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روايت رفاقت 2 فرمانده که از بهترين هاي زمانه شان بودند 
پاياني بر فراق دو همرزم 

  احمد محمدتبريزي
چندين روز از ش�هادت مظلومانه س�ردار 
قاس�م س�ليماني مي گذرد و م�ردم ايران 
هنوز در بهت پرواز فرمانده هس�تند. حاج 
قاسم س�ليماني کوله باري تجربه و خاطره 
از دوران دفاع مقدس داشت و تجربياتش 
را به جبهه مقاومت منتقل مي کرد. شهيد 
سليماني در دوران دفاع مقدس فرماندهي 
لش�كر 41 ثاراهلل)ع( اس�تان کرم�ان را بر 
عهده داش�ت و در عمليات ه�اي مختلفي 
همراه نيروهايش ش�رکت کرده بود. شرح 
دالوري هايش هنوز ورد زب�ان نيروهايش 
است و محافل ساده ش�ان را گرم مي کند. 
حاج قاس�م از روزهاي جنگ تا پس از آن 
يك يار و همراه هميشگي داشت و آن کسي 
جز شهيد احمد کاظمي، فرمانده لشكر 8 
نجف نبود. رفاقت حاج قاسم و حاج احمد 
زبانزد همگان بود و ش�هادت ح�اج احمد 
واقعه اي سخت براي سردار سليماني بود. 
اگرچه حاج قاسم امروز در ميانمان نيست ولي 
خاطرات س��ال ها مجاهدتش هرگز فراموش 
نخواهد شد و توشه اي گرانبها براي آيندگان 
خواهد بود. يكي از دوس��تان نزديك س��ردار 
سليماني در دوران دفاع مقدس،  شهيد احمد 

كاظمي ب��ود. دو فرمانده ب��زرگ در لحظات 
حس��اس جنگ در كنار هم حضور داش��تند 
و حماس��ه مي آفريدن��د. ه��ر دو از بهترين و 
مخلص ترين فرماندهان دفاع مقدس بودند و 
وجودشان نعمت بزرگي براي رزمندگان بود. 

حاج قاسم، ش��هيد كاظمي را آلبوم زنده اي 
مي دانس��ت كه دهها ش��اخصه در جس��م و 
سيماي خود جاي داده است. شهيد سليماني 
درباره تدبير و درايت حاج احمد بارها صحبت 
كرده بود: »يكي ديگر از مش��خصه هاي بارز 
احمد زيركي بود. حاال به معناي درس��ت آن 
»تدبير« بود. منتظر نب��ود در قرارگاه بگويند 
خط حد لشكرت چه مي شود. هميشه وقتي 
درباره منطق��ه عملياتي بحث مي ش��د او به 
خيلي از زواياي پشت اين هم نگاه مي كرد، لذا 

موافقت   ها و مخالفت هايش هم معنا داش��ت. 
خصوصيت بعدي احمد ش��جاعت و جسارت 
او بود كه هر چند در جنگ عموميت داش��ت 
لكن احمد در حد اعالي آن قرار داشت. اما بعد 
از جنگ دو مشخصه احمد كه به نظر من اينها 
خيلي از مش��خصه هاي معنوي احمد را رشد 
دادند، يكي ادب احمد و ديگري راز نگهداري 
او بود. من خيلي كم در جمع ها مي ديدم كسي 

چنين خصلت هايي داشته باشد.« 
سردار سليماني در محافل و جلسات مختلفي 
بارها از شهيد كاظمي صحبت به ميان مي آورد 
و جمالت و سخنان اين شهيد بزرگوار را روايت 
مي كرد. شهيد سليماني در جلسه اي يكي از 
زيباترين و عميق ترين س��خنان حاج احمد 
كاظمي را بي��ان مي كند تا همي��ن جمله راه 
بهتر زندگي كردن را نش��انمان دهد: »اگر ما 
آرزومند الحاق به دوستان شهيدمان  و دنبال 
شهادت هستيم بايد مصداق آن تعبير شهيد 
بزرگ شهيد احمد كاظمي باشيم كه فرمود 
كاري كنيد كه وقتي كسي پيش شما مي آيد و 
شما را مالقات مي كند و مي بيند احساس كند 
يك شهيد را مالقات كرده است.« اين جمله 
شهيد كاظمي بهترين تعريف براي الگوگيري 
از سيره شهدا و نزديك شدن به ويژگي رفتاري 
آن بزرگان اس��ت كه همواره مورد توجه حاج 

