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12 تعبیر ویژه رهبر انقالب درباره 
سردار سلیمانى

1. اهل معنویت و اخالص
 اهل معنویت و اخالص و آخرت جویى بـــود؛ واقعا 
معنوى بود، واقعا اهل معنا و اهــل اخالص بود، و اهل 

تظاهر نبـود. (99/9/26)

2. به شدت انقالبى
 در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و مانند اینها 
نبود،لکن بشــدت انقالبى بود. انقالب و انقالبى گرى، 
خط قرمز قطعــى او بود. ذوب در انقــالب بود، انقالبى 
گرى خط  قرمز او بود.بشــدت پایبند به انقالب، پایبند 
به خط مبارك و نورانى امام راحل (رضوان ا... علیه) بود. 

(98/10/18)

3. شجاع و با تدبیر
 شهید سلیمانى، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. بعضى ها 
شجاعت دارند اما تدبیر و عقل الزم براى به کار بردن این 
شــجاعت را ندارند. بعضى ها اهل تدبیرند و اهل اقدام و 
عمل نیستند،  دل و جگر کار را ندارند. این شهید عزیز ما 

هم دل و جگر داشت هم با تدبیر بود. (98/10/18)
 حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قـرار گرفتـه بود؛ 
این بار اول نبود ولى در راه خـدا، در راه انجام وظیفه، در راه 

جهاد فى سبیل ا... پروا نداشت. (98/10/13)

4. پرکار
 بیســت و چهار ســاعت فرض کنید در فالن کشور 
گذرانده، نوزده ســاعت کار کرده! با این، با آن، بنشین، 
مجاب کن، استدالل کن، حرف بزن. چرا؟ براى اینکه 
او را بـه یک نتیجه مطلوب برساند.حاج قاسم این جورى 

بود. (98/10/13)

5. فداکار و نوع دوست
 از طرفى روحیه فداکارى و نوع دوستى داشت، یعنـى 
برایش این ملت و آن ملــت و مانند اینها [مطرح] نبود. 
نوع دوست بود، واقعا حالت فداکارى براى همه داشـت. 

(99/9/26)

6. اهل درایت
 داراى درایت و تیزهوشـى بـود. این مسـئله بـروز یک 
جریانِ  به ظاهر مذهبى متمایـل بـه یکـى از فرقه هـا 
و علیـه مقاومت را ایشان مدت ها قبـل پیش بینى کرد. 
بعد از مدتى داعش به وجود آمـد. آدم بادرایتـى بود، آدم 
باهوشى بود. در اداره امورى کـه بـا کشـورها ارتبـاط 
داشت و او در آنها دخیـل بـود، بـا کمـال عقـل و درایت 

رفتار مى کرد.( 99/9/26)

7. تربیت یافته مکتب امام (ره)
 سردار شهید قاســـم ســلیمانى نمونه برجسته اى 
از تربیت شــدگان اسالم و مکتب امام خمینـــى(ره) 
بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خـــدا گذرانیـد. 

(98/10/13)

8. مراقب حدود شرعى
 هم یک فرمانده جنگاور مســلط بــر عرصه نظامى 
بود، هم در عین حال بشــدت مراقب حدود شرعى بود. 
در میدان جنگ، گاهــى افراد حدود الهــى را فراموش 
مى کنند، مى گویند وقت این حرفها نیست؛ او نه، او مراقب 
بود. آنجایى که نباید ســالح به کار برود، ســالح  به کار 
نمى برد؛ مراقب بود که به کسى تعدى نشود، ظلم نشود.

(99/10/18)

9. تبلور ارزش هاى ایرانى
  قهرمان ملت ایران اســت. بخاطر اینکــه ملت ایران 
داشته هاى فرهنگى خودش و معنوى خودش و انقالبى 
خودش را و ارزشهاى خودش را در او متبلـــور دید. فقط 
انقالبى هـا نبودند که او را تکریم کردند ... چرا؟ بـه خاطر 
همین: تبلور ارزشهاى فرهنگى ایرانـى و ایران بـود؛ این 

خیلى باارزش است. (99/9/26)

10. عاشق شهادت
  او آرزو داشت؛ براى شهیدشــدن گریه مى کرد؛ خب 
خیلى از رفقایش هم رفته بودند و  هم داغـدار رفقایش هـم 
بـود، اما در خودش شوق به شهادت جورى بود که اشک 
او را جارى مى کرد؛ به آرزوى خودش رسید.( 98/10/13 )

11. شهید پیروز
  شهید ســلیمانى به هر دو ُحسنیین رسید؛ هم پیروز شد 
-چند سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید سلیمانى 
است، مغلوب میدان، آمریکا و عوامل آمریکایند؛ در همه  این 
منطقه این  جور است- هم به شهادت رسید؛ یعنى خداى 
متعال ِکلَتا الُحسَنَیین را به این شهید عزیز داد. (98/11/29)

12. قهرمان شکست استکبار
 شهید ســلیمانى، هم در زمان زنده بودنش استکبار را 
شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. همه دنیا قبول 
کردند که آمریکا در عراق و سـوریه -بخصـوص در عراق- 
به مقاصد خودش نرسـیده. قهرمان این کار سلیمانى بود. 
پس از شهادت هم دشــمنان را شکست داد. این تشییعى 
که در ایران و عـراق شد ژنرال هاى جنگ نرم اسـتکبار را 

متحیر کرد. (99/9/26)

نشریه خط حزب ا... در شماره 268 خود مطلبى درباره شهید سپهبد قاسم سلیمانى، با عنوان «شهید پیروز» منتشر 
کرده است. خط حزب ا... در این شماره براساس بیانات رهبر انقالب، ویژگى هاى سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 

و ثمرات مجاهدت و شهادت او را مرور کرده است.

او داوطلب 
گلوله بود

دیباچه

یکسال از آن بامداد جمعه مى گذرد. 
صبح جمعه زمانى که آن خبر ناگوار 
به گوش همه رســید این غم آنقدر 
سنگین بود که نمى خواستیم حتى 
باورش کنیم. همه در بهت بودیم.  با 
گذشت یک سال  از شهادت سردار 
سرفراز ایران اسالمى سپهبد شهید 
قاسم ســلیمانى، همچنان قلب ها 
در فراقش بى قرار و بى تاب اســت 
و یــادش لحظــه اى از ذهن مردم 

فراموش نمى شود.
صداى گرمش هیــچ گاه فراموش 
نمى شــود، آن زمان کــه وعده داد 
«کمتر از 3 ماه دیگــر اعالم پایاِن 
داعــش و حکومتــش در این کره 
خاکى خواهد بــود» و 2 مــاه بعد 
هیچ نشانى از داعش وجود نداشت. 
فراموش نمى کنیم شب هایى را که با 
اینکه تمام منطقه در جنگ  بود، اما ما 
با دلى آرام سر بر بالین مى گذاشتیم، 
چون ما کسى همچون سردار قاسم 
سلیمانى را داشتیم که خاطرمان را 
جمع و دلمان را قرص مى کرد، آنقدر 
غرق در آرامش بودیــم که کم کم 
فراموش کردیــم آرامش امروزمان 
را مدیون چه کســانى هســتیم، ما 
خواب بودیم و حاج قاسم مى جنگید، 
ما باز هم خواب بودیم و او شــهید 
شد؛ چشــممان را باز کردیم و خبر 
شــهادتش روحمان را خراشید. غم 
بر دلمان هوار شد و خشم، وجودمان 
را پر کرد. حاج قاسم سلیمانى حاال 
دیگر به آرزوى دیرینه اش رســیده 
است، آسمانى شــد و ما را با انبوهى 
از غم تنها گذاشت. حاال همه مردم 
کشورمان عزادارند، همه مردم بغض 
دارند و اشکشان روان است، مردى 
که سال ها ایســتادگى کرد و جنگ 
هیچوقت برایش تمام نشد، امروز در 
آغوش حق به آرامى خوابیده است. 
چهره کاریزماتیک سردار سلیمانى 
با آن لبخند همیشــگى اش تکرار 
شدنى نیست، او محبوب دل ها بود 
و با رفتنش جاى خالى اش احساس 

مى شود.
در روزگارى کــه همــه کاندیدا و 
داوطلب میز و صندلى هستند، سردار 
تنها «داوطلب گلوله» بود که سبب 
شد همه ایران عزادار شود و زیر لب 
زمزمه کنند «خداحافظ اى داغ بر دل 

نشسته».
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بامداد جمعه، 98/10/13...

 روزى که سردار حاج قاسم ســلیمانى در فرودگاه بغداد ترور و به 
شهادت رسید عالوه بر شهید ابومهدى المهندس چند نفر دیگر 
هم در این جمع به شهادت رسیدند. شهدایى که کمتر در مورد آنان 
صحبتى به میان آمده است. شهدایى از عراق به نام هاى شهیدان 
محمد رضا الجابرى، مسئول تشریفات حشد الشعبى، على حیدر، 
حسن عبد الهادى، محمد الشیبانى و شهداى ایرانى مانند حسین 

پور جعفرى، هادى طارمى، شهرود مظفرى نیا و وحید زمانى نیا.
شهید حسین پورجعفرى متولد سال 1345 در کرمان است. این 
شهید بزرگوار از دوران دفاع مقدس همراه سردار سلیمانى بود در 
سال 76 با سردار سلیمانى وارد نیروى قدس سپاه شد. در سال هاى 
اخیر نیز دستیار ویژه شهید سلیمانى بوده است. از شهید پورجعفرى 

دو دختر و دو پسر به یادگار مانده است.
شهید دیگر همراه حاج قاسم سلیمانى، شــهید هادى طارمى از 

نیروهاى محافظ سردار سلیمانى بوده است. شهید طارمى متولد 
ســال 1358 و اصالتاً اهل زنجان بوده اســت. وى در بسیارى از 
مأموریت هاى خطیر همراه سردار ســلیمانى بود تا اینکه در 13 
دى ماه در حمله پهپاد آمریکایى همراه سردار سلیمانى به شهادت 

رسید.
یکى دیگر از شــهداى همراه ســردار سلیمانى شــهید شهرود 
مظفرى نیا است. وى اصالتًا اهل کهک استان قم بوده و او نیز از 
نیروهاى کادر حفاظت سردار سلیمانى بوده است. شهید مظفرى نیا 
در سال 1357 در تهران متولد شده و از وى دو فرزند دختر به یادگار 

مانده است.
چهارمین شهید ایرانى حادثه 13 دیماه 98 شهید وحید زمانى نیا 
است. این شهید متولد سال 1371 و اهل شهررى تهران است و از 

نیروهاى حفاظت سردارسلیمانى بوده است.

چند روایت از صبحگاهى که حاج قاسم سلیمانى آسمانى شد

آن روز حاج قاسم تنها نبود

شهید 
هادى طارمى

شهید وحید 
زمانى نیا

شهید شهرود 
مظفرى  نیا

شهید حسین 
پورجعفرى
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در ســاعات ابتدایى روز جمعه 13 دى ماه 1398 خبرهاى تأیید نشده اى در 
فضاى مجازى و به ویژه توییتر مبنى بــر حمله اى در نزدیکى فرودگاه بغداد 
منتشر شد. خبرها ضدونقیض و باورنکردنى بود. دقایقى پس از گزارش هاى 
مردمى، شبکه «المیادین» و «الحدث» از شهادت «سردار قاسم سلیمانى» 
و «ابومهدى المهندس» در حملــه راکتى به بغداد خبــر دادند ولى بازهم 
کاربران ایرانى فضــاى مجازى معتقد بودند تا صبــح باید صبر کرد. حدود 
ساعت 3 بامدادروز جمعه، «مشــعان الجبورى»، نماینده پارلمان عراق در 
توئیتر نوشت: «ابومهدى! هرچقدر گریه کنیم براى بیان اندوه از دست رفتن 

تو کافى نیست.»
این توئیت به خبر شــهادت یکى از رهبران حشدالشعبى رسمیت بخشید. 
دقایقى بعد شبکه «االخباریه» عربستان و ســپس «العربیه» خبر شهادت 
سردار قاسم ســلیمانى را تأیید کردند و سرانجام «شــبکه خبر» در ساعت 
6 صبح اعالم کرد ســپاه پاسداران انقالب اسالمى شــهادت سردار قاسم 
سلیمانى را تأیید کرده است و در همان ساعت ترامپ در توییتر خود عکسى 
از پرچم امریکا منتشر کرد که کاربران تفاسیر مختلفى ازجمله اعالم جنگ از 
آن برداشت کردند.  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) هم مسئولیت ترور شهید 
سلیمانى و ابومهدى المهندس را بر عهده گرفت و در بیانیه اى اذعان کرد که 

این ترور به دستور رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.

 روایت معاون ظریف از صبح روز ترور 
محسن بهاروند، معاون امور حقوقى و بین المللى وزارت امور خارجه جمهورى 
اسالمى ایران لحظاتى که بعد از شهادت سردار سلیمانى بر دیپلمات هاى 

ایرانى گذشته و پیام آمریکایى ها به ایران را این طور توضیح داده است:
 وزارت امور خارجه حدود دو یا سه ساعت پس از ترور شهید سلیمانى کار خود 
را شروع کرد.  وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه ساعت 6 صبح روزى 
که این جنایت رخ داد، در وزارت امور خارجه حاضر شــدند و براى پیگیرى 
امور تقسیم  کار صورت گرفت. بالفاصله سفیر سوئیس به  عنوان حافظ منافع 
آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض بسیار شدید 
ایران به وى ابالغ و محفوظ بودن حق جمهورى اسالمى ایران براى پاسخ به 

این تعرض به حاکمیت و امنیت ملى ایران به اطالع آمریکایى ها رسید. آمریکا 
از طریق سفیر سوئیس پیام داده بود که ایران پاسخ ندهد که بالفاصله رد شد.

