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یک شهید، یک خاطره

64 شهید از مسجد پنبه چی خاطره دارند اما چرا یادواره فقط به 
نام کربالی 5 ثبت می شود؟ این سوالی  است که شاید خیلی  از اهالی 
محله امیریه و دوستان دیگر داشته باشند. ما پرس و جو کردیم و به 
این پاسخ رســیدیم که فرمانده، مسئولین عقیدتی و تدارکات پایگاه 
عاشورا از شهدای کربالی 5 بودند؛ شهید حمید عباداردستانی، شهید 
مصطفی برزگر و شهید محمود سلیمی. مسجد پنبه چی از همان دی 
سال 65 که این بسیجیان به صف شهدای کربالی 5 پیوستند به نیت 
همه شــهداء تحت عنوان گرامیداشــت این روز بزرگ، یادواره برگزار 
می کند. اما در قدم اول جاذبه های امروز و استقبال های باشکوه مردمی 
را نداشته است و در حد سالگرد و بزرگداشت این مراسم برقرار بوده و از 
سال 79 به بعد مردم محله امیریه و بسیاری از مناطق دیگر با رسیدن 
به اواخر دی ماه می دانند چنین یادواره ای با تنوع پرداخت های فرهنگی 
و هنری و معنوی بالمنازع می کوشد تا فرهنگ جهاد و شهادت را احیاء 
و تقویت کند. از این حیث جوانان بســیجی فعال و خوش ذوق پایگاه 
عاشورا هر سال تمام قوای فکری و جسمی خود را به کار می بندند تا 
بهترین و عالمانه ترین یادواره برگزار شود. امسال هم در مسجد پنبه چی 
شاهد گرامیداشت حماسه آفرینی همین مردمانی بودیم که برای اعتالی 

عزت و اقتدار این سرزمین از جان خود مایه گذاشتند. 
در این مراســم اتفاقات جالب توجهی افتاد که یکی حضور مداح 
جریان ساز منطقه ای با شعرهای به روز سیاسی و تحوالت جهان اسالم 
حاج میثم مطیعی و تجلیل از خانواده سرلشکرشــهید حاج حســین 
همدانی بود. البته خاطره های جذاب حجت االسالم صادقی راوی روحانی 
دفاع مقدس هم فضایی دلنشین را در میان خانواده های معظم شهداء 
و عالقه مندان به جبهه ایثار و مقاومت فراهم کرد. سیدجواد هاشمی 
هم بازیگر و مجری معروف یادواره ها و مراســم های مخصوص شهداء 
نیز خودش را به این مجلس رسانده بود تا از آن اجراهای زیبای خود 

ارائه دهد. 
میثم مطیعی اشعاری همچون »هرگز نهراسیم در فتنه و تحریم؛ 
ما مرد نبردیم، نه سازش و تسلیم«، »هر زمان ما را شور عاشوراست؛ 
ســوز این  دل ها ز تربت شهداست« و در آخر هم روضه دلنشینش از 
حضرت رقیه)س( که کنایه ای به فرزندان شهدا داشت را به حاضرین 
تقدیم کرد. با پخش روایت تصویری از سلحشوری های شهید همدانی، 
وهب پسرش روی جایگاه آمد تا از او در این فضا تجلیل به عمل آید. 
وقتی از او خواســته شد که صحبتی کند؛ او با همان کالم و چهره ای 
که ما را به یاد حبیب سپاه می انداخت، گفت: باید از شما برپاکنندگان 
و شــرکت کنندگان در یادواره های شهدا تقدیر کنم؛ چرا که به تعبیر 
مقام معظم رهبری فضیلت زنده نگه داشــتن نام و یاد شهدا کمتر از 
شهادت نیست و امروز حضور شما عزیزان در این مراسم و یادواره هایی 
که برای شهدا برگزار می کنید همان زنده نگه داشتن یاد شهداست. 

حجت االســالم صادقی هم در بخش پایانــی این یادواره با دیدن 
چهره های نوجوانان از حماســه های خاطره انگیز کربالی 5 گفت که 
نوجوانانی حماسه آفریدند که آستین پیراهن های خاکی شان و یا شلوار 
رزمندگی شان آن قدر برایشان بزرگ بود که چندین الیه باال می زدند 
تا اندازه شــان شــود. کاری کردند که شیطان بزرگ به تالطم افتاد و 

