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صفحه 7
چهار شنبه 2۴ شهریور ۱۴۰۰ 
۸ صفر ۱۴۴۳ - شماره 22۸۴2

پرچمداران حسین)ع(

لطفــا خودتان را برای خواننــدگان ما معرفی کنید و 
بفرمایید اصالتا اهل کدام شهر هستید؟

بنده سرهنگ بازنشسته فرزاد فرجام خواه، خلبان هلی کوپتر 
جنگنده کبرا هستم. بعد از ورود به ارتش و آغاز ماموریت ها، بنابر 
نیاز و تقاضا، در پایگاه های مختلف خدمت کردم؛ ۷ سال در کرمان 
و ۴ سال در شهر مســجد سلیمان بودم. قبل از شروع جنگ، به 
تکمیل دوره تست کبرا تنها توانستم دو سال در کردستان حضور 
داشته باشم؛ اما این حضور کمرنگ را در دوران دفاع مقدس جبران 

کردم. مابقی دوران خدمت را هم در مناطق دیگر کشور بودم.
۴۶ســال سابقه پرواز دارم. به مدت سی سال خلبان جنگنده 
هوانیروز بودم و ۱۶ سال در بخش های شخصی و سیویل خدمت 
کرده ام. همچنین دارای ۶ هزار ســاعت پرواز بدون سانحه هستم 
و امروز بعد از ۴۶ ســال سابقه، با اتمام سن پروازی ، پرواز را کنار 

گذاشتم. 
زمان انقالب چند سالتان بود و چه فعالیت هایی داشتید؟

۱۸ ســال داشــتم که دیپلم ریاضی گرفتم و به دلیل عالقه 
شدیدم به پرواز و خلبانی که از کودکی در ذهنم بود، به سمت آن 
رفتم. متوجه شدم دانشکده خلبانی ارتش اطالعیه داده که خلبان 
می پذیرد؛ لذا ثبت نام کردم و در معاینات فیزیکالی که حدود سه 
ماه طول کشید، قبول شدم. با اینکه ریزش زیادی بین داوطلبان 
خلبانی بود و از بین دوسه هزار نفر فقط ۵۰۰ نفر پذیرفته شدند. 
وارد دوره آموزش نظامی شدم و با ۱۹ سال سن پرواز را آغاز کردم. 
بعد از دوره آموزشی، خلبان جنگنده کبرا شدم. 2۴ سالم بود که 
انقالب پیروز شد و چیزی از انقالب نگذشته بود که ماموریت های 
جنگی ما شــروع شد. من کم تجربه و کم سن و سال بودم؛ ولی 
جنگ این چیزها را نمی شناخت. باید می رفتیم و دفاع می کردیم. 
سال ۵۸ بود و یادم است سروان همراه آن زمان گفت یک جیپ 
و وسایل ماموریت را بردار، باید برای دفع فتنه ها و درگیری ها، به 
کردستان اعزام شوی. امام دستور دادند نیروها با تمام توان راهی 
کردســتان شوند. کردستان برای ما یک نام بزرگ شده بود. اخبار 
مرگ و میر هر روز می رســید، اینکه فالن تعداد کشــته شدند یا 
سرشــان را بریدند. اینها ته دل ما جوان ها را خالی می کرد. در هر 
صورت وارد کردســتان شدیم و در اولین ماموریتی که من انجام 
دادم گفتند سریع تیک آف کن و برو به طرف بانه و سردشت. اسم 
بانه، سردشت، مریوان، سقز و سنندج برای من خیلی بزرگ بود. 
با اســترس حرکت کردم. تیراندازی می شد و نمی دانستیم از کجا 
می زنند. ضدهوایی دشــمن بین درختان بود و ما باالجبار ارتفاع 
می گرفتیم. در دومین و سومین ماموریت ، پروازهای جنگی برایمان 
عادی تر شــد و به موشک ها عادت کردیم. طوری که در پروازهای 
بعدی ارتفاع را بیشتر نمی کردیم، بین دره ها می پیچیدیم و هرجا 
که تیراندازی می شــد، مورد هدف قرار می دادیم. این ماموریت ها 

بیش از یک سال، تا سی و یک شهریور ۵۹ ادامه داشت. 
تصمیمتان از روی اجبار بود یا عالقه؟

صادقانه بگویم من و یک تعدادی از ارتشــی ها، تک تاز جنگ 
شده بودیم. عاشقانه و بدون حق ماموریت، منتظر ماموریت ها بودیم. 

مسئولیت شما در آغاز جنگ چه بود؟
مــن خلبان جنگنده کبرا بودم. با آغاز حمله ارتش بعث عراق، 
۴۰فروند از گروه های مختلف اصفهان یک جا برخاستیم و در پایگاه ها 
تقسیم شدیم. یک عده به اهواز، یک گروه به دزفول، یک عده هم 
به طرف ماهشــهر و آبادان رفتند و آنجا مستقر شدند. اوایل جنگ 
مدیریت به درســتی شکل نگرفته بود و لشکر ۹2 زرهی خوزستان 
علیرغم همه مشکالتی که وجود داشت، با تمام توان ایستاده بود. 

 اولین پرواز جنگی من در جنگ تحمیلی به طرف دب حردان 
و کنار کارخانه نورد اهواز بود. دشمن تا ۱۵ کیلومتری اهواز آمده 
بود. وقتی پرواز کردم، دیدم  تانک ها بدون درگیری و با سرعت در 
حال پیشروی هستند؛ بدون اینکه کسی جلوی آنها را بگیرد. اولین 

موشک حقیقی خودم را آنجا زدم و مالفاکشن شد.
»مالفاکشن« چیست؟

 مالفاکشــن به این ترتیب انجام می شود؛ موشک تاو هدایت 

»َمشــغره« شهرکی اســت در بقاع غربی لبنان. تاریخ سکونت 
اولین انسان ها در آن به روزگار کهن می رسد. می گویند »نون«، پدر 
یوشــع نبی )ع( که خود یکی از پیغمبران الهی )ع( بود، در همین 
ناحیه مدفون اســت. آثار فینیقی ها و رومی ها در آن قابل مالحظه 
اســت. غیر از این تعداد زیادی مدرسه، مسجد، کلیسا، انجمن های 
خیریه، سازمان های امدادی و همین طور دریاچه معروف »قرعون« 
در محدوده آن قرار گرفته اند. با این حال مشغره، به یک چیز دیگر 
هم معروف است: تعداد زیادی از فرماندهان شهید تاریخ مقاومت از 
این شــهرک پا به عرصه وجود گذاشته اند. »ابراهیم الحاج« یکی از 
آنها بود. نســبش به منطقه »قِلیا«، همجوار مشغره، می رسید اما در 