روایت فرمانده نیروى هوافضاى سپاه از لحظه ترور
اولین روزهاى بهمن سال گذشــته، ســردار امیرعلى حاجى زاده فرمانده 
نیروى هوافضاى سپاه در گفتگویى به بیان ناگفته هایى از ترور«حاج قاسم» 

پرداخت. او گفت:
براى ترور شهید ســلیمانى آمریکایى ها از مجموعه اى از امکانات استفاده 
کردند چراکه برخى از متغیرها مانند تعداد ماشین ها را آنها از قبل نمى دانستند. 
براى ما عجیب بود چراکه در حال رصد کردن بودیم و تعداد زیادى هواپیما 
با مهمات سنگین بلند شــد، اما نمى دانستیم برنامه شان چیست، دیدیم که 
هواپیماها بعد از بلند شدن شروع به ســوختگیرى کردند و هواپیماى بدون 
سرنشین MQ-9 باالى منطقه بود که عمدتًا از «على السالم» کویت بلند 
شــده بودند. هلیکوپترها نیز از پایگاه هاى داخل عــراق مانند «التاجى» و 
«عین االســد» به پرواز درآمدند. به طور کلى چهار پنــج  پایگاه درگیر این 
عملیات بودند؛ اتفاقات را ما رصد مى کردیم و مى دیدیم اما نمى دانســتیم 
برنامه آنها چیســت. در بعضى از مقاطع هواپیماهاى جنگنده F-15 که در 
فاصله چهل پنجاه کیلومترى بغداد بودند، با ســرعت حدود 1100 کیلومتر 
خود را به این نقطه در اطراف فرودگاه بغداد نزدیک کردند و بعد دور شدند و 
معلوم بود که منتظر هستند. حتى در شنودهایى که داشتیم متوجه شدیم به 
هواپیماى MQ-9 ماموریتى داده مى شود و او راجع به تسلیحاتش مشکلى 
داشته و دارد مکالمه مى کند، اما نمى دانستیم براى حاج قاسم است و بعدش 
که اینها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم چهار پایگاه حداقل در این عملیات 

مشارکت داشته اند.

روایت شبکه خبرى آمریکایى از نحوه ترور
حدود 10 روز بعد از شهادت سردار سلیمانى، شبکه خبرى «ان.بى.سى. نیوز»  

آمریکا از جزئیات این ترور پرده برداشت.
در این گزارش آمده است که عملیات از دمشق آغاز شده، جایى که اطالعات 

آمریکا حاکى از حرکت سردار سلیمانى از فرودگاه دمشق به فرودگاه بغداد بوده 
است و آمریکایى ها در انتظار او بوده اند.  پس از فرود آمدن هواپیماى خطوط 
«اَجنِحه الشام» (ایرباس A320) در فرودگاه بغداد، جاسوسان سازمان سیا 
آمریکا در فرودگاه بغداد حاضر بوده اند. بعد از این سه پهپاد آمریکایى که هر 
کدام به چهار موشک «هل فایر» مجهز بوده، به آسمان برخاسته اند بدون 
آنکه مشکلى براى پرواز در آسمان عراق داشته باشند. در حالى که پهپادهاى 
آمریکایى براى عملیات آماده مى شده اند، مسئوالن آمریکایى در حال مشاهده 
صحنه در صفحات نمایش بزرگى بوده و شاهد آمدن مسئول حشد الشعبى 
عراق (ابومهدى المهندس) براى استقبال از سردار قاسم سلیمانى بوده اند که 
ساعت یک بامداد اتفاق افتاده است. در این گزارش آمده که صفحه نمایش، 
جزئیات چهره افراد را به دلیل آنکه از اشعه مادون قرمز (فرو سرخ) استفاده 
مى کرده، نمایش نمى داده است. اما روشن شد که ابومهدى المهندس، نایب 
رئیس حشد الشعبى آنجاست. از طرف دیگر جینا هاسپل، رئیس سازمان سیا 
در مقرى در شهر النگلى در ایالت ویرجینیا و مارك اسپر، وزیر دفاع آمریکا 
از مکانى دیگر در حال پیگیرى عملیات ترور بوده اند. همچنین عملیات در 
کاخ سفید نیز در حال پخش بوده اما دونالد ترامپ آن زمان در فلوریدا حضور 
داشته است. صفحات نمایش بزرگ نشان مى دهد که دو مسئول بلندپایه وارد 
خودرو سدانى شده و به راه افتاده اند و سایر افراد همراه در خودرو [استیشن] 

دیگرى بودند که خود را سریع به آنان رساندند. 
پهپادهاى آمریکا تعقیب خودروها را از خروجى فرودگاه آغاز کردند در حالى 
که وســایل نقلیه دیگر گاه به گاه از کنار خودرو هاى هدف عبور مى کردند، 
اما ترافیک سبک بود. مینى ون در بخشى از مسیر از سدان جلو افتاد. در مقر 
فرماندهى مرکزى آمریکا در قطر که از آنجا این عملیات در حال هدایت و اجرا 
بود، هیچ شک و شبهه اى درمورد اینکه چه کسى داخل آن وسایل نقلیه است، 
وجود نداشت. پس از تأیید میدانى [عوامل نفوذى]، ناظران اتاق عملیات که 
در مقر فرماندهى «سنتکام» حضور داشتند دستور شلیک چهار موشک به 
خودروها را دادند و هیچ کس از افراد هدف، زنده نماند.  مسئوالن آمریکایى 
گفته اند که پهپادها هیچ کدام «بى صدا» نبوده اما در محیطى شهرى مثل 

بغداد، سخت مى شود صداى آن را تشخیص داد.

..
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آخرین روز ....
پنج شنبه (98/10/12) 
 ساعت 7 صبح/ دمشق

با خودرویى که دنبالم آمده عازم جلسه مى شوم. 
هوا ابرى است و نسیم سردى مى وزد..

ساعت 7:45 صبح 
به مکان جلســه رســیدم. مثل همه جلسات 
تمامى مسئولین گروه هاى مقاومت در سوریه 

حاضرند..
ساعت 8 صبح

همه با هــم صحبــت مى کننــد... درب باز 
مى شــود و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت وارد 
مى شــود. با همان لبخند همیشگى با یکایک 
افراد احوالپرسى مى کند. دقایقى به گفتگوى 
خودمانى سپرى مى شــود تا اینکه حاج قاسم 
جلسه را رسما آغاز مى کند... هنوز در مقدمات 
بحث اســت که مى گوید: «همه بنویســن، 
هرچى مى گم رو بنویسین!» همیشه نکات را 
مى نوشتیم، ولى این بار حاجى تاکید بر نوشتن 
کل مطالب داشــت.. گفت و گفت... از منشور 
پنج ســال آینده ... از برنامه تک تک گروه هاى 
مقاومت در پنج  ســال بعد... از شیوه تعامل با 
یکدیگر... از... کاغذ ها پر مى شد و کاغذ بعدى... 
سابقه نداشت این حجم مطالب براى یک جلسه. 
آنهایى که با حاجــى کار کردند مى دانند که در 
وقت کار و جلسات بســیار جدى است و اجازه 
قطع کــردن صحبت هایــش را نمى دهد، اما 
پنجشنبه اینگونه نبود... بار ها صحبتش قطع 
شد، ولى با آرامش گفت: «عجله نکنید، بگذارید 

حرف من تموم بشه....»

ساعت 11:40 ظهر
زمان اذان ظهر رســید. با دســتور حاجى نماز 
و ناهار سریع انجام شــد و دوباره جلسه ادامه 

پیدا کرد.
ساعت 3 عصر

حدود هفت ساعت! حاجى هرآنچه در دل داشت 
را گفت و نوشتیم.

پایان جلسه...
مثــل همــه جلســات دورش را گرفتیــم و 
صحبت کنان تا درب خروج همراهیش کردیم. 
خوردرویى بیرون منتظر حاجى بود. حاج قاسم 

عازم بیروت شد تا سیدحسن نصرا... را ببیند....
ساعت حدود 9 شب

حاجى از بیروت به دمشــق برگشته. شخص 
همراهش مى گفت که حاجى فقط ســاعتى با 
سیدحسن دیدار کرد و خداحافظى کردند. حاجى 
اعالم کرد امشب عازم عراق است و هماهنگى 
کنند. سکوت شد... یکى گفت: «حاجى اوضاع 
عراق خوب نیســت، فعال نرین!» حاج قاسم با 

لبخند گفت: «مى ترســین شهید بشم؟» باب 
صحبت باز شد و هرکسى حرفى زد.

-«شــهادت که افتخاره، رفتن شما براى ما 
فاجعه ست.»

_ حاجى هنوز با شما خیلى کار داریم
... _

حاجى رو به ما کرد و دوباره سکوت شد، خیلى 
آرام و شمرده شمرده گفت: «میوه وقتى مى رسه، 
باغبان باید بچیندش، میوه رســیده اگر روى 
درخت بمونه پوسیده مى شه و خودش میفته.» 
بعد نگاهش را بین افراد چرخاند و با انگشت به 

بعضى ها اشاره کرد؛ 
«اینم رسیده ست، اینم رسیده ست....»

ساعت 12 شب
هواپیما پرواز کرد.

ساعت 2 صبح جمعه
خبر شهادت حاجى رسید. به اتاق استراحتش 
در دمشــق رفتیم کاغذى نوشته بود و جلوى 

آینه گذاشته بود..

حاج قاسم سال ها در انتظار شهادت بود و یا 
نه، بهتر بگوییم، شهادت سال ها در انتظار او 
بود. حاج قاسم و شــهادت، مونس و قرین 
هم بودنــد و هرجا حاج قاســم، عطرى از 
وادى شهادت استشمام مى کرد، به سرعت 
خود را به آن مى رســاند. این را مى شــد از 
حرف ها و یا حتى از دست نوشته هایش هم
 فهمید. مثال وقتى رهبــر معظم انقالب، 
تقریظى بر کتاب «وقتى مهتاب گم شد» 
نوشــتند و با راوى آن، شــهید خوش لفظ 
مالقات کردند، بالفاصله، حاج قاســم هم 
کتاب را در دست گرفت و شروع به خواندن 
آن کرد. بعد هم دست نوشته  زیر را نوشت 
که بیانگر عطش او براى رســیدن به قافله  

شهدا بود:

بسمه تعالى
عزیز برادرم على عزیز

همه شهداء و حقایق آن دوران را در چهره  
تو دیدم. یک بار همــه  خاطراتم را به رخم 
کشیدى. چه زیبا از کسانى حرف زده اى که 
صدها نفر از آنها را همین گونه از دست دادم 
و هنوز هر ماه یکى از آنها را تشییع مى کنم و 
رویم نمى شود در تشییع آنها شرکت کنم. ده 
روز قبل بهترین آنها را - مراد و حیدر را- از 
دست دادم، اما خودم نمى روم و نمى میرم، در 
حالى که در آرزوى وصل یکى از آن صدها 
شیر دیروز له له مى زنم و به درد «چه کنم» 
دچار شــده ام. امروز این درد همه وجودم 
را فراگرفتــه و تو نمکدانــى از نمک را به 
زخم هایم پاشاندى. تنهاى تنهایم. عکست 

را بر روى جلد بوسیدم اى شهید آماده رفتن 
و دوست ندیده ام که بهترین دوستت را در 
کنارم از دست دادى. امیدوارم سربلند و زنده 
باشى تا مردم ایران در زمین همانند دب اکبر 
در آسمان نشــانى خدا را از تو بگیرند و به 

تماشایت بنشینند.
برادر جامانده ات 
قاسم سلیمانى

  96/1/30   

آخرین روز...
روایت دست اول از ساعات پایانى زندگى شهید سردار سلیمانى

قریب دو هفته بعد از شهادت سردار سلیمانى، یکى از نیروهاى لشکر فاطمیون روایت 
جالب و خواندنى از روز پنجشنبه، آخرین روز و ساعات حیات سردار رشید اسالم شهید 
سپهبد قاسم سلیمانى را در فضاى مجازى منتشر کرد که مورد توجه بسیارى قرار گرفت 
و حاال بعد از یک سال از آن روزها، حتما به دوباره خواندنش مى ارزد. این رزمنده روز قبل 

از ترور سردار سلیمانى در جلسات متعدد همراه او بوده است.