تیردان دشمن خالی شد. 
وی در خصوص معنای واقعی شهادت به سخن امام باقر)ع( اشاره 
کرد که: آیا شهادت آن است که در میدان نبرد ترکش بخوریم و نفسم 
باال نیاید و از دنیا برویم؟! شــخصی خدمت امام باقر)ع( رســید و این 
سوال را پرسید که شهادت چیست؟ امام)ع( در پاسخ فرمودند: شهادت 
تحفه خداوند اســت به والیتمداران! یعنی شــهادت اجر نیست بلکه 
هدیه خداوندی است. اگر دوست دارید عاقبتتان به شهادت ختم شود 
بی چون و چرا مطیع والیت باشید. حجت االسالم صادقی مصداق بارز 
این والیتمداری را حاج حســین همدانی دانست که وقتی به خدمت 
مقام معظم رهبری می رســد تا برای حضــور در جبهه های مقاومت 
و حفاظــت از حرم حضرت زینب)س( به صــف رزمندگان بپیوندد، 
حضرت آقا از ایشــان می خواهند به نیت کشــتن نیروهای داعشی به 
ســوریه نرود و این مسلمانان فریب خورده را هدایت کند و ایشان هم 
شــاگرد کالس والیتمداری بود و در این راه به شهادت رسید. وی در 
پایان از درس بزرگ کربالی 5 گفت و سخنان خودش را این گونه به 
پایان رساند: »امروز ما باید در مقابل امتحان ها و آزمایش ها اصولی و 
عالمانه رفتار کنیم. شیطان بزرگ یک بار دیگر آمد و ما را امتحان کرد. 
آیا این دریادالن نیروی دریایی ســپاه که این گروه را دستگیر کردند، 
اسلحه قوی تری داشتند، نه والیتمداری شان قدرت داشت. این را بدانید 
که شیطان بزرگ هر روز دندان های خودش را برای دست یابی به اهداف 
شوم و باز شدن راه دست درازی هایش، تیزتر می کند. آنها دیگر همچون 
دهه 60 برای ما اسلحه نخواهند کشید، چون کربالی 5 به آنها آموخت 
که نبرد با شیعیان یعنی اضمحالل و شکست! چون شیعیان برای زنده 
ماندن به نبرد نمی آیند؛ دی ماه سال 65 هم آمریکایی ها بر آن آمدند 
که باید جنگ به پایان برسد و نبرد فرهنگی و اعتقادی را آغاز کنند«. 
امیدواریم که این گردهمایی های صمیمی برای کسب آموزه های 
نهادینه کردن فرهنگ جهاد و شهادت سطح گسترده تری به خود بگیرد 
و مردم هم بدانند خانواده های معظم شهداء نسبت به این توجهات و 
قرار گرفتن در مسیری که به شهادت عزیزانشان منتهی شد، دغدغه 
دارند. واقعاً این روزها تأســف می خوریم که مادران و پدران شــهداء 
را تنها بر سر مزار شــهدا می بینیم. یادآوری رزمندگی و سلحشوری 
رزمندگانی که جان خودشــان را گذاشتند تا انقالب اسالمی ماندگار 
بماند این روزها نباید آن قدر در مظلومیت به ســر ببرند. خانواده های 
امروز هم در تربیت فرزندان پیرو راه شهداء بکوشند؛ همچون مادران 
و پدرانی که فرزندانشــان را طوری تربیت کرده  اند که در راستای دفاع 
از حریــم والیت و دفاع از حرم حضرت زینب)س( و کربالی معلی به 
جمع مدافعان حرم پیوستند و نگذاشتند شیطان بزرگ به کلید واژه 
ما توانســتیم والیت را از شیعیان بگیریم، دست یابد و همواره آنها را 

نسبت به تنها گذاشتن والیت مأیوس نماییم.

هنگام خداحافظي ساعتش را به مادرم داد و داخل حیاط رفت، 
پس از چند لحظه برگشت و ساعت را از او گرفت، گفت:

- »وقتی ساعت رو از شما پس گرفتم ناراحت شدید؟«
 مادرم گفت:

- »نه! ناراحت نشدم، ساعت متعلق به خودت است.«
رمضان علی خندید و گفت:

- »من هم به صورت امانت فرزند شما هستم، پس هنگام رفتنم 
ناراحت نباشید و اگه شهید شدم گریه نکنید.«

***
 مادرم صبور است و همیشه می گوید:

- »پسرم، امانتی بود که به صاحبش برگرداندم.«
خاطره ای از شهید رمضان علی لعل جوهری
راوی: محمد لعل جوهری، برادر شهید

امانت
مریم عرفانیان

وزیر امور خارجه، سفیران و 
ایران  نمایندگی های  مسئوالن 
در خارج از کشور در آبان  1394 
با امام خامنه  ای دیدار کردند. 

رهبــر انقالب در این دیدار 
مطالب بسیار مهمی را فرمودند 
که می  تــوان از آن بــا عنوان 
اقتدار  و  مقاومت  دیپلماســی 
تعبیر نمود چرا که عمل به آن چه 
معظم  له در این دیدار فرمودند 
رمز موفقیت در عرصه مقاومت 
در برابر دشمنان و مستکبران 
و پشــتوانه اقتــدار جمهوری 

اسالمی ایران است.
اصــرار و تأکید بر پایبندی 
به اســالم و انقالب اسالمی و 
قانون اساسی، روح و مضمون 
در  رهبری  رهنمودهای  اصلی 
این دیدار را تشکیل می دهد.      
نشــریه  خط حزب اهلل این 
دیدار را چنین روایت می  کند:

» ... رهبــر انقــالب اما در 
بخش اصلی سخنان خود تأکید 
امروز می خواهند  می کنند که 
یــک مقدمه درباره  سیاســت 
خارجی نظام اســالمی بگویند 
و بعد اصول سیاســت خارجی 
کشور را یک بار دیگر بر مبنای 

مقاومت به روایت والیت

دیپلماسی مقاومت و اقتدار
تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

قانون اساســی تشــریح کنند 
و در قســمت بعــدی برخی 
الزامــات ناشــی از این اصول 
را برشــمرند. شــاید عصــاره  
بخش مقدمــه را بتوان در این 
جمالت خالصه کرد: »سیاست 
خارجــی، متخذ از اســالم و 
منبعث از اهداف و آرمان های 
انقالب است و مسئوالن وزارت 
خارجه و ســفرا و کارداران در 
حقیقت نمایندگان، ســربازان 
و خدمتگــزاران ایــن اصول و 
سیاســت  هســتند.  آرمان ها 
خارجی بــا رفت وآمد دولت ها 
گوناگون،  سیاســی  با سالیق 
تغییــر نمی کند؛ دولت ها فقط 
در تاکتیک ها و ابتکارات اجرایِی 
راهبردهای سیاســت خارجی 

