
 در بحبوحه درگیری های داعش 
در اطراف منطقه موصل و تکریت، 
حاشیه نشین های دجله که عمدتا 
از اهل سنت بودند به حرم امامین 
عسکریین)ع( پناه می آوردند و به 
سردار سلیمانی می گفتند: امروز با 
همه وجودمان احساس می کنیم که 
شیعیان، مدافعان واقعی ما هستند 
هستیم. شــما  نجات یافته  ما  و 

 دوســتان عراقی بــه دفتر ما 
می آمدند و می گفتند که »سردار 
بیاید؟«  می خواهد  کی  سلیمانی 
این ها آوازه سردار سلیمانی را در 
منطقه شنیده بودند. یعنی همگی 
می گفتند:  می کردنــد،  التماس 
»کــی ســلیمانی می خواهــد 
بیایــد وارد منطقه بشــود؟ کی 
می خواهد مــا را نجات بدهد؟«
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گفت وگو از ایرج نظافتی

* حاج آقا اسماعیلی ضمن تشکر از اینکه گفت وگوی 
ما را پذیرفتید، لطفاً برای مان از حاج قاسم بگویید؛ نحوه 
ارتباط شما با ایشــان و فعالیت های ایشان در منطقه 

شمال عراق...
بسم اهلل الرحمن الرحیم، ابتدا درود می فرستیم به روح بلند 
شــهدای مقاومت خصوصاً حاج قاسم و ابومهدی المهندس و 
دیگر عزیزانی که عاشقانه در راه خدمت به حرمین شریفین از 
جان و مال و هســتی خود گذشتند و عاشقانه در رکاب سردار 
دل ها به مبارزه با تکفیری ها در این منطقه پرآشوب پرداختند.
بنده توفیق داشــتم ســال هایی را تحت امر ایشان باشم. 
به هرحال، حتماً آگاه هستید و می دانید که مسئولیت عالی ستاد 
بازســازی اعتاب مقدسه عراق و معمار و طراح اصلی آن خود 
سردار سلیمانی بودند. شاید بخشی از مردم این آگاهی را نداشته 
 باشــند و فقط بُعد نظامی سردار سلیمانی و فرماندهی اش در 
جنگ ها با داعش را در خاطر داشته  باشند؛ درصورتی که ایشان 

بنیان گذار اولیه و اصلی ستاد بازسازی عتبات عالیات بودند.
* با توجه به مشغله های فراوانی که سردار سلیمانی 
در ابعاد مختلف نظامی در مقابله با تکفیری ها در عراق 
و سوریه وافغانستان و لبنان و یمن داشتند آیا نظارت 
مستقیم ایشان بر کار ستاد بازسازی مانعی برای انجام 

فعالیت های نظامی ایشان در منطقه نبود؟
 به نکته خوب و مهمی  اشاره کردید، به رغم همه مشغله و 
مشکالتی که ایشان در هدایت نهضت های آزادی بخش جهان 
اسالم در اقصی نقاط کشورهای منطقه داشتند، این مانع نمی شد 
که ایشان نگاه و توجهش نسبت به مأموریت ستاد بازسازی و 

روند این فعالیت ها کاسته شود.
به جد مسائل را دنبال می کرد و آن چنان نقاط ضعف، نقاط 
قوت و اصالح راهکارها را در جلســات مختلف به عنوان راهبرد 
فعالیت های ستاد بازسازی به مسئوالن ستاد پیشنهاد می داد 
که خود مدیران ستاد کراراً می گفتند: ما آن قدر واقف نبودیم که 
ایشان نظارت دقیق و لحظه ای روی فعالیت های ستاد بازسازی، 
آن هم با این گســتردگی فعالیت، با آن ظرافت ها و این حجم 

مأموریت ها و نیروهای تخصصی دارند.
باید به عرض شــما برسانم ما بعد از قرن ها فعالیت هایی را 
در اعتاب مقدسه شاهد بودیم که عنایت الهی بود و این توفیق 
نصیب ســردار سلیمانی شــد، چون خداوند به نیت ها پاداش 
می دهد. اخالصی که در سردار سلیمانی بود، باوری که نسبت 
به اهل بیت مظلوم ما علیهم السالم در دل سردار سلیمانی بود، 
به ایشــان کمک می کرد که بتواند کارهای بزرگ و ارزشمند 
و مانــدگار انجام دهد. الزمه آســودگی زائران در حین زیارت 
و بهره برداری معنوی، توســعه فضای متناسب با حجم عظیم 
زائران برای رفاه زوار و تهیه و تجهیز خدمات در زمینه اسکان، 

بهداشت و تغذیه بود.
* در مورد سامراء و مرقد مطهر امامین عسکریین 
علیهم السالم شهید سلیمانی توجه ویژه ای داشتند، علت 

آن را در چه می بینید؟
یکی از نقاطی که خیلی توجه ســردار سلیمانی را به خود 
معطوف کرده بود، حرم امامین عســکریین علیهم الســالم در 
دورترین نقطه از ســرزمین عراق بود. ما به برادران اهل سنت 
ارادت داریم و عالقه مند هستیم، خط حائل ما بین برادران شیعه 
و برادران اهل سنت، یک خط باریک بسیار بسیار کوچکی است 
که در پوشش اخوت، برادری و مهرورزی می توان مشکالت را 
حل کرد. شکافی را قرن هاست استکبار جهانی بین برادران شیعه 
و اهل ســنت ایجاد کرده  است. دشمن توانسته از این فقدان و 
خأل و شکاف استفاده کند، لذا توجه سردار سلیمانی به منطقه 
ســامراء به خصوص حرم امامین عسکریین علیهم السالم جلب 