قاسم قرار داشت. 
سردار غالمعلي ابوحمزه، فرمانده سپاه ثاراهلل 
اس��تان كرمان معتقد است با ش��هادت حاج 
احمد، حاج قاس��م ديگر ماندني نب��ود و هر 
لحظه آرزوي ش��هادت داش��ت: »حاج قاسم 
سليماني عاش��ق ش��هادت بودند. در تمامي 
جلسات خصوصي و عمومي آنچه زبانزد بود، 
عشق به شهادت در ايشان بود و بعد از شهادت 
»احمد كاظمي« دل و همه وجود ايش��ان به 

سمت شهادت رفت.«
شبي كه حاج احمد كاظمي به شهادت رسيد، 
يكي از س��خت  ترين لحظات حاج قاسم بود. 
او رفتن يار و رفي��ق ديرينش را باور نمي كرد. 
حاج احمد در شهادت گوي سبقت را از حاج 
قاس��م ربوده و زودتر از او آس��ماني شده بود. 
وقتي حاج احمد كاظمي به ش��هادت رسيد، 
سردار سليماني چندي بعد در گفت وگويي با 
بغض و درد چنين گفت: »الهي دردت بخوره 
تو سرم اصطالح من بود نسبت به احمد. من 
دلم مي خواست واقعاً آنچه مكنونات قلبي من 
است را بيان كنم. از خدا اين رو ميخوام كه خدا 
هر چه سريع تر من را  به او ملحق كند. به او اگر 

بنويسم، اين را خواهم نوشت من را ببر...«
دعاهاي حاج قاسم پس از سال ها تعبير شد و 
نزد حاج احمد رفت. دو فرمانده با سيمايي آرام 
و محبوبيتي در دل ها رسم رفاقت را بجا آوردند 
و بار ديگر به هم رسيدند. دو مرد كه هر دو از 
بهترين هاي زمانه شان بودند، آسماني شدند و 
نقش مهم و سرنوشت سازشان براي مقابله با 
دشمن هيچ گاه از حافظه مردم يك سرزمين 

پاك نخواهد شد. 
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س�ردار غالمعلي ابوحمزه، فرمانده 
س�پاه ثاراهلل اس�تان کرمان معتقد 
اس�ت با ش�هادت حاج احمد، حاج 
قاسم ديگر ماندني نبود و هر لحظه 
آرزوي شهادت داشت: »حاج قاسم 
سليماني عاشق شهادت بودند. در 
تمامي جلسات خصوصي و عمومي 
آنچه زبانزد بود، عش�ق به شهادت 
در ايش�ان ب�ود و بع�د از ش�هادت 
»احم�د کاظم�ي« دل و همه وجود 
ايشان به س�مت ش�هادت رفت.«

گفت وگوي»جوان« با پدر شهيد مدافع حرم محمد آژند و روايت ديدار با شهيد قاسم سليماني
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   صغري خيل فرهنگ 
ش�هيد مدافع ح�رم محم�د آژن�د، متولد 
27تيرم�اه 1359مش�هد بود. در آس�تانه 
سالروز ش�هادت محمد آژند سراغ پدرش 
رفتيم تا در روزهايي که به تازگي چهارمين 
سالگرد ش�هادتش را س�پري کرده است از 
لحظه ديدار با ش�هيد حاج قاسم سليماني 
برايمان روايت کند. بغض هاي گاه و بيگاهش 
در ط�ول مصاحب�ه و اش�ك هاي وداعش با 
ش�هيد ح�اج قاس�م س�ليماني لحظ�ات 
س�ختي را  زم�ان همكالمي برايم�ان رقم 
زد. حاص�ل همكالمي ما را با حس�ين آژند، 
پدر ش�هيد محم�د آژند را پي�ش رو داريد.