تأثیرگذار و دخیلند.«

آقا برای تبیین این موضوع 
به مصاحبه  چند سال پیش یکی 
از سفرای کشورمان در منطقه 
و عدم توانایی پاسخگویی وی 
در مقابل انتقاد یک رســانه از 
اشاره  نگهبان  شورای  عملکرد 
و ضمــن تقبیح ایــن موضوع 
دیپلمات  »یــک  می گوینــد: 
کارکشــته در پاسخ به چنین 
مسائل  می گوید  ســؤال هایی 
داخلی کشور ما به شما ربطی 

ندارد.«
حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
پس از بســط و تشــریح این 
حقیقــت، مقدمــه را به پایان 
می برنــد و بــه ســراغ اصول 
سیاســت خارجــی جمهوری 
اسالمی می روند. ابتدا تبلیغات 
دشــمن درباره  تغییر و تحول 

در اصــول سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران را محکم 
تکذیب می کنند و این تفکر را 
خوش خیاالنه عنوان می کنند: 
»ایــن تحلیــل خوش خیاالنه  
غربی ها، در حقیقت ناشــی از 
فشــار این واقعیت اســت که 
سیاســت خارجــی جمهوری 
اسالمی، الاقل در سطح منطقه 
مســتحکم  ســّدی  همچون 
و صخــره ای اســتوار، مانع از 
قدرت هــای  یکه تازی هــای 
ســلطه گر به ویژه آمریکا شده 
است و آنها، همیشه در آرزوی 
تغییر این سیاست ها هستند.« 
بــه همین اکتفــا نمی کنند و 
در همین جا کنایــه ای هم به 
و سهل اندیشان  بزک کنندگان 
برخی  نظر  می زنند: »برخالف 

عمده   بخــش  آمریکا  افــراد، 
مشکالت منطقه است نه بخشی 

از راه حل مشکالت.«
بــه نظر می رســد فرمانده 
این بــار می خواهنــد یک بــار 
دیگر اصول و مبانی سیاســت 
خارجی جمهوری اســالمی را 
جنگ آوران  و  رزمندگان  برای 
این عرصه مرور کنند. ایشــان 
معتقدنــد اگر این اصول خوب 
فهمیــده شــود آن وقت این 
سیاســت خارجــی کاماًل هم 
انقالبی اســت. گویــی نیازی 
ویــژه در این زمینــه دیده اند. 
این بار همه  دیپلمات ها را دعوت 
می کنند به توجه به »منشــور 
اصلــی انقــالب« و می گویند: 
»سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران، ســاخته  این و 

آن نیست بلکه مبتنی بر اصول 
مستحکم قانون اساسی است.« 
و بر همین مبنا نیز اصول را از 
روی متن بــرای حضار قرائت 

می کنند... 
»تنظیم سیاســت خارجی 
کشــور بر اســاس معیارهای 
نسبت  برادرانه  تعهد  اســالم، 
به همه  مســلمانان و حمایت 
بی دریغ از مستضعفان جهان« 
و روی کلماتــی مثل »همه« 
و »جهــان« تأکید می کنند و 
برای نمونه از ماجرای حمایت 
جمهوری اسالمی از بابی ساندز، 
آزادیخواه ایرلندی نام می برند.

»طــرد کامل اســتعمار و 
جلوگیری از نفوذ اجانب« را در 
قانون اساسی یادآوری می کنند 
و می گوینــد: »این نفوذی که 
بنده دائماً تکرار می کنم منبع 
و مرجعش اینجاست«.  بند به 
بند و اصل به اصل جلو می روند 
و در انتها آدرس همه  اصول را 
هم به حضار یادآور می شــوند: 
»هــم در اصل ســوم و هم در 
انتهایــی و مربوط  بخش های 
به فصل مخصوص به سیاست 

خارجی قانون اساسی«.

بندهــا را که شــمردند و 
روخوانی قانون اساســی که به 
پایان می رسد می گویند: »اینها 
راهبرد اســت، همه منبعث از 
اسالم؛ هیچ کدام من درآوردی 
اســالمی  جمهوری  نیســت. 
جمهوری  دیگــر؟!  هســتیم 
اســالمی معنی اگــر بخواهد 
داشته باشد باید در آن به اسالم 

عمل شود.«
نوبت به الزامات این اصول 
می رسد: »تاکتیک ها باید مسیر 
شما برای رســیدن به اهداف 
راهبردی را قدم به قدم بسازد.« 
می دهند  هشدار  انقالب  رهبر 
کــه گاهی به بهانــه  تاکتیک، 
اصول نقض نشــود. سپس به 
سراغ کشورهای منطقه می روند 
و سیاســت ها و راهبردهــای 
جمهــوری اســالمی در مورد 
آنها را همراه با جزئیات عنوان 
می کنند. از فلسطین و سوریه تا 
یمن و از عراق تا بحرین. راهبرد 
کالن هم البته مشخص است: 
»پرهیــز از دخالت خارجی«، 
»ایجاد آرامش و مراجعه به آرای 
رهبر  سخنان  اینجا  عمومی«. 
انقالب به اوج خود می رســد 