مشغره متولد و ساکن شده بود.
 * * *

پسر »حاج محمود« هنوز عمرش از یک نوجوان بیشتر نبود که 
به صفوف مقاومت اسالمی پیوست. مبارزه با  اشغالگران صهیونیست 
تا حدی برایش مهم بود که خیلی از ســرگرمی های هم سن وساالن 
خودش را بخاطر همین رها کرد. با این حال، هیچ وقت از مطالعه و 
تحقیق، مخصوصا در فضای علوم انسانی، غافل نشد. با وجود مشغله 
در جبهه و خیلی چیزهای دیگر، موفق شد لیسانس تاریخ و سپس 

فوق لیسانس علوم تربیتی بگیرد.
* * *

با وجود سن کم، به مهارتی در مقاومت اسالمی رسید که لقب 
جهادیش »ســلمان« برای همرزمانش با پیروزی در عملیات ها هم 
معنی شــد. در حالی که ۱۶ یا ۱۷ ســال بیشتر نداشت، توانست به 
جایگاه فرماندهی تیم های عملیاتی در مقاومت اسالمی دست پیدا 
کند. او لیاقت خود را چندین عملیات تاریخ قدیم مقاومت اسالمی، 
ماننــد نبرد معــروف با نیروهای چترباز ارتش اســرائیل در منطقه 

»َمیدون« در ماه می  سال ۱۹۸۸ )اردیبهشت ۱3۶۷(، ثابت کرد.
از آن روز به بعد، توانایی های خود را تا حدی بروز داد که توانست 
نقش مهمی در پیروزی مقاومت اسالمی لبنان در دو جنگ هفت روزه 
)تصفیه حساب( و ۱۶ روزه )خوشه های خشم( در سال های ۱۹۹3 و 

۱۹۹۶ )۱3۷2( و )۱3۷۵( ایفا کند.
* * *

از اوایل دهه ۹۰ میالدی )۷۰ شمســی( فرماندهی ارشد جبهه 
عملیاتی مقاومت اســالمی در اطراف منطقه »جزین« در عمق نوار 
 اشغالی به او واگذار شد. در همین جایگاه ده ها عملیات موفقیت آمیز 
علیه ارتش رژیم صهیونیستی و مزدوران لبنانی اش )تحت فرمان ژنرال 
مزدور آنتوان لحد( انجام داد. او این جایگاه مهم را تا عقب نشــینی 
دشــمن صهیونیســت از خاک لبنان در می 2۰۰۰ )خرداد ۱3۷۹( 

حفظ کرد.
* * *

مادرش چیــزی از جزئیــات فعالیت او در مقاومت اســالمی 
نمی دانســت. روزی از روزها در ۱۹۹3 )۱3۷2(، شــنید که یکی از 
فرماندهان ارشد مزدوران اسرائیل )ملقب به لحدی ها( در شهرستان 
 اشغالی »جزین« به درک واصل شده است. همان روز ظهر »ابراهیم« 
به دیدن پدر و مادرش آمد و احوال خانواده را پرسید. مدت کوتاهی 
از حضورش در خانه نگذشــته بود که سر و کله تعدادی جوان پیدا 
شــد. مادر گمان کــرد که آنها رزمندگان مقاومت اســالمی بودند. 
حدســش درســت بود. مردان جوان آمدند و ضمن تبریک به درک 
واصل شــدن فرمانده لحدی، »حاج سلمان« را در آغوش کشیدند و 
دستانش را علی رغم مخالفت او بوسیدند. »ام ابراهیم« همان جا یقین 
کرد که پسرش فرمانده این عملیات بود و برای اولین بار فهمید که 
او با وجود ســن کمش )در آن زمان 23 ســال(، یکی از فرماندهان 

مقاومت اسالمی است.
* * *

چند هفته بیشتر از شکست ارتش اسرائیل در جنگ ۱۶ روزه با 
حزب اهلل لبنان، طوالنی ترین جنگ اسرائیل بعد از تأسیس منحوسش 
تا آن روز، نمی گذشت که مقاومت اسالمی حمالت به پایگاه های نوار 
 اشــغالی را از ســر بگیرد. دو ماه بعد، نوبت به حمله به پایگاه ارتش 
رژیم صهیونیســتی در حومه روستای »احمدیه« از توابع شهرستان 

»حاصبیا« در جنوب لبنان رسید.

گفت وگویی خواندنی با سرهنگ خلبان کاپیتان فرزاد فرجام خواه

 آتش به جان دشمن!

وقتی قدم در این راه می گذارند می دانند که راه ســختی در پیش دارند؛ اما عشق و عالقه به پرواز 
آنها را به این راه می کشــاند و لذت خدمت آنها را در این مســیر پابرجا می کند. صالبت و شجاعت در 
وجودشان ریشه می دواند و ایمان به قدرت الیزال الهی هر روز بیشتر از قبل در جانشان رسوخ می کند. 
در سخت ترین شرایط، بین زمین و آسمان و از بین صدها گلوله و خمپاره عبور می کنند و به دل دشمن 

متجاوز می زند تا او را از پای درآورد. 
سرهنگ فرزاد فرجام خواه، خلبان جنگنده کبرا، یکی از این بزرگ مردان است. یکی از تک تازان 
هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی که با آغاز قائله کردستان و با وجود سن و سال و تجربه اندک، پا در 
میدانی بس بزرگ نهاد و با شجاعت و غیرتی روزافزون برای سرنگون کردن دشمن دون از هیچ تالشی 
فروگذار نکرد. او در ادامه با شروع جنگ تحمیلی در عمده عملیات های دفاع مقدس حضوری چشمگیر 
داشت و توانست صحنه های غرورآفرینی را رقم بزند. او اکنون یکی از خلبانان پرافتخار هوانیروز ارتش 
میهن اسالمی است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی کیهان با این خلبان قهرمان دفاع مقدس است...
سید محمد مشکوهًْالممالک

