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4یار سردار سليماني از دفاع مقدس تا دفاع از حرم

شهیدی که حاج قاسم را شرمنده کرد

جدول

پاسخ جدول شماره 5840
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدی 
چند س�ال پيش که در یک�ی از یادواره های 
شهدا شرکت کرده بودیم، حاج قاسم سليمانی 
مهمان ویژه مراسم بود. یادم است در البه الی 
صحبت هایش خاطره عجيبی از سردار شهيد 
مهدی زندی نيا مسئول ادوات لشکر 41 ثاراهلل 
تعریف کرد. این خاطره باعث شد بعدها روی 
این ش�هيد تمرکز کنيم و از او بيشتر بدانيم 
و بيشتر بنویسيم. بعدها متوجه شدم شيوه 
حاج قاسم اس�ت که مناس�بت های مختلف 
را بهانه ای ب�رای یادکرد یک یا چند ش�هيد 
خاص قرار مي دهد. شاید مي خواست اذهان 
ما را متوجه کس�انی کند که عطر وجودشان 
دل های خس�ته را جال مي دهد. حاج قاس�م 
آیين�ه تمام نم�ای ارزش ه�ای موج�ود در 
فرهنگ ایثار و ش�هادت بود که حتی پس از 
عروج مظلومانه اش هم باعث بازشناساندن 
شهدای دیگر شد. انتشار دستخط حاج قاسم 
در خصوص مح�ل دفنش، باعث ش�د تا نام 
همسایه ابدی اش سردار شهيد محمدحسين 
یوسف الهی در فضای رسانه ای کشور منتشر 
شود. حاجی مي خواست نام و مرام شهدا را به 
یادمان بياورد و ما هم در این شماره از صفحه 
ایث�ار و مقاومت س�عی کردیم هم�ان کاری 
را انجام بدهيم که او در پ�ی آن بود. معرفی 
چند تن از یاران خاص حاج قاس�م که ایشان 
ارادت خاصی به آنها داشت را پيش رو دارید.

 سردار شهيد مهدی زندی نيا
پاسدار نمونه

خاطره ای که سپهبد شهيد قاسم سليمانی در 
خصوص شهيد زندی نيا تعريف کرد را بايد يکی 
از عجيب تري��ن خاطرات دفاع مق��دس بدانيم. 
سردار مهدی زندی نيا مسئول ادوات لشکر41 
ثاراهلل بود که چند سالی مي شد خدا به او پسری 
به نام س��عيد داده بود. از حرف های حاج قاسم 
و ديگر رزمندگان لش��کر41 اين طور برمي آيد 
که آقامهدی زندی نيا عش��ق و عالقه زيادی به 

سعيد داشت.
محمدرضا مغفوري بيس��يم چي شهيد مهدي 
زندي نيا مي گويد: »زندی نيا همراهش يک ساک 
داشت و يک کيف پول در س��اکش بود. عکس 
پسرش سعيد در آن بود. هميشه نشانم مي داد که 
اين سعيدم است. خيلي او را دوست داشت. بعد 
از عمليات والفجر8 زمزمه فوت فرزندش در بين 
بچه ها پيچيد. گويا سعيد در مسير آماده شدن 
براي راهپيمايي 22 بهمن تصادف و فوت کرده 
بود. قرعه دادند خبر فوت سعيد به شهيد زندي نيا 

را حاج قاسم سليماني به او بگويد.«
خود س��ردار س��ليمانی از خاطره رساندن خبر 
فوت سعيد به پدرش مهدی زندی نيا مي گويد: 
»وقتی ش��هيد زندی نيا را صدا کردي��م و آمد، 
چهره اش لبخند زيبايی داشت. خنده هايش را 
که ديدم، نتوانستم خبر را برسانم. دست دست 

کردم و نمي دانستم چه بگويم. زندی نيا که ديد 
نمي توانم حرفم را بزنم، خودش گفت مي خواهی 
در خصوص سعيد بگويی. انگار از اين طرف و آن 
طرف متوجه فوت سعيد ش��ده بود. گفتم چند 
روزی مرخصی برو و در اين شرايط حساس کنار 
خانواده باش اما زندی نيا اصرار به ماندن داشت. 
عمليات همچنان ادامه داشت و او مي خواست 
بماند و وظايفش را انجام بدهد. هرچه گفتم برو 
قبول نکرد و ماند. در نبود زندی نيا خانواده اش 