همرزم  دوران دفاع مقدس حاج قاســم از توصیه این شهید در تماس 
تلفنى ســاعت 6 و30 دقیقه صبح 8 روز قبل از شهادت سردار دل ها 

مى گوید.
مهدى صدفى که از یاران نزدیک حاج قاسم در سال هاى متوالى و از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس است با تشــریح آخرین دیدار و آخرین 
تماس تلفنى شهید ســلیمانى با وى اظهار داشــت: آخرین دیدارم با 
حاج قاسم در خردادماه روز جمعه ســال 98 بود، در تماس تلفنى قرار 
شد ســاعت 10 و 30 دقیقه بیت الزهرا(س) با هم دیدار داشته باشیم. 
حاج قاسم در این دیدار خواسته ها و مطالبات قلبى خودش را در مورد 

بیت الزهرا(س) به من گفت.
وى با اشاره به اینکه حاج قاسم تأکید داشت در این مکان مقدس از یاد 
و نام شهدا غفلت نشود یادآور شــد: همانطور که در اطراف ساختمان 
بیت الزهرا(س) قدم مى زدیم در موارد زیادى تأکید داشت که تصاویر 
شهدا تا جایى که امکان دارد بر دیوار بیت الزهرا(س) نصب شود، گفت 
وقتى پدر و مادر شهیدى به اینجا مى آید و عکس فرزند شهیدش نیست 

من خیلى ناراحت مى شوم و غصه مى خورم.
صدفى با بیان اینکه حاج قاســم 8 روز قبل از شهادت ساعت 6 و 30 
دقیقه صبح با من تماس تلفنى گرفت خاطرنشان کرد: در این تماس در 
رابطه با آخرین وضعیت ساخت و ساز بیت الزهرا سواالتى از بنده کرد، از 
آنجا که در آستانه ایام فاطمیه (س) و برگزارى مراسم روضه خوانى هر 
ساله بودیم راجع به سخنرانان و مداحانى که امسال دعوت شده بودند 

نیز از من سوال کردند.
وى بیان کرد: از حاج قاســم ســوال کردم حاج آقا! ان شاءا... شما کى 
تشریف مى آورید که در مرحله اول جوابى نداد، دفعه دوم هم که سوال 
کردم باز جوابى ندادند، در دفعات بعدى باز سوال کردم که حاج آقا شما 
خودتان کى کرمــان مى آیید؟ جواب داد چکار به من دارید شــما کار 

خودتان را بکنید.
صدفى افزود: گفتم حاج آقا! شما بانى جلسه هستید، هر ساله دیدارهایى 
با بعضى اقشار از جمله خانواده هاى شهدا، مداحان، پیشکسوتان دفاع 
مقدس و ... داشــته اید و مردم منتظر هستند، گفت: کى گفته من بانى 
جلسه هســتم، همه مردم بانى، شــما بانى، حضرت زهرا (س) بانى 

مجلس است.
وى با اشاره به اینکه من فکر کردم که امسال با توجه به تحوالت منطقه 
و حوادث جهان اسالم و به دلیل کار و مشغله کارى که دارند، نمى خواهند 
از اآلن قول بدهند و شاید هم دیرتر بیایند گفت: باز سوال کردم جلسات 
با اقشار را چکار کنم؟، فرمودند: ”اگر آمدم مى گویم چکار کنید و از اآلن 

جلسه نگذارید“.
صدفى تصریح کرد: این صحبت هاى حاج قاسم بر خالف سال هاى قبل 
بود و حاج قاسم از قبل هماهنگى هاى الزم را انجام مى داد، اما امسال 
گفت: ” اگر آمدم مى گویم چکار کنید و از اآلن هیچ جلسه اى نگذارید“.

وى اظهار داشت: بعد از خبر شــهادت حاج قاسم متوجه شدم که حاج 
قاسم از زمان شــهادتش خبر داشــت که اصرار مى کرد از اآلن هیچ 

جلسه اى نگذارید و ”اگر آمدم مى گویم“.

ماجراى تماس تلفنى 
سردار سلیمانى، 8 روز 

قبل از شهادت

5

دست  نوشته حاج قاسم بر کتاب وقتى مهتاب گم شد

در آرزوى وصل شهدا له له مى زنم

آینه گذاشته بود..

ر ر رفتفتنن مددمااىىشهشهشهیدیدید آ آمامامادهدهده را بررروى جلد بوبوسیسی
دد اا تتتتتت ننددد هتهت کککه اا د تتند د

ا آ اا ل ا
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یکى از عکس هاى پربازدید از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى عکسى است که حاج 
قاسم در مقابل حضرت آیت ا... خامنه اى ایستاده و عالوه بر احترام نظامى، دست خود 

را روى سینه گذاشته است.
دلیل این احترام را یکى از دوستان شهید سلیمانى چنین شرح داده است:

«دانشگاه امام حسین (ع) بود، فرماندهان نظامى ایستاده بودند، تا آقا تشریف آوردند همه 
فرماندهان احترام نظامى گذاشتند اما احترام حاج قاسم با بقیه فرق داشت. یک دست به 
احترام معمول نظامى کنار سر یک دست هم روى سینه. مى دانستم هیچ کار حاجى بى 
حکمت نیست، بعدا پرسیدم حاجى عرف نظامى این است که براى احترام دست را کنار 
سر مى گذارند این دست که روى سینه گذاشتید قضیه اش چه بود، گفت حس کردم 

آقا نگران است، دست گذاشتم روى سینه ام تا بگویم حاج قاسم فدات بشه آقاجان.»
اما عکاس این عکس ماندگار، سید شهاب الدین واجدى، عکاس مطبوعاتى است که 
خودش مى گوید اولین بار 16 سال پیش از حاج قاسم سلیمانى عکسى ثبت کرده و در 
تمام این سال ها فرصت هایى برایش پیش آمده که توانســته از نزدیک از حاج قاسم 

عکس بگیرد. او درباره این عکس مى گوید:
«یکى از مراسمى که براى عکس گرفتن دعوت شدم، مراسم دانش آموختگى دانشگاه 
امام حسین (ع) در سال 95 بود که در آن مراسم در محضر رهبرى، تعدادى از فرماندهان 
سپاه از جمله حاج قاسم هم حضور داشتند. حضرت آقا پس از این که از نظامیان حاضر، 
سان دیدند، از پله ها به سمت جایگاه آمدند و فرماندهان در مقابل فرمانده کل قوا احترام 
نظامى کردند. من همان لحظه از چشمى دوربین متوجه احترام جالب شهید سلیمانى 
شدم. ایشان یک دست را به احترام معمول نظامى کنار سر گرفته بود و دست دیگر را 
به نشانه ارادت قلبى بر سینه گذاشته بود. این نوع احترام در مقابل یک فرمانده نظامى، 
خارج از عرف است، اما نشــان از ارادت خالصانه ایشان داشت. آن عکس خوشبختانه 

عکس ماندگار و محبوبى شد».

بهمن سال گذشته گفت وگوى مفصلى با سیدحسن نصرا...، دبیر کل 
جنبش حزب ا...لبنان در خصوص شخصیت سپهبد سلیمانى پخش 
شد. وى در این گفت  وگوى دو ســاعته، ابعادى از شخصیت سردار 
سلیمانى را براى اولین بار رسانه اى کرد. سید حسن نصرا...همچنین از 
آخرین بارى گفت که سردار سلیمانى را مالقات کرده و عکس معروفى 

از این مالقات هم منتشر شده است. او مى گوید:
روز چهارشنبه اى که ایشان ســحر جمعه اش به شهادت رسید حاج 
قاسم را مالقات کردم. چهارشنبه ایشــان بیروت پیش ما بود. عصر 
چهارشنبه چند ساعت جلسه داشتیم. بعد نماز مغرب را با هم خواندیم 
و ایشان با من خداحافظى کرد و به دمشق رفت. البته قرار نبود ایشان 
به لبنان بیاید. دو هفته قبل لبنان بــود و هیچ نیازى به لبنان آمدنش 
نبود. روز دوشــنبه، یعنى دو روز پیش از آمدنش پیش ما، من از یکى 
از برادرانمان که مدام با حاج قاســم در ارتباط بود پرسیدم چه خبر از 
حاجى؟ کجاســت؟ تهران اســت یا بغداد؟ گفت من امروز با حاجى 
صحبت کرده ام و پرسیده ام این طرف ها نمى آیید و حاجى گفته است 
نه، من همین تازگى ها پیش شما بوده ام و سرم شلوغ است. مى خواهم 
به عراق بروم. سه شنبه شــب با ما تماس گرفتند و گفتند حاجى به 
دمشق رسیده. شب را دمشق مى خوابد و صبح به بیروت خواهد آمد. 
من تعجب کردم چون ایشان دو یا سه هفته قبل این جا بود و آن روزها 

هم بسیار درگیر مسائل عراق بود. عصر روز چهارشنبه هم را دیدیم 
و من شبش چند قرار داشتم. به حاج قاسم گفتم قرارهاى شب را لغو 
مى کنم. چون ما معموال پس از نماز مغرب دیدار مى کردیم. گفتم نماز 
را مى خوانیم و جلسه را آغاز مى کنیم. معموال 6 یا 7 ساعت صحبت 
مى کردیم. حاج قاســم گفت نه، نیازى به زمان نیست. من وقتتان را 
نمى گیرم. فقط آمده ام خودت را ببینم. کارى ندارم. موضوعى براى 
بحث هم ندارم. چند هفته پیش این جا بودم. گفت بیش از یک ساعت 
وقت شما را نمى گیرم. بنشینیم و صحبت کنیم. واقعا هم حاجى آمد و 
نشستیم و موضوع خاصى وجود نداشت. صحبت کردیم و با هم شوخى 
مى کردیم. حاجى با وجود این که مشغولیت هاى زیادى در مناطق دیگر 
داشت، از همیشه آرام تر و خوشحال تر بود. بسیار شوخى مى کرد و بسیار 
مى خندید. بنده به برادران هم گفتم. نورانى شده بود. به طرز عجیبى. 
معموال وقتى برادران به دفتر مى آیند، بچه ها دوربین مى آورند و عکس 
مى گیرند. گاهى هم نمى آورند. اما این بار خود حاجى به بچه ها گفت 
دوربین کجاست؟ مى خواهم با سید عکس بگیریم. به همین خاطر در 
حال نماز، در حال ایســتاده، در حال نشسته، در حال وضو و… عکس 
داریم که البته همه اش منتشر نشده. اما بسیار جالب بود که پافشارى 
کرد و به برادران گفت دوربین بیاورند و در همه  حالت ها عکس بگیرند. 

این آخرین دیدار بنده و ایشان بود. 

از سردار شهید حاج قاسم سلیمانى عکس هاى متعددى در مراسم هاى مختلف به جا مانده است. اما بعضى 3 عکس ماندگار
از این عکس ها هست که ماندگارتر شده است. پشت این تصاویر یک دنیا حرف براى زدن هست اما در این 

مجال بسنده مى کنیم به 3 قاب از مجموع ده ها قاب به یاد ماندنى.

سالم متفاوت حاج قاسم به رهبر انقالب 

آخرین دیدار 
سید  با سردار

ماجراى عکس کردها با حاج قاسم
وقتى در ســال 93 ماشــین جنگى داعش به دروازه هاى «اربیل» رسید، اولین 
کشــورى که به کمک ُکردهاى اقلیم رفت جمهورى اســالمى ایران بود. بنا بر 
آنچه خود سران ُکرد مى گویند، تنها ســاعاتى پس از درخواست کمک از ایران، 
سردار قاسم سلیمانى به همراه چند نفر از نیروهایش براى مقابله با داعش خود را 

به فرودگاه اربیل رساندند.
سرتیپ «بختیار فایق خدارحم»، معاون فرماندهى واحدهاى 70 نیروى پیشمرگه 
اقلیم کردستان عراق وابسته به اتحادیه میهنى کردستان که در این عکس معروف 
در یکى از مناطق کرکوك کنار سردار سلیمانى ایستاده است درباره شخصیت این 

شهید مى گوید: 
 «در مدتى که ایشــان را دیدم، فرماندهى شــجاع، آرام و متین بود. البته پس از 
شهادت ایشــان، اطالعات بیشترى از او دیدم و بیشــتر با شخصیت او به عنوان 
فرمانده نیروى قدس آشنا شدم. قاسم سلیمانى رحمه ا... علیه داراى ویژگى هاى 
منحصربه فردى بود و در هر مکان و زمانى که الزم بود از نیروى پیشمرگه اقلیم 
کردســتان حمایت مى کرد، در مقطعى که ما با فشــار مواجه بودیم، چه به لحاظ 
تسلیحاتى و چه به لحاظ معنوى کمک مى کرد، حتى خودش شخصاً به سنگرهاى 
ما مى آمد و با نیروها دیدار مى کرد، به طور کلى در هر مرحله اى که نیروى پیشمرگه 
کردستان نیازمند کمک بوده است به همکارى با ما مى پرداخت. اگر بخواهم یک 
جمله کوتاه خطاب به سردار ســلیمانى بگویم به ایشان مى گویم تروریست هاى 
داعش با همت جناب عالى و متحدانتان از بین رفتند، از شما تشکر مى کنیم که در 

آن مقطع حامى و همکار ما بودید.»

..
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خاطرات و خصلت ها 
ویژگى هاى مردى که از جنس خورشید بود

شب بیست و یکم یا بیست و سوم ماه مبارك رمضان، در حرم حضرت رقیه (س) که در حال خواندن دعا و 
روضه بودم، یکى از خادمان به نام آقاى «میرى» آمد و به من گفت که «پیرمرد آمده است»؛ («پیرمرد» 
اسم رمزى حاج قاسم بود). من تصورم این بود که حاج قاسم آمده و در جمعیت نشسته است؛ اما بعد از پایان 
مراسم که همه رفتند و خادمان درهاى حرم را بستند، به اتاقى در طبقه باالى حرم رفتم که براى 
سحرى آماده شوم، در آن جا آقاى «میرى» گفت که «حاج قاسم گفته است که بیا پایین». من 
هم خوشحال شدم و سریع دوباره به حرم برگشتم و از کنار ضریح رد شدم و به اتاق مسئول 
خدام رفتم. در آن جا با حاج قاسم، با آن تواضع و صفایى که داشت، احوال پرسى کردم تا این که 
گفت: «حاج صادق مراسم امشب به من نچســبید»، گفتم: «مگر در مجلس نبودید»، حاج 
قاسم گفت: «نه، در حقیقت نیامدم، همین جا نشسته بودم؛ اگر مى شود، چند دقیقه در حد یک 
روضه هم که شده، بخوانید». بعداً فهمیدم که به دلیل مسائل امنیتى، نتوانسته بود به مجلس 
بیاید.  دو نفرى آمدیم بیرون و نشستیم کنار ضریح حضرت رقیه (س)، هیچ کس هم در حرم نبود، 
البته یک نفرى هم داشت با موبایل فیلم مى گرفت که گویا شهید «پورجعفرى» بود و آقاى «میرى» 
هم داشت سحرى آماده مى کرد. حاج قاسم نشست و سر خود را گذاشت روى ضریح و من هم به فاصله یک 
مترى وى، شروع کردم به خواندن زیارت عاشورا. وقتى من مى خواندم، آن قدر حاج قاسم گریه مى کرد و 
حال خوشى داشت که من به آن کسى که داشت فیلم مى گرفت، یکى دوبار اشاره کردم که «ادامه بدهم؟»، 
گفت که «ادامه بده»، معلوم بود که به این حال حاج قاسم عادت داشــت؛ خالصه تا آخر دعا را خواندم و 
کمى صبر کردم تا از گریه هایش کمى کم شود، بعد از آن، آمد که تشــکر کند؛ چون اصوال به مداح هاى 
اهل بیت (ع) بسیار احترام مى گذاشت؛ آن شب با هم رفتیم به طبقه باالى حرم و سحرى را با هم خوردیم. 