کمي از خودتان براي ما بگوييد. شهيد 
محمد آژند در چه خانواده اي پرورش 

يافت؟
من حسين آژند، پدر شهيد محمد آژند متولد 
1337هس��تم. نظامي بودم و هم��راه خانواده 
دهه 1360تا 1370را در پايگاه هوايي دزفول 
گذرانديم. اين توفيق نصيب من شد در سايت 
موشكي مش��غول خدمت باشم. محمد هم در 
همين فضا رشد پيدا كرد و بزرگ شد. جبهه را 
از همانجا شناخت و با سنگر و بمباران دشمن 
آشنا شد. او مي دانس��ت تا جنگ هست، براي 
دفاع از كشور و دينش از هيچ تالشي فروگذار 
نكند. كمي بعد مدافع حرم شد و در 21دي ماه 
سال 1394 در خان طومان سوريه به شهادت 
رسيد و مفقود شد. محمد با اينكه دوست داشت 
مفقوداالث��ر بماند اما پنج ماه بع��د پيكرش به 
آغوش خانواده بازگشت. من شهيدم را به رهبر 
عزيزم هديه كردم و اميدوارم روزي برسد بتوانم 
ايش��ان را از نزديك زيارت كنم و دستانشان را 
ببوسم تا در آن دنيا به مادرشان بگويم كه من 

رسم واليتمداري را نيك بر جاي آوردم. 
بعد از ش�هادت مردان مداف�ع حرم، 

وجود حاج قاسم سليماني قوت قلبي 
بر درد دوري و دلتنگي خانواده شهداي 
مدافع حرم بود. حاج قاسم سليماني را 

چطور انساني ديديد؟
زبان ما از بيان شاخصه هاي اخالقي شهيد حاج 
قاسم سليماني عاجز و ناتوان است. ايشان تجسم 
اخالص و تقوا بود. تقوا بود كه ايش��ان را به اين 
مقام رساند. تقوا باعث ش��د قلب ايشان مملو از 
حكمت باشد. اين موفقيت ها و فتوحات ايشان به 
همان حكمتي بازمي گردد كه در وجودشان بود 
و حاج قاسم را به مجاهدت في سبيل اهلل رساند و 
اجر مجاهدت هايش را با شهادت داد. به فرموده 

امام خامنه اي: »شهيد سليماني هم دل و جگر 
داشت و به دهان خطر مي رفت و ابايي نداشت. 
با تدبير بود و براي كارهايش منطق داشت. اين 
تدبير فقط در مي��دان نظامي نب��ود در ميدان 
سياست هم بود. در عرصه سياست هم شجاع بود 

و هم با تدبير. سخنش تأثيرگذار بود.« 
از روز ديدار با سردار سليماني برايمان 

بگوييد. از قبل هماهنگ کرده بودند؟
6آبان ماه س��ال 1395بود. دِر خانه را زدند و 
من براي باز ك��ردن در به حي��اط رفتم. تا در 
را باز كردم ديدم حاج قاس��م پشت در است. 
گفتم حاج قاسم ش��ما؟! خيلي خوش آمديد. 

چه افتخاري نصيب من كرديد. اينكه به خاطر 
محمد ش��هيدم ش��ما به منزل ما آمديد من 
را بسيار خرس��ند كرد. حاج قاس��م با كمال 
تواضع آمدند و نشس��تند و ب��ه صحبت هاي 
ما گوش كردند. دو ت��ا از نوه هايم كه فرزندان 
ش��هيد هم بودند، در جمع ما حضور داشتند. 
بسيار ش��يطنت مي كردند و ما سخت متوجه 

صحبت هاي سردار مي شديم. 
هديه هم از ايشان گرفتيد؟

به من و دو نوه ام انگش��تر هديه كردند. وقتي 
مي خواستند به همس��رم كه مادر شهيد است 
هديه بدهند ايشان گفتند نه همين كه به حاج 

آقا هدي��ه داديد، كفايت مي كند. حاج قاس��م 
گفت اگر برادر بخواهد به خواهرش هديه بدهد 
اشكال دارد؟ به عنوان يك برادر اين هديه را به 
شما مي دهم و شما بپذيريد. بعد هم چند عكس 
به يادگار انداختيم. از آن روز به بعد انگشتري 
كه از حاج قاسم هديه گرفتم را مرتب در دست 
دارم و از خودم جدا نمي كنم. به همه با افتخار 

مي گويم اين يادگاري سردار است. 
به نظر شما مس�ئوالن ما مي توانند به 
مقامي چون مقام و جايگاه حاج قاسم 