و دیپلمات هــا، شــنونده  یک 
پیش بینی تاریخی دیگر از رهبر 
»پایه های  هستند:  حکیمشان 
محکــم سیاســت خارجی ما 
اینهاســت. اگر بــر این پایه ها 
پافشــاری کنیم و راهکارهای 
هوشمندانه انتخاب کنیم، آثار 
شگفت انگیزی به همراه می آورد 
و احتمال اینکه بتوانیم بخش 
قابل توجه یا همه  جهان اسالم 
را نجات بدهیــم وجود دارد.« 
رهبر انقالب، همان کســی که 
در گذشته جمله  معروف »من 
دیپلمات نیستم من انقالبی ام« 
را فرموده انــد، حاال پس از این 
بازخوانی و تشریح جزء به جزء 
عبارات قانون اساسی می گویند: 
»این سیاســت خارجی یعنی 

سیاست خارجی انقالبی«.)1(
پی  نوشت:

قانون  روخوانی  جلسه   -1
اساســی/ روایتــی از دیدار 
»رزمندگان« دیپلماسی با رهبر 
انقالب، پایگاه اطالع  رســانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
خامنه  ای،  العظمــی  آیت اهلل 

بخش دیگران، 1394/8/16.

روزهای سرد دی هر سال یاد کربالی 5 و آن عملیات غرورآفرین می افتیم. 
آنجایی که حاج احمد کاظمی و حاج حســین خرازی فاتحان آن بودند. 28 
ســال پیش، یک موشک همه همرزمانش را با خودش به بهشت برد. اما 19 
ســال بعد پس از این همه سال حسرت و بغض، به جمع دوستانش پیوست. 
حسین دهشیری )مسئول دفتر شهید کاظمی( تعریف می کند که چندی قبل 
از شهادت خوابی می بیند و پس از آن دلهره و اضطراب او از تداعی شدن این 
رویای صادقانه دو چندان می شود. خوابی که دیده بود چرخ هواپیمای فالکون 
باز نمی شــده و انتهای فرودگاه با برخورد به یک خاکریز به زمین می خورد و 
حاج احمد به شهادت می رسد. رفیق نیمه راهی که از حسرت آن روزی می گوید 
که نتوانســت در کنار شهید کاظمی باشد و آسمانی شود.همچنین وقتی به 
سراغ فرزند ارشد حاج احمد رفتیم خودش را مولود کربالی 5 دانست؛ چرا که 
در بحبوحه عملیات کربالی 5 بود که از طریق بی ســیم خبر تولد او را با رمز 
ابامحمد به حاجی دادند. اول قرار بود نام او را میثم بگذارند اما پس از چهارماه 
که حاج احمد از جبهه برمی گردد نامش را محمدمهدی می گذارند. محمدمهدی 
کاظمــی تاریخ تولــدش را به دلیل کثرت حضور پدر در جنگ با نام عملیات 
کربالی 5 به خاطر سپرده است؛ بگذریم که محمدمهدی از التماس های پدرش 
برای رسیدن به آرزوی دیرینه و پیوستن به صف دوستان شهیدش خرازی و 
باکری به مادرش برای ما گفت. دلتنگی هایی که مسئول دفترش با یک بغضی 
آن را بیان کرد؛ روزگاری که حاج احمد برای دیدن رفیق شفیقش حاج حسین 
خرازی و فقدان شهید باکری، ناخودآگاه در پشت تریبون ها با اشک و آه، آرزوی 
شهادت می کرد. برآیند صحبت های این سه عزیز که با او زندگی کرده  بودند 
این بود که حقیقتاً احمد کاظمی فرمانده دالور نیروی زمینی ســپاه، شهید 
زنده ای بود که در ِســیر دوران زندگی، قله های مرتفع سعادت و تعالی را فتح 
کرد تا به آرزوی دیرینه اش برسد. به بهانه سالروز عملیات کربالی 5، روایتی 
از سرگذشت زندگی شهید حاج احمد کاظمی فرمانده دالور نیروی هوایی و 
زمینی ســپاه را برگزیدیم و به سراغ سردار ابوالقاسم بابائیان، سرهنگ پاسدار 
حسین دهشیری و محمد مهدی کاظمی رفتیم و با آن ها پیرامون این شخصیت 

بزرگ به گفت وگو نشستیم.
اولین آشنایی با شهید کاظمی

سردار ابوالقاسم بابائیان، معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه ،خاطرات خود 
از شهید احمد کاظمی را این گونه آغاز کرد: اولین باری که حاج احمد را دیدم 
نه ایشــان مسئولیتی داشتند و نه ما! با هم همشهری بودیم و هر دو مشغول 
تحصیل؛ ایشــان به جبهه حق علیه باطل رفتند و در آنجا مسئولیت گرفتند. 
ابتدا با فرماندهی گردان و تیپ و سپس به عنوان فرمانده لشکر8 نجف اشرف 
منصوب شــدند. پس از آن مســئولیت های مختلف و در پایان هم فرماندهی 

نیروی زمینی را عهده دار شدند و به درجه شهادت نائل آمدند.
توفیق دوباره در نیروی زمینی سپاه

