسطین مصمم هستند و 
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هایی در حمایت بینید که توییت میهای اجتماعی  توانا هستند و از طرف دیگر مردم عرب همچنان در بحث هستند و در شبکه   میکنند و مردمی

 .از این موضوع وجود دارد

الجزایر در خصوص رد رژیم صهیونیستی به عنوان ناظر در اتحادیه آفریقا وجود دارد، آیا این موضع  : همچنین موضع قابل توجهی برای  العالم 

 الجزایر تأثیر در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی داشت؟

کند از  می ود، کشوری که تالش  رمیالبته این موضع بسیار ستودنی است و این همان چیزی است که از کشور الجزایر انتظار  :  نصراهللسید حسن 

ن  فلسطین به طور کامل دفاع کند و این مسئله از پرداختن به موضوع فلسطین در اجالس الجزایر مشخص است و این کشور آفریقایی با دادن عنوا

هایی که به الجزایر رفتند  های فلسطینی و هیاتتالشی که برای گرد آوردن گروه   .کندمی اجالس به فلسطین، سایر کشورهای عربی را شرمنده  

 انجام شد و دیدارهایی که درباره این موضوع برگزار شد، ما شاهد بازگشت کشوری مهم و موثر در جهان عرب یعنی الجزایر به پرونده فلسطین 

ع سوریه و ترسیم روابط  تالشی که الجزایر انجام داد درباره موضو  .هستیم و احیای موضعش درباره مساله اتحادیه آفریقا که موضعی عظیم است

توانم بگویم که عادی سازی هرگز نتیجه  می و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، موضعی مهم است، این به آن معنی است که ملتها امیدوارند، پس  

و اسالمی، این فقط توهم و    شود اما نزد ملتهای عربیمی این عادی سازی فقط با رادیوها و تلویزیونها و ارتشهای الکترونیکی انجام   .نخواهد داد

 .یابد، تنها هدف آن ایجاد ناامیدی در مردم فلسطین است که آن نیز انشاء اهلل هرگز محقق نخواهد شدمی خیال است و هرگز تحقق ن
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 وسعت وحشت متجاوزان به یمن از واکنش انصارالله 

مردمی یمن و جنبش انصاراهلل حادث شده است، این تحول  های  کمیته: درباره مساله یمن تحولی در حمله به عمق امارات از سوی ارتش و العالم 

دهید، آیا  می باعث ایجاد جنجال بین المللی شد و طرفهای بین المللی، منطقه ای، عربی و غیره آن را محکوم کردند، چگونه به این تحول پاسخ  

 بر روند تجاوز به یمن تاثیر خواهد گذاشت؟ 

 

سال قبل چنین کاری انجام نداده بود، انصاراهلل از طریق سخنگویش و سخنگوی    7گوییم که جنبش انصاراهلل از  می به همه دنیا    : نصراهلل حسن  سید  

ن  ارتش یمن و رهبری انصاراهلل اعالم کرد که بازگشت امارات و ورود آن به جنگ یمن و مشارکتش در این جنگ با واکنش همراه خواهد بود و ای

توانستند میحل مساله با امارات آسان است، حل آن بود که در سالهای گذشته    .مارات به این مسیر ادامه دهد، استمرار خواهد یافتواکنش تا وقتی ا

  از روند جنگ خارج شوند و در آن دخالت نکنند، این همان موضوعی است که عبدالملک الحوثی گفت، نه من بلکه آنها تصمیم گیرنده هستند، من

کنم، درصورتیکه امارات از روند جنگ خارج شود، ارتش یمن و انصاراهلل هیچ مشکلی برای می شنوم، بازگو  میها  از آنها از طریق رسانه آنچه را که  

 .حل این مشکل ندارند

خودش تصمیم   کرده بود؟ به نظر شما هدف از ورود مجددش چیست؟ ایا نشینیعقب : چه کسی امارات را مجددا وارد جنگ کرد، امارات که العالم 

 گرفته یا به آن وادار شده است؟ 

توانیم مساله مأرب را  میبه طور حتم به آن وادار شده است، درصورتیکه بخواهیم این مساله را به طور خالصه تحلیل کنیم،    :نصراهلل حسن سید 

