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سلگرد شهادت سپهبد 
سليمانى  قاسم  حاج 
مــرد ميــدان جهــاد و 

مبــارزه را بــه پيشــگاه 
حضــرت ولى عصــر(عـج)، 

رهبـر جمهـورى اسـالمى 
ايــران و ملــت شــريف 

ايــران تبريــك و تســليت 
عــرض مــى نماييــم.

سالگرد شهادت اسطوره قدرت 
و عزت ايران اسالمى 

سردار سرافراز سپاه اسالم سپهبد
 شهيد 

حاج قاسم سليمانى 
را به محضر مبارك حضرت 

بقيه ا... االعظم(عج)، فرماندهى 
كل قوا و ملت مسلمان تسليت 

عرض مى نماييم.

 سالگرد شهادت 
سردار سپاه اسالم سپهبد 

شهيد 
حاج قاسم سليمانى

 تبريك و تسليت باد

و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند 
مرده اند، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده مى شوند. 

سوره مباركه آل عمران(169)

ــه  ــهادت مظلومان ــالگرد ش  س
ــك  ــالم، مال ــيد اس ــردار رش س
ــپهبد  ــردار س ــان س ــتر زم اش

شهيد قاسم سليمانى 
ــج)،  ــام عصر(ع ــر ام ــه محض را ب
ملــت  انقــالب  فرزانــه  رهبــر 
ــى  ــالمى، تمام ــران اس ــريف اي ش
آزادگان جــان بركــف جهــان و 
ــرض  ــليت ع ــهدا تس ــواده ش خان

ييــم. مى نما

فرا رسيدن نخستين سالگرد شهادت 
مظلومانه سردار رشيد اسالم

 مالك اشتر زمان 
سردار سپهبد 

شهيد قاسم سليمانى 
ــج)،  ــام عصر(ع ــر ام ــه محض را ب
ملــت  انقــالب،  فرزانــه  رهبــر 
شــريف  مــردم  و  ايــران  شــريف 
دارالمؤمنيــن همــدان تســليت عــرض 

. ييــم مى نما

فرار رسيدن سالگرد 
شهادت پرافتخار سردار سپهبد 

حاج قاسم سليمانى
را بــه محضــر حضــرت 

ولــى عصــر(عج)، مقــام معظــم 
رهبــرى(مدظلــه العالــى)، ملــت 

شــريف ايــران و خانــواده معظــم 
و معــزز شــهيد بزرگــوار تبريــك 

و تســليت عـرض مـى نماييـم.

شهادت هنر مردان خداست

حامد جليلوند
مدير منطقه 2 شهردارى همدان

مجيد يوسفى نويد 
مدير منطقه 4 شهردارى همدان

دل ها ر   دل هاسـردا ر   سـردا
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سليمانـىسليمانـى
اسالم جهان  ابدى  قهرمان  اسالم  جهان  ابدى  قهرمان   

مــردم او را نمــاد صفت هاى نيكــى مى دانند كه 
به ســختى همه آنها در يك شــخصيت يافت مى شود، 
شــجاعت، فراجناحى و مردمى، خالص و مخلص بودن، 
عالقه به اســالم و وطن و داشتن شور و شعور توأمان در 
دفاع از اين دو، همه ويژگى هايى اســت كه سبب شد تا 
«سليمانى» در يك كالم «سردار دل هاى» ايرانيان شود.

حضور سپهبد شهيد قاسم سليمانى در دفاع از مام ميهن 
و پايدارى اسالم، به تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
برمى گــردد و تاريخ حضور او را از آمــوزش گردان هاى 
كرمانى تا جبهه هاى جنگ سوسنگرد و فرماندهى لشكر 
41 ثارا... تا مقابله با اشرارى كه در شرق كشور براى سلب 

امنيت دندان تيز كرده بودند، به خاطر دارد.
او ســال 79 از ســوى رهبر معظم انقالب به فرماندهى 
سپاه قدس منصوب شــد و اين بار در «بيدارى اسالمى» 
منطقــه نقش آفرينــى كرد، پس از آن در ســال 2014