شد و تعصب ویژه ای نسبت به آن مکان داشتند.
* با توجه به این که در عراق، شکاف شیعه و سنی و 
شکاف های قومی و قبیله ای فعال است، آیا چنین منطقه 

بحرانی می تواند خودش نقطه حل بحران باشد؟
بله، دقیقاً همین طور است. خواست حکام جور این بوده که 
مانع ارتباط مردم با امام معصوم)ع( بشوند، غافل از این که شاید 
در واقع اراده الهی بر این بوده که به این مضجع شریف، برکت 
بدهد و روزی که فاصله بین شیعه و سنی اتفاق خواهد افتاد، 

همین جا با اراده خداوندی نقطه وحدت خواهد شد.
ابوبکر البغدادی با همه قوای تازه نفسی که داشت، در آستانه 
نیمه شعبان به حرم امامین عسکریین)ع( حمله کرد و تا صبح با 
همه قوا موفق نشدند که وارد چهار دیواری حرم مطهر بشوند. 
به عنوان یک شاهد عینی عرض می کنم، از میزان قوای نظامی 
در داخل حرم، تا حدود رینگ صد متری حرم مطلع بودم که 
چه نیروهایی مدافع حرم بودند. قبل از عملیات، داعشی ها چه 
تبلیغات و تهدیدهایی را انجام می دادند که »حرم را تخلیه کنید، 
درغیراین صورت اگر ما وارد بشویم، سر از تن تان جدا می کنیم 
و چه ها می کنیم.« حتما می دانید که آن زمان نیروهای داعش، 
یکی پس از دیگری، شهرهای شمال عراق را تصرف می کردند، 
یعنی در جنگ نظامی شهرهای عراق را تصرف نکردند، با فریب 
و نیرنگ و استفاده از تهدید و واسطه گری با شعارهای فریبنده 
آمدند شیوخ و عوامل و عناصر اصلی را فریب دادند و به همین 
صورت وارد شهرها شدند، و حتی مسئله حادثه دلخراش ورود 
تکفیری ها و تســخیر تکفیری ها در پایگاه اسپایکر عراق هم با 

همین ترفندها بود. 
* با توجه به بافت سامراء که اهل سنت غلبه دارند، 
چرا تبلیغات داعش منجر به ســقوط شهر نشد و حرم 
تکفیری ها  تصرف  به  علیهم السالم  امامین عسکریین 

در نیامد؟
اهالی سامراء دلشان با اهل بیت)ع( بوده و هست. من این را 
شهادت می دهم و این را با همه وجودم لمس کرده ام. سال هاست 

اشاره: شهر بلد در جنوب استان صالح الدین عراق و شمال بغداد واقع شده و شاهراه اصلی به سامراء از این منطقه 
می گذرد و یکی از معبرهای مهم در نبرد با داعش و تکفیری ها محسوب می شد. »حاج موسی اسماعیلی« مرد پرجاذبه و 
پای کار نظام و انقالب که نام او با سامراء و بلد و استان صالح الدین عراق عجین است هم اکنون مسئولیت ستاد بازسازی 
عتبات را در این منطقه برعهده  دارد. روزها و شب هایی که داعش آرامش را بر زائران و مجاوران سه امام شیعیان حرام 

کرده  بود، او در حرم امامین عسکریین علیهم السالم شاهد عینی نبردهای بی امان مدافعان حرم با تکفیری ها بود.
حاج موسی اسماعیلی و همکارانش در ستاد، آن روزها به جای بیل و کلنگ و بازسازی حرم، ناچار اسلحه به دست 
گرفتند و در نیمه خرداد 1393رشادت های سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را در عملیات بزرگ سامرا- نصر 

الکبیر - شاهد بودند.

ورود حاج قاســم و ابومهدی به همراه نیروهایشــان به قلب محاصره در حرم عسکریین، بارقة امیدی برای مردم 
آن منطقه در مقابله با تکفیری های داعش و بوســه حاج موسی اسماعیلی بر پیشانی این دو شهید بزرگوار، تقدیر و 

تشکری از آنها بود.
باید روایت تاریخی این عملیات را به درســتی بازگو کرد تا زائرانی که اکنون با خیال راحت و در امنیت کامل به 
زیارت امامان شیعه در عراق می روند بدانند در راه این امنیت چه عزیزانی که از جان خود گذشتند و چه رشادت هایی 

صورت گرفته است.
گفت وگوی ما با حاج موسی اسماعیلی درباره محاصره حرمین امامین عسکریین علیهم السالم و نقش سردار سلیمانی 

و ابومهدی المهندس در مبارزه با تکفیری های داعش را در ادامه می خوانید.

ناگفته های حاج موسی اسماعیلی مسئول ستاد بازسازی عتبات استان صالح الدین عراق از رشادت های حاج قاسم در محاصره سامراء

اهلسنتبهسردارسلیمانیمیگفتند:
شمامدافعانواقعیماهستید

داعشی ها جاده را با انفجارهایی مثل اژدر بنگال از وسط قیچی کرده 
بودند که هیچ خودرویی قادر به عبور از این شکاف ها نباشد، حاشیه 
آن را هم تله گذاری کرده  بودند. همه این اتفاقات را حاج قاسم در این 
مسیر می بینند و با آن شجاعت کامل، مجروحیتی را هم متحمل می شوند 
و با مشقت بسیار زیاد و درگیری های خیلی شدید، خود را رساندند.