شــونده است. وقتی ما در اسکوپ دوربین هدف را گرفتیم و فایر 
کردیم، موشــک گیج می رود بیرون؛ لذا ما آن را با دسته کنترل 
می کنیم. این موشــک ها سه هزار و هفتصد متر سیم داشتند که 
هدایت می شــدند. اولین موشکی که بیرون رفت از هدایت خارج 
شد. چون خیلی به زمین نزدیک بودیم و نتوانستیم آن را بگیریم. 
با دومین موشــک اولین تانک را منهــدم کردیم. تانک های بعدی 
سرعتشان را کم کردند و فهمیدند خبری هست. شب تا صبح راه 
آمده بودند و به نزدیکی اهواز رســیده بودند. دشت عباس دزفول 
و شــاوریه و خیلی جاها را تصرف کــرده بودند. نیروی زمینی ما 
هنوز استحکام نداشت. دو سه روز طول کشید تا تانک هایی که از 
مشــهد سفارش داده بودند، با قطار به اهواز برسد و این چند روز 
فقط نیــروی هوایی و هوانیروز جنگیدند. به جرات بگویم که اگر 
اینها نبودند، دشــمن اهواز و دزفول را تصرف می کردند. تیم های 
پروازی درست می کردیم و تانک ها را زمین گیر کردیم. دشمن هم 

نمی دانست که ما شب ها نمی توانیم پرواز کنیم؛ لذا آنها هم شب ها 
متوقف می شدند. سه تیم پروازی در جبهه های مختلف داشتیم؛ دو 
فروند کبرا و یک فروند 2۱۴. زمانی که تیراندازی من تمام می شد 
و برای موشک گیری و سوخت گیری برمی گشتم، تیم بعدی به من 
می رسید. یعنی بین کار وقفه نمی افتاد. یکی دو هفته بعد انسجام 
نیروها شکل گرفت. حدود ۶ ماه طول کشید تا جنگ را مدیریت 
کنیم. دیگر همه چیز عادی و دشمن کامال زمینگیر شد. حاال نوبت 

پس گرفتن مناطق تصرف شده بود. 
در چه عملیات هایی شرکت داشتید؟ 

من غیر از عملیات رمضان که در بیمارســتان بستری و تحت 
عمل جراحی بودم در تمــام عملیات های جنگ تحمیلی حضور 
داشتم. گاهی به عنوان تیم اصلی و گاهی پشتیبانی. اولین عملیات 
مهم ما، که واقعا هم موفق بود، عملیات حصر آبادان بود، که هفتم 
مهرماه ســال ۶۰ به پشتیبانی لشکر ۷۷ مشهد انجام شد. دشمن 
جاده آبادان- ماهشــهر را گرفته و ارتباط با آبادان وخرمشــهر را 
قطع کرده بود. سرهنگ جوادی به عنوان فرمانده، بسیار مبتکرانه 

عملیات شبانه را آغاز کرد. ما صبح روز بعد شروع به تیک آف برای 
زدن تانک هــا کردیم.  تانک هایی که مــا هدف می گرفتیم، نیروی 
زمینی شب قبل زمینگیر کرده بود. پس از آن، پیروزی های بعدی 

هم شروع شد.
نقش همسرتان در موفقیت های شما چه میزان بود؟

 بعد از جنگ به ما کارت ایثارگری دادند. یعنی کسی که یک 
بار هم جبهه رفته، ایثار کرده است. اما امروز من قاطعانه می گویم 
که ایثارگر واقعی، همسران ما بودند. من زمان جنگ چهار فرزند 
داشــتم. در یــک برهه، فرزند دومم یک دختــر چهار روزه بود و 
همسرم را تازه از بیمارستان آورده بودم. منزل ما کرمان بود. مادر 
همســرم را از اصفهان آوردم که مراقب همسرم باشد و گفتم من 
باید برای ماموریت به ماهشهر بروم. ۴۵ روز بعد برگشتم. همسران 
تمام رزمندگان پشت آنها بودند. اگر ما موفق شدیم، یک زن موفق 
پشت ما بود. جبهه اصلی را آنها اداره می کردند؛ چرا که ما را حمایت 
می کردند تا بتوانیم در جبهه با دشمن بجنگیم. دوست دارم کارت 
ایثارم را به همســرم تقدیم کنم؛ چون ایشان ایثارگرتر از من بود.

من همیشه قدردان ایشان هستم. اگر همسرم این قدرت را نداشت 
و نمی توانست این پشتیبانی را از من داشته باشد، من هرگز به این 

مقاومت دست نمی یافتم.
به نظر شــما چه عاملی باعث رشــادت های خلبانان 

هوانیروز در ایام جنگ بود؟
خداوند تمام انسان ها را به گونه ای آفریده که وقتی قرار است 
یک اتفاق بیفتد و در یک مســیر خطرناک قرار بگیرند، مقداری 
استرس و دلهره دارند. ما هم مستثنا نبودیم؛ ولی زمانی که تیک آف 
می کردیم، تمام این مسائل از بین می رفت. یعنی هرآنچه که موجب 
ترس می شد، از بین می رفت و انرژی جایش را می گرفت. می گویند 
درون واقعه بودن، به از دور بودن از بال. شاید قبل از پرواز این فکرها 
را می کردیم که اگر رادار ما را بگیرد چه می شود یا ممکن است قبل 
از اینکــه من هدف را بزنم آنها من را بزنند. همه اینها در ذهن ما 
بود؛ اما زمانی که بلند می شدیم، همه نابود می شد. ضمن اینکه با 
افزایش تعداد پروازها و کسب تجربه، دیگر پیشاپیش بحران سازی 
نمی کردیم که توانایی مان را از ما نگیرد. چون ترس توانایی انسان 
را می گیرد. ما با صددرصد توانایی به طرف جبهه می رفتیم. وقتی 
گلوله به سمتمان می آمد، جاخالی می دادیم. دورشان می زدیم و 
آنها را می زدیم؛ البته که آنها هم ما را می زدند. ما هم خیلی شهید 

دادیم. اما نمی دانم خداوند چه چیزی در قلب های ما گذاشت که 
ترس بر ما غلبه نمی کرد. 