ميالدى فرزند ناميمون استكبار جهانى در منطقه شكل 
گرفت و داعش، سردار ايرانى را به نبرد طلبيد و حضور او 
در جبهه هاى بين المللى حق عليه باطل يكسره احساس 
دلگرمى و امنيت براى مردم مظلوم عراق و سوريه به بار 
آورد، وزير ســابق امنيت ملى عراق او را «قدرتمندترين 
مرد در عراق» و رئيس ســابق موساد او را «باهوش» در 

سياست خواند.
سردار بى بديل ايران بارها و بارها از سوى نهادهاى امنيتى 
آمريكا و رژيم صهيونيستى تهديد به ترور شد اما براى اين 
سردار شجاع اسالم، به گفته خودش «كمك به شوقى» 
بود كه در سر داشت و پيروزى هاى استراتژيك نيروهاى 
تحت فرماندهى او و بازپس گيــرى يكى پس از ديگرى 

شهرهاى سوريه داعش را تا قبرستان تاريخ كشاند.
سردار قاسم سليمانى بامداد جمعه 13 دى 1398 هجرى 
شمسى با حمله موشــكى پهپادهاى آمريكايى به همراه 
يارديرين خود ابومهدى المهندس معاون بســيج مردمى 
عــراق و چند تــن از اعضاى الحشدالشــعبى در اطراف 
فرودگاه بغداد به شــهادت رســيد تا به مصداق «شهيد 

زنده است» فصل جديدى از مبارزه هميشگى او با جبهه 
استكبار آغاز شود كه اين بار به قوت خون او شكل گرفت.

همه اينها تنها مشتى اســت از خروارها دليرمردى هاى 
شهيد سردار قاسم سليمانى كه براى هميشه به يادگار در 
خاطر ملت ماند و او را به اســطوره اى بدل كرد كه اين بار 

اغراقى در آن نيست.
همان شــخصيتى كه شــور ميليونى مردم را در وداع با 
پيكرش برانگيخت و واقعه اى ماندگار رقم زد، استان ها و 
شهرستان هاى مختلف كشور به رسم خود مراسم وداع و 
عزادارى براى او برپا كردند و شــهادتش به مفهوم واقعى 

«ايران را سراپا غرق ماتم كرد».

 سردار سليمانى، چهره اى فراجناحى
به گفتــه بســيارى از مــردم زندگى سياســى حاج 
قاســم به طور كامل فراجناحى و سرشــار از خلوص و 
سرســپردگى به دين و ميهن اســت، سعيد ظفرى در 
اين بــاره مى گويد: «اى كاش همــه ايرانيان الاقل اين 
نكته را متوجه مى شدند كه سردارشهيد سليمانى هيچ 
ربطى به جناح و خط فكرى چپ و راست و ... نداشت، 
ســردار دالور ميهن بود و ايرانيان در اقصى نقاط دنيا 

حقش را ادا مى كردند».
در همين ارتباط بسيارى از مردم او را با گوش به فرمان 
ولــى فقيه و ســرباز مخلص واليت بودن مى شناســند، 
شهروندى در توصيف شهيد سليمانى مى گويد: «سردار 
دل ها تنها براى حفظ دين و ايران مى جنگيد و در اين راه 

گوش به فرمان رهبر و فرمانده اش بود».

 سردار هميشه در صحنه
يكى ديگر از ابعاد شــخصيتى سردار ســليمانى از ديد 
مردم دليرى، در صحنه بودن و ذكاوت و شجاعت نظامى 
اســت كه به كرات بيان شده اســت، فاطمه عظيمى در 
اين زمينه معتقد اســت: «ايران تاكنون چنين سردارى 
به خود نديده اســت»، كاربرى درفضاى مجازى نوشــته 
است: «بودى پشتمون گرم بود، تو بودى احساس امنيت 
مى كرديم، تو بودى احســاس خوبى داشتيم، در نبود تو 

چه كنيم».