مردمی قرار گرفته است، پژوهشگران یا دولتمردان آمریکا اعالم کردند که درصورتکیه مأرب  های  مطرح کنیم که تحت سیطره ارتش و کمیته

بازند، این همان معادله است، به همین دلیل ممنوع است که شهر مأرب سقوط کند، این به آن معنی  می سقوط کند، سعودی و آمریکا جنگ را  

د، از اینجا بود که فشارهای نظامی آغاز شد، اما بمباران روزمره نیز نتوانست معادالت است که ممنوع است شهر مأرب توسط نیروهای یمنی آزاد شو

 .میدانی را تغییر دهد

رسد که این می شود، به نظر  مییگانی به نام عمالقه در ساحل الحدیده حضور داشت که وابسته به امارات است و از سوی این کشور تامین مالی  

بایست یک می توانستند به تنهایی کار مأرب را یکسره کنند لذا می ت مداخله کند، سعودی و حامیانش در یمن هرگز نیگان بود که از امارات خواس

شد، پس از مدتی یگان عمالقه از ساحل به استان شبوه انتقال یافت و جبهه جدیدی را در آنجا با انصاراهلل گشود تا فشار می عضو جدید وارد معادله  

 .ب کاهش یابد و بتوانند به طرف آن پیشروی کنندبر مزدوران در مأر
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ها فقط گروههای مسلح را با انواع سالح، امکانات و پول وارد صحنه نکردند بلکه خودشان نیز وارد صحنه شدند،  انصاراهلل اعالم کرد که اماراتی

عث شد به این موضوع فکر کنند که طرف دیگری را وارد  امارات با پهباد و نیروی هوایی وارد نبرد شبوه شد، شکست آمریکا و سعودی در مأرب با

ممکن است امارات نیز تصور کرده   .صحنه یمن کنند که بتواند موازنه قوا را برقرار کرده و مانع پیروزی انصاراهلل شود، لذا امارات را ترجیح دادند

 .استای ان از مسائل و روابط منطقه که انصاراهلل قادر به پاسخگویی نیست که این طرز فکر نشانه ارزیابی اشتباهش

شود، آنها اشتباه کردند که فکر کردند انصاراهلل وقتی بخواهد تصمیم به گشودن یک جبهه یا نشان دادن  میارزیابی اشتباه باعث نتایج اشتباه  

درست نیست، این تصمیم توسط رهبری انصاراهلل  گیرد، این ارزیابی اصال  میکند، از ایران اجازه    نشینیعقب واکنش کند یا توافقی را انجام دهد یا  

کنم که تمام همپیمانان، دوستان و حامیان معنوی و سیاسی انصاراهلل و در راس آن ایران از این اعالم اطالع داشتند همانگونه  میاخذ شد، تاکید  

 .شد از آن اطالع داشتندمی که اماراتیها وقتی بمباران انجام 

و امثال اینها   22وجود دارد، گفتند برای حفاظت از امارات نیروی کمکی از ناوشکن کول، اف  ها  ه امروز حفاظت آمریکایی: نتیجه این است کالعالم 

 شود. به نظر شما این موضع آمریکا شاید در مسیر جنگ تاثیرگذار باشد؟ میارسال 

به آنها ها  است که آمریکاییها  امارات به وجود آمده است، دههدهنده وسعت وحشت، ترس و سردرگمی است که در  این نشان   : نصراهلل   حسن   سید 

گیرند و از همه کشورهای می اسلحه  ها  و آلمانیها  و فرانسویها  و انگلیسیها  دهند. از آمریکاییمی کشتی، نیروی هوایی، فناوری و غیره و همه چیز  

ها است. ضرب المثل رایجی است که  کنند که این نشان دهنده ضعف اماراتیمیگیرند و در اولین رویارویی از دنیا درخواست کمک  می دنیا اسلحه  