خلبانان باید شجاعت خاصی داشــته باشند. از این 
صحنه ها در جبهه دیدید؟

بله. قطعا شــجاعت الزمه خلبانی اســت. چــون جان عزیز 
اســت و برای حفظش شــجاعت می خواهد. زمانی که ما در اهواز 
بودیم، هلی کوپترهای ما حدود 3۰ فروند بود که پشت فنس های 
سیم خاردار مستقر بود. یک در کوچک در انتهای باند بود و باید ما 
را از این در، با ماشین به هلی کوپترها می رساندند. طول آن بیش 
از دو متر بود. دشمن پایگاه اهواز را بمباران کرد. می رفت و می آمد. 
پناهگاهی نداشتیم و گفتیم اگر اینجا بمانیم همگی کشته می شویم. 
حدود 3۰ خلبان فنی بودیم. تصمیم گرفتیم پرواز کنیم. اما من باید 
۱۰ دقیقه می دویدم تا به آن در برسم و هلی کوپترم را پیدا کنم. 
من جوان بــودم؛ ولی دونده نبودم. اما آنجا، وقتی دیدم که جانم 
در خطر اســت و یک نیروی ایرانی کم می شود، به طرف فنس ها 
رفتم و از روی فنس دو متری پریدم که هنوز هم نمی دانم چطور 
این کار را انجام دادم. چه کســی این قدرت را به من داد و من را 
بلند کرد و گذاشت آن طرف. همه بچه ها به همین صورت از روی 
فنس ها پریدند. آنجا حضور خداوند را حس کردم. همه ما حضور 

خدا را حس کردیم. خدا ما را به باال پرت کرد. 
گاهی انسان از حادثه ای نجات پیدا می کند و خداوند 
عمر دوباره به او می دهد. آیا برای شــما هم چنین اتفاقی 

افتاده است؟
بله چندین بار. یک بار واقعا خداوند یقه من را گرفت و از دل 
حادثه بیرون آورد. ســال ۶۵ در مســجد سلیمان، عملیات نصر۵ 
بود. در آشــیانه و در اتاق عملیات نشسته بودیم. اتاق عملیات را 
چهار قسمت کرده بودند. یک قسمت فرمانده پایگاه و رئیس ستاد 
بود. یک قســمت پرسنل فنی، یک قسمت افسران عملیات و یک 
قسمت هم بقیه ســربازان بودند. من به همراه شهید ملکی افسر 
گردان عملیات هجومی نفربر و افسر عملیات خود پایگاه، نشسته 
بودیم. ســاعت دو بعدازظهر بود و اوج گرمای مسجد سلیمان. آن 
روز من چند پرواز داشتم و خیلی خسته بودم. یکی از دوستان به 
نام آقای جعفرآبادی آمد که واقعا فرستاده خدا بود. او جزو خلبانان 
عادی بود. من جزو لیدر تیم پروازی بودم و مسئولیت عملیات را 
هم داشتم؛ بنابراین باید در دسترس فرمانده می بودم. ممکن بود 

هر لحظه آیفون بزند که، فرجام یک تیم آماده کن برای فالن جا و 
خودت هم لیدری. خلبان جعفرآبادی گفت فرزاد چشمانت خیلی 
قرمز شده، آن طرف آشیانه اتاقی هست که سی تا تخت دارد. برو 
اســتراحت بکن و برگرد. گفتم نه شــما برو، من باید اینجا بمانم. 
گفت خیلی خسته ای حتما باید بروی. گفتم حمیدجان من همینجا 
استراحت می کنم. هر چه کردم قبول نکرد. بحث باال گرفت. گفت 
به خدا می برمت. یقه من را گرفت و کشان کشان برد. گفت اصال 
بیا بیرون کارت دارم. در عرض پنج ثانیه که تنها ده متر از اتاقمان 
دور شــدیم، صدای انفجار مهیبی آمد. پرت شدم هوا و روی کف 
آشیانه افتادم. اما دیگر اثری از اتاق ما نبود. موشک به وسط اتاق 
برخورد کرده بود. تمام بچه ها درجا سوختند و شهید شدند. تنها 
من و آقای رشیدی افسر عملیات پایگاه زنده ماندیم که ایشان هم 
وقتی صدای هواپیما را شنید، رفت بیرون؛ ولی همان لحظه موشک 
اصابت کرد و نصف سر ایشان را برد. این آقای رشیدی را شبانه به 

اهواز و بعد به تهران انتقال دادند. یک سال در بیمارستان بستری 
بود و االن هم حالش خوب است. فرمانده وقت ما بودند. سالهاست 
که نام پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان، به نام شهید سرلشکر خلبان 

سید نصراهلل آسیایی مزین است. ایشان فرمانده وقت ما بودند.
آن روز تمام بچه ها به شهادت رسیدند و این چیزی نیست جز 
خواست خداوند که من زنده ماندم. خدا همیشه برای نجات انسان 
قاصدی می فرستد. ما نمی توانیم ببینیم که در پشت پرده  خواست 
خداوند چیست. حتی زمانی که دری را برای من می بندد و پشت 
آن برای من مرگبار اســت. خداوند فرشــته ای در قالب رفیق من 
فرستاد که من را بیرون بکشد. اگر اتفاقی برایم می افتاد، ۴ فرزندم 
یتیم می شدند. خودم در دوسالگی یتیم شدم و پدرومادرم را اصال 
ندیدم. پدرم کارگر ساده بود و تیرآهن به سرش خورد و فوت کرد 
و مادرم ۶ ماه بعد سل گرفت و از دنیا رفت. من نزد عمویم بزرگ 
شدم تا دیپلم گرفتم و بعد وارد دانشکده خلبانی شدم. ایشان خیلی 
زحمت مرا کشید. همیشه دعا می کنم که خدا از عمر من کم کند 
و به عمر ایشان اضافه کند. ایشان هم فرستاده خدا برای من بود.

از حادثه شهادت خلبانان پایگاه مسجد سلیمان برایمان 
بگویید.