 مردى از جنس مردم و براى مردم
مردمى بودن از شاخصه هاى بارز شخصيت سردار دل ها 
در عرصه زندگى اجتماعى اســت و همين ويژگى پير و 
جوان را مشتاق شناختش كرده است، به اعتقاد كريمى از 
دانشجويان رشته ادبيات فارسى، حاج قاسم سردار جبهه 
مقاومت و ايرانى مسلمانى اســت كه پرچمدار مبارزه با 
استكبار جهانى و تربيت شده مدرسه عشق يعنى بسيج 
و برخاسته از مردم ايران و مكتب امام خمينى(ره) بود و 

براى حفظ كرامت بنى آدم جنگيد.

يكى از كاربران با عنوان «مشتاق 
ســردار» در كامنتى زير تصاوير 
حضور پرخروش مردم در مراسم 
سوگوارى ســردار، نوشته است : 
«ســال ها بود پشت چهره آرامت 
آشــوبى بــود از جنــس مردم.
مى گويند عزت دست خداست و 
اين را در مراسم بزرگداشت تو با 

همه وجود حس كرديم».

 سردار دل ها
 يكپارچه براى خدا

زندگى فردى حاج قاســم از ديد 
مــردم و همان گونه كــه بود، در 
پيوند هميشــگى با خدا و جلب 
رضاى او شــكل گرفته اســت، 
منوچهرى جوان همدانى اســت 
مى تواند  «ســردار  مى گويد:  كه 
الگويى شايســته بــراى زندگى 
فردى و اجتماعى جوانان باشد».

زهره عباســى نيز اين گونه اظهارنظــر مى كند: «زندگى 
شخصى و خانوادگى حاج قاسم يكپارچه در راه دين قرار 
داشت و در دنيا چيزى را به تنهايى براى خود نخواست».

زمانى كه پاى گفته هاى مردم مى نشــينيم يا نوشته هاى 
آنها را در سوگ شهيد سپهبد قاسم سليمانى مى خوانيم 
دريايى از ارادت به ويژگى هاى ناب شخصيتى را مى بينيم 
و مى شنويم كه مصداق «آنم آرزوست» براى مردم بوده و 
هست. همين ويژگى ها و همين ارادت است كه سبب شد 
همدانى ها از همان روز نخســتين وداع مراسمى باشكوه 
براى ســردار دل ها به پا كنند و بسان برادرى در سوگ 

او َشروه خوانى كنند.

1- در 4 ســال اخير و با روى كار آمدن ترامپ در 
آمريكا، دشمنى اين كشور آلت دست صهيونيسم، با ايران 
و جهان اســالم علنى تر شــد و ترامپ عالوه  بر تشــديد 
تحريم هاى همه جانبه، از سالح مذموم ترور نيز بهره برد و 
به ترور قهرمانان ملى ايران و دانشمندان كشور اقدام كرد.

اعالم رسمى پذيرش ترور شهيد قاسم سليمانى از سوى 
ترامــپ، اوج دشــمنى آمريكا با مردم ايران و دشــمنان 

تروريسم آمريكايى را نشان داد.
2-  ترامپ همچنان كه در تشــديد تحريم ها دچار اشتباه 
بــود، در اقدام به اين ترور هــم مانند ديگر اقدامات عليه 

ايران اشتباه محاسباتى داشت.
او فكر مى كرد كه با اين ترور در نزد مردم منطقه و مردم 
ايران محبوب خواهد شد اما نفرتى كه ايرانى ها از ترامپ 
براى به شهادت رساندن قهرمان ملى خود دارند و نفرتى 
كه مردم منطقه از ترامــپ به دليل ترور قهرمان مبارزان 
واقعى با تروريسم و داعش دارند، حكايت از شكست اين 

تفكر شيطانى ترامپ دارد.
3- ســردار شــهيد ســليمانى، از محبوب ترين چهره ها 
در ايــران و منطقه اســت كــه همچنان نــام و ياد وى، 
محكم كننده دل مظلومان و محرومان و مستضعفان است.