 .دارد به مردم سنگ پرتاب نکند(ای گوید )هرکس خانه شیشه می

ای است، چرا درگیر این جنگ شدند، انصاراهلل  دارد و زمانی که این کشور شیشهای  است و شهرهای شیشهای  قبالً هم گفتم که امارات کشور شیشه

کند، می ها هستند که به یمن حمله کردند، چیزی که در حقیقت از امارات محافظت  از روز اول اعالم کرد که با امارات مشکلی ندارد، اما این اماراتی 

 .آن از یمن و عدم مداخله آن در سایر امور عربی است نشینیعقب 
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 الله تا کی در سوریه باقی خواهد ماند؟ حزب

سوریه، حزب اهلل برای مبارزه با تروریسم و حفاظت از لبنان وارد سوریه شد و در این امر موفق شد، حزب اهلل تا کی در سوریه باقی  : در مورد  العالم 

 خواهد ماند؟ آیا مدت زمان مشخصی برای انصراف وجود دارد؟ 

به پایان رسیده است، اما امور در سوریه همچنان    ای بدون ثمرتوان گفت که جنگ بزرگ و جنگ جهانی و منطقه در سوریه می   :نصراهلل حسن  سید  

های افراطی و تکفیری هستند، های مسلح که در میان آنها گروهنظامی وجود دارد و گروهها هزار شبهنیازمند مراقبت است، زیرا در شمال سوریه ده

دانند که  کنند، همه میها در شرق فرات چه می مریکایی روند. آمریکا در حال غارت در مناطق شمالی سوریه است. آمی همچنان تهدید به شمار  

 .کند می دزدند. آمریکا نفت و گاز واقع در شرق فرات را غارت نفت و گاز می 
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 الله در عراق نقش حزب

وهای آمریکایی  کنید اکنون چه سناریوهایی برای خروج نیرمی از خاک عراق خارج نشدند، فکر  ها  : نیروهای آمریکایی طبق خواسته عراقی العالم 

مسئله  وجود دارد؟ با توجه به اینکه شما در محور مقاومت بخاطر اعالم اینکه نیروهای آمریکایی باید همگی از منطقه خارج شوند، شما هم با این

 .ارتباط دارید

رحمت ،فرمانده بزرگ حاج قاسم و حاج ابومهدیکنند وبه آن عمل میکنند. بعد از شهادت دو می ها اختیار این موضع را عراقی  :نصراهلل   حسن   سید 

تظاهراتی میلیونی در بغداد شکل گرفت و خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شد. پارلمان عراق نیز قانون آن را تصویب    ،خداوند برآنها باد

های دولت جدید، دولت فعلی، مردم عراق و جناحکرد و دولت عراق مسئول پیگیری این قانون بود که نیازمند پیگیری است. پارلمان فعلی عراق،  

آمریکایی   تصمیم خروج نیروهای  .مقاومت همگی خواهان این مسئله اند. این تصمیم آنها است و باید آن را پیگیری کنند و این مسئله را رها نکنند

تعیین برای مردم عراق استاز عراق، تصمیمی  به هر نحوی که بخواهند    ،کننده  آن را عملی کنند. مجلس، دولت، فشار سیاسی،   توانندمیو 

 .مقاومت، این مسئله داخلی آنها استهای تظاهرات مردمی، فشار مردمی، جناح

آنها  العالم  به  آیا کمکی  برابر تشکیل دولت عراق،  احزاب عراق بخصوص موانع موجود در  : درخصوص نقش حزب اهلل در حل اختالفات میان 

 کنید؟ می

و پس از سقوط رژیم    2000ما هم در گذشته و هم در حال حاضر براساس دوستی و روابط قدیمی خود یعنی پیش از سال    :نصراهلل حسن  سید  

از نیروهای سیاسی، شخصیتهای  عراق، روابط گسترده و دوستی  با بسیاری  ایم، بطوریها  قوی  از ما خواسته  و مراجع عراق داشته  که گاهی 

توانمان برای هم  می برای حل بحران ها  گرایی دیدگاهشود در حد  اتحاد  کمک کنیم. ما فقط در همین چهارچوب نقش آفرینی ها  در راستای 