سليماني دست پيدا کنند؟
اگر مس��ئوالن ما مي خواهند همانند قاس��م 
س��ليماني عزت داشته باش��ند، بايد گوش به 
فرمان ولي فقيه باشند. حاج قاسم سرباز واليت 
بود. چشم به دهان رهبري داشت. اينكه امروز 
در جهان اس��الم عزيز ش��ده اس��ت، به خاطر 
واليت پذيري ايش��ان بود. اميدوارم مسئوالن 
ما مصداق بارز اين آيه »صدقوا ما عاهدوا عليه« 
باشند و به امر امام خميني )ره( پشتيبان واليت 

فقيه باشند تا به اين مملكت آسيبي نرسد. 

 فريده موسوي 
پي�دا ک�ردن خان�ه ش�هيد محمدمهدي 
ش�اهواري در کوچ�ه اي ک�ه ب�ه ن�ام خود 
ش�هيد اس�ت، کار سختي نيس�ت. تصوير 
دي�وار  گرانيت�ي  س�نگ  روي  ش�هيد 
خانه ش�ان نقش بسته اس�ت. چندبار که از 
اين کوچه عب�ور کردم تصوي�رش را ديده 
بودم، بعدها متوجه ش�دم شهيد کربالي5 
اس�ت و همي�ن بهان�ه همكالمي م�ان ب�ا 
خانواده ش�هيد در ايام س�الگرد ش�هادت 
محمدمه�دي در 21 دي م�اه 13۶5 ش�د. 

 يك شهيد 2جانباز
هنگام رس��يدن ما ب��ه خانه ش��هيد، مادرش 
زينب آقاباباي��ي 88س��اله و خواهرش زينب 
شاهواري 58 س��اله حضور دارند. مادر شهيد 
س��ن و س��الي دارد ولي حافظه اش خوب كار 
مي كند. از رزمندگان خانواده شان مي پرسم و 
مي گويد: »من شش فرزند دارم، سه پسر و سه 
دختر. محمدمهدي كوچك ترين پس��رم بود. 
برادرانش قبل از او به جبهه رفتند و مجروح و 
جانباز شدند. مهدي هم كه بعدها رفت و شهيد 
شد. هر سه پس��رم رزمنده بودند و شكر خدا 
توانستند در حد وسعشان دينشان را به انقالب 

و كشور ادا كنند.« 
  نوجوان نماز شب خوان

33سال از شهادت مهدي مي گذرد ولي داغ او 
هنوز در كالم مادر احساس مي شود. مي گويد: 
»محمد مهدي ب��ا برادرانش فرق داش��ت. از 
همان كودكي و نوجواني اش نشان مي داد كه 
روحيات متفاوتي دارد. يك شب ديدم دارد نماز 
مي خواند. از وقت نماز گذش��ته بود. پرسيدم 
پسرم مگر نمازت قضا شده است؟ لبخندي زد و 
گفت نه مادر جان دارم نماز شب مي خوانم.« 

خواهر ش��هيد مي گويد: »عكس ه��اي دوران 
بچگي م��ان را ن��گاه كني��د، متوج��ه تفاوت 
محمدمه��دي مي ش��ويد. برادران��م بيش��تر 
لباس هاي يقه باز و آستين كوتاه مي پوشيدند 
ولي محمدمهدي با آنكه س��ن كمي داش��ت، 
لباس هاي موقري مي پوشيد. از كودكي حيا و 
غيرت داشت و حتي ناراحت مي شد مادرمان 
در كوچه با خانم هاي همسايه بايستد و حرف 

بزند.« 
 رزمنده 13ساله

خواهر ش��هيد در خصوص جبه��ه رفتن هاي 
برادرش بيان مي كن��د: »محمدمهدي متولد 
هشتم دي ماه 48 بود. شروع جنگ سن كمي 
داشت. ديگر برادرانم زودتر از او به جبهه رفتند. 