 یکی از سخت ترین اتفاقاتی که به چشم دیدم همین صحنه 
بود. من و پســرعمویم جهانشاه دلیری فرد با هم به ارتش رفتیم. 
او اســتاد خلبان 2۱۴ اصفهان بود. دشمن پایگاه مسجد سلیمان 
را بمباران کرد. تمام سیســتم های مخابراتــی از بین رفته بود و 
نمی توانستیم با کسی تماس بگیریم. خلبانان زیادی شهید شدند. 
تا اینکه مردم بومی مسجد سلیمان برای کمک آمدند و با بولدوزر 
و بیل مکانیکی زخمی ها و جنازه ها را از زیر آوار بیرون کشــیدند. 
یک خط تلفن در باشگاه شرکت نفت بود، از آنجا به اصفهان خبر 
دادند که بمباران شده و خلبانان کشته شدند. منزل ما و جهانشاه 
روبروی هم بود. جهانشــاه به خانمش گفته بود که مواظب باش 
خانم فرزاد متوجه نشود که او شهید شده. خانمش می آمده کنار 
پنجــره و خانمم را می دیده و گریه می کرده؛ اما چیزی نمی گفته. 
هیچ کس نمی دانست چه کسی زنده است و چه کسی شهید شده. 
آن زمان آقای شــالچی فرمانده هوانیروز بود. تماس گرفت گفت 
االن ارشــد آنجا شما هستی. تمام بچه ها را با هلی کوپترها جمع 
کن و فردا ســپیده دم اصفهان باش. ما خلبانانی را که زنده مانده 
بودند، تیم بندی کردیم. گفتم صبح که بیدارتان کردند، همه سوار 
هلی کوپترها شوید؛ به طرف اصفهان حرکت می کنیم. خودم هم 
لیدر هســتم. چون دشمن تازه آشیانه اصلی ما را پیدا کرده، پس 
دوبــاره می آید و هلی کوپترها را می زند. روز بعد دیدم هوا مه آلود 
اســت و ابر غلیظی اجازه پرواز نمی دهد. دلهره داشتیم چه زمانی 
پرواز کنیم. االن دشــمن می آید. ساعت ۹ صبح شد. گفتم صبر 
کردن جایز نیست. من تیک آف می کنم. هروقت اطالع دادم، شما 
هم سریع تیک آف کنید. رفتم باال دیدم پشت سر مه غلیظ، آسمان 
آبی و صاف است. دستور پرواز دادم و ساعت ده و نیم در اصفهان 
فرود آمدیم. همه بچه های پروازی پایگاه اصفهان جمع شده بودند 
و در هلی کوپترها جســت وجو می کردند ببینند چه کسانی زنده 
مانده اند. اســم ها را می نوشــتند. من هم به منزل رفتم. دوست و 
آشنا به خانه مان می آمدند و روبوسی می کردند. همسرم می گفت 
چه اتفاقی افتاده. و تازه آن زمان بود که به او گفتند همسرت در 
بمباران بوده و خیلی ها شهید شدند. از این مسائل در جبهه زیاد 

دیدم. چه در مورد خودم و چه بقیه رزمنده ها.
پرواز در کدام یک از مرزهای کشور سخت تر بود؟

پرواز در همه مرزها سخت بود. یک پرواز در حالت عادی دقت 
زیادی می خواهد. خلبان باید شــش گوش، شــش چشم و شش 
دست داشته باشد تا مبادا با موانعی مثل کابل برخورد کند، بتواند 
در کوهســتان پرواز کند، راه را گم نکند. باید حواسش به سوخت 
هلی کوپتر باشد. همه اینها حافظه قوی الزم دارد. در همین حال 
شما باید موشک هم پرتاب و هجده ثانیه آن را هدایت کنی و در 
عین حال از همه طرف، گلوله باران هم می شــوی. البته سختی و 
ناامنی در جبهه های دشت خوزستان بیشتر از جاهای دیگر بود. در 
جبهه های غرب، کوه ها سربه فلک کشیده است و ما پشت کوه ها 
پناه می گرفتیم و به نوعی امنیت کامل بود؛ ولی دشت خوزستان 
اول به خاطر کابل های فشار قوی زیاد و دوم به خاطر پناه نداشتن، 

امنیت کمتری داشت.
چه سالی از هوانیروز بازنشست شدید؟

 من ســال ۸2 با 3۰ ســال خدمت بازنشســت شدم. بعد 
گواهینامه بازرگانی و بین المللی پرواز گرفتم و کاپیتان شدم. رفتم 
اروپا هم دوره دیدم؛ ســه ماه در کشور پرتغال بودم و ۱2 سال 
هم برای شرکت نفت با دافین پرواز کردم. در مجموع حدود ۱۶ 
سال بعد از بازنشستگی با درجه کاپیتانی پرواز کردم و باالترین 
مدرک دنیا که مدرک  ای تی پی ال اروپا اســت را دریافت کردم. 
چون آنها گفته بودند اگر می خواهند با رجیســتر ما پرواز کنند 
باید این مدرک را بگیرند. و واقعا سخت بود. من مدرک بین المللی 
گرفته بودم؛ اما این مدرک فرای آن بود و در تمام دنیا اورهد همه 
چیز است. ۱۸ ماه رفتم اروپا امتحان دادم و برگشتم تا توانستم 

این مدرک را بگیرم. 

سلمان لبنانی؛ سردار مهاجر

 فرمـانـــدهی که 
حاج قاسم و نصراهلل شیفته اش بودند

مهدیزاده
محمدجواد

ســحرگاه روز شنبه 2۹ ژوئن ۱۹۹۶ )۹ تیر ۱3۷۵( رزمندگان 
مقاومت اسالمی لبنان، تحت فرمان حاج »ابومحمد سلمان« حمله 
خود را آغاز کردند و پس از پیشروی به داخل پایگاه و گرفتن تلفات 
و انهدام بخشی از تأسیســات دشمن، هنگام عقب نشینی، به رسم 
همیشــگی، پرچم های مقاومت اســالمی را بر فراز سنگر دیده بانی 

پایگاه به اهتزاز درآورند.
* * *

تصمیم گرفته شد که پادگان دشمن  اشغالگر در منطقه »ریحان« 
هدف حمله قرار بگیرد. حاج ســلمان شخصا طراحی و هدایت این 
عملیات را انجام داد. طبق دســتور او، یک دســتگاه موبایل توسط 
نیروهای واحد مهندســی بمب گذاری شــد. این موبایل باید همراه 
تعدادی ســالح در قالب یک عملیات فریب، هنگام عقب نشــینی 
رزمندگان مقاومت اســالمی از پایگاه، در اطراف آن رها می شد. نظر 
حاج ســلمان این بود که صهیونیست ها این موبایل را به عنوان یک 
ابزار حاوی اطالعات حساس از مقاومت اسالمی، به نیروهای »واحد 
جنگ الکترونیک ارتش رژیم صهیونیستی« )موسوم به واحد ۸2۰۰( 

تحویل خواهند داد.
پس از اجــرای موفقیت آمیز عملیات، دقیقا همان طور که حاج 
سلمان پیش بینی کرده بود، صهیونیست ها وسائل مورد نظر، از جمله 
موبایل بمب گذاری شده، را با خود بردند. آنها بدون اینکه موبایل را از 
نظر امنیت بررسی کنند، آن را تحویل یکی از آزمایشگاه های سری 
واحد ۸2۰۰ دادند. درســت در همین زمان بود که هنگام بررســی 
موبایل توســط کارشناســان واحد الکترونیکی، موبایل بمب گذاری 
شده منفجر شد. با این حال دشمن صهیونیست، حاضر به اعتراف در 
 مورد جزئیات و کشته های خود در این عملیات اطالعاتی، که توسط 