ترس از نصب تصاوير سردار شهيد در كشورهاى منطقه و 
مردم آزاده جهان و پويايى مكتب شهيد سليمانى همان 
نگرانى و ترســى اســت كه آمريكا، رژيم صهيونيستى و 
دولت هاى متحجر منطقه را فراگرفته است و آنها اكنون با 
وفاداران به مكتب شهيد سليمانى و رويش هاى اين مكتب 

روبه رو هستند.
4- شهيد سليمانى، چهره شناخته شده ايران در پاسدارى 
از صلح اســت. شهيد ســليمانى در تمام منطقه و جهان 
به دنبال ايجاد صلح و زندگى در آرامش براى مردم بود و 

مبارزه وى با داعش نيز در همين جهت بوده است.
تروريســت ها توســط آمريكا، عربســتان، امارات و رژيم 
صهيونيســتى به عنوان مزدور به كار گرفته شده بودند تا 
ناامنى را در منطقــه ايجاد و زندگى در صلح و آرامش را 

براى مردم منطقه به آرزويى دست نيافتنى تبديل كنند، 
اما آنچه اين نقشــه را بر هــم زد، همت و قدرت جهادى 
سردار سليمانى بود كه با فرماندهى ايثارگرانه نبرد عليه 
داعش، به حيات اين فرقه تروريستى خاتمه داد و صلح را 

براى منطقه به ارمغان آورد.
5-شــهيد ســليمانى، تمام عمر خود را وقف خدمت و 
رسيدگى به امور مردم كرد و قهرمانى بود كه در سختى ها 
از زلزله بم گرفته تا ســيل خوزستان در كنار مردم بود و 

براى گذر از شرايط سخت آنها را همراهى كرد.
شهيد ســليمانى مصداق بارز مهربانى با مردم و اقتدار و 
شدت در برابر دشــمنان بود و عشق مردم به او در زمان 
حيات و تجليل مردم در تشــييع باشكوه نمونه هايى در 
اثبات عشــق او به مردم و مردم منطقه به قهرمان ابدى 

دنياى اسالم است.
6- شهيد سليمانى انسانى چند بعدى بود كه در تمام ابعاد 
كامل بود و اين نوع اقدام و رفتار، وى را به الگويى ماندگار 
براى تمامى عالقه مندان به مكتب سليمانى تبديل كرده 

است.
سليمانى با مهربانى، همواره نگران جوانان و آينده ايران و 
جهان اسالم بود و سياست نظام مبنى بر جذب حداكثرى 
و دفــع حداقلــى را به خوبى اجرا مى كــرد و اين از رموز 
پيشرويى و نفوذ مكتب سليمانى در منطقه و جهان است.
7- ايران و جهان اسالم هنوز انتقام سخت از تروريست هاى 
فرودگاه بغداد را نگرفته اند. هرچند ترس از تربيت شدگان 
مكتب سليمانى، شــرايطى را براى آنها ايجاد كرده كه از 

مرگ سخت تر است.
بــه همين دليل، ترويج عقايد و باورهــا و الگوى رفتارى 
شهيد سليمانى در چارچوب مكتب شهيد قاسم سليمانى، 
راه انتقام ســخت از دشمن و تروريست هاى با نام و نشان 
و شناسنامه دار جهان را تســهيل خواهد كرد و مهربانى 
و دفــاع از منافع و امنيت ملى را در كشــور با وحدت و 
اتحاد حاصل از مجاهدت سردار شهيد و شهيدان انقالب 

تضمين مى كند.

دل ها ر  سردا دل هاياد  ر  سردا ياد 
عروج ز  ا پس  يك سال  عروج  ز  ا پس  يك سال   
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شــهادت حاج قاسم خون تازه اى در رگ ها جارى كرد، امنيتى كه در 
كشور حاكم است، بايد قدرش را بدانيم.

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان با بيان اين مطلب قدرت رهبرى، 
مكتب حســينى و مردم را