حاج قاسم به همراه نیروهایی از لبنان، سوریه و غزه آمده بودند، 
عزیزانی از بچه های حشدالشعبی، فرماندهانی از قوای نظامی هم 
در معیت ایشان بودند. از آن جا دیگر سردار سلیمانی در گوشه ای 
از صحن در همان فضای آزاد مستقر شد و صحن مطهر امامین 
عسکریین)ع( را مقر فرماندهی برای آزادسازی سامراء قرار داد.

اهل ســامراء از قَِبل وجود نازنین اهل بیت )ع( رزق می بردند. 
وقتی با شیوخ و با بزرگان اینجا صحبت می کردیم و خود شما 
در دیدار و جلســه ای شاهد بودید، به طریقی این داعشی ها را 
لعن و نفرین می کردنــد و می گفتند که زمانی که امنیت بود 
زندگی ما، شــرافت ما، عزت ما، رونق ما، معیشت ما، به برکت 
وجود امامین عسکریین)ع( بود و مردم شهر اوضاع معیشت شان 
بســیار عالی بود. مغازه ها و رونق و آبادانی شهر سامراء همه به 
برکت وجود امامین عســکریین)ع( بود. فرزندانشان که متولد 
می شــدند را با آوردن در حرم مطهر ایشــان به وجود مقدس 
امامین عســکریین)ع( متبرک می کردند. اهل سنت در صحن 
نرجس خاتون)س( حوزه علمیه داشتند. نماز اقامه می کردند. 
درس می گفتند. حدیث می خواندند. من در هیچ جای شــهر 
ســامراء نشــنیدم و ندیدم که آنها بخواهند به ولی نعمتشان 

جسارت کنند یا کفران نعمت کنند یا نکته ای منفی درخصوص 
این بزرگواران مطرح کنند. 

* شما در آن مقطع رئیس ستاد بازسازی عتبات در 
سامراء بودید؟

بله، بنده در آن مقطع در ســال 93 مسئول ستاد عتبات 
سامراء بودم و این صحنه ها را شاهد بودم؛ یعنی 20 روز قبل از 
عملیات داعش، شاید بگویم این تبلیغات و شایعات و فشارهای 
جنگ روانی به داخل حرم و به نیروهای مدافع حرم و به خادمان 

حرم و حتی زواری که از اطراف می آمدند، منتقل می شد.
* عملیات بزرگ سامراء یکی از موفقیت های بزرگ 
سردار سلیمانی و نیروهای بسیج مردمی عراق در سال 

1393 شمسی بود، در این باره توضیح بفرمایید؟
عملیات چند جانبه فتنه داعش در منطقه شــمال عراق، 
در آســتانه 14 خرداد 93 در شــهر ســامراء آغاز شد و اصل 
اهداف تکفیری ها به ســرکردگی آمریکا، تصرف حرم امامین 

عسکریین)ع( بود. 
* شما آن زمان در سامراء حضور داشتید؟

من فکر کنم دوم شــعبان برابر هشــتم یا نهم خردادماه 

1393 بــرای انجام امــور هماهنگی به ایــران آمدم و قبل از 
این که عملیات داعش در سامراء آغاز شود، در ایران بودم. صبح 
پنجشنبه 15 خرداد بود که به من زنگ زدند که سامراء سقوط 
کرده اســت! گفتم: »نه، من تا دیشب خبر دارم، چنین اتفاقی 
نیفتاده و مشکلی در سامراء وجود ندارد.« گفتند: »نه، سامراء 
ســقوط کرده!« امکان تماس هم نبود. ما خوشــبختانه تلفن 
ماهواره ای در ســامراء کار گذاشته بودیم که اگر در هر صورت 
که اینترنت های عراق قطع شــوند، بتوانیم از ایران، مســتقیم 
تماس بگیریم و کارهایمان را انجام بدهیم. من با آن تلفن تماس 
گرفتم و از جانشین خود در سامراء پرسیدم که وضعیت چطور 
اســت. ایشان گفت: »بله، ساعت دو و نیم دیشب حمله شد و 
داعشــی ها تا اطراف حرم آمدند و درگیری به شدت ادامه دارد، 
ولی االن قوای نظامی هم آمده اند و درگیری ها پراکنده است.« 
من همان ظهر پنجشنبه 15 خرداد بالفاصله هماهنگ کردم و 
برایم بلیط گرفتند و ساعت هشت شب 15 خرداد از فرودگاه امام 
وارد فرودگاه بغداد شدم و به کاظمین آمدم تا به سامراء بروم. 
* مگر محاصره نبود؟ چطور می خواستید خودتان را 

به سامراء برسانید؟
بله، راه ها همه بسته بود. با سردار سلیمانی ارتباط گرفتم، 
ایشان همیشه در میدان نبرد و خط مقدم بود، حاج قاسم یک 

ســتون نظامی زرهی گرفتند تا ما بتوانیم 
همراه نماینده آیت اهلل العظمی سیســتانی و 
امام حرم کاظمین)ع( وارد منطقه بشــویم. 
هرچه قدر ما پیشروی کردیم، نیروهایی که 
پیش قراول بودند، برمی گشتند و می گفتند 
منطقه کاًل تصرف شده است! یکی از نیروها 
فرد خیلی شجاعی بود؛ خیلی تالش کردند 
که این ســتون را به سمت سامراء حرکت 
دهند و از این منطقه عبور کنند ولی موفق 
نشــدند. چون داعشــی ها به جاده بغداد به 
سامراء کاماًل مسلط بودند و به شدت منطقه 
زیر آتش آنها بود. ایشــان، جهت ستون را 
به ســمت فرودگاه بغداد تغییــر دادند و با 
هماهنگی ای که با دفتر نخست وزیری عراق 
انجام دادند، قرار شد ما را به عنوان نیروهای 
عراقی همراه نیروهای نظامی عراقی به سامراء 
منتقل کنند. بعد ما وارد فرودگاه سامراء -که 

نزدیک شهر بلد و یکی از پایگاه های مهم و پروازی آمریکاست- 
شدیم. با هواپیما که از بغداد به سمت سامراء می آمدیم، کامالً این 
مسیر جاده کاظمین به سامرا را می دیدیم، تمام این برجک ها، 
نگهبانی ها و ایست و بازرسی ]سیطره[ هایی که در منطقه بوده، 
همه منفجر شده بودند؛ کلیه خودروهایی که متعلق به نیروهای 
ارتش عراق و پلیس عراق بودند در منطقه همه را آتش زده بودند، 
و همه استحکامات به دلیل اتصال قوای تکفیری از چپ و راست 
جاده یا به اصطالح نظامیان می گویند لجمن های چپ و راست، 
این ها به هم اتصال پیدا کرده بودند، این قوا را کاًل پرس کرده 
 بودند و همه را به تصرف خود درآورده و خیلی ها را به شهادت 
رسانده بودند. شرایط حاکی از این بود که وضعیت سامراء بسیار 
بســیار خطرناک شده؛ یعنی منطقه شمال عراق سقوط کرده، 
چون این جاده و این اتفاقات هم حاکی از همین بود. این ها را 
ما بعینه می دیدیم. پس از فرود در فرودگاه بلد در دقایق مانده 
به اذان صبح با یک فروند هلی کوپتر توپ دار به ســمت سامراء 
آمدیم که در محل میدان ورودی حرم امامین عسکریین، با آتش 
دشمن که از هر طرف می زدند، مواجه شدیم و تیراندازهای داخل 
هلی کوپتر هم متقابالً پاسخ می دادند. ما در این وضعیت و شرایط 
بسیار سخت وارد محوطه حرم امامین عسکریین علیهم السالم 
شدیم. همه خیلی خوشحال بودیم که خود را به داخل فضای 
حرم امامین عســکریین علیهم السالم رساندیم، این حضور ما 
و جمعیتی که به همراه داشــتیم و پــس از آن هلی بردهایی 
که ارتش عراق و هوانیــروز عراق انجام می داد، قوای جدید را 
وارد حرم امامین عسکریین علیهم السالم می کردند که نیروها 
وارد حرم شــدند. همه جا به غیر از حرم مطهر تا شــعاع 200 
متری یا 100 متری، در تصرف نیروهای داعش بود و هم چنان 
حرم را نشــانه می گرفتند و به شکل های مختلف با استفاده از 
نیروهای انتحــاری که ملّبس به یونیفورم نظامی بودند، از هر 

طرف می آمدند خودشان را به حرم نزدیک کنند. یعنی وضعیت 
ما در آن شرایط این طور بود که درهای صحن حرم را به روی 
خودمان بسته، و داخل صحن بودیم، بیرون این درها دیگر امن 
نبود. همین محلی که االن کفشــداری هست و زوار می آیند و 
جزو محدوده فضای حرم شــده، این منطقه دیگر امن نبود و 
ما بایســتی درها را می بستیم تا داخل صحن باشیم. داعشی ها 
خودشــان را برای عملیات انتحاری به در و دیوار حرم می زدند 
و متالشی می شدند! دست و پاهایشان می افتاد. وضعیت بسیار 

سخت و دشواری بود. 
* حال و هوای حرم در شب و روز حمله داعش در نیمه 
خرداد 1393 و مقاومت مدافعان حرم را توضیح بدهید.

شــب هشتم شعبان که اگر  اشتباه نکنم مصادف می شد با 
16 خرداد 1393، هجمه ای از ســه جناح در نیمه های شــب، 
با اســتفاده از اصل غافلگیری توسط تکفیری ها به سمت حرم 
آغاز شــد و هرچه در توان داشــتند و هر آتشی که تهیه کرده 
بودند به میدان کارزار آوردند. با همه سالح های پیشرفته ای که 
داشــتند و با حمالت خمپاره ای، و مرکزیت حرم، قبه امامین 
عســکریین)ع( را نشانه گرفتند. در واقع، اصل هدف، مرکزیت 

حرم امامین عســکریین )ع( بود. خصوصاً گواه محکم تر این که 
در حمله ســال 1384 و 1386 هم ما دیدیم که چه طور و با 
چــه ترفندی آن فتنه را آغاز کردنــد و آن اعتراضات را ایجاد 
کردند. پشت اعتراضات هم وارد حرم شدند و آن بمب گذاری ها 
را انجام دادند و حرم امامین عســکریین)ع( را با خاک یکسان 
کردند و آن صحنه دلخراش را برای عموم مسلمین جهان خلق 
کردند. خب پس این ها هدفشان درواقع کوبیدن و از بین بردن 
کامل حرم بود، ولی مقدم بر آن، این بود که قصد داشتند حرم 
را تصرف کنند و به عنوان نقطه ضعف و گروکشــی، بتوانند از 
آن در مذاکرات شان استفاده کنند و بتوانند آن اهدافی را که از 
این حضور و تصرف حرم امامین عسکریین)ع( دارند، راحت تر 

محقق کنند!
* سردار سلیمانی پیش بینی نمی کرد که حرم امامین 

عسکریین)ع( می تواند هدف بالقوه خراب کاری باشد؟
اتفاقاً خودی ها می گفتند حرم قابل نفوذ و تصرف است. یعنی 
ما از سنگرهای خودمان، حفاظت می کردیم اما از نقاط ضعف و 
قوت خود نیز کاماًل مطلع بودیم و می دانستیم احتمال تصرف 
حرم جدی اســت. نیروهای عراقی مدافع حرم دفاع می کردند 
و مــا هم از اقدام هــای خودمان مطلع بودیم و تصور ما همین 
بود که داعشی ها می آیند حرم را تا ساعتی بعد تصرف کنند و 

تقریباً تصرف حرم قطعی بود.
* نیروهای ســتاد بازسازی هم در آن مقطع حضور 

داشتند؟
بله. نیروهای ستاد داخل حرم بودند و همه نیروها را به خاطر 
شــلیک خمپاره ها، وارد زیرزمین سرداب مقدس کرده  بودیم، 
چون مقر اداری و اسکان ما، همه کانکس ها و کاروان های چوبی 
و آلومینیومی بود. لذا با توجه به بارش خمپاره ها و گلوله ها گفتند 
که ما نیروها را به سرداب مقدس ببریم، جان پناه بگیرند و آن جا 

بمانند. نیروها ماندند تــا نزدیکی های طلوع فجر که هوانیروز 
عراق باالخره پشتیبانی کرد و داعشی ها را کمی به عقب راند. 
آن ساعت ها بر ما چه گذشت خدا می داند و بس! حرم وضعیت 
نابسامانی داشت و این حمالت هم آثارش را گذاشته بود. ناامنی 
کامالً مشهود بود. خبرها به مرکزیت بغداد می رسید، از بغداد هم 

تالش می کردند که فعالیت هایی را انجام بدهند. 
باز هم جالب است عرض کنم تا قبل از این هجوم داعش به 
جهاتی و به دالیلی، منع کرده بودند که نیروهای خادم به دفتر 
کار ستاد بازسازی عتبات رفت وآمد کنند. می گفتند حساسیت 
است، چون اهل سنت این اطراف زیاد هستند و اگر ببینند ما 
با شما این جوری ارتباط داریم تأثیر منفی می گذارد! منع کرده 
بودند و نسبت به بعضی از رفتارهایشان با ما محدودیت داشتند، 
عماًل ما می دیدیم. یعنی ماه ها بود، شاید بگویم سال ها بود این 
روحیات را می دیدیم که اگر کسی فارسی هم صحبت می کرد 
به او نسبت همراهی با ایران می دادند! شرایط حتی داخل حرم 
مطهر هم تنگ و جو در دســت دشــمن بود. تا آن لحظه که 
گلوله باران و حمله آغاز شــد هیچ احدی جرأت نداشت بیاید 
به سمت دفتر کار ما، ولی بچه های ما با همان شور و حال در 
دفتر آمد و شــد داشتند. تا پاسی از شب، یعنی تا صبح بیدار 
می ماندیم، چون خمپاره هایی که عبور می کردند بعضاً قبل از 
چهار دیواری حرم به ســمت صحــن حضرت نرجس خاتون، 
همان جا ســقوط می کردند، یا دقیقاً باالی ســر ما در محوطه 

کفشداری اصابت می کردند و شهدایی را هم از ما گرفتند. این 
حمالت سبب می شد که ما بیدار بمانیم، چراغ اتاق ما هم همیشه 
روشــن بود و سبب می شد خود مهندسین و خادمان حرم به 
دفتر ما می آمدند. من این را خدای ناکرده نه به عنوان یک نقطه 
ضعف بخواهم عرض کنم، این یک معجزه بود، یک عنایت بود 
که این اتفاقات پیش بیاید و دل های ما و دل های مســئوالن 
شــیعه و دل های خادمان حرم را بــه هم نزدیک تر بکند. بین 
برادران شیعه ایرانی و شیعه عراقی بیشتر ایجاد علقه و محبت 
کند. روی ما هم این تبلیغات ســوء، اثرگذار بود. لذا اینها اتاق 
ما می آمدند. دلیل بر ضعف دوستان عراقی ما نیست، ولی واقعاً 
آن  سوی میز من نشسته بودند و می گفتند که سردار سلیمانی 
کی می خواهد بیاید؟ اینها آوازه ســردار سلیمانی را در منطقه 
شنیده بودند. از اینجا استارت این موضوع می خورد، یعنی همگی 
التماس می کردند، می گفتند: »کی سلیمانی می خواهد بیاید وارد 
منطقه بشود؟ کی می خواهد ما را نجات بدهد؟ کی می خواهد 
بیاید برای مقابله با اینها؟« این خواست نیروهای مستقر در حرم 
امامین عســکریین علیهم السالم و خادمین و مهندسین حرم 
و مســئولین عراقی بوده که به ما می گفتند: »شما این جوری 
اطالع رسانی کنید که سردار سلیمانی بیاید ما را از این وضعیت 
نجات بدهد.« گفتیم: »سردار سلیمانی در منطقه حضور دارد، 
ما اطالع داریم، ایشان دارد فعالیتش را انجام می دهد، به زودی 
ایشان وارد حرم می شــوند، ایشان حضور دارند، ما نمی توانیم 
اعالم کنیم کدام نقطه هستند، ایشان کاماًل به موضوع احاطه 
دارند و دارند فعالیت ها و اقداماتی انجام می دهند... ایشان ورود 

می کند نگران نباشید.«

* چه زمانی و به چه شــکلی سردار سلیمانی وارد 
عمل شدند؟

هفدهم خرداد شــاهد حرکت یک ســتون محدود سردار 
ســلیمانی با استفاده از نیروهای قدس و سپاه بدر بودیم. از راه 
زمینی، همین مسیر کاظمین به سامرا را با چه مشقتی آمدند. 
کل این مسیر، جاده ها را داعشی ها با انفجارهایی مثل اژدر بنگال 
از وسط قیچی کرده بودند و برش داده بودند که هیچ خودرویی 
قادر به عبور از این شکاف ها نباشد و ایجاد تأخیر بکنند و این 
ماشین ها از حاشیه بروند، حاشیه را هم تله گذاری کرده  بودند. 
همه این اتفاقات را حاج قاســم در این مسیر می بینند و با آن 
شجاعت کامل، مجروحیتی را هم متحمل می شوند و با مشقت 
بســیار زیاد و درگیری های خیلی شدید، خود را رساندند. در 
آستانه اذان مغرب بود که سردار سلیمانی و گروهش به تقاطع 
بلد، همان 50 کیلومتری سامراء می رسند، ولی چون دیگر به 
شــب رسیده بودند آمدن به سمت سامرا توأم با ریسک بسیار 
باالیی بود. روی این اصل، ایشان تصمیم می گیرند که این ستون، 
شــب را به ســمت بلد بروند و در شهر بلد بمانند و روز بعد به 
سامرا بیایند. جالب این است که همان شب شهر بلد- که تنها 

شهر شیعه نشین در استان صالح الدین عراق است- در محاصره 
کامل داعشی ها بود! اصل پایگاه تکفیری ها و داعشی ها در منطقه 
»عزیز بلد« بود و این منطقه، منطقه بســیار پوشیده ای است. 
در این مناطق پوشــیده، بناها و ساختمان های مستحکمی از 
قبل ساخته بودند. همه این ساختمان ها با هزینه ها و پول های 
خاص و دالرهای نفتی آل سعود بود، یعنی با هدف، این بناها و 
این خانه های مستحکم را به صورت ویالیی و امثالهم در مناطق 
پوشیده می سازند و این خانه ها محل استقرار و هماهنگی خود 
نیروهای داعشــی بود و سازمان دهی شان در آن منطقه انجام 
می شــد. لذا این ها می دانســتند بزرگ ترین مانع برای تصرف 
شهر سامرا، شهر بلد است. اکثریت خادم ها و نیروهایی هم که 
در طول این سال ها در سامراء مشغول به کار بودند، از شهر بلد 
می آمدند. این ها قصد شبیخون و قتل عام مردم بلد را داشتند 
و در آن شــب، کل شــهر بلد از چند جبهه و از چند جناح در 
محاصره شدید بود و این ها بایستی تا پاسی از شب، این عملیات 
شبیخون را انجام می دادند. سردار سلیمانی که به دلیل تاریکی 
شب، تغییر موضع می دهند، داعشی ها فکر می کنند که لو رفته اند 
و به نیروهای داعشی محاصره کننده در منطقه اطالع می دهند 
که لو رفته اند و ســتون سردار سلیمانی به سمت آنها می آید! 
حتی نام سردار سلیمانی لرزه بر اندام داعشی ها می انداخت، از 
همین جا ناخواسته تیراندازی داعشی ها به سمت ستون سردار 
سلیمانی شــروع می شود و در کل شهر بلد از جهات مختلف، 
این صدای تیراندازی و درگیری ها شنیده می شود و تا ساعاتی 
از صبح ادامه دارد. در این هنگام مردم متوجه قضیه می شوند و 
از هر سو وارد میدان درگیری می شوند و با هر 
ابزار و سالحی که در اختیار داشتند به کمک 
نیروهای سپاه بدر، نیروهای حشدالشعبی و 
سردار سلیمانی آمدند و نیروهای داعش را 

قتل عام کردند!
* ظاهراً داعــش در آن واقعه هم 

تلفات زیادی داده بود؟
بله، تلفات بســیار سنگینی را آن شب 
از داعشــی ها گرفته  بودند. در واقع اساس 
داعش در آن جا ضربه بسیار مهلک و غیرقابل 
جبرانــی می خورد؛ لذا روز بعد تا اذان ظهر، 
سردار سلیمانی سازمان دهی مجدد نیروهای 
حشدالشعبی در شهر بلد را انجام می دهد و 
نیروها سازمان دهی می شوند، اطراف فرودگاه 
و مناطــق »عزیز بلد« و مناطــق آلوده را 
پاکســازی می کنند و رینگ نظامی شــان 

را باز می کنند. نیروهای ســردار ســلیمانی بعد از اذان ظهر به 
ســمت ســامراء حرکت می کنند. روز بعد، پس از اذان ظهر با 
ستون به سمت شهر سامرا حرکت می کنند و با درگیری هایی 
که در منطقه بوده، خودشــان را به حرم امامین عســکریین 
علیهم السالم می رسانند. حضور سردار سلیمانی بارقه امیدی بود 
در دل نیروهای مدافع حرم، نیروهای نظامی، نیروهای پلیس، 
خادمیــن حرم، زوار داخل حرم و نیروهای کار که در محاصره 
بودند. آنها یک جان تازه گرفتند و واقعاً یک انرژی مضاعف دست 
داد. همین که نام سردار سلیمانی وارد حرم امامین عسکریین 
علیهم السالم شد، خبر بالفاصله به داعشی های اطراف حرم هم 
رســید و دیدیم در پیام ها و صفحات مجازی، سردار سلیمانی 
را تهدید می کنند که اگر ایشــان حرم را ترک نکند، ما حرم را 

گلوله باران و با خاک یکسان می کنیم!
* سردار سلیمانی در آن عملیات دقیقاً چه زمانی وارد 

حرم امامین عسکریین علیهم السالم شدند؟
در آستانه اذان مغرب بود. من متوجه حضور ایشان نشدم. 
گفتند که نیروهای سپاه بدر، نیروهای حشدالشعبی، گروه های 
مختلف، نیروهای صدر، نیروهای کتائب و سایر نیروهای مردمی 
هم ایشان را همراهی می کردند. در آستانه اذان مغرب بود و به 
یکی از همکاران گفتم که اگر چفیه داریم، وقت نماز، به دوستان 
حشدالشعبی و نیروهای سپاه بدر بدهیم. در حال توزیع چفیه ها 
بودم، دانه دانه این چفیه ها را در صف اول نماز روی شــانه این 
عزیزان می گذاشتم، رسیدم به ابومهدی المهندس، ایشان را از 
قبل می شناختم و در فرودگاه ایشان را می دیدم، پیشانی ایشان 
را بوسیدم و به ایشان خیر مقدم گفتم، ولی هنوز نمی دانستم 

سردار سلیمانی هم در این جمع حضور دارند. به نفرات بعدی 
که رسیدم، چفیه را گذاشتم، دیدم سردار سلیمانی هم هست! 
به جهات امنیتی رعایت کردم و چیزی اعالم نکردم. پیشــانی 
ایشــان را بوسیدم و گفتم: »سردار خیلی خیلی خوش آمدی 
بــه بیت آقا امام زمان)عج(. دل ما را شــاد کردی، دل آقا امام 
زمان)عج( را شــاد کردی.« به همین ترتیب چفیه ها را به همه 
رزمنده های ســپاه بدر و حشدالشعبی هدیه کردم. بعد از اقامه 
نماز، گزارش هایی از وضعیت موجود در این جا را محضر ایشان 
تقدیم کردم. برای بنده توفیق بود که همه امکانات موجود مثل 
تلفن ها، اینترنت ها، تلفن های عراقی و سایر امکانات رایانه ای، 
تمامی اتاق ها و مقرها را در اختیار ایشان بگذارم. نیروهایی اعم 
از نیروهایی که از لبنان، ســوریه و غزه آمده بودند، عزیزانی از 
بچه های حشدالشــعبی، فرماندهانی از قوای نظامی در معیت 
ایشان بودند. ما همه امکانات مان را در اختیارشان قرار دادیم و 
ایشان سازمان دهی کرد تا این فعالیت ها بتواند در آن جا شکل 
بگیرد. از آن جا دیگر ســردار سلیمانی در گوشه ای از صحن در 
همان فضای آزاد مســتقر شد که یک قوت قلب و یک انرژی 

بود برای همه بچه های مدافع حرم.
* در آن عملیات حاج قاسم چند روز در حرم امامین 

عسکریین علیهم السالم ماندند؟
سردار سلیمانی صحن مطهر امامین عسکریین علیهم السالم 
را مقر فرماندهی برای آزادســازی ســامراء قرار داد و از آنجا با 
نیروهای بیرونی در تماس بودیم. ایشان در طول آن مدت قریب 
به ده روز در حرم امامین عسکریین حضور شبانه روزی داشتند، 
بعضی روزها و شب ها مجدد برای هماهنگی از راه زمینی به بغداد 
ســفر می کردند. واقعاً می خواهم بگویم نحوه آمد و شد سردار 
ســلیمانی را هر وقت در حرم امامین عسکریین)ع( می دیدم، 
حضورشان یک عنایت، کرامت و معجزه بود. یعنی هرگز ندیدم 
ایشان با ماشــین ضدگلوله یا با ماشــین زرهی بیاید. ایشان 
سوار همین مینی بوس های 15-14 نفره و ون همراه نیروهای 
حشدالشعبی به حرم می آمد، هماهنگی می کرد، زیارت می کرد 
و در جلوی چشم همه سوار همین مینی بوس ها می شد و سمت 
منطقه درگیری و تکریت و امثالهم می رفتند. این ها را می دیدم 
خیلی احساس خطر می کردم؛ مثاًل همین عکسی که با سردار 
سلیمانی می گرفتند، آنی از طریق فیس بوک پخش می شد، آنی 

به مرکزیت این کنترل ها منعکس می شد. 
* مدیریت سردار سلیمانی در کنار شهید ابومهدی 

المهندس چگونه بود؟
سردار سلیمانی با تیزبینی همه مسائل را به خوبی مدیریت 
و همه نیروها را هدایت می کردند. مقرهای شان، مکان های شان، 
دلیل اســتقرار برخی نیروها، اهمیت سازمان دهی نیروها و... را 
مدیریت و نیروها را آماده می کردند. روزبه روز فعالیت این نیرو 
و اضافه شــدن رینگ حفاظتی حرم بیشــتر شد. این از جمله 
نتایج حضور ســردار سلیمانی برای حرم امامین عسکریین)ع( 
بــود. در بحبوحه درگیری های داعش در اطراف منطقه موصل 
و تکریت، حاشیه نشین های دجله به حرم امامین عسکریین)ع( 
پناه می آوردند و به سردار سلیمانی می گفتند: ما تصور نمی کردیم 

کــه عناصر تکفیری که با علَم اهل ســنت ایــن قیام را ایجاد 
کردند، این طور علیه ما باشــند، نوامیس ما را به اسارت ببرند، 
فرزنــدان ما را مثله کنند و زندگی و همه چیز ما را نابود کنند. 
امروز با همه وجودمان احساس می کنیم که شیعیان، مدافعان 
واقعی ما هستند و ما نجات یافته شما هستیم. سردار سلیمانی 
و ابومهــدی المهندس در خط مقدم همه مبارزات ســامراء و 

صالح الدین بودند.
* خاطره ای هم از شهید ابومهدی المهندس دارید، 

بیان بفرمایید؟
خاطره که فراوان اســت، در همان زمان حدود چهل نفر از 
نیروهای ما در همین منطقه »السحاقی« نزدیک سامرا و شمال 
شــهر بلد در کمین داعش گرفتار شــده بودند و این را به من 
اطالع دادند. در آن لحظه حاج قاســم و ابومهدی المهندس و 
چندی از فرماندهان در حرم آقا سید محمد)ع( عموی گرانقدر 
امام زمان عج در شــهر بلد به نماز ایســتاده بودند، من دست 
پاچه وارد حرم شــده که این مطلب را به حاج قاسم بگویم که 
ناگهان دیدم چند ثانیه دیر رسیدم و سردار سلیمانی قامت نماز 
را بستند اما چشمم افتاد به ابومهدی که در حال بستن قامت 
نماز بود و دست هایش هنوز باال بود و هنوز قامت نبسته بود، که 
ناگهان مچ او را گرفتم و گفتم آقا قامت نبند و بیا ببین بچه ها 
در السحاقی در نزدیکی اینجا در کمین داعش گرفتار شده اند 
و در محاصره کامل هســتند! ابومهدی نماز را رها کرد و گفت 
چند نفر هستند؟ عرض کردم حدود چهل نفر هستند و چهار 
نفر آنها را شــهید کرده اند و تک تیراندازهای داعش هم کاماًل 
بر آنها مســلط هستند، گفتم: »ابومهدی! باور کن تا نماز شما 
تمام شود هر چهل نفر شهید شده اند!« در این هنگام ابومهدی 
المهنــدس، تعدادی از بچه ها که وضو گرفته و در حال دویدن 
برای رسیدن به نماز جماعت بودند را فراخواند و به کمک آمدند 
و با ترفندهای خاصی توانستیم مابقی عزیزان را از محاصره داعش 
نجات بدهیم و بعد از پایان نماز، حاج قاسم و دیگر بچه ها هم به 
ما پیوستند و باعث شکست سنگین داعش در آن محور شدیم.
* با توجه به چنین مشــاهداتی از صحنه خطر در 
ســامراء، نحوة شهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 

المهندس را چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقع باید گفت ایشــان بسیار ناجوانمردانه، وحشیانه و 
دزدانه به شهادت رسیدند تا ماهیت کریه استکباری و تروریست 
دولتی آمریکا را به جهانیان اثبات کند. شخصیتی بنا به دعوت 
دولت عراق به صورت رســمی با پاسپورت از فرودگاه بیروت به 
فرودگاه بغداد می آید، این نحوه شهادت و تصور چنین چیزی 
برای احدی قابل قبول نیســت. در عــرف بین المللی هم جزء 
معاهدات است که در فرودگاه های بین المللی مصونیت دارند و 
تعرض در آن مناطق، ممنوع است. تصور این نمی شد که ایشان 
را بتوانند با حمله پهپادی در محدوده و محوطه فرودگاه بغداد، 
آن طور ناجوانمردانه به شــهادت برسانند. به هر حال شهادت 
ایشان برکاتی هم داشت که شاید سال ها طول بکشد تا نسل های 
آینده بفهمند سردار سلیمانی یا ابومهدی المهندس کی بودند 
و چــه کارها کردند و االن که مثاًل زائران عراقی و ایرانی و غیر 
ایرانی به راحتی به زیارت اعتاب مقدسه عراق خصوصاً سامراء 
می آیند باید بدانند که برای این امنیت چه فداکاری هایی صورت 

گرفته و چه عزیزانی از جان خود گذشتند.
* حاج آقا اسماعیلی از اینکه وقت خود را در اختیار 

ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
من هم از شما و روزنامه کیهان کمال تشکر را دارم.