حاج سلمان طراحی و هدایت شده بود، نشد.
* * *

 مــدت زیــادی از ارتقای ســرتیپ »اِرِز ِگرشــتاین«، افســر 
آرژانتینی-ســوری االصل صهیونیست به ریاست »یگان ارتباطات« 
ارتش اســرائیل در نوار  اشغالی جنوب لبنان نمی گذشت. او پیش از 
این فرماندهی تیپ نیرو مخصوص »جوالن« )گوالنی( را برعهده داشت 
و غیر از اینکه تمام فعالیت نظامی خود را در این تیپ گذرانده بود، 
بیشتر تجربه نظامی اش هم در خاک لبنان سپری شده بود. معروف 
بود که همیشــه در حین رفت و آمد مســلح است و شناخت بسیار 

دقیقی از لبنان دارد.
مقاومت اسالمی تصمیم گرفته بود در ادامه روند جنگ، در پاسخ 
به ترور فرماندهانش، فرماندهان ارشد دشمن را نیز هدف قرار دهد. 
سرانجام نوبت به ژنرال ارز گرشتاین، مهم ترین فرمانده ارتش  اشغالگر 
اسرائیل در مناطق  اشــغالی لبنان، رسید. فرماندهی ارشد مقاومت 
اســالمی لبنان این عملیات بسیار حساس و تا آن زمان بی نظیر را 

به حاج سلمان سپرد.
طبق طرح از پیش مقرر شده در فرماندهی ارتش اسرائیل، ژنرال 
گرشتاین قرار بود روز 2۸ فوریه ۱۹۹۹ در نقطه ای به نام »هرماس«، 
در حاشیه جاده »حاصبیا - مرجعیون« با تعدادی از فرماندهان مزدور 
لحــدی مالقات و تبادل نظر کنــد. در این مالقات، دو نظامی و یک 

خبرنگار اسرائیلی هم تیمسار صهیونیست را همراهی می کردند. 
حاج سلمان که بر اساس داده های رسیده از نیروهای اطالعات 
مقاومت اســالمی از این موضوع مطلع شــده بــود، نیروهای واحد 
مهندســی را برای کار گذاشتن یک مین کنار جاده ای، کمی دورتر 
از ســاختمان محل مالقات فرمانده اسرائیلی با مزدوران اعزام کرد. 
همزمان یکی از نیروهای ستاد تبلیغات جنگی مقاومت اسالمی )اعالم 

حربی( هم از صحنه عملیات فیلمبرداری کند.
حاج ســلمان و نیروهای تحت امرش از لحظــه ورود فرمانده 
صهیونیست به ساختمان محل مالقات تا خروج او را زیر نظر داشتند. 
ارز گرشتاین هنگام خروج با همراهانش، او مانند همیشه سعی کرد 
از یک خودروی غیرنظامی برای رفت و آمد استفاده کرد. در مواردی 
از بنزهای مشکی رنگ با شیشه دودی استفاده می کرد. آن روز هم 

از یک خودروی تیره رنگ با شیشه دودی استفاده کرد.
هنوز ارز گرشتاین و همراهانش سوار بر ماشین در حال حرکت 
به ســمت موقعیت قبلی خود بودند که ناگهان یک انفجار بر ســر 

راه ماشــین رخ داد. درون ماشــین آتش گرفت و خودرو با خروج از 
جاده اصلی، در یک گوشــه متوقف شد. ارز گرشتاین به همراه سه 

صهیونیست دیگر در دم به هالکت رسیدند.
شدت ضربه برای اسرائیلی ها غیرقابل تصور بود. عالی رتبه ترین 
مقامات صهیونیست در یک منطقه  اشغالی در یک عملیات پیچیده 
نظامی، که کامال با اطالعات دقیق از زمان و مکان و کیفیت اقدامات 
او بود، کشته شده بود. این سیلی سنگین »حاج سلمان« را اسرائیل 
هرگز فراموش نکرد. این اعتقاد در بین گروهی از محققین هست که 

این عملیات، باعث نزدیک تر شدن آزادی جنوب لبنان شد.
* * *

سید حســن نصراهلل وعده داد بود که اسرای مقاومت لبنانی را 
از زندان های اسرائیل آزاد می کند و مقاومت اسالمی هم با مشورت 
فرماندهان نیروی قدس سپاه مشغول طرح ریزی برای این اقدام بود. 
طراحی عملیات را »حاج عماد مغنیه« )ملقب به حاج رضوان( به عهده 
گرفت و آموزش ها و تمرینات الزم طی ماه های آخر ســال 2۰۰۵ و 
اوایل سال 2۰۰۶ در اردوگاه های آموزشی مقاومت اسالمی انجام شد.

طبق طرح عملیاتی قرار شد نیروی های پیشرو تحت فرماندهی 
»حاج خالد بَــّزی« )ملقب به حاج قاســم( و نیروهای عقبه تحت 
فرماندهی حاج ســلمان عمل کنند. پایگاهی که در آن برای اشراف 
عقبه عملیات مستقر شــد، جایی در اطراف شهرک مرزی »رامیا« 
بــود، کمی عقب تر از نقطه صفر مرزی با جاده منطقه »زرعیت« در 

شمال فلسطین  اشغالی.
زیر رگبار و آتش گلوله باران که صدای آن در تمام مناطق اطراف 
به گوش می رســید، تیم اول هجوم تحت فرماندهی »حمزه حیدر« 
)حاج ابومصطفی( موفق شد اسرا را از خودروی هامر بیرون بکشد و 
با کمک نیروهای دیگر، آنها سوار بر چند خودروی لندکروز را به طرف 
منطقه عقبه عملیات ببرد. تالش حاج سلمان و رفقایش نتیجه داده 

بود. حاال اسرائیل مجبور بود دوباره پرونده اسرا را باز کند.
صهیونیست ها از این وضع راضی نبودند. به خاطر همین تصمیم 

گرفتند نقش خودشــان در تشکیل به اصطالح »خاورمیانه جدید« 
را زودتر شروع کنند. بعد از گذشت چند ساعت و کشته شدن چند 
نظامی صهیونیســت دیگر و انهدام یک  تانک مــرکاوا، که به قصد 
بازپس گیری دو اســیر وارد خاک لبنان شــده بود، ارتش اسرائیل 
حمالت گسترده هوایی را شروع کرد. جنگ 33 روزه لبنان شروع شد.