وی افزود: حاج احمد را از همان دوران تحصیالت می شناختم. چرا که باب 
این آشــنایی در شهر نجف آبادباز شد و به همکاری در بازرسی نیروی هوایی 
سپاه منتهی شد. خوشبختانه دوباره این سعادت شامل حالم شد تا در نیروی 
زمینی سپاه هم در کنار ایشان باشم و مسئولیت بازرسی را در این مجموعه 
هم عهده دار شوم.حاج احمد زمانی که در نیروی هوایی فرماندهی می کردند 
همواره حســرت می خوردند که چرا از قافله دوستان شهیدشان جا مانده اند! 
موفقیت های پی در پی شــهید کاظمی موجبات واگذاری مســئولیت جدید 
توســط مقام معظم رهبری به فرماندهی نیروی زمینی را فراهم آورد. حقیقتاً 
لحن صحبت، روش و شیوه کار ایشان در نیروی زمینی تغییر کرد. به عبارت 
بهتر، حاج احمد در نیروی زمینی آســمانی تر شد. بیان ایشان بیشتر رنگ و 
لعاب شــهادت، معنویت و عرفان به خودش گرفت. این توفیق را داشــتم که 
در کنار حاج احمد به همه رده های نیروی زمینی سرکشی کردیم و در طول 
فرماندهی 140 روزه در نیروی زمینی بنده در خدمتشــان بودم. به جز این 
سفر آخر که منجر به شهادت این بزرگوار شد و واقعاً من رفیق نیمه راه بودم!

ماجرای ترس از پرواز و گفتار تأمل برانگیز حاج احمد 
سردار باباییان خاطره ای از شهید کاظمی را یادآور شد و گفت:یادم هست 
یک هفته قبل از شهادتشــان با همدیگر به مازندران رفتیم تا فرمانده جدید 
لشــکر 25 کربال منصوب شــود. در راه به ارتفاعات خرچنگ همان جایی که 
هواپیمای شهید دادمان سقوط کرد، برخورد کردیم. ایشان از باال به این ارتفاعات 
نگاه می کردند؛ من به حاج احمد گفتم: »خیلی لذت بخش است که اینجا به 
شــهادت برسیم«. اشاره ای کردند که هنوز دیر نشده و این احتمال را بدهید. 
سه روز بعد برای انتقال لشکر 16 قدس گیالن سفر دیگری به گیالن داشتیم؛ 
در فرودگاه مهرآباد یک التهابی به من دست داد و از سوار شدن منصرف شدم. 
آن روز یادم هست دور هواپیما قدم می زدم و شهید کاظمی به من گفتند: چرا 
نمی روی در داخل هواپیما بنشینی؟ نمی دانم چرا همه وجودم را ترس فراگرفته 
بود! ایشان به من گفتند بیایید سوار شوید، این پرواز هم مثل پروازهای دیگر 
است! همیشه عادت داشتم در داخل هواپیما پنجره مقابلم را نمی بستم و آسمان 
را به نظاره می نشســتم. آن روز من از ترسم پنجره ها را بستم. حاج احمد به 
مــن گفتند: چرا پنجره ها را می بندی! گفتم حس می کنم هواپیما می خواهد 
بیفتد! لبخندی زدند و گفتند اشکالی ندارد، شهید می شویم. همین هم گیرت 
نمی آید... شب موقع برگشتن در فرودگاه مهرآباد به من گفتند: »دیدی شهید 
نشدی« ؛ بعد از پرواز گیالن، پرواز ارومیه پیش آمد که من نرفتم و این عزیزان 

رفتند و به شهادت رسیدند.
وی ادامــه داد: صبح همان روزی که هواپیما ســقوط کرد در راه نیروی 
زمینی یک حس غریبی داشــتم. همان احساسی که روزهای قبل هم ضربان 
قلبم را بعضاً به شــماره می انداخت. با آجودان سردار کاظمی تماس گرفتم تا 
او از بــرج مراقبت پایگاه غرب، پی گیر پرواز باشــد. نتیجه موفقیت در انجام 
پرواز را به من دادند و تا حدود زیادی خیالم راحت شد.. یادم می آید آن روز 
در ساختمان حوزه نمایندگی نیروی زمینی همایشی داشتیم و از من دعوت 
شده بود تا سخنرانی کنم. در جریان صحبت برای حاضرین، به یک باره سردار 
فروتن معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه را دیدم که مضطرب وارد سالن 
همایش شــد؛ از آن دور اشاره کردم افتاد....! به من اشاره کرد بیا، کار واجبی 
دارم! از پشت تریبون به سرعت با حاضرین خداحافظی کردم و از سردار فروتن 
پرسیدم که چی شد؟ به من گفت که هواپیمای سردار کاظمی سقوط کرد و 
همه به شهادت رسیدند. واقعاً آماده این اتفاق بودم، چون این حس چند روزی 
با من همراه شــده بود که این هواپیما برگشتی ندارد. راستش روز قبل هم با 
حاج احمد خیلی صحبت کردم تا ایشان را از این پرواز منصرف کنم. اما نشد...

مأموریت سخت رساندن خبر شهادت
باباییان گفت: پس از شنیدن خبر شهادت به دفتر فرماندهی رفتم، دیدم 

شهیدی که پس از 19 سال
 به کربالی 5 پیوست 

به مناسبت سالگرد عملیات کربالی 5 و با یاد شهید احمد کاظمی

مجتبی برزگر

ســردار شوشتری و دیگر فرماندهان جمع شده اند و گریه می کنند. من گفتم 
چرا نشســته اید؟ سریع دسته دسته شوید و به خانواده هایشان خبر بدهید. با 
توجه به تجربه ای که در نیروی هوایی سپاه داشتم، گفتم هر موقع یک هواپیما 
از رادار خارج شود، سریع خبر آن در زیرنویس تلویزیون قرار می گیرد و عمدتاً 
خانواده ها مطلع می شوند. با این اوصاف، تقسیم شدند تا هرکس به خانواده ای 
خبر بدهد. ســردار ربانی مأمور دادن این خبر بسیار دشوار به خانواده شهید 
کاظمی شــد.من با سردار شوشتری به خدمت فرمانده سپاه رفتیم که کسب 
تکلیف کنیم. ایشان به ســردار شوشتری دستور دادند به ارومیه بروند و کار 
تشــییع و دیگر برنامه های مربوطه را دنبال کنند و به من هم گفتند کارهای 

نیرو را دنبال کنید تا به یک جایی برسیم.
در صابرین به شهید باکری خیره شد و حسرت خورد!