پسر مرحوم شان را دفن کرده بودند.«
سال 65 به مناسبت نيمه شعبان، در حسينيه 
لشکر 41 ثاراهلل بعد از نماز ظهر و عصر جشنی 
برگزار مي ش��ود. قرار بر اين بود تا پاسدار نمونه 
لشکر ثاراهلل انتخاب و از او تقدير شود. حاج قاسم 
س��ليماني پش��ت تريبون مي رود و نام مهدي 
زندي نيا را ص��دا مي کند. زندی نيا با ش��نيدن 
نامش دگرگون مي ش��ود. گويي اص��اًل انتظار 
نداش��ت نامش را به عنوان پاس��دار نمونه صدا 
بزنن��د. بعده��ا حاج قاس��م از خاط��ره انتخاب 
شهيد زندي نيا به عنوان پاس��دار نمونه با اندوه 
و ش��رمندگي ياد کرده و مي گوي��د: »کاش من 
اين کار را نمي کردم. ايش��ان زماني که اسمش 
به عنوان پاسدار نمونه خوانده شد، چون بچه اي 
مادر مرده گريه مي ک��رد. زانوهايش مي لرزيد و 
زماني که هديه را از من گرفت و به من دست داد 
گفت: حاجي به من ظلم کردي؟!  اي کاش من 
اين کار را نمي کردم و ايشان را به عنوان پاسدار 
نمونه معرفي نمي کردم.« خيلی طول نمي کشد 
که مهدی زندی نيا به فرزندش مي پيوندد و در 
عمليات کربالی5 به شهادت مي رسد. او متولد 
سال 1335 در سيرجان بود. پيش از شروع جنگ 
مي خواست در رش��ته راه و ساختمان تحصيل 
کند که با ش��روع دفاع مقدس ب��ه همراه گروه 
مکانيک جهاد سازندگي سيرجان راهي مناطق 
جنگي مي ش��ود و در عمليات هاي مختلفي از 
جمله بدر، خيبر، والفجر3، والفجر4، والفجر8 و 
کربالي4 حضور پيدا مي کند و پس از چندين بار 
مجروحيت، عاقبت در حين عمليات کربالی5 به 

شهادت مي رسد.
 شهيد قاسم ميرحسينی

بزرگ لشکر41 ثاراهلل
شايد در ميان ياران ش��هيد دوران دفاع مقدس 

حاج قاسم، کسی را پيدا نکنيم که به اندازه سردار 
شهيد قاسم ميرحسينی، جانش��ين لشکر41 
ثاراهلل، مورد توجه و عالقه او باش��د. کس��ی که 
سردار س��ليمانی او را بزرگ لشکر مي دانست و 
مي گفت: »بزرگ لشکر 41 ثاراهلل بود که واقعاً من 
امروز در هر مأموريتی جای خالی او را می بينم. 
شهيد ميرحسينی در بُعد خودش در تمام صحنه 

جنگ تک بود.«
شهيد ميرحسينی از استان سيستان و بلوچستان 
بود. سال 1342 در روستای صفدرميربيک در 
نزديکی شهر زابل به دنيا آمد. نيروهای لشکر41 
از سه استان سيس��تان و بلوچس��تان، کرمان 
و هرمزگان تأمين مي ش��دند و ميرحس��ينی از 

رزمندگان زابلی حاضر در اين لشکر بود. امروز 
که س��ال ها از پايان دفاع مقدس مي گذرد، بايد 
قاسم ميرحسينی را نام آورترين رزمنده سيستان 
بدانيم ک��ه از دل رزمندگان گمنام اين اس��تان 
محروم، به جانشينی لشکر41 ثاراهلل رسيد و در 

همين کسوت نيز جام شهادت را سر کشيد.
تعابير حاج قاسم از ميرحسينی خاص و کم نظير 
است. اين سخن که ش��هيد سليمانی بيشترين 
توسل ها را به شهيد ميرحسينی داشت، بارها در 
فضای رسانه ای کشور مطرح شد و بارها و بارها 
شاهد خاطراتی بوديم که حاج قاسم در خصوص 

شهيد ميرحسينی تعريف مي کرد.
عالقه وافر سردار سليمانی به شهيد ميرحسينی 
را عام و خاص مي دانند. خود حاج قاس��م در اين 
خصوص مي گويد: »در مورد شهيد ميرحسينی 
هرچه بگويم احس��اس می کنم اصاًل نمی توانم 
حق او را ادا کنم. خيلی روح بزرگی داشت. يک 
مالک اشتر به  تمام  معنا بود. من نمی دانم مالک 
هم توی صحنه سخت محاصره جنگ مثل شهيد 
ميرحس��ينی بوده يا نبوده. شهيد ميرحسينی 
فرمانده ای بود که همه ابعاد يک فرمانده اسالمي 
 را با تعاريف اصيل آقا اميرالمؤمنين)ع( دارا بود. با 
معنويت ترين شخصيت لشکر ثاراهلل بود. صدای 
دلنشين آوای قرآن شهيد ميرحسينی را هر کس 