* * *
اسرائیلی ها مصمم بودند که هر طور شده یک بار دیگر نوار جنوب 
رود »لیطانی« را، این بار برای همیشه، از خاک لبنان جدا کنند. برای 
ایــن کار هم باید اول از مناطق بین مرز تا رودخانه باید پاکســازی 
می شــد. فرمانده محور جزین در روزگار  اشغال، حاال فرمانده محور 
»عیَتا الّشــعب« شده بود و مصمم بود جلوی واحدهای ویژه پیاده و 

زرهی دشمن را در این منطقه مهم مرزی بگیرد.
اولین کاری که برای گیج کردن واحدهای شــنود دشمن کرد، 
این بود که رزمندگان را در عیتا به چند گروه تقســیم کرد و به هر 
کدام از رزمندگان دســتور داد که پای خط تماس ســیمی، هر بار 
موقع گفت وگو سعی کند شکل صدایش را کمی عوض کند. نتیجه 
این شد که فرماندهان اطالعات ارتش اسرائیل خیال کردند به جای 
ده ها، با صدها رزمنده مقاومت اسالمی در این شهرک کوچک مرزی 

طرف هستند. 
فرماندهان تیپ گوالنی، که او فرمانده اسبقشان )ژنرال گرشتاین( 
را به گورستان فرستاده بود، خبر نداشتند که دشمن قدیمی درون 
شــهرک مستقر است و نبرد را هدایت می کند. حتی وقتی که سی 
نفر از نیروهایشــان یکدفعه در برابر خود او و تعدادی از نیروهایش 
درون یک گاراژ در عیتا قرار گرفتند. ابتدا با صدای بلند از کماندوهای 
اسرائیلی خواست خودشان را تسلیم کنند اما وقتی دید اصرار دشمن 
به درگیری اســت، خودش رگبار اول را روی دشمن خالی کرد و به 
دنبال او هم نیروهای مقاومت اســالمی و نیروهای اسرائیلی رو هم 
آتش گشودند. با اینکه خودش هم مجروح شد اما ضربه سنگینی به 
دشمن زد. مجبور کردن واحد نخبه نیروی زمینی ارتش اسرائیلی به 

عقب نشینی، آن هم با گذاشتن حداقل ۸ جنازه روی دستش، چیزی 
نبود که برای جامعه کوچک صهیونیست عادی باشد. 

* * *
بــا وجود فرماندهی در عیتا، به بقیه محورها هم ســر می زد و 
به رزمندگان مقاومت اســالمی کمک می کرد. وقتی در ادامه جنگ 
دوباره به عیتا الشعب برگشت، روی خط تماس سیمی با یک افسر 
اسرائیلی مواجه شد که به عربی سلیس، از رزمندگان مقاومت اسالمی 
می خواست »با کمال فروتنی« خودشان را تسلیم کنند و سالح شان 
را تحویل دهند تا ســالم بمانند. حاج سلمان روی خط آمد و چند 

جمله بیشتر به افسر صهیونیست نگفت:
»ما رو به مرگ تهدید می کنی؟! مرگ شیوه ما و شهادت کرامت 
ما از طرف خداست! ما اوالد محمد)ص( و علی)ع( هستیم و میدون 

جنگ رو رها نمی کنیم!«
* * *

در کوران جنگ و درگیری در مناطقی جنوبی، ســید حســن 
نصراهلل نامه ای برایش فرســتاد و به ایمانی که او داشت، تأکید کرد. 

در ادامه از او پرسیده بود:
»می توانی همچنان به نبرد در منطقه ادامه دهی؟!«

او هم چنین پاسخی داد:
»تا آخرین نفر نبرد خواهیم کرد. روحیه نیروها باالست!« در آخر 

هم خطاب به سید نوشت:
»سید ما! تو لشــکری از مردان رزمنده داری که ترس در آنان 
راه نــدارد! مــن به آنان و به تو می گویم که همه ما استشــهادی و 

شهادت طلبیم و تا آخرین نفر به جنگ ادامه خواهیم داد!«
* * *

دشمن خفت بارترین شکست خود تا آن روز را متحمل شده بود 
و بدون رســیدن به هیچ کدام از دستاوردها، مجبور به عقب نشینی 
شــده بود. با این حال حاج ســلمان دستور داد هیچ کدام از نیروها 
حق ترک موقعیــت خدمت خود را ندارند. تا مطمئن نشــده بود، 
نمی توانســت اجازه دهد نیروها منطقه را ترک کنند. یک کار دیگر 

هم روی زمین مانده بود. 
هنوز تعداد زیادی پیکر شهید و افراد مجروح رزمنده و غیرنظامی 
 در منطقــه مانده بــود که باید به مراکز درمانی منتقل می شــدند. 
حاج سلمان شخصا روند انتقال آنان را نظارت کرد و دستور داد که 
تمام آنان را تا قبل از بازگشت دوباره اهالی، از منطقه منتقل کنند.

حاال نوبت مالقات فرمانده و نیروهای پیروز رسیده بود. صبحانه 
روز بعد از پیروزی را در کنار نیروهایش به صرف »فول« و »مسبحه« 
)دو صبحانه پرطرفدار لبنانی( گذراند. بعد مثل همیشه با نیروهایش 

شوخی کرد و خندید. سپس به آنها گفت:
»این پیروزی تأثیر بزرگی تو آینده مقاومت داره اما یادتون باشه! 
هیچوقت این پیــروزی رو از خودتون ندونین چون لطف خدا بوده! 

از این تجربه باید استفاده کنیم تا این آخرین پیروزی ما نباشه!«
* * *

با وجود مشغله زیاد و کار با نیروهای مقاومت اسالمی، از همسر و 
سه فرزندش غافل نبود. عالقه ویژه ای به دخترش »فاطمه« داشت و او 
را »یکی یه دونه بابا« صدا می زد. هر وقت هم که به خانه برمی گشت، 
بعد از سالم و احوالپرسی با همه جویای فاطمه می شد و اگر هدایایی 

آورده بود، اول او را صدا می زد.
هــم خودش اهل مطالعه، تحقیق و تحصیل بود و هم همســر 
و فرزندانش را به این کار تشــویق می کرد. هر زمان که فرصتی در 
خانه پیدا می کرد به مطالعه کتاب های مذهبی، تاریخی و سیاســی 
می پرداخت. ســرگرمی دیگرش گوش دادن به ســرودهای قدیمی 
مقاومت اســالمی بود؛ چیزی که خاطرات روزگار قدیم و همرزمان 