او اظهار داشت: یادم می آید جلسه ای در یگان ویژه صابرین بود که با حاج 
احمد از پله ها باال می رفتیم. یک عکس شــهید باکری را در آنجا نصب کرده 
بودند. به عکس این شهید بزرگوار خیره شدند و یک فاتحه ای خواندند. جمله ای 
را خطاب به شهید باکری گفتند که باعث بغض من شد؛ »مردانگی کن ما را 

هم ببر پیش خودت، یک وقت اگر نبری نامردیه«.

بیت المال خط قرمز حاج احمد!
معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه گفت:یک روز فرزند شهید کاظمی به 
نیروی هوایی آمد، موقع ناهار بود به هر نفر یک بشقاب غذا دادند و بر سر یک 
میز قرار گرفتیم. سردار کاظمی یک غذا برداشت چند قاشق خودش خورد و 
مابقی را به فرزندش داد.من عرض کردم چرا یک غذا؟ گفتند سهم من همین 
یک غذاست و بگذارید با هم می خوریم. یک خاطره دیگر یادم می آید؛ معموالً 
هر روز به چند اســتان برای بازدید می رفتیم. در هر پروازی میهمانداران یک 
بســته تغذیه به مسافرین می دادند. ایشان این بسته ها را کنار می گذاشتند و 
برخی از دوستان هم می بردند منزل! ایشان اصاًل دست نمی زدند و می گفتند 

حق من فقط یک بسته از این بسته هاست و مابقی بیت المال است.
امن ترین شمال غرب و راز موفقیت شهید کاظمی 

سردار باباییان در پایان بیان کرد: در درگیری های شمال غرب کشور واقعاً 
تسلط خوبی روی گروه ها، احزاب و نفرات داشتند. براساس آن اشراف توانستند 
امنیت را به صورت پایدار و مردمی برقرار کنند. حتی در دوران فرماندهی نیروی 
هوایی نیز مسائل مربوط به شمال غرب را به عنوان یک دغدغه مهم پیگیری 
می کردند تا زمانی که به نیروی زمینی آمدند و به عنوان فرمانده معرفی شدند 
و دیگر همه چیز شــمال غرب شد. زمانی که نمی توانستند به آن مناطق سفر 
کنند از فرماندهــان آن یگان ها دعوت به عمل می آوردند تا به تهران بیایند. 
تدابیر بسیار خوبی داشتند و بیشتر بر ایجاد امنیت پایدار توسط خود مردم آن 
منطقه تأکید داشتند، نه امنیتی که به واسطه سالح نظامی بخواهد برقرار شود.

روزهای تکرار نشدنی کار در کنار شهید کاظمی
حسین دهشیری از اولین دیدار خودش گفت که در اوایل سال 79 انجام 
شــد. در جریان لغو  شدن پروازی که برای توضیح، خدمت سردار حاج احمد 
کاظمی می رســد و حدوداً سه ماه بعد به عنوان مسئول دفتر ایشان انتخاب 

می شود و تا زمان شهادت در کنار او می ماند. دهشیری پس از شهادت سردار 
کاظمی دچار مشکالت روحی می شود و از نیروی زمینی به بنیاد شهید می رود 
و این روزها دوباره به نیروی زمینی بازگشــته و ما او را دیدیم و خواســتیم با 
او دوباره از روزهای زیبای همراهی اش با شــهید کاظمی که به تعبیر خودش 
تکرارنشدنی است صحبت کنیم. از او سوال کردیم»آیا آن طور که باید و شاید 
شــخصیت شــهید کاظمی در جامعه به عنوان یک الگوی موفق مطرح شده 
اســت؟« و او این چنین پاســخ داد: به نظر من خیر! شهدا خودشان بهترین 
معرف خودشان هستند. صحبت های شهید کاظمی اگر در رسانه ها منعکس 
و منتشــر شود تأثیرات بســزایی خواهد داشت. خصوصاً آن گفتارهایی را که 
پیرامون جوانان، بحث های اجتماعی و خانوادگی داشته اند. بسیاری از شهداء 
را دیده ایم، اما حاج احمد شــخصیتی داشت که همواره احساس می کردیم با 
یک شهید زندگی می کنیم. واقعاً این جمله ای که ایشان به فرماندهان توصیه 
می کنند که هرکســی پیش شما می آید حس می کند پیش یک شهید آمده 
اســت، در خود حاج احمد، ملموس بود. یادم می آید شهید تهرانی مقدم در 
نیروی هوایی ســپاه بر ســینه حاج احمد می کوبید و می گفت تو را به خاطر 
اینکه فرمانده نیروی هوایی هســتید دوست ندارم، چون شهید زنده هستید 