می شنيد از خود بی خود می شد.
خداوند اين توفي��ق را به من داد ک��ه تقريباً از 
عمليات والفجر يک تا اي��ن اواخر که خيلی هم 
بود در خدمت ايشان باشم... در عمليات کربالی 

4 بچه ها خيلی نگران ايشان بودند. هيچ عملياتی 
شهيد ميرحس��ينی بدون زخم از صحنه خارج 
نش��د.... قبل از عمليات کربالی5 ش��بی داخل 
سنگر نشسته بوديم و باهم صحبت می کرديم. 
گفت: تير به اينجای من خواهد خورد و انگشتش 
را روی پيش��انی اش گذاش��ت و همين طور هم 
شد؛ و بی سيم های لش��کر ثاراهلل تا پايان جنگ 
ديگر صدای دلنش��ين و ارزش��مند و پرمعرفت 
ميرحسينی را نشنيدند. آن صدايی که برای همه 
بچه ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، 
چه سيرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی 
اميدبخش بود. دلنواز بود و دوست داشتنی. آن 

صدا خاموش شد«.
قاس��م ميرحس��ينی هم مثل مهدی زندی نيا 
در عمليات کربالی5 به ش��هادت رسيد و داغ و 
فقدانی بر دل حاج قاس��م گذاشت که تا آخرين 
لحظه حياتش  هيچ گاه او را فراموش نکرد. سردار 
غالمرضا باغبانی از همرزمان شهيد ميرحسينی 
در خص��وص نحوه ش��هادت ايش��ان مي گويد: 
»ايش��ان به مرحله اي از معنويت و رشد راه پيدا 
کرده بود که شهادت خودش را پيش بيني کرد. 
بعد از عمليات کربالي 4 يک روز در مقر لشکر 
41 در منطقه نورد بوديم و آماده مي شديم براي 
شرکت در عمليات کربالي 5 که با ميرحسيني 
مش��غول گفت وگو ش��دم. چون چند سالي از 
ازدواج��ش مي گذش��ت و داراي فرزند نش��ده 
بودند، پرس��يدم: باالخره بچه دار شدين؟ گفت: 
اتفاقاً توراهي داريم اما من هرگز او را نمي بينم. 
بعد ادامه داد:  در عمليات پي��ش رو گلوله اي به 
پيشاني ام اصابت مي کند و به شهادت مي رسم. 
وصيت هم کرده ام که اگر فرزندم پس��ر بود نام 
حس��ين را برايش انتخاب کنند و اگر دختر بود 
زينب. جالب اينکه درست طبق پيش بيني هايش 
در کربالي5 و به هم��ان نحو که گفت��ه بود به 

شهادت رسيد.«
 سردار شهيد محمدحسين یوسف الهی

همجوار قاسم
نام سردار ش��هيد محمدحس��ين يوسف الهی 
زمانی در فضای رسانه ای کشور پيچيد و بازتاب 
بسياری پيدا کرد که دستخط حاج قاسم خطاب 
به همسرشان منتشر ش��د. در آن مرقومه آمده 
بود: »همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای 
کرمان مش��خص کرده ام. محمود مي داند. قبر 
من ساده باش��د مثل دوستان ش��هيدم. بر آن 
کلمه س��رباز قاس��م س��ليمانی بنويس��يد نه 
عبارت های عنوان دار.« متعاقباً اعالم ش��د که 
منظور حاج قاسم از محل دفنش در جوار سردار 
شهيد محمدحسين يوسف الهی است. از شهيد 
يوسف الهی با عنوان عارف جوان لشکر41 ثاراهلل 
ياد مي شود. خصوصيات و حالت های عرفانی او 
باعث ش��ده بود تا مورد عالقه رزمندگان لشکر 
خصوصاً س��ردار شهيد قاسم س��ليمانی باشد. 
کتابی تحت عنوان »حسين پسر غالمحسين« 
از زندگی و خاطرات شهيد يوسف الهی منتشر 
شده است که نام کتاب هم بر اساس تکيه کالم 
حاج قاسم در خصوص اين شهيد بزرگوار انتخاب 
شده اس��ت. در زندگی نامه ش��هيد يوسف الهی 
برگرفته از همين کتاب مي خوانيم: »سال 1340 
در شهر »کرمان« متولد ش��د. پدرش فرهنگی 
ب��ود و در آم��وزش و پرورش خدم��ت مي کرد. 
خانواده ای مذهبی داشت و عالقه زياد و ارتباط 
عميق محمدحسين با نهج البالغه نيز ريشه در 
رش��د و تربيتش در محيط مس��جد داشت. در 
روزهای انقالب محمدحسين دبيرستانی بود و 
حضوری فعال در عرصه مبارزه داش��ت. در آغاز 
جنگ عراق عليه ايران در لشکر 41 ثاراهلل واحد 
اطالعات و عمليات به فعاليت پرداخت و بعدها 