در این فاصله چندبار به من گفت که اگر شهید شدم، یادت باشد که براى من بخوانى.

سال 1384 مقام معظم رهبرى به استان کرمان سفر کردند. ایشان تاکید داشت حاج قاسم در این 
دیدارها همراه ایشان حضور داشته باشد. در سفرهایى که حضرت آقا به استان ها داشتند، برنامه 

طورى ترتیب داده شد تا ایشان با چند خانواده شهید دیدار کنند. از طرفى به دلیل رعایت مسائل امنیتى، 
این دیدارها به اطالع خانواده ها نمى رسید و 15 دقیقه قبل از ورود ایشان خانواده ها مطلع مى شدند.

یکى از این دیدارهایى که در آن سفر تدارك دیده شد، دیدار با خانواده یکى از فرماندهان گردان هاى شهید 
لشــکر 41 ثارا... بود. طبق روال، آن خانواده دقایقى قبل از حضور حضرت آقا خبردار شدند. اما وقتى وارد 
مجلس شدیم، دیدیم جمعیت حاضر بیش از حد انتظار است. تصورمان این بود که خانواده شهید خیلى سریع 
حضور حضرت آقا را به بستگان اطالع داده است و آنها هم فورى خودشان را رسانده اند، اما اشتباه مى کردیم. 

دلیل حضور بستگان مراسم «بله برون» دختر همان شهید با فرزند یکى دیگر از شهداى لشکر ثارا... 
علیه السالم بود. آن شب یکى از اعضاى خانواده شــهید آمد و در گوش حاج قاسم، مطلبى گفت. 

حضرت آقا از حاجى پرسیدند: «داستان چیســت؟» حاج قاسم جواب داد: مى گویند که جواب 
خانواده دختر مثبت است و درخواست دارند اگر امکانش هست شما خطبه عقدشان را بخوانید.
حضرت آقا قبول کردند. وقتى ایشان خطبه را قرائت کردند از دختر خانم پرسیدند: «آیا به بنده 
وکالت مى دهید تا شما را به عقد آقاى فالنى در بیاورم؟» دختر خانم در جواب گفت: «اگر قول 

مى دهید در آخرت شفیعم باشید، بله به شما وکالت مى دهم».
حضرت آقا گفتند: «چرا من باید شفیع شما باشم؟» بعد به حاج قاسم اشاره کردند و ادامه دادند: 

«مقام حاج قاسم سلیمانى نزد خداوند از من باالتر و بیش تر است. ایشان شهید زنده است و خودش 
شفیع شما مى شود.»

احترام به 
والدین

فاطمه افضلى / خبرنگار

ن 
مه 

منیتى، 

شفاعت 
نزد خداوند

سردار حسین نجات / 
جانشین قرارگاه

 ثارا... سپاه 

مادربزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانى که از دنیا رفتند، پس از چند روز با جمعى از خبرنگاران تصمیم گرفتیم 
براى عرض تسلیت به روستاى قنات ملک برویم. با هماهنگى قبلى، روزى که سردار هم در روستا 
حضور داشتند، عازم شدیم. وقتى رسیدیم ایشان را دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه 
مى خوانند. بعد از سالم و احوالپرسى به ما گفت من به منزل مى روم شما هم فاتحه بخوانید و 
بیایید. بعد از قرائت فاتحه به منزل پدرى ایشان رفتیم. برایمان از جایگاه و حرمت مادر صحبت 
کرد و گفت: این مطلبى را که مى گویم جایى منتشــر نکنید. گفت: همیشه دلم مى خواست 
کف پاى مادرم را ببوسم ولى نمى دانم چرا این توفیق نصیبم نمى شد. آخرین بار قبل از مرگ 
مادرم که این جا آمدم، باالخره ســعادت پیدا کردم و کف پاى مادرم را بوسیدم. با خودم فکر 
مى کردم حتمًا رفتنى ام که خدا توفیق داد و این حاجتم برآورده شــد.  سردار در حالى که اشک 
جارى شده بر گونه هایش را پاك مى کرد، گفت: نمى دانستم دیگر این پاهاى خسته را نخواهم دید 

تا فرصت بوسیدن داشته باشم.

ثارا... کر
فت. 

ب 

ند: 
خودش 

صفاى دل
صادق آهنگران /
مداح اهل بیت(ع)

9

 روزى در منطقه اى در سوریه حاجى خواست با دوربین دید بزنه، خیلى محل خطرناکى بود. من بلوکى 
را که سوراخى داشت بلند کردم که بذارم باالى دیوار که دوربین استتار بشه. همین که گذاشتمش باال، 
تک  تیرانداز بلوك رو طورى زد که تکه تکه شد ریخت روى سر و صورت ما. حاجى کمى فاصله گرفت. 
خواست دوباره با دوربین دید بزنه که این بار، گلوله اى نشست کنار گوشش روى دیوار، خالصه شناسایى 
به خیر گذشت. بعد از شناسایى داخل خانه اى شــدیم براى تجدید وضو، احساس کردم اوضاع اصال 
مناسب نیست؛ به اصرار زیاد حاجى رو سوار ماشین کردیم و راه افتادیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که 
همون خونه در جا منفجر شد و حدود 17تن شهید شدند. بعداز این اتفاق حاجى به من گفت: حسین امروز 

چند بار نزدیک بود شهید بشیم، اما حیف...

م

ی البته ک ل

ایمان
شهید حسین پور جعفرى/ 

رئیس دفتر و همراه 
همیشگى 

سردار سلیمانى
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مقاومت در برابر داعش که آغاز شد، پس از چند روز حاج قاسم سلیمانى به لبنان آمد و با من دیدار کرد. او از 
ما خواست که حدود 120 نفر از اعضاى حزب ا... را براى فرماندهى عملیات ها به عراق اعزام کنیم. او گفت 
که ما به رزمنده احتیاج نداریم چراکه شمار رزمندگان در عراق بسیار است، اما به فرماندهان عملیات در 
مناطق مختلف نیاز داریم. ما نیز شمار زیادى از برادرانمان را به عراق فرستادیم. مرزهاى میان ایران و 

عراق باز شد تا تسلیحات در مناطق مرزى قرار داده شوند و نبرد با داعش آغاز شد.

حاج قاسم همیشــه در هر ماموریتى که بود؛ از عراق و شام و لبنان و غیره، خود را به افطارى آقامحسن 
[محسن رضایى فرمانده اسبق سپاه پاسداران] مى رساند.  واقعا برایم سئوال بود که چه سّرى است که 
حاج قاسم تا این حد به حضور در این مراسم، مقید اســت. چند سال پیش، دو شب قبل از اینکه مراسم 
افطارى فرماندهان در منزل آقامحسن برگزار شود، در خواب دیدم که خبر آمد، شهید حاج احمد کاظمى 
و تعدادى از شهدا دارند مى آیند و قرار است حاج قاسم به استقبال آنها برود. در عالم رویا، حاج قاسم از 
همه این جزئیات و نحوه ورود حاج احمد و دیگر بچه ها خبر داشت. خالصه، حاج قاسم به استقبال رفت. 
حاج احمد رسید، خودش جلو بود و تعداد زیادى از شــهدا با لباس سبز سپاه پشت سرش. حاج احمد و 

حاج قاسم به صورت عجیبى همدیگر را در آغوش گرفتند و پس از مدتى حاج احمد به حاج قاسم 
گفت ما براى دو کار آمده ایم؛ یکى براى افطارى آقا فرماندهان و بعد هم براى کمک به تو. 
بعد، رو کرد به پشت سرش که تعدادى از شهدا بودند و گفت حاج قاسم اصال نگران نباش، 
همه ما در کنار تو هستیم. بعد از این، حاج احمد به حاج قاسم گفت تا افطارى حاجى شروع 
نشده، من بروم به بچه ها و خانواده ام ســرى بزنم. این وسط اتفاقات عجیب دیگرى بین 
حاج احمد و حاج قاسم اتفاق افتاد و مطالب دیگرى در گفتگوى آنها مطرح شد که از ذکر آن 

معذورم. در اولین فرصت، این رویا را به حاج قاسم گفتم. در شروع صحبتهاى من، حاج قاسم 
مثل همیشه با آن محبت و برادرى و شوخى که بین ما بود، سربه سر مى گذاشت و به شوخى گرفته 

بود ولى وقتى رسیدم به آن بخشهاى دو نفره، یعنى موضوعاتى که در عالم واقع من بى خبر بودم و فقط 
بین خودشــان دو نفر بوده و حاج احمد در عالم رویا مطرح کرده بود و ظاهرا فقط حاج قاسم از آن خبر 
داشت، حاج قاسم بسیار متعجب شد و گفت فعال این را براى کسى تعریف نکن. این گذشت. چند بار دیگر 
وقتى مرا مى دید، مى گفت رویاى عجیبى بود، مبادا این را براى کسى تعریف کنى فعال. بگذار تا وقتش. 
بله دوستان، حاج قاسم، قبل از اینکه وقت پروازش فرا برسد، آسمانى شده بود و ما همه غافل بودیم. در 

اصل او سفیر شهدا بر روى زمین بود.

و ج
 قاسم 

و. 
 

ن 
سم

 گرفته 

دور اندیشى 
سید حسن نصرا... / 
دبیرکل حزب ا... لبنان

سفیر شهدا
سردار امین شریعتى / 
جانشین فرماندهى تیپ 
عاشورا در نخستین سال 

دفاع مقدس

ابتکار عمل
نورى المالکى / 

نخست وزیر اسبق عراق 

من چند بار در سال هاى 2015، 2017 و 2018 به سوریه سفر کرده بودم و چندین ماموریت نظامى را در 
این کشور در قالب فرماندهى نیروهاى ویژه در عملیات ضد تروریستى داشتم. قرار بود گروه ما از اردوگاه 
پناهندگان سورى به نام «ابودخور» در مرز با اردن بازدید کند و ماموریتى را در این اردوگاه انجام دهیم اما 
نظامیان آمریکایى که در نزدیکى اردوگاه مســتقر بودند، مانع ورود ما به آن شدند. حدود 200 متر از مقر 
ایست و بازرسى نیروهاى آمریکایى، چند خودرو جیپ توقف کرده بود و چند نفر در نزدیکى خودروها نشسته 
بودند. یکى از آنها آرام نشسته بود و به ما پیشنهاد خوردن قهوه داد و از مترجم ما پرسید که چه مى 
خواهیم؟ ما نیز گفتیم که از مقر بازرسى آمریکایى نمى توانیم عبور کنیم. این شخص که آرام در 
جمع نشسته بود و بعد فهمیدم  ژنرال قاسم سلیمانى فرمانده سپاه قدس است، به مترجم گفت 
که مساله را حل مى کند و سپس به قولش عمل کرد و ما را از ایست و بازرسى آمریکایى ها 
بدون آنکه به نظامیان آمریکایى توجهى کند، عبور داد. سردار سلیمانى با شجاعت و جرات از 
نزدیکى نظامیان آمریکایى عبور کرد و کامًال مشخص بود که شخص بسیار باشهامتى است. او 
به همراه چند نیروى نظامى از حزب ا... عراق ما را از کنار سربازان آمریکایى عبور داد و  توانستیم 
ماموریت خود را انجام دهیم. از مترجم ما که عضو گارد ریاست جمهورى سوریه بود،  سوال کردم 
این مرد کیست؟ گفت که او ایرانى و ژنرال دو ستاره سلیمانى است. ما با قاسم سلیمانى حدود 20 دقیقه 

صحبت کردیم و خاطره این دیدار و یاد او براى همیشه در قلبم ماندگار شده است.

شهامت 
«یوگنى گونچاروف» /  

افسر ارشد روس 
شرکت کننده در عملیات 

ویژه ضدتروریستى 
در سوریه

10

اگر عراق در آن زمان سقوط مى کرد، تمام منطقه سقوط مى کرد. نه لبنانى مى ماند نه سوریه اى 
و نه اردنى و تمام مناطق به دســتان آن افراط گرایان و تروریست هایى سقوط مى کرد که در 
منطقه و جهان از آن ها حمایت مى شــد، پس این ابتکار به ســرعت صورت گرفت از طرف 
جمهورى اسالمى به فرماندهى و خواست حاج قاسم ســلیمانى و دستیار و پشتیبان او، حاج 

ابومهدى المهندس (رحمه ا... علیهما) و شاید این اولین بار باشد که این را مى گویم. من و این دو 
نفر یک فرماندهى عالى تشکیل داده بودیم براى عملیات ها و براى مقابله با چالش ها. فرماندهى 

عالى! دائما در خانه من جلسات برگزار مى شد؛ نقشه ها، گزارش جبهه ها و نیازمندى ها را در کنار هم 
قرار مى دادیم. 

..
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داستان انگشترهاى حاج قاسم
صبح آن روز جمعه سرد زمستانى که هنوز کسى باور نمى کرد قهرمان وطن به سوى خالقش بال گشوده باشد، یکى از اولین تصاویرى که مخابره 
شد تا صحت خبر را به تایید برساند، دست جدا شده از بدن اربا ارباى حاج قاسم بود که انگشتر معروفش نشان مى داد نباید هیچ تردیدى در 

شهادت این سرباز رشید اسالم داشت. حاج قاسم عالقه و اعتقاد عجیبى به این انگشتر داشت و مردم هم آن را نمادى براى او مى دانستند.
حاال هم بعد از شهادتش، با انگشترهاى حاج قاسم همچنان یاد او را زنده نگه مى دارند. همین چند وقت پیش بود که انگشترى سردار دل ها  
به پاس یک عمر کسب و کار منصفانه، زینت بخش انگشت حاج عبدا... کرمانى، کاسب منصف و خیر بازار امین السلطان شد. یا انگشترى که 

به یکى از شرکت کنندگان مسابقه عصر جدید رسید تا نام حاج قاسم را این گونه در یادها زنده نگه دارد. 
خود حاج قاسم هم درباره انگشترهایش اشاراتى دارد. یکى در ویدئویى که به انگشتر سبز رنگش اشاره مى کند و با خنده مى گوید: « نگین 
انگشترى من از شیشه هاى حرم امام رضاســت که از انفجار [30خرداد73] به جاى مانده... فردا حرف درنیارید که زمرد دستش است...» 
دیگرى هم باز ویدئویى از یک سخنرانى است که درباره همان انگشتر معروف سخن گفته است. این داستان انگشترهاى شهید حاج قاسم 

سلیمانى است.

شهید محرمعلى مرادخانى، اولین شهید مدافع حرم شهرستان تنکابن از استان مازندران است که 16 آذر 
سال 1394 وقتى به ســوریه هجرت کرده بود تا از حرم حضرت زینب (س) دفاع کند به شهادت رسید.  
آنچه پیش روى شماست روایت دیدار فرزند شهید مرادخانى است با سردار حاج قاسم سلیمانى در روزى 

که شهید سلیمانى به دیدن خانواده شهداى مدافع حرم رفته بود.
نزدیک میز ما که شد یکى از همراهانش که مرا مى شــناخت گفت: ممکنه چند تا میوه براى حاج قاسم 
پوست بکنى؟ مى ترسم فشارش بیفتد. هر چه گفتیم غذا بخور قبول نکرد. مى گوید اول باید با خانواده ها 

دیدار کنم، اگر وقت شد مى خوریم. 
روى میز، عکس پدرم بود. حاج قاســم که نشست، میوه ها را تعارف کردم و شــروع کرد به خوردن که 
نگاهش افتاد به عکس پدرم. گفت: این شهید یک روز قبل از شهادتش از من یک انگشتر گرفته بود. من 
او را مى شناختم. نشانى انگشتر را هم داد. گفت: این شــهید، طرح و برنامه اى براى یک عملیات داد که 
من خوشم آمد. براى همین انگشــتر خودم را به او هدیه دادم. مادرم گفت اتفاقا وقتى وسایل همسرم را 
آوردند، یک انگشتر اضافه در بین آنها بود. حاج قاسم گفت: بله همانى هست که من دادم. گفتم به دستتان 

برسانیم؟ حاج قاسم گفت: نه آن را هدیه دادم که بعداً مرا شفاعت کند. 
بعد گفتند یک کاغذى بده برایت چیزى بنویسم. وقتى نوشت، روبوسى کردیم و سرش را گذاشت روى 
شانه من. گفت شما دعا کنید من شهید بشوم، هر چه بخواهید به شما مى دهم. گفتم نه حاجى شما هم 
بروید دیگر کسى نیست. گفت: ما اینقدر سرباز براى امام زمان (عج) گذاشته ایم که ناراحت نباشید. بگذار 
ما هم به آرزویمان برســیم مثل پدرانتان. ما هم مرگ زیرکانه داشته باشیم و دعا نکنید در بستر بمیریم. 
گفتم: ان شاءا... هر چه خیر است همان مى شود. باز اصرار کرد که بعد از نمازهایت براى من دعا کن. شما 

فرزندان شهدا هر چه دعا کنید، پدرانتان نه نمى توانند بیاورند. این جمله آخرش بود و از پیش ما رفت.

 ماجراى انگشتر حاج قاسم 
در وسایل یک شهید
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انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانى در روزهاى قبل و پس از شهادتش مورد توجه دوستداران این 
شهید بزرگوار بود. 

در تصاویرى که از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى وجود دارد، همواره انگشترى عقیق با نگین 
بزرگ در دستش دیده مى شود که پس از ترور او در فرودگاه بغداد نیز تصاویرى از این انگشتر در 
فضاى مجازى دست به دست شد. سردار سرلشکر پاسدار محمدعلى جعفرى، فرمانده سابق سپاه 
در برنامه اى تلویزیونى که بعد از ترور شهید ســلیمانى پخش شد اظهار داشت: دست نازنین حاج 
قاسم سلیمانى که ظاهراً از بدن مطهرشان سالم مانده در عملیات طریق القدس ترکش خورده بود.

اما سردار سلیمانى در ویدیویى راز اینکه چرا این انگشتر همیشه در سفر هاى جنگى در دستش بوده 
است را بیان مى کند. این انگشتر هدیه رهبر انقالب به ســردار سلیمانى است که سال هاآرزوى 

داشتن آن را داشته است.
شهید سلیمانى درباره این انگشــتر گفته است: ســال 2000 وقتى جنوب لبنان آزاد شد با جمع 
فرماندهان حزب ا... لبنان خدمت مقام معظم رهبرى رسیدیم. آقا تجلیل کردند و به عنوان تقدیر 
به هر کس چیزى اهدا کردند. به آقاى سید حسن نصرا...انگشتر خودشان را دادند که آیه مبارکه 
آیت الکرسى روى آن نقش بسته بود. به من هم نشان یا درجه دادند. من گفتم اى کاش آقا به من 
هم انگشــتر مى دادند. گفتم اگر من طلب کنم خودم گرفته ام اما اگر خودشان به من دادند یعنى 
من را الیق دانسته اند. آن روز من چیزى نگفتم. 6 ســال بعد وقتى از لبنان برگشتم رفتم خدمت 
ایشان. سران قوا هم بودند. گزارش جنگ 33 روزه را دادم. بعد از جلسه مرا بغل کردند و بوسیدند و 

انگشترشان را دست من کردند.گفتم من 6 سال در انتظار بودم....     
یوسف افضلى یکى از دوستان نزدیک سردار سلیمانى که امروز معاون ستاد بازسازى عتبات است، 
هم درباره این انگشتر و اهمیت آن براى حاج قاسم مى گوید: یکى از دوستان مشترك ما که عقد 
اخوت با سردار بسته بود، خاطره اى برایم تعریف کرد که فهمیدم رمز سالم ماندن دست و انگشتر 

او در جریان شهادت چه بوده است.
افضلى مى گوید: آقاى خالقى بچه زرند کرمان است که حدود 30 سال پیش با سردار سلیمانى عقد 
اخوت بستند. ایشان اکنون در قم زندگى مى کند. حاج قاسم قبل از شهادت با آقاى خالقى تماس 
مى گیرد تا با هم به زیارت بروند. آقاى خالقى تعریف مى کرد، رفتیم قم و حاج قاسم حرم حضرت 
معصومه (س) را زیارت کرد و بین خادمان نشست و به گفت وگو پرداخت. بعد به سمت خانه رفتیم 
و دم در، یکى را که به زبان عربى صحبت مى کرد، در آغوش گرفت که متوجه نشدم چه گفتند و 
بعد از صحبت یک انگشتر که در انگشت کوچکش بود، به آن فرد داد. بعد که مى خواست به تهران 
برود گفتم من تا میدان 72 تن مى آیم که اصرار کرد و گفت: نه، خودم تنها مى روم، اما من اصرار 
کردم تا ایشان را همراهى کنم. تا اینکه تا تهران با هم آمدیم. در مسیر تهران به من گفت که خیلى 
با این انگشتر نماز شب خوانده ام، اگر اتفاقى برایم افتاد این انگشتر را در قبرم بگذارید. آقاى خالقى 

مى گفت که رمز اینکه دست با انگشتر ماند، شاید همین عالقه وى بود.

شهید «هادى کجباف» یکى از مجاهدینى بود که با آغاز جنگ در سوریه عازم این کشور شد تا علیه تکفیرى ها 
بجنگد. او از مجروحان جنگ تحمیلى بود که فروردین سال 1394 طى عملیاتى در منطقه «بصر الحریر» درعا 
به شهادت رسید. همسر شهید «هادى کجباف» در گفت وگویى، خاطره اى از حاج قاسم سلیمانى و همسرش 

را روایت کرد:
یکى از دیدار هایى که حاج قاسم براى دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمى مى رود، پایان دیدار حضرت آقا دو 
انگشتر به حاجى مى دهند و مى گویند این دو انگشتر را به دو نفرى که در سوریه موثرترند بدهید. حاج قاسم به 
سوریه بر مى گردد و چند روز بعد شهید کجباف را صدا مى زند و مى گوید: آقا انگشترى فرستادند که مى خواهم 
یکى از آن ها را به شما بدهم. همسرم با خوشــحالى انگشتر را دست مى کند که بالفاصله حاج قاسم تصمیم 

مى گیرد دست او را ببوسد، اما شهید کجباف مانع مى شود.
مدتى از آن ماجرا گذشت و قرار بود همسرم براى شرکت در مراسم عقد پسر بزرگمان سجاد از سوریه به تهران 
بیاید. در واقع مدت مأموریتش هم تمام شده بود و قرار بود به مرخصى بیاید. شهید کجباف به فرودگاه مى رسد، 
اما پاى هواپیما به او اطالع مى دهند که حاج قاسم گفته فالنى به تهران برنگرد، عملیاتى مهم در پیش است 

که الزم هست شما هم باشید.
همسرم بالفاصله اطاعت مى کند. سپس یکى از دوستانش را که عازم تهران بوده صدا مى زند و آن انگشتر را 
به او مى سپارد. مى گوید لطف کن وقتى رسیدى این انگشتر را بده به پسرم سجاد و بگو شاید در این عملیات 

شهید شوم و نتوانم خودم این هدیه را به او بدهم.
همرزم شهید کجباف وقتى انگشتر را به سجاد سپرد فقط گفت این هدیه پدرت هست، اما اینکه او گفته ممکن 

است شهید شوم را تعریف نکرد. سجاد انگشتر را موقع عقدش به دست کرد و پدرش هم به شهادت رسید.
دومین انگشتر اهدایى آقا هم قسمت انگشتان شهیدى دیگر شد به نام نادر حمید. این موضوع را شهید حمید 

پیش از شهادت کامل تر تعریف کرد.

خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانى انگشتر این سردار سرافراز اسالم را به عنوان هدیه به مهران رحمانى، 
نقاش تندیس حاج قاسم در برنامه «عصر جدید» اهدا کرد.

مهران رحمانى که نماینده شهرستان تاکستان استان قزوین در برنامه عصر جدید بود، با استفاده از چسب و 
زغال تندیس سردار سلیمانى را نقاشى کرد و موفق شــد با این هنر خود، چهار چراغ سفید داوران را به دست 

آورد و راهى مرحله بعد عصر جدید شود.
پس از این اقدام رحمانى در برنامه عصر جدید، خانواده ســردار شهید حاج قاسم سلیمانى انگشتر این سردار 

سرافراز ملى را به عنوان هدیه به این نقاش تاکستانى اهدا کرد.
مهران رحمانى در استورى با اعالم این خبر عنوان کرد که این هدیه براى او بسیار باارزش و جذاب بوده است. 
همچنین این نقاش در پستى در اینستاگرام با انتشار عکس انگشتر سردار شهید سلیمانى، نوشت: «بماند به 
یادگار انگشترحاج قاسم. یک اتفاق باورنکردنى. ان شــاءا...  الیق این هدیه خاص باشم.» رحمانى کشیدن 

تندیس سردار سلیمانى را افتخارى براى خود مى داند.

 راز سالم ماندن انگشتر عقیق
 حاج قاسم 

 ماجراى دو انگشتر رهبرى که 
به سوریه رسید

 هدیه خانواده سردار سلیمانى 
به هنرمند «عصر جدید»
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 ناگفته هاى مراسم تشییع حاج قاسم در کرمان
 از زبان یک خبرنگار

صاحب نیوز: مراسم تشییع ساعت 8 صبح فردا در کرمان شروع مى شد. 
با بچه هاى بسیج هنرمندان اســتان اصفهان همسفر شدیم براى تهیه 
گزارش و مســتند تصویرى از یکى از مهمترین وقایع تاریخى جهان؛ از 

وداع یک امت با قهرمان و محبوب شان.
در قطار صحبت از حاج قاسم بود، همان طور که آن روزها همه جا صحبت 
از ســردار دل ها بود. بچه ها مرتب با موبایل اخبار و پوشش هاى خبرى 
تشییع قم را پیگیرى مى کردند. شب قبل از تشــییع در کرمان قرار بود 
پیکر مطهر حاج قاسم در قم تشییع شود. حتى برخى گفته بودند به دلیل 
حجم جمعیت در مراسم تشییع در قم، کنترل جمعیت از دست مسئوالن 
خارج شده و برنامه خیلى طوالنى شده و حتى امکان دارد تشییع کرمان 

به تعویق بیافتد.
ساعت حدود 30 دقیقه بامداد به کرمان رسیدیم. هوا سرد بود. در آن هواى 
سرد سه نفر بر روى سر در ایســتگاه راه آهن کرمان در ارتفاع حدود 10 
مترى رفته و در حال تغییر نام ایستگاه راه آهن به نام «ایستگاه راه آهن 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانى» بودند و تالش مى کردند با گرماى 
آتشى که آن باال برپا کرده بودند، کار را تا صبح که زمان تشییع حاج قاسم 

بود، تمام کنند.
اولین بار بود وارد کرمان مى شدم. تاکسى گرفتیم و به محلى که از قبل 
براى اسکان خبرنگاران و اصحاب رسانه مشخص شده بود رفتیم. آن جا 
به گرمى از ما استقبال کردند و عالوه بر محل اسکان و وعده شام، کارت 
خبرنگارى هم براى دسترسى بیشتر جهت عکاسى و تهیه خبر در زمان 

تشییع به ما دادند.
خسته بودیم. به محلى که براى استراحت و خواب تدارك دیده شده بود 
رفتیم و آماده خوابیدن شدیم. ساعت حدوداً به 2 شب رسیده بود. یکى از 
مسئوالن وارد محل استراحت خبرنگاران شد و با صداى آرام طورى که 
خبرنگاران از خواب بیدار نشوند گفت: همین االن روابط عمومى استاندارى 
کرمان تماس گرفته و گفته هواپیماى حامل پیکر شهید سلیمانى به زودى 
در فرودگاه کرمان به زمین مى نشــیند و خبرنگارانى که مى خواهند ورود 

حاج قاسم به کرمان را پوشش بدهند مى توانند به فرودگاه بروند.
چند نفرى از مجموعه خبرنگارانى که آن جا بودند اعالم آمادگى کردند، 
من هم آماده شدم. باید خودمان را جلو استاندارى کرمان مى رساندیم تا از 

آن جا با ون استاندارى به فرودگاه مى رفتیم.
سریع آماده شدیم و به راه افتادیم و با تاکســى خودمان را به استاندارى 
رساندیم. هماهنگى ها انجام شد و کمتر از نیم ساعت دو ون هم رسیدند، 
همگى سوار ون شده و حرکت کردیم. فاصله زیادى تا فرودگاه نبود اما 
خیابان ها شــلوغ بود و هر چه به فرودگاه نزدیک تر مى شــدیم ترافیک 

شدیدتر مى شد.
در نزدیکى فرودگاه ترافیک قفل شــد ولى با هر دردسرى بود ماشین تا 
نزدیکى ورودى فرودگاه رفت. تعداد زیادى مأمور ایســتاده بودند که از 
هجوم مردم به فرودگاه جلوگیرى کنند. جلو رفتیم و کارت خبرنگارى را 
نشان دادیم. اجازه ورود به هیچ کداممان را ندادند. هر چه اصرار کردیم 
که خبرنگار هســتیم اجازه ورود ندادند. فرودگاه شلوغ شده بود. ساعت 

حدود 3 بامداد بود.
بچه ها با موبایل شبکه خبر را باز کرده بودند و پوشش تصویرى زنده ورود 
پیکر مطهر حاج قاسم به کرمان را از داخل ون رصد مى کردند. تا این که 

دیدیم هواپیما نشست و تابوت حامل حاج قاسم از هواپیما خارج شد.
تالش هاى ما براى وارد شــدن به فرودگاه فایده اى نداشت. عالوه بر ما 
جمعیت زیادى پشــت درب فرودگاه جمع شده بودند و مى خواستند وارد 
شوند و کنترل این جمعیت با این شور و عشق و غم کار بسیار سختى بود. 
از طریق پوشش زنده شبکه خبر متوجه شدیم مراسم در فرودگاه تمام شد. 
قصد برگشت داشتیم اما ترافیک قفل شده بود و امکان برگشت هم نبود.

یکباره دیدیم فشار جمعیت باعث شکسته شدن زنجیره انسانى نیروهاى 
امنیتى شد و جمعیت دوان دوان به سمت داخل فرودگاه حرکت کردند. اما 
ما که مى دانستیم دیگر داخل فرودگاه خبرى نیست تالش کردیم سریع به 
محل اسکان برگردیم. با هماهنگى روابط عمومى استاندارى به ساختمان 

استاندارى برگشتیم و بعد از خواندن نماز صبح در نمازخانه خوابیدیم.
ساعت 6 و 30 دقیقه از اســتاندارى خارج شــدم. گفتند تا محل تشییع 
فاصله اى نیست، آدرس گرفتم و پیاده راهى شــدم. از همه طرف مردم 
به سمت محل تشــییع مى آمدند. در خیابان ها ایستگاه ها و موکب هاى 
صلواتى به چشــم مى خورد که با کیک و خرما و چاى و شــیر از مردم 
پذیرایى مى کردنــد. بعد از حدود 15 دقیقه پیــاده روى به خیابان اصلى 

مّحل تشییع رسیدم.
جمعیت زیادى آن جا جمع شــده بود و لحظه به لحظه به حجم جمعیت 
افزوده مى شد. به سمت میدانى که قرار بود تشییع از آنجا آغاز شود حرکت 
کردم. در راه از سوژه هایى که مى دیدم عکاســى مى کردم. از افاغنه اى 
که با پرچم افغانستان و عکس سردار سلیمانى آمده بودند تا پیرمردان و 

پیرزنانى که به سختى خود را به محل تشییع رسانده بودند.
هر چه به میدان نزدیک تر مى شدم جمعیت متراکم تر مى شد و تقریباً دیگر 
نفوذ و ورود به این جمعیت غیرقابل امکان شده بود ضمن این که مراسم 

هم شروع شده و حرکت جمعیت برخالف حرکت من شده بود.
تصمیم گرفتم همان جا محلّى براى استقرار و عکاسى پیدا کنم. چند پل 
هوایى وجود داشت که نماى خوبى از جمعیت عظیم تشییع کننده مى داد 

اما همه پل هاى هوایى قرق شده بود و در اختیار خبرنگاران پخش زنده 
صدا و سیما قرار گرفته بود. چشــم چرخاندم. جاى مناسب دیگرى پیدا 
نکردم همین طور در سیل جمعیت دوربین را باال بردم و شروع به عکاسى 
کردم و در عین حال در موج جمعیت در حال حرکت بودم تا این که چشمم 
به یک ایستگاه اتوبوس مرتفع افتاد که چند نفرى روى ایستگاه رفته بودند 
و در حال عکاسى و گالب پاشیدن بر ســر مردم بودند. از میان جمعیت 
خودم را به ایستگاه رساندم و با زحمت بر روى آن رفتم. محل خوبى براى 
عکاسى بود. بر جمعیت و خیابان تسلط داشتم. شروع به عکاسى کردم؛ از 
جمعیت، سوژه هاى مختلف، پالکاردهایى که در دست مردم بود و غیره.

متوجه زمان نبودم. شاید دو سه ساعت بعد کم کم نزدیک شدن خودروى 
حامل تابوت احساس مى شد. عشــق در این موج جمعیت، موج مى زد. 
ماشین ها رسیدند و از ما عبور کردند. چه معنویتى حاکم بود. عکس هایى 
که مى خواســتم را گرفتم. مردم با غرور و انزجار از قاتالن سردار خود در 
مراسم حاضر شده بودند. بعد از عبور ماشین ها، من هم به دنبال جمعیت 

به راه افتادم.
مقصد تشییع، گلستان شهداى کرمان بود. جمعیت مى رفت و من هم به 
دنبال جمعیت. تالش کردم از جمعیت جلو بزنم تا بتوانم چند عکس دیگر 
از جلو از خودروى حامل تابوت بگیرم. امــا تراکم و حجم جمعیت اجازه 
چنین چیزى را نمى داد. با خودم گفتم باید از فرعى ها استفاده کنم. گفتم 
حتما خیابان یا کوچه اى در این نزدیکى بــه موازات خیابان اصلى وجود 
دارد باید از آن طریق خودم را به جلو تابوت برسانم. در یکى از خیابان ها 
عمود به مسیر حرکت جمعیت به راه افتادم. خیلى خبرى از خلوتى نبود. 
از چند کرمانى پرســیدم و خیابان ها و کوچه هاى موازى با خیابان مسیر 
اصلى تشییع را نشانم دادند. به سمت آن ها دویدم اما داخل آن خیابان ها 
و کوچه ها هم جمعیت بود، هرچند به شلوغى خیابان اصلى نبود و مى شد 

کمى سریعتر راه رفت.
هر چه تالش کردم باز هم نتوانستم سریعتر بروم و دوباره زمانى به جمعیت 
اصلى رسیدم که تابوت جلو بود. ناچار به دنبال جمعیت به مسیر ادامه دادم. 
احساس کردم وقت اذان ظهر نزدیک اســت. تصمیم گرفتم محلى پیدا 
کنم براى وضو و نماز. قطعاً بسیارى از این سیل جمعیت موقع اذان ظهر به 
مساجد خواهند رفت و مساجد خیلى شلوغ خواهند شد. همین طور هم شد.

مساجد و حسینیه هایى که در مسیر بودند خیلى شلوغ شده بود. برخى از 
ساکنان آن محالت مردم را براى استفاده از دستشویى منازلشان، وضو 
گرفتن و نماز خواندن به خانه هاى خود دعوت مى کردند. مانند آن چه در 

پیاده روى اربعین مى بینیم.
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
صداى اذان بلند شد. جمعیت تقریبًا در انتهاى شهر کرمان بود و تپه هاى 
اطراف کرمان به چشم مى خوردند. وارد کوچه هاى فرعى شدم بلکه جایى 
را پیدا کنم که جمعیت کمترى باشد و بتوانم وضو بگیرم و نمازى بخوانم. 
از مسیر اصلى دور شــدم اما خیلى خبرى از خلوتى نبود. در همه فرعى ها 
مردمى دیده مى شدند که مانند من به دنبال جایى براى خواندن نماز بودند. 
درب یکى از خانه ها پسر جوان افغانى ایستاده بود، دید که به دنبال مکان 
مى گردم. گفت اگر مى خواهم نماز بخوانم مى توانم از خانه آن ها استفاده 

کنم. تشکر کردم و وارد خانه شدم.
خانه کوچکى بود با اتاقى 12 مترى و یــک راهرو کوچک در بالکن خانه 
که دستشویى در آن جا قرار داشت. مادر پیر و بیمار پسر هم در همان هال 
خانه در بستر خوابیده بود. قبل از من یک خانواده دیگر را نیز دعوت کرده 
بود و آن جا بودند. صبر کردم تا نوبتم شود که بتوانم از دستشویى استفاده 
کنم، وضو بگیرم و نماز بخوانم. آن چند نفر که نمازشان را خواندند جا باز 
شد و به نماز ایســتادم. بعد از نماز یک چایى ریخت و بهم تعارف کرد. به 
بزرگى روح او و ثواب این کارش فکر مى کردم. بعد از نماز و صرف چاى 

از آن جا خارج شدم.
مسیر جمعیت مشخص بود. من هم به راه افتادم. کم کم مسیر خاکى شد. 
متوجه شدم این یکى از مسیرهاى فرعى است که آن قدر جمعیت در آن 
زیاد بود که گویى همان جمعیت مسیر اصلى هستند. تالش کردم و خودم 

را به مسیر اصلى یعنى مسیر گلستان شهداى کرمان رساندم. 
وارد آن جاده شدم. دو طرف مواکبى زده شده بود و آب و چاى و نان و غیره 
توزیع مى شد. اکثراً مواکب اربعینى بودند که از شهرهاى مختلف خود را 
رسانده و به خدمت رســانى به زائران پیکر مطهر سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانى مشغول شده بودند.
یک نفر به من پیشنهاد داد بر روى تپه اى که در مجاور مسیر قرار دارد بروم 
و از جمعیتى که روى کوه مشرف بر گلستان شهدا رفته اند عکس بگیرم. 
پرسیدم کدام جمعیت؟ با دست نشــانم داد. جمعیت عظیمى بر روى کوه 
مشرف بر محل دفن حاضر شده بودند. آن ها را قبل تر دیده اما گمان کرده 

بودم پوشش گیاهى آن کوه است. جمعیت عجیبى بود.
کمى که جلوتر رفتیم و نزدیک گلســتان شهدا شــدیم مکان محدودتر 
مى شد. جمعیت زیادى در محّل تدفین جمع شده بودند، جمعیت زیادى هم 
به سمت آنجا در حرکت بودند. بعضى نقاط واقعًا جمعیت فشار مى آورد و 

انسان را به یاد منا مى انداخت.
در آن جمعیت یک باره بلندگوها اعالم کردند به دلیل حجم زیاد جمعیت 
و خطرى که امکان دارد حرکت جمعیت مستقر بر روى کوه آن ها را تهدید 
کند، مراسم تشییع به پایان رسیده و خاکسپارى امروز انجام نمى شود. اما 
کسى باور نمى کرد. جمعیت همان طور به مسیر قبلى ادامه مى داد و این 
حرکت جمعیت میلیونى به سمت یک نقطه مشخص و محدود مى توانست 
خطرآفرین باشد. بلندگوهاى بیشترى شروع کردند به اعالم پایان مراسم و 

هدایت جمعیت به سمت عقب.
نیروهایى در بین مردم آمدند و در نقاط مختلف ســعى کردند به هدایت 
جمعیت. یک بیلبورد تبلیغاتى بلند با نردبانى نه چندان خوب پیدا کردم که 
در گوشــه اى بود و چند نفر بر روى آن باال رفته بودند. با هر مصیبتى بود 
خودم را بر باالى آن رساندم تا چند عکس از جمعیت بگیرم. دیدم خورشید 
به افق نزدیک شده است. نتوانستم از آن جا عکس هاى خوبى بگیرم. نور 

از روبرو مى تابید و زاویه خوبى هم نداشت. پایین آمدم.
کم کم جمعیت داشت باور مى کرد که تشییع به پایان رسیده اما همچنان 

فشار وجود داشت و هر کس تالش مى کرد از جایى راهى براى فرار از این 
فشار پیدا کند. دور تا دور مسیر با دیوار و غیره محدود بود. اوضاع خطرناکى 
بود و اگر هر چه سریعتر راهى براى تخلیه جمعیت پیدا نمى شد ممکن بود 

اتفاق ناگوارى بیافتد.
چند جوان را دیدم که تصمیم داشــتند بخشى از دیوار کوتاه اطراف مسیر 
را خراب کنند. پشت دیوار حالت جنگلى داشت. موفق شدند. مسیر را باز 
کردند و یک خروجى براى محل پیدا شــد که مردم کم کم شروع کردند 
از آن جا خارج شوند. من هم خارج شدم. مکان و موقعیت را نمى دانستم. 
نیم ساعتى به دنبال مردم حرکت کردم تا به نزدیکى شهر کرمان رسیدم 
و با پرس و جو محل اســکان خبرنــگاران را پیدا کــردم. از همه جهت 
جمعیتى دیده مى شدند که در حال بازگشــت بودند. مسیر زیادى را پیاده 

رفتم.
به مســیرم ادامه دادم و باالخره به محّل اسکان رسیدم. خبرنگاران راجع 
به جمعیت صحبت مى کردند. مجرى شبکه تلویزیونى العالم عربى کنارم 
نشسته بود و با تلفنش انعکاس خبر تشییع در رسانه هاى مختلف را چک 
مى کرد. او را در مراسم در حین گزارش زنده دیده بودم. تلفنش زنگ خورد 
و سریع یک ارتباط زنده در گوشه اى از همان محل اسکان با شبکه العالم 
برقرار کرد. آن روز همه شــبکه هاى تلویزیونى و خبرگزارى ها به مراسم 

تشییع مى پرداختند.
شام خوردیم. کارمان تمام شده بود. به طرف ایستگاه قطار حرکت کردیم 
تا به اصفهان بازگردیم. در کوپه ها همه صحبت ها پیرامون مراسم تشییع 
بود. ساعت از یک گذشته بود. دراز کشیدم که بخوابم هنوز چشمانم روى 
هم نرفته بود که با صداى بچه ها از خواب پریدم. خبر منتشــر شد. قبل از 

خاکسپارى حاج قاسم باید ایران گوشه چشمى به آمریکا نشان مى داد. 
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تشییع جنازه و خاکسپارى پیکر مطهر سردارشهید حاج قاسم سلیمانى طى 
روزهاى شنبه 14 دى تا چهارشنبه 18 دى 1398 در شهرهاى کاظمین، 
بغداد، نجف، کربال، اهواز، مشهد، تهران و قم انجام شد و نهایتًا  پیکر آن 

شهید در نیمه شب 18 دى در کرمان دفن شد. 
در 14 دى 1398، پیکر شهید قاسم سلیمانى، شهید ابومهدى المهندس 
و سایر شهداى عملیات تروریستى آمریکا در بغداد و کاظمین تشییع شد 
و مردم عراق در این مراسم حضور یافتند. در 15 دى، پیکر مطهرشهدا در 
شهرهاى اهواز و مشهد تشییع شــد .به گزارش نیویورك تایمز، جمعیت 

تشییع کنندگان در این دو شهر میلیون ها نفر بود.
در 16 دى، پیکر شــهدا در شهرهاى تهران و قم تشــییع و مراسم نماز 
میت به امامت رهبر معظم انقالب در دانشــگاه تهران برگزار شــد. در 
مراسم تشــییع در تهران، جمعیت چند میلیونى مردم گرد آمدند و برخى 
رسانه ها آن را شلوغ ترین مراسم مشــایعت پس از تشییع پیکر بنیانگذار 
جمهورى اسالمى دانســتند. خبرنگار نیویورك تایمز در پیامى توئیترى 

نوشــت: «من همیشــه راهپیمایى هاى چندهزارنفره در ایران را شاهد 
بوده  و آنها را پوشــش خبرى داده ام؛ زمانى کــه جمعیت زیادى حضور 
دارند اما هیچ گاه این گونه نبوده اســت، اکنون میلیونــى آمده اند!  آنها 
همه به میل خود آمده اند؛ دریایى بیکران از مردم از ســاعت شش صبح 
به محل آمده اند، در طول 25 سال فعالیت در ایران تاکنون چنین چیزى 

ندیده ام.»
 شــبکه فرانس 24 گزارش داد میلیون ها نفر از مردم ایران در مراســم 
تشییع پیکر سردار قاسم ســلیمانى در تهران شرکت کردند. مجرى این 
شبکه گفت: «انبوه جمعیت شرکت کننده در مراسم اداى احترام به سردار 
سلیمانى بسیار قابل توجه اســت. در حال حاضر نیز سراسر ایران شاهد 

برگزارى تظاهرات تازه اى است.»
مراسم خاکسپارى شهید قاسم ســلیمانى صبح روز سه شنبه 17 دى در 
کرمان آغاز و در نهایت شامگاه سه شنبه پیکر حاج قاسم وارد گلزار شهداى 

کرمان شد و در بامداد 18 دى 1398 به خاك سپرده شد.

بهت جهان از خروش ایران

روزهایى که میلیون ها نفر 
پیکر حاج قاسم را در آغوش گرفتند

(1
 بخشى از وصیت شهید سلیمانى:

«همسرم من جاى قبرم را در مزار شهداى کرمان مشخص 
کرده ام. محمود مى داند. قبر من ســاده باشد مثل دوستان 
شــهیدم. بر آن کلمه ســرباز قاسم ســلیمانى بنویسید نه 

عبارت هاى عنوان دار.»
(2

ســنگ جدید مزار شهید سردار سپهبد شــهید حاج «قاسم 
سلیمانى» همزمان با چهلمین روز شهادتش رونمایى شد. در 
سنگ مزار جدید سردار شهید حاج قاسم سلیمانى که با دستور 
رهبر معظم انقالب تغییر کرده است، نام وى مطابق وصیت 
ایشان درج گردیده است. سردار شهید سلیمانى وصیت کرده 
بود که روى سنگ قبر وى از نوشتن عناوین رسمى خوددارى 
شده و تنها عبارت "سرباز قاسم سلیمانى" حک شود؛ اما در 
سنگ قبر اول نوشته شده بود: "ســرباز والیت شهید حاج 

قاسم سلیمانى".
(3

منش و شخصیت حاج قاسم سلیمانى را مى توان در وصیتى 
که  درباره ثبت تنها کلمه «سرباز» بر سنگ مزارش داشته ، 
دید؛ کسى که در چشــم بزرگترین نظامیان دنیا، یک ژنرال 
کارکشته است، چنین وصیتى مى کند. این یعنى او یک انسان 
کامل بود. او تمام کارش را براساس اعتقادى که به وطن و 
اسالم داشت، انجام مى داد و همین امر و نگاه، او را از دیگر 
مردم دنیا، فرماندهان جنگى و بســیارى از ایرانى ها متمایز 
مى کــرد. او در همه کارهایش بر دو امــر متکى بود و توجه 
مى کرد: وطن و اسالم. او براى این دو امر، ارزش فراوانى قائل 

بود و در نهایت نیز جانش را بر سر همین عشق داد.

فقط براى یک لحظه تأمل...
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13دى ماه 1399ویژه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى

از شنبه 14 دى ماه 98 که روزنامه ها شوك شهادت سردار 
سلیمانى را با برجسته ترین شکل ممکن در صفحات اول 
خود انعکاس دادند تا پنجشــنبه که خبر شلیک موشک 
هاى سپاه به پایگاه آمریکایى ها در عراق مهمترین خبر 
این روزنامه ها بود، نشریات کشــور یکى از خاص ترین 
هفته هاى تاریخ فعالیت خود را از ســر گذراندند. در این 
یک هفته، بگو مگوهاى مکتوب  اصالح طلب- اصولگرا 
به کنارى گذاشته شد و همه یک زبان به شهادت رساندن 
قهرمان وطن به دست آمریکا را محکوم کردند. روزنامه 
هاى ایران از شنبه 14 دى تا پنجشنبه 19 دى، در آزمون 
مهمى شرکت کردند. این مرورى است بر همین آزمون؛ 

یک هفته با مطبوعات در دى ماه 1398.
شــهادت  خبــر  نعــکاس  ا  – دى   14 شــنبه   ■

سردار سلیمانى
■ یکشــنبه 15 دى- انعکاس خبر تشییع پیکر شهدا در 

عراق و درخواست انتقام
■ دوشنبه 16 دى- انعکاس خبر تشییع در اهواز و مشهد

■ ســه شــنبه 17 دى- انعکاس خبر نماز میت و تشییع 
در تهران

■ چهارشنبه 18 دى- انعکاس خبر تشییع در کرمان
■ پنجشــنبه 19 دى – انعکاس خبر حمله موشــکى به 

پایگاه هاى آمریکا در عراق

آن 6 روز
از شهادت تا انتقام، با صفحات 
نخست روزنامه ها در دى ماه 98
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قهرمان مبارزه با داعش
پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سلیمانى به عنوان فرمانده سپاه قدس با 
حضور در این مناطق و سازماندهى نیروهاى مردمى، به مبارزه با این گروه پرداخت. ناگفته 
نماند که نیروى قدس به رهبرى سردار سلیمانى نقش تأثیرگذارى در روند جنگ عراق 
داشته است. به طورى که موفق الربیعى،  وزیر سابق امنیت ملى عراق در مصاحبه اى با 
روزنامه «الشرق االوسط»، شهید سلیمانى را بدون شک قدرت مندترین مرد در عراق 

خوانده بود.

روزى سردار ســلیمانى به من که معاون وزیر 
خارجه بودم زنــگ زدنــد، در آن زمان آقاى 
5ظریف در لوزان ســوئیس با 5 کشور در حال 
مذاکرات هســته اى بودند. شــب قبل از آن 
تصاویــرى از قدم زدن آقــاى ظریف با جان 
کرى منتشر شده بود. سردار با کنایه و خنده اى 
به من گفت دارید با آمریکایى ها قدم مى زنید؟! 
سپس گفتند این پیامى که مى خواهم بگویم 
را به آقاى ظریف برسانید. من به دفتر ایشان 
رفتم. او مى خواســت ما را توجه بدهد به این 
مساله که به دشمن نمى توان اعتماد کرد. در 
آن جلسه به من گفتند ما اسناد دقیقى بدست 
آوردیم مبنى بر اینکه در جریان ســقوط شهر 
موصل به دست داعش، چند هواپیماى غول 
پیکر لجستیکى آمریکایى در تاریخ و ساعت 
مشخص در فرودگاه موصل به زمین نشسته 
اســت و از یکى از این هواپیماها ژنرال هاى 
آمریکایى پیاده مى شوند و فرماندهان داعش 
روى فــرش قرمز به اســتقبال آنها مى روند. 
ســپس گفتند در جریان این اتفــاق به مدت 
p ساعت در ســالن vip فرودگاه موصل بین  5
ژنرال هاى آمریکایــى و فرماندهان داعش 
مذاکره مى شــود. جزئیات این مذاکره و فایل 
آن در اختیار ســردار ســلیمانى بود. در تمام 
5این مدت 5 ســاعت هم سالح ها و تجهیزات 
پیشرفته آمریکایى از هواپیماهاى لجستیکى 
پیاده مى شد و در اختیار نیروهاى داعش قرار 
مى گرفت. تمام تصاویر و نوع سالح ها در این 
اسناد مشــخص بود. من بالفاصله از طریق 
سیســتم محرمانه خودمان مطالب ســردار 
ســلیمانى را به آقاى ظریــف منتقل کردم و 
آقاى ظریف هم در اولین فرصت این موضوع 
را به طرف آمریکایى گفت و طلبکارى کرد و 
البته پاســخ چند پهلو و مبهمى از جانب مقام 
آمریکایى دریافت کرد. آمریکایى ها هیچگاه 
حاضر نشدند به ما بگویند شــما اسنادتان را 
بدهید زیرا خودشــان مى دانستند در حال چه 

استاندارد دوگانه اى در عراق هستند.

شکل گیرى کامل گروهک تروریستى داعش و یورش آنها به مناطقى از عراق و سوریه در سال 2014 سبب شد تا سردار سلیمانى و یارانش 
براى سال ها به مبارزه با گروهک تروریستى داعش بپردازند. در این میان روزنامه ساندى تایمز انگلیس، وال استریت ژورنال و نیویورك تایمز 

مدعى شدند، ایران فرماندهى ارتش از هم فروپاشیده عراق را برعهده گرفته تا با نیروهاى گروه تروریستى داعش مقابله کند و ژنرال قاسم سلیمانى، 
فرمانده ســپاه قدس ایران، عملیات دفاع از بغداد پایتخت عراق را در مقابل حمالت نیروهاى گروه تروریستى داعش، فرماندهى مى کند. در این 

میان یک منبع عراقى مدعى شد که ژنرال سلیمانى با 67 مشاور ارشد خود به عراق سفر کرد و فرماندهى عملیات ها را برعهده گرفت و بر استقرار 
نیروهاى عراقى و برنامه ریزى براى عملیات، نظارت کرد.

کمک به فرماندهى ارتش در عراق 

ســاعت 11 قبل از ظهر روز ســه شنبه بیستم 
خرداد موصل سقوط کرد. ما مدام گزارشات را به 
تهران مخابره مى کردیم. حدود ساعت 12 ظهر 
تلفنى با سردار ســلیمانى صحبت کردیم. مدام 
گزارشات مى آمد و ایشان در جریان بود. تقریبا 
ساعت یک بامداد روز چهارشــنبه ایشان وارد 
بغداد شدند و فصل و نگاه جدیدى براى مقابله با 

داعش شروع شد.
روز هاى چهارشــنبه و پنجشــنبه تــا قبل از 
خطبه هاى نماز جمعه وضعیت روحى بســیار 
بدى در عراق حاکم بود. سردار آمد و شروع به 
ســازماندهى کرد و پل هوایى براى ارتباط بین 
تهران و بغداد برقرار شــد و دولت عراق رسمًا 
از جمهورى اســالمى ایــران تقاضاى کمک 
کرد و با رهبرى و هدایت آقاى سلیمانى کار ها 
شروع شد و نیرو هاى مقاومت براى دفاع اعالم 

آمادگى کردند.
در خطبه نماز جمعه کــه مرجعیت فتواى جهاد 
داد و زمینه را فراهم کــرد که نیرو هاى مردمى 
وارد شوند، نیرو ها سرازیر شدند و ناگهان شرایط 
روحى کامال عوض شد. البته آمریکایى ها مدام 
در این ساعات و روز ها اخبار منفى مى آوردند که 
فالن جا دارد سقوط مى کند و ناگهان چهار پنج 
استان دچار مشکل جدى شده بود. اینجا بود که 
با فتواى تاریخى مرجعیت نیرو هاى قابل توجه 
مردمى اعالم آمادگى کردند و وارد شدند و سردار 
سلیمانى در کنار نیرو هاى مقاومت ظرف هایى 
براى جذب این گروه ها شــدند. ورود ســردار 
سلیمانى باعث شد که نیرو هاى زیادى بیایند و 
مبناى حشدالشعبى شد. باید ساعت تولد بسیج 
مردمى عراق را اعالمیه مرجعیت و عامل آن را 

سقوط موصل دانست.
در همین دو سه روز اول آقاى سلیمانى شخصًا 
به همراه رئیس دفتر آقاى مالکى و تعداد دیگر از 
مسئولین عراقى از جمله شهید بزرگوار ابومهدى 
مهندس با تعداد نیرو هاى کمى به سمت شمال 
بغداد حرکت کردند. روحیه ســردار این بود که 
باید سینه به سینه با دشمن درگیر شد و آنان را 
متوقف کرد. در مسیر حرکت به سمت دشمن 
(داعش) در کمین افتادند و حتى ماشین ایشان 
مورد اصابت گلوله سبک قرار گرفت، اما برایش 
مهم نبود و توانستند دشمن را متوقف کنند. در 
آن لحظه خداوند ایشــان را از یک خطر حتمى 

نجات داد.

سردار سلیمانى از سقوط 
بغداد جلوگیرى کرد 

اسناد سردار از همکارى 
آمریکا  با داعش

شبکه دوم تلویزیون دولتى آلمان (ZDF) اخیراً مستندى 
را که در آن به موضوع ویژگى ها، قابلیت ها و ترور سپهبد 
شهید «قاسم سلیمانى» پرداخته شده است، پخش کرد. 
در این مســتند آمده که سردار ســلیمانى قدرتمندترین 
استراتژیســت خاورمیانه در ایران و فرمانده سپاه قدس 

مانند یک ستاره مورد احترام بود. 
در بخشى از این مستند آمده است شــهید سردار قاسم 
سلیمانى از دوران جوانى با انقالب اسالمى ایران همراه 
شد. در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان سپاه بود، 
اما بعدها دایره فعالیتهایش به لبنان و افغانستان کشیده شد 
و در پایان بار دیگر به میدان جنگ در عراق بازگشت. او 
تا آخرین روزهاى زندگى اش در خط مقدم نبرد با داعش 

در عراق بود.
این نخستین بار نیست که یک رسانه آلمانى از توانایى هاى 
خارق العاده سردار شهید ایران در نبرد با داعش پرده بر مى 
3دارد. در شهریور سال 1393 نیز یک هفته نامه آلمانى با 
اشاره به نقش ایران در موفقیت هاى ارتش عراق در مقابله 

با داعش از سردار ”قاسم سلیمانى“ به عنوان «موثرترین 
سردار ایرانى» در نبرد با تروریست ها نام برد.

در آن روزها این نشــریه نوشــت: ژنرال قاسم سلیمانى 
از آن دســته از فرماندهان نیســت که در خانه بنشیند و 
نیروهایش در خــط مقدم نبــرد باشــند. وى فرمانده 
نیروهاى سپاه قدس اســت که همان ”یگان نیروهاى 
ویژه“ در عملیات برون مرزى سپاه پاســداران به شمار 

مى رود.
اشپیگل با اذعان به شجاعت سردار سلیمانى افزود: نام این 
سردار ایرانى در عملیات نظامى علیه داعش در «آمرلى» 
عراق بر ســر زبان ها افتاد. وى با یک بالگرد از مواضع 
خطرناك تروریست هاى داعش عبور کرده و به منطقه 
رفت. گروه هاى مسلح شیعى توانســتند پس از دو ماه 
مقاومت، «آمرلى» را از محاصره تروریست ها در آورند. 
به این ترتیب براى نخستین بار یک شهر در عراق در برابر 
حمله تروریست ها ایســتاد که این یک موفقیت بزرگ 

براى ژنرال سلیمانى است.
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او در خط مقدم نبرد با داعش بود 

  حسین امیرعبداللهیان / معاون اسبق وزیر خارجه

    حسن دانایى / سفیر وقت ایران در عراق

نبرد   القصیر 
سردار سلیمانى نقش پررنگى در دفاع از سوریه در مقابل گروهک تروریستى داعش داشت. او و یارانش که مدافعان 
حرم نام گرفتند در بیشتر عملیات ها حضور داشتند به دفاع همه جانبه پرداختند. جان مگوایر افسر سابق سیا گفته 
بود: نبرد  ”القصیر“ در سال 2013 میالدى  که منجر به بازپس گیرى شهر استراتژیک ”القصیر“ به وسیله ارتش 
سوریه و نقطه عطفى در جنگ بود، تحت نظارت و فرماندهى ژنرال سلیمانى بوده است و این نبرد را یک پیروزى 

بزرگ براى او خوانده است.



13دى ماه 1399ویژه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى

از «23 نفر» چه مى دانید؟ گروهى از رزمنــدگان نوجوان ایرانى که در 
جریان جنگ ایران و عراق در ســال 1361 به اسارت نیروهاى عراقى 
درآمدند. این گروه یکى از مشــهورترین رزمنــدگان ایرانى را در طول 
دفاع مقدس به جهان معرفى کرد. این گروه کم ســن و سال بین 13 تا 
17 سال سن داشــتند و اکثراً از تیپ ثارا... کرمان اعزام شده بودند و در 
اردیبهشت 1361 در مرحله مقدماتى عملیات بیت المقدس در مناطق 

مختلف جبهه اسیر شدند.
23 نفر در یک پاتک ارتش عراق و در تالش براى آزادسازى خرمشهر 
به اســارت درمى آیند، کودکان و نوجوانانى که با لهجه ها و زبان هاى 
مختلف از سراســر ایران با نیت دفاع از وطن به میدان آمدند و در جایى 
با هم جمع شده، 23 نفر مى شــوند و همگى توسط نیروهاى عراقى به 

اسارت گرفته مى شوند.
کرمانى هایشان یک فرمانده هم داشتند. جوانى به نام قاسم سلیمانى، 

فرمانده تیپ ثارا... کرمان.
 23 نفر تا روز 26 مرداد 1369 در اســارت ماندند، یعنى هشــت سال و 

چهار ماه.
گذشت تا جمعه 13 مهر 1397.

حاال آن 23 نفــر همه باالى چهل و چند ســال هســتند. داســتان 

قهرمانى شــان کتاب و فیلم شــده و همه را به تحســین وا داشته اند. 
فرمانده هم سن و سالى را پشت سر گذاشــته و موهایش سرش سفید 
شــده اما نام و نشــانش جهانى را پشت سر گذاشته اســت. فرمانده را 
حاال همه مى شناســند؛ او قهرمان مبارزه با داعش اســت. او ســردار 
سلیمانى اســت؛ سردار حاج قاســم ســلیمانى، فرمانده نیروى قدس

 سپاه.
فرمانده وقتى شنید که ساخت فیلم «23 نفر» به جریان افتاده است، در 
اولین روز هاى فیلمبردارى مشتاقانه به دیدار سربازان دیروزش که سر 
کلید خوردن فیلم بودند شتافت تا پس از ســال ها دوباره دستشان را به 
گرمى بفشارد. فیلم 23 نفر با حضور فرمانده کلید خورد. مناسبتش هم 
این بود که بچه هایى که قرار بود فیلم روایت سرگذشت آن ها باشد، در 
زمان جنگ فرمانده شان همین حاج قاسم بود و او بود که اجازه حضور این 
نوجوانان در میدان جنگ را نمى داد و هریک به لطایف الحیلى توانستند 

خود را به میدان جنگ برسانند.
جمعه 13 مهر بازیگران نوجوانى که هر کدامشــان جاى آن قهرمانان 
هشت سال دفاع مقدس مقابل دوربین رفته بودند از سر و کول حاج قاسم 
باال مى رفتند. محبوبیت فرمانده دائمى است. 23 نوجوان در سال 1361، 

23 نوجوان در سال 1397. 

سال تولد: 1335
مکان تولد: روستاى کوهستانى قنات ملک در شهرستان رابر استان 

کرمان
روستاى قنات ملک که اکنون سوز سرماى کوچه هاى خاکى اش گواه 
بر فقدان حضورى عظیم، ارزشمند و پشتوانه اى بى بدیل دارد، درست 10 
روز مانده به عید نوروز سال 1336 با تولد فرزند سوم فاطمه بنت اسد غرق 
در شادى و سرور شد. پدرش حسن که تاکید بر لقمه حالل خوردنش نقل 

زبان خاص و عام بود نام سومین فرزندش را قاسم گذارد.
قاسم بزرگ شد و در 12 سالگى، پس از پایان تحصیـالت دوره ابتدایى، 
زادگاه خود را ترك کرد و مشغول به کار بنایى در کرمان شد و چندى بعد نیز 
به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد و در همان سال ها نیز 
فعالیت هاى انقالبى خود را آغاز کرد. پس از پیروزى انقالب، به عضویت 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى درآمد و در ابتداى جنگ فرماندهى دو 
گردان از نیروهاى کرمانى را برعهده داشت تا اینکه با پیشنهاد شفاهى 
سردار شهید حسن باقرى، تیپ جدیدى از نیروهاى کرمان را تشکیل داد 
که اندکى بعد در زمستان سال 61 به لشکر 41 ثارا... ارتقا یافت که شامل 

نیروهایى از کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مى شد.
قاسم در طول دوران دفاع مقدس، با لشکر تحت  امر خود در عملیات هاى 
زیادى از جمله، والفجر 8، کربالى 4، کربالى 5 و تک شــلمچه حضور 
موثر داشت. اگر براى بســیارى از همرزمان حاج قاسم سلیمانى، جنگ 
در تابستان سال 67 به پایان رســید، ولى براى او آغاز دوران جدیدى در 

میادین نبرد بود.
وى به واسطه حضور در مرزهاى شرقى و سابقه مبارزه با اشرار و باندهاى 
مواد مخدر در مرزهاى ایران و افغانستان، در سال 1376 از سوى حضرت 
آیت ا... خامنه اى، فرماندهــى کل قوا از کرمان به تهــران فراخوانده و 
مسئولیت نیروى قدس سپاه به او سپرده شــد. سردار قاسم سلیمانى در 
سال 1389 با حکم حضرت آیت ا... خامنه اى با یک درجه ارتقا به درجه 
سرلشکرى نائل آمد اما هنوز هم در افکار عمومى همه او را «حاج قاسم» 

مى خوانند.
شهید سلیمانى در عراق «حشد الشــعبى» و در سوریه «بسیج مردمى» 
(قوات دفاع وطنى) را شکل داد و با کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروى 
قدس سپاه، طى 6 سال، بساط تروریست ها در این دو کشور جمع شد. او 
و نیروهایش که با درخواست رسمى دولت هاى سوریه و عراق به این دو 
کشور رفتند، مانع سقوط دمشق و بغداد شــدند و هم او بود که با سفر به 
مسکو، نقش بسزایى در همراه کردن روسیه و پوتین براى ورود به میدان 

نبرد سوریه داشت.

از قنات ملک 
تا مدیریت خاورمیانه

 23 نفر و فرمانده شان
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دختر شهید سلیمانى در گفت وگویى با شبکه المیادین به نقل خاطراتى از 
پدرش پرداخت. زینب سلیمانى گفت: پدرم به خانواده هاى شهدا اهمیت 
زیادى مى داد، نگران آن ها بود و دوست داشت مشکالتشان را حل کند 

و من واسطه میان آن ها بودم.
وى گفت: حاج قاســم یک فرمانــده نظامى میدانى قــوى بود که از 
کاریزماى بســیار قــوى برخــوردار بود و به شــکل قابــل توجهى
 باهوش بود.پدرم قلب بســیار مهربان ودلســوزى داشــت و به نظر 
من دلیــل موفقیت هایش همین قلــب مهربان بود.پــدرم تنها یک 
فرمانــده نظامى و سیاســى نبــود که فقــط کار فرماندهــى انجام 
دهد و دســتور صــادر کند بلکــه او در دل هــاى مردم نفــوذ کرده

 بود.
دختر سردار سلیمانى گفت: طى عملیات آمرلى پدرم به من پیام داد زیرا 

قبل از رفتنش بسیار نگران بودم و از او خواستم روزهاى بیشترى در کنار 
ما بماند. پدرم از آمرلى به من پیام داد چگونه از من مى خواهى که نروم 
درحالى که این جوانان مظلوم در محاصره هستند و منتظر من هستند 

تا بروم و به آن ها کمک کنم.
زینب سلیمانى گفت: رابطه بسیار عمیق و قلبى میان شهید سلیمانى و 
شهید ابومهدى وجود داشت، من هیچ گاه پدرم را تنها و بدون ابومهدى 
المهندس ندیدم. ابومهدى یک بار به من گفت از خدا مى خواهم که اگر 
اتفاق بدى براى حاج قاسم بیفتد من از این دنیا رفته باشم زیرا این امر 

براى من غیرقابل تحمل است. 
دختر شــهید ســلیمانى همچنیــن گفت: پــدرم وصیــت نامه اى 
ده صفحه اى براى مادرم نوشته است و بعد از هر جمله و عبارتى نوشته 

است«مرا ببخش، تو در زندگى ات با من بسیار عذاب کشیده اى».

روایت هاى دختر شهید سلیمانى از  
پدرشهیدش