به شما عالقه دارم.
وی در پاسخ به این پرسش که »ماجرای صحبت معروف شهید کاظمی 
در زمان انتقال از نیروی هوافضا به نیروی زمینی سپاه را شاید بسیاری باور 
نکردند؛ آیا این صحبت عقبه ای داشــت؟ شــما چیزی دیده بودید؟« پاسخ 
داد:شهریور سال 80 که حاج احمد به مکه مشرف شدند همزمان با اتفاقات 
11 ســپتامبر بود. این خبر را زمانی به ایشــان دادم که اعمال مناسک حج 
را بجا می آوردند. وقتی از حج برگشتند یک تغییر حالتی را در رفتار ایشان 
شاهد بودیم. به گونه ای که سال 81 سه ماه رجب، شعبان و رمضان را روزه 
گرفتند و اعالم کردند هر پنج شنبه ماه مبارک رمضان کارکنان در هر قشر و 
سطحی می توانند مشکالت و کمبودهایشان را با حضور در دفتر ایشان مطرح 
کنند. وقتی آمدیم به نیروی زمینی سپاه این تغییرات خیلی محسوس شده 
بود ما فکر می کردیم حاج احمد به سمتی می رود تا به مسئولیت های بیشتر 
برســد اما نمی فهمیدیم ایشان به شهادت نزدیک می شوند. در شرایطی که 
هیــچ درگیری و جنگی نبود، حاج احمد در این فضای آرام و دنیایی موجود 
با شــهامت در پشت تریبون آن مطالب معروف را می گویند که من دوست 
داشــتم در نیروی هوایی شهید می شــدم ولی دوران شهادت ما در نیروی 
زمینی ســپاه فرا می رسد. روی این جمله خیلی فکر کردم؛ واقعاً چه کسی 
جرأت می کند! من مطمئن هستم خدا مقرر کرده بود این افراد باشند؛ اگر 
به هر نحوی این 11 نفر گردهم جمع نمی شدند این اتفاق نمی افتاد و اینکه 
چطور در لحظه آخر رفتن برخی کنسل می شود! این ها همه اتفاقاتی است 

که جز مشیت الهی منطق دیگری ندارد.
دهشیری درباره حساسیت سردار کاظمی نسبت به بیت المال گفت:هر 
حادثه یا اتفاقی می افتاد مســئولیت این اتفاق را متوجه فرمانده می دانست. 
همواره می گفت فرمانده باید به گونه ای مدیریت کند که جوان ها و سربازان 

از او خط مشــّی درست زندگی کردن و کار کردن را بیاموزند. اجازه نمی داد 
کســی از بیت المال به نفع شــخصی بهره ببرد. یادم نمی رود سال 79 که 
محمدمهدی فرزند ایشــان به دفتر فرماندهی نیروی هوایی سپاه آمد یک 
چایی و ظرف بیســکویت را جلوی ایشان گذاشتم؛ اصاًل هرکس به عنوان 
میهمان و مراجعه کننده می آمد ما چنین کاری می کردیم. بعدازظهر که سردار 
آمد از بنده سوال کردند وقتی محمدمهدی آمد چه خورد؟! من گفتم چایی 
و بیســکویت! از جیبشان پول درآوردند و به من به دفتر گفتند یک جعبه 
بیسکویت بخر! همچنین یادآوری کردند اگر از این به بعد فرزندان من آمدند 
نباید از بیت المال استفاده کنند. حقیقتاً کسی که در مکتب اهل بیت باشد 

به این نکات و مسائل توجه می کند. 
برخورد حاج احمد با کارکنان و نیروهای پاسدار و سرباز

وی افزود: اگر کســی را عزل هم می کرد از ما می خواســت او را احترام 
کنیم. واقعاً از ظرفیت ها و اســتعدادها به شایستگی بهره می برد. در دوران 
فرماندهی ایشان هیچ گاه ندیدم از روی عناد تصمیم بگیرد، جز اینکه براساس 
صالح ســازمان و والیت پذیری فرد و تقویت سیستم به نتیجه و تصمیمی 
می رسید. اجرای دستور برای پاسدار و سرباز یکسان بود. یادم نمی رود دیدار 
ایشان با سربازان آموزشگاه شهید هاشمی نژاد را که آن قدر صمیمانه با آن ها 
سخن گفت که وقتی سوار ماشین می شد همه سربازان دور ماشین ایشان 

را گرفتند تا با او دست بدهند و عشق بورزند. 
راز موفقیت سرلشکر کاظمی

مدیر دفتر شــهید کاظمی دربــاره راز موفقیت این فرمانده نیز تصریح 
کرد: ذوب در رهبری. واقعاً ذره ای از گام هایی که برمی داشــت به خودش و 
خواسته هایش نمی اندیشید و فقط به رضایت حضرت آقا توجه داشت. واقعاً 
رهبر معظم انقالب را دوســت داشتند؛ این مهری که از ایشان بر دل حاج 
احمد بود را همه در عمل می دیدند. نظرات شجاعانه و پخته ایشان این رابطه 
محبت آمیز میان حاج احمد و حضرت آقا را بیشتر می کرد. همگان دیده اند 
که حضرت آقا در باالی پیکر ایشــان چه نکاتی را از شهید کاظمی مطرح 
کردند؛ این نشانگر همان ارتباط نزدیک و سطح رضایتمندی حضرت آقاست.

خواب قبل از شهادت!
دهشیری در ادامه گفت: شهادت ایشان را چندی قبل از شهادت خواب 
دیده بودم؛ در این رویای صادقه دیدم که در ارومیه منتظر نشســتن پرواز 
فالکوی سردار کاظمی هستم. اما بازنشدن چرخ فالکو باعث می شود در انتهای 
فرودگاه بر اثر اصابت به خاکریز به زمین برخورد کند و حاج احمد شــهید 
بشــود. روزی که ایشان رفتند و به دالیلی من نتوانستم ایشان را همراهی 
کنــم همواره از طریق آجودان و همراهان و برج مراقبت همه چیز را تحت 
نظر داشــتم. اما آن تماس تلفنی ســردار نوری فرمانده قرارگاه حمزه یادم 
نمی رود که همه دنیا را بر سرم خراب کرد. در سومین تماس به من گفتند 
نزدیک ارومیه پرواز ســقوط کرده است. داشتم می رفتم سمت فرودگاه که 
شهید شوشتری تماس گرفتند و به من گفتند برگرد تا کاری انجام دهیم. 