ش�اید در ميان ی�اران ش�هيد دوران 
دفاع مقدس حاج قاسم، کسی را پيدا 
نکنيم که به اندازه سردار شهيد قاسم 
ميرحسينی، جانشين لشکر41 ثاراهلل، 
م�ورد توجه و عالقه او باش�د. کس�ی 
که سردار س�ليمانی او را بزرگ لشکر 
مي دانس�ت و مي گفت: »بزرگ لشکر 
41 ثاراهلل بود ک�ه واقعًا م�ن امروز در 
هر مأموریتی جای خالی او را می بينم. 
ش�هيد ميرحس�ينی در بُعد خودش 
در تم�ام صحن�ه جن�گ تک ب�ود.«
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به عنوان جانشين فرمانده اين واحد انتخاب شد. 
در طول جنگ پنج مرتبه به سختی مجروح شد 
و باالخ��ره آخرين ب��ار در عملي��ات والفجر8 به 
دليل مصدوميت حاصل از  بمب های شيميايی 
در بيس��ت و هفتم بهمن 1364 در بيمارستان 

لبافی نژاد تهران به شهادت رسيد.«
طبق گفته همرزمان ش��هيد يوس��ف الهی او از 
عرفای جبهه بود و تهذيب نفس در کنار حسن 
اخالق و شوخ طبعی باعث شده تا سردار سليمانی 
عالقه زيادی به ايشان داش��ته باشد. حاج قاسم 
خاطره جالبی از اين شهيد بزرگوار تعريف مي کند 
و مي گويد: يک روز با حس��ين به س��مت آبادان 
می رفتيم. عمليات بزرگی درپيش داشتيم.  من 
خيلی ناراحت بودم. به حس��ين گفت��م: چندتا 
عمليات انجام داديم اما هيچ کدام آن طور که بايد 
موفقيت آميز نبود. اين يکی هم مثل بقيه نتيجه 
نمی دهد. گفت: ب��رای چی؟ گفت��م: چون اين 
عمليات خيلی سخته و بعيد می دانم موفق شويم. 
گفت: اتفاقاً ما در اين کار موفق و پيروز هستيم. 
گفتم: يعنی چه؟ از کجا می گويی؟ گفت: باالخره 
خبر دارم. گفتم: خب از کجا خبر داری؟ گفت: به 
ما گفتند که ما پيروزيم. پرسيدم: کی به تو گفت؟ 
جواب داد: حضرت زينب )س(. دوباره سؤال کردم 
در خواب گفت يا در بيداری؟ با خنده جواب داد: 
تو چه کار داری. فقط بدان بی بی به گفت که شما 
در اين عمليات پيروز خواهيد شد و من به همين 
دليل می گويم که قطعاً موفق می شويم. هر چه از 

او خواستم بيشتر توضيح بدهد. چيزی نگفت و به 
همين چند جمله اکتفا کرد. نياز هم نبود توضيح 

بيشتری بدهد. اطمينان او برايم کافی بود...«
ش��هيد يوس��ف الهی از جمله رزمندگانی بود که 
به جهت اس��تمرار و م��دت حض��ور در جبهه ها، 
بارها و بارها به ش��دت مجروح شده بود. خاطرات 
مجروحيت ه��ای او بخ��ش زي��ادی از کت��اب 
زندگی نامه اش را دربرگرفته است. در يکی از اين 
خاطرات به نقل از همرزمش مي خوانيم: »حسين 
بعضی وقتا شوخی های جالبی می کرد اما هميشه 
سعی داشت کسی را ناراحت نکند. يک بار داخل 
س��نگر نشس��ته بوديم و محمدحس��ين مشغول 
شوخی بود رو به من کرد و با خنده گفت علی آقا يک 
وقت از دست ما ناراحت نشوی. تقصير خودم نيست 
که حرفی مي پرانم. اينها همه اثرات آن خون هايی 
است که در زمان مجروح شدن، توی بيمارستان به 
من وصل کرده اند. هيچ معلوم نيست که خون چه 

کسانی به بدن من تزريق شده است.«
يکی ديگر از همرزمانش هم روايت مي کند: »يک 
روز صبح تصميم گرفتم به مالقات محمدحسين 