او هم دوست داشت برود كه اجازه نمي دادند. 
از دستكاري كردن شناسنامه گرفته تا فرار از 
مدرسه خيلي كارها كرد تا بتواند اعزام شود.« 
مادر ش��هيد هم مي گويد: »يك بار همسرم به 
مدرسه پسرمان رفت تا جوياي درسش شود، 
اما گفتند پس��رتان خيلي وقت است مدرسه 
نمي آيد.  گويا محمدمهدي مخفيانه به آموزش 
نظامي مي رفته است و ما خبر نداشتيم. پسرم 
يك بار تا مرحله اع��زام رفت كه او را از اتوبوس 
برگرداندند. بار ديگر برگ��ه اي به پدرش داد و 
گفت مربوط به مدرسه است، درحالي كه برگه 
اعزام به جبهه بود. پدرش هم امضا زد و باالخره 
پسرم در زماني كه 13سال بيشتر نداشت براي 

اولين بار به جبهه اعزام شد.« 
 چندبار مجروحيت

شهيد شاهواري از رزمندگان پاي كار جبهه ها 
بود كه پيش از شهادت بارها مجروح مي شود 
و حدود چهار،پنج س��ال در جبهه حضور پيدا 
مي كند. مادر ش��هيد مي گويد: »پس��رم چند 
بار تركش خورد و يك بار هم شديداً شيميايي 
ش��د اما باز به جبهه مي رفت. فض��اي جبهه 
در روحياتش اثر گذاش��ته ب��ود. يك بار گفت 
مي خواهم دوستم را با همسرش دعوت كنم. 
فكر كرديم همسن خودش است اما بعد ديديم 

يك مرد مس��ن با عيالش به خانه م��ا آمدند. 
مرحوم پدر شهيد از محمدمهدي پرسيد چرا 
دوستي با اين سن و س��ال داري اما دوستش 
گفت ما در جبهه پير و جوان همرزم هستيم و 
خيلي از محمدمهدي تعريف كرد، طوري كه 

باعث افتخار ما شد.« 
 روز سوم کربالي5

شهادت محمدمهدي در سومين روز از عمليات 
كرب��الي5 رخ مي ده��د. عملياتي ك��ه در آن 

ش��هداي زيادي تقديم كرديم. خواهر شهيد 
مي گويد: »برادرم بار آخر ب��ه مادرم گفته بود 
دوست ندارم اسير ش��وم از خدا فقط شهادت 
مي خواهم. اين بار رفتنش فرق داشت. دي ماه 
65 فصل شهادت ها بود و برادرم هم با حضور 
در عمليات كربالي5 قدم در مسيري گذاشت 
كه او را به آرزوي ديرينه اش مي رساند. او روز 
21دي ماه 65 بر اث��ر اصابت تركش هاي يك 
گلوله خمپاره به شهادت رسيد و پيكرش را در 

قطعه53 بهشت زهرا دفن كرديم.« 
مادر ش��هيد ه��م مي گويد: »پس��رم هنگام 
شهادت فقط 17سال داشت. فكر نمي كردم 
بتوانم داغش را تحمل كنم. داغ فرزند سخت 
است اما وقتي فرزند اهلي داشته باشي كه به 
همه كمك كند و احترام والدينش را داشته 
باشد، آن وقت داغش سخت تر مي شود ولي 
خدا به من صب��ري داد كه ب��اور نمي كردم 
اينطور در ش��هادتش محكم باش��م. پس��رم 
عمر كوتاهي داش��ت اما در همين زمان كم 
تا توانست بار از دوش ديگران برداشت و كار 
حسنه انجام داد. به نظر من محمدمهدي به 
قله رسيده بود كه خدا او را با شهادت گلچين 
كرد و برد. تنها شهادت مي توانست آرامشي بر 

روح بي قرارش باشد.« 

موفقيت ه�ا و فتوح�ات حاج قاس�م 
به هم�ان حكمت�ي بازمي گ�ردد که 
در وجودش�ان ب�ود و ايش�ان را ب�ه 
مجاهدت في س�بيل اهلل رساند و اجر 
مجاهدت هاي�ش را ب�ا ش�هادت داد. 
ب�ه فرموده ام�ام خامنه اي: »ش�هيد 
سليماني با تدبير بود و براي کارهايش 
منطق داشت. اين تدبير فقط در ميدان 
نظامي نبود در ميدان سياست هم بود. 
در عرصه سياس�ت هم ش�جاع بود و 
هم با تدبير. سخنش تأثيرگذار بود.«

گفت وگوي »جوان« با مادر و خواهر شهيد محمدمهدي شاهواري از شهداي عمليات کربالي5

تنها شهادت مي توانست آرامشي بر روح بي قرارش باشد
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