واقعاً همه چیز را تمام شده دیدم.
اگر حاج احمد کاظمی االن بود....

مسئول دفتر شهید کاظمی همچنین گفت: هرچند که حاج احمدهای 
زیادی داریم ولی اگر شــهید کاظمی بود شاید معادالت جهانی با تغییرات 
عمده ای مواجه می شد. این را بدانید که شهدا همیشه شهید متولد می شوند، 
شــهید زندگی می کنند و با شهادت از دنیا می روند. وقتی شهید می شوند 

برای ما دنیایی ها ثابت می شود.
برقراری عدالت میان کار و خانواده

محمدمهدی کاظمی، فرزند شــهید احمد کاظمی هم درباره پدر خود 
این گونه ســخن گفت: به عنوان فرزند شهید کاظمی هنوز هم بسیاری از 
ابعاد وجودی حاج احمد برایم ناشناخته است. می دانستیم که چقدر ایشان 
به عنوان یک فرمانده مشغله و دغدغه دارند اما به محض ورود به منزل یک 
روحیه دیگری داشتند. بعدها راننده ایشان به من می گفتند دو دقیقه قبل 
از رســیدن به منزل گاهی یک خبر بد و یا اتفاقی رخ می داد که ایشــان را 
ناراحت و بی حوصله می کرد. از ویژگی های شاخص و بارز شهید کاظمی همین 
مدیریت و عدالتی است که می توانست میان کار و زندگی اش قائل شود. جالب 
بود که پدرم با این همه دغدغه کاری، امتحان مرا فراموش نمی کرد. هیچ گاه 

در شهید کاظمی خستگی و بی توجهی را نسبت به خانواده اش ندیده ایم. 
ماجرای آب معدنی 

وی افزود: پدر ما روی بیت المال و روی لقمه حالل بسیار حساس بود. 
این بحث بیت المال مرا به یاد خاطره ای می اندازد. آخرین بار در نیروی زمینی 
می خواســتیم با هم به منزل برویم. خیلی تشنه ام بود. روی میز کنفرانس 
فرماندهــی چند بطری آب معدنی کوچک بود،آمدم یکی از آنها را باز کنم 
بخورم، پدرم از من ســوال کرد تشــنه ای! گفتم خیلی زیاد. گفتند من هم 
خیلی تشنه ام، صبر کن با هم االن می رویم منزل و با هم آب می خوریم. من 
نمی دانستم پدرم تشنه است. اما طوری رفتار کرد که اگر حق هم داشته باشد 
ولی از خوراک و امکاناتی استفاده می کنم که در آن هیچ گونه شبهه ای نباشد.

حضور در عملیات کربالی 5
او درباره حضور پدرش در عملیات کربالی 5 نیز گفت: شــهید کاظمی 
28 سال پیش رفت که شهید بشود ولی نشد اما بعد از 19 سال حسرت و 
تحمل هجران دوستان و همرزمانش، در سالگرد عملیات کربالی 5 شهید 
شد. شاید همان روز و ثانیه ای که پایش را از سنگر بیرون می گذارد و موشک 
می آید داخل ســنگر و همه به شهادت می رسند و او جا می ماند را همیشه 
به صورت یک بغض پنهان تحمل کرده است. زمانی که شهید کاظمی بلند 
می شــود و سرش به ســقف ســنگر می خورد و زخمی می شود. همه فکر 
می کردند حاج احمد شهید شده و حتی در نجف آباد به پدر و مادر و همسر 
او خبر شهادت حاج احمد را رساندند. اما دقیقاً همزمان با کربالی 5 یعنی 

سال 84 شهید می شود.
ابتکارات و خالقیت های سردار کاظمی در فرماندهی

فرزند شــهید کاظمی در پایان اظهار داشت: مدیریت بسیار مبتکرانه و 
خالق حاج احمد در طول فرماندهی همواره به چشم می خورد. در یکسری 
عملیات ها، خاصه عملیات کربالی 5 و فتح خرمشــهر اقدامات تأثیرگذار و 
نقش محوری داشت. ســرکوب ضدانقالب در شمال غرب، اتفاق مدیریتی 
خوبی بود که در کارنامه فرماندهی شهید کاظمی به ثبت رسیده است. شاید 
هیچ وقت موضوع ســاماندهی پرواز در زلزله بم را کسی فراموش نمی کند. 
حقیقتاً ورود به موقع نیروی هوایی ســپاه در فاجعه بم جلوی گســتردگی 

تلفات فاجعه بم را گرفت.

* یادم می آید جلسه ای در یگان 
ویژه صابرین بود که با حاج احمد 

از پله ها باال می رفتیم. یک 
عکس شهید باکری را در آنجا 
نصب کرده بودند. به عکس این 

شهید بزرگوار خیره شدند و یک 
فاتحه ای خواندند. جمله ای را 

خطاب به شهید باکری گفتند که 
باعث بغض من شد؛ »مردانگی 
کن ما را هم ببر پیش خودت، 
یک وقت اگر نبری نامردیه«.