بروم ولی چون کار داشتم و وقت تنگ بود، دقايقی 
کنارش نشستم. کمي که باهم حرف زديم، بلند 
ش��دم و خداحافظی کردم. بيرون ک��ه آمدم به 
خودم نهيب زدم اين چه جور مالقاتی بود. آتش 
که نمي بردی، يک کم از وقتت را به محمدحسين 
اختصاص می دادی. تصميم گرفتم عصر برگردم 
و يک دل سير کنارش بنشينم. بعد از ظهر وارد 
بيمارستان شدم و سراسيمه خودم را به اتاقش 
رساندم. با کمال تعجب ديدم تخت خالی است 
و از محمدحس��ين هم هيچ خبری نيست. اول 
گمان کردم او را برای کارهای درمانی، عکسی يا 
آزمايشی برده اند. از پرستار پرسيدم: ببخشيد! اين 
بيمار ما آقای يوسف الهی کجا هستند؟ مرخص 
شدند. در پاسخ گفت: نه خير. مرخص نشده اند. 
شما نسبتی با ايش��ان داريد؟ گفتم: بله همرزم 
بنده اس��ت. خنديد و گفت: راستش ايشان فرار 
کرده اند. فهميدم که حال و هوای جبهه و عمليات 
کار خودش را کرده اس��ت. محمدحسين طاقت 

نياورده و از بيمارستان رفته بود.«
 شهيد حاج حسين بادپا

از یوسف الهی پيشی گرفت
شهيد حاج حسين بادپا از ش��هدای مدافع حرم 
است که خط رزمندگی را از دوران دفاع مقدس 
آغاز کرد و در همان دوران باش��کوه به جانبازی 
70درصد نائل آمد اما پس از پايان دفاع مقدس، 
به رغم مجروحيت های شديدی که داشت، هرگز 
صحنه مبارزه را ت��رک نکرد و باره��ا و بارها در 

مأموريت های لش��کر 41 ثاراهلل عليه ضدانقالب 
و اشرار ش��رکت کرد و همواره در مسير جهاد و 

مجاهدت کوشا بود.
حاج حسين بادپا متولد سال 1348 در رفسنجان، 
از دوستان قديمي  و صميمي  حاج قاسم سليمانی 
به شمار مي رفت. حاج قاسم عالقه بسياری به او 
داشت و تعابير جالبی را هم در خصوص همرزم 
ديرينش به کار برده است که نشان دهنده جايگاه 

شهيد بادپا نزد حاج قاسم دارد.
با ش��روع جنگ در جبه��ه مقاومت اس��المی، 
ش��هيد بادپا اگرچه در سنين ميانس��الی بود و 
مجروحيت های جنگ تحميلی آزارش مي داد، 
به ندای هل من ناصر ينصرنی اهل بيت پاسخ داد 
و قدم در ميدان جنگ سوريه گذاشت و عاقبت 
در تاريخ 30 فروردين 94 در منطقه درعا سوريه 
به شهادت رسيد. پيکر پاکش مدت ها در دست 
عناصر تکفيری بود تا اينکه به همراه پيکر تعداد 
ديگری از ش��هدای مدافع حرم مبادله شد و به 

ايران بازگشت.
حاج قاسم سليمانی در يک تعبير زيبا از شهيد بادپا 
او را با شهيد يوسف الهی مقايسه کرده و مي گويد: 
»محاسن سپيدکرده ها که از نسل مجاهدان و در 
عطش دوستان ش��هيد و در خوف پايان زندگی 
به س��ر می برند، اميدواريم خداوند بر اين خوف 
بيفزايد، زيرا اگر خائف از عمرمان شويم، همه چيز 
درست می شود. مش��کل جايی است که غافل از 
عمر می شويم، اگر خائف شديم، غافل نمی شويم. 
حسين بادپا که با اصرار خودش را به قافله رساند، 
چه بس��ا از قافله جلو زد و نه تنها توانس��ت کالم 
غيبی شهيد يوس��ف الهی را در پيشگاه خداوند 
به اراده ديگری از خداوند تبديل کند، چه بسا از 

شهيد يوسف الهی پيشی گرفت.«

با ش�روع جن�گ در جبه�ه مقاومت 
اسالمی، شهيد بادپا اگرچه در سنين 
ميانسالی بود و مجروحيت های جنگ 
تحميلی آزارش م�ي داد، به ندای هل 
من ناصر ینصرنی اهل بيت پاسخ داد و 
قدم در ميدان جنگ سوریه گذاشت. 
عاقبت در تاری�خ 30 فروردین 94 در 
منطقه درعا سوریه به شهادت رسيد
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