 .کنیممی
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 رغم سرکوب شدید، عزم و ارادۀ مردم بحرین به قوت خود باقی است علی

توانند در سایه این تجاوزها، مطالبات خود  میافتد چیست؟ به نظر شما مردم بحرین  می: نظر شما نسبت به تجاوزهایی که در بحرین اتفاق  العالم 

 را بدست آورند؟ 

شد، در ابتدای انقالب یا جنبش یا قیام یا هرآنچه  می درخصوص بحرین، طبیعتا اگر به مردم این کشور اجازه ابراز عقیده داده    : نصراهلل  حسن  سید 

اما آنچه در بحرین اتفاق افتاد سرکوب    .کردندمی عقیده خود را ابراز    که در آن اتفاق افتاد،ای  فوریه و تظاهرات گسترده  14اسمش را بگذارید در  

ی از  شدید، کشتار تظاهرات کنندگان، بازداشت علما، رهبران، افراد برجسته، هزاران جوان و زن، شکنجه در زندان ها، سلب تابعیت، اخراج بسیار

 .در این کار بود "سپر جزیره"شهروندان بحرین و مدد جستن از نیروهای خارج از بحرین یعنی 

دفاع بسنده نکردند. آنها شوند به مقابله با غیرنظامیان بی میامنیتی که توسط انگلیس در بحرین اداره  های  ارتش بحرین، پلیس بحرین و دستگاه 

سربازان از پل رابط عربستان و بحرین  کار گرفتند که ارتشی نظامی است و تانک و ابزارهای نظامی را به وسیله  ه  را ب  "سپر جزیره"اتحاد نظامی  

دهد و هنوز برپا است. آنها گمان کردند که با عملیات نظامی و سرکوب مشکل را حل کردند، آن هم در مقابل کسانی که حمله مسلحانه می عبور 

سال، شاید کسی دست به پرتاب    10  نکرده بودند بلکه اقدام به تظاهرات و جنبش مسالمت امیز کرده و بر صلح پافشاری کرده بودند. طی حدود

اما فرصتی پیش نیامد که نظرم را    .مولوتف یا شلیک گلوله زده باشد، اما این اقدامی فردی بوده و جنبش بحرین، ذاتا جنبشی مردمی بوده است

نه، درنهایت،    شود؟میدلیلی برای نومیدی    آیا این  ،بسیار خوب  ا در خارج بودند یا در زندان ها.شدیدا سرکوب شد، زیرا رهبران معارضان ی  ،بیان کنم

 .دهند، پایبند هستند می سر ها مردم بحرین به حقوق خود و به مسائل خود و به شعارهایی که در برخی مناسبت

کنند. در می ا  حضور پیدها  با وجود اقدامات سرکوبگرانه و حضور نیروهای پلیس و کشتار و زندان و شکنجه در خیابانها  بینید که آن میاحیانا  

اندازند.  می شوند و جان خود را به خطر  میآیند و متحد  میها  مانند همبستگی با ملت فلسطین و همبستگی با ملت یمن، به خیابان هایی  مناسبت

مخالفت خود را با   آمدند وها  گروهی به خیابان  ،به منامه آمدندها  سازی روابط با اسرائیل، وقتی که صهیونیستلفت با عادیمانند موضوع مخا 

من معتقدم که اکثر ملت بحرین اصرار دارند که این راه را ادامه دهند، اما شیوه بیان اعتراض و تحرکات آنان و وسایلی   .سازی اعالم کردندعادی

تر، عزم و اراده است و تصمیمی که همچنان به قوت  اما مساله مهم .کنند، بستگی به شرایط سیاسی و امنیتی و تحوالت فعلی داردمیکه استفاده 

 .خود باقی است

کنم که این فرصت را برای این گفتگوی جامع دراختیار ما قرار دادید. شما را خسته  می : جناب سید حسن نصراهلل، من واقعا از شما تشکر    عالم ال 

 .کنم که ما را همراهی کردیدمی کنم. بینندگان عزیز از شما هم تشکر می کردیم، خیلی از شما تشکر 
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المپیاده شده توسط سایت فارسی شبکه الع  
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