شهیدش، خصوصا افرادی مانند حاج عماد، را برایش زنده می کرد.
* * *

اوضاع در سوریه به هم ریخت. اعتراضات به درگیری مسلحانه و 
بعد هم جنگ تبدیل شد. گروه های مسلح غیر از درخواست نابودی 
دولت، اعالم کرده بودند که بعد از ســوریه، نوبت لبنان و حزب اهلل 
است. تا اینجای کار حزب اهلل وارد صحنه نشد اما زمانی که افراطی های 
سلفی تهدید به انهدام اماکن و حرم های مقدس شیعیان، مخصوصا 

حضرت زینب)س( کردند دیگر تردید جایی نداشت. دبیرکل حزب اهلل 
لبنان دستور ورود نیروهای مقاومت اسالمی به زینبیه را صادر کرد. 
حاج ســلمان هم به همراه »سید ذوالفقار« و دیگر فرماندهان مهم 

مقاومت اسالمی راهی دمشق شدند.
* * *

حاج قاســم ســلیمانی به او عالقه و ارادت عجیبی داشت. این 
 عالقه نتیجه نزدیک به بیست سال دوستی و اطالع از تجارب نظامی 
»حاج سلمان« بود. به همین خاطر، فرماندهی چندین محور و عملیات 
مهم در سوریه را شخصا به او و نیروهایش در مقاومت اسالمی سپرد. 
او و همرزمانش هم با موفقیت از پس یک یک آنها برآمدند؛ شکست 
محاصره بین المللی فرودگاه حلب، عملیات آزادسازی کسب در استان 
الذقیه )شــمال سوریه( و چند عملیات مهم دیگر. او شخصا پس از 
تصمیم برای پاکســازی مناطق مرزی بین ســوریه و لبنان، »اتاق 

عملیات َقلَمون« را تأسیس کرد و فرماندهی آن را برعهده گرفت.
با این وجود، هنوز حاج سلمان مهم ترین مأموریت خود را دریافت 
نکرده بود تا اینکه از دل درگیری های ســوریه و چادرهای اعتراضی 
غرب عراق، موجود هولناکی به نام »دولت اسالمی عراق و شام« که 
به صورت مخفف »داعش« لقب گرفت، شــکل گرفت. چندین شهر 
مهم در غرب عراق و شــرق سوریه به تصرف داعشی ها درآمدند تا 
اینکه با سقوط مشکوک »موصل« و خیانت بعضی طرف های عراقی، 

داعش تبدیل به یک تهدید بسیار بزرگ شد.
* * *

تروریست های داعش به حومه شمالی بغداد و فاصله نه چندان 
زیاد از حرم امام کاظم)ع( و امام جواد)ع( رســیده بودند. حاج قاسم 
سراغ چند نفر از فرماندهان مقاومت اسالمی آمد تا با کمک نیروهای 
عراقی مقاومت و یگان تازه تأسیس »بسیج مردمی« )حشدالشعبی(، 
جلوی نیروهای داعش را در عراق بگیرند. مهم ترین کار یعنی نظارت 
بر امنیت بغداد و پاکسازی مناطق شمالی را هم به »سلمان لبنانی« 
ســپرد. کمی پایین تر از بغداد، »مدائن« پایتخت باســتانی فارس 
بود که »ســلمان فارسی« صحابی بزرگ پیامبر اسالم)ص( در آنجا 

مدفون شده است.
حاج ســلمان با هماهنگی فرماندهان »کتائــب )گردان های( 
سیدالشــهداء)ع(« بر روند مبارزه با نیروهای داعش در شمال بغداد 
نظارت داشــت. همان زمان هم با حاج قاسم در مورد روند عملیات 
پاکسازی مالقات و گفت وگو کرد. در ادامه مأموریت تصمیم گرفت 
با یکی از فرماندهان کتائب سیدالشهداء)س( مالقات و گفت وگو کند 

تا شرایط عملیات را بررسی کنند. 
کنار پل »شــیخ عامر« اطراف »حــی الجوادین«، جایی که به 
»ضابطیه« نیز معروف است، منتظر »ابو علی النظیف« بود. هنگامی 
که ابوعلی به همراه تعدادی از رزمندگان کتائب رســیدند و مشغول 
بررســی موقعیت منطقه شــدند، ناگهان موشکی از طرف نیروهای 
داعش شلیک شد. چند لحظه بعد، صدای انفجار در منطقه پیچید.

آن روز یکشنبه 2۷ جوالی 2۰۱۴ )۵ مرداد ۱3۹3( آخرین روز 
ماه رمضان بود. حاج ســلمان روزه دار پای آخرین برگ مأموریتش، 
دفاع از حرمین شریفین کاظمین )علیهماالسالم( و مردم مجاورشان 

را پس از ۴۴ سال عمر دنیایی با خونش امضا کرد.
* * *

شــهادت سلمان برای حاج قاسم بســیار سخت بود. نزدیک به 
2۰ســال دوستی از روزگار  اشــغال جنوب لبنان تا جنگ 33 روزه، 
نبردهای سوریه و بعد عراق. حاال که دوست و همرزم قدیمی به شهادت 
رسیده بود، تصمیم گرفت کاری برای او انجام دهد که کم نظیر بود.

رهبر انقالب اسالمی از سابقه جهاد و مبارزه حاج سلمان بی اطالع 
نبود. به خاطر همین وقتی حاج قاسم پیکر حاج سلمان را با هواپیما از 
بغداد به تهران آورد، خودش شخصا باالی سر پیکر »سلمان لبنانی« نماز 
خواند. چنین افتخاری کمتر نصیب یک فرمانده نظامی مقاومت اسالمی 
شــده بود. بعد هم تعدادی از لباس ها و وســایل حاج سلمان را برای 
تبرک و دیدن عموم در موزه نگه داشتند و پیکر را راهی لبنان کردند.

انتظار حاج قاسم هم زیاد طول نکشید. کمتر از ۶ سال بعد، در 
جایی نه چندان دورتر، کنار فرودگاه بین المللی بغداد، قاســم ایرانی 
و ابومهدی عراقی هم به برادر و همرزم شان سلمان لبنانی پیوستند.

 روایتی از شهید حاج ابراهیم الحاج )ابومحمد سلمان( )از فرماندهان ارشد و بنیانگذاران 
مقاومت اسالمی لبنان، مدافع حرمین شریفین کاظمین)ع( و حرم حضرت زینب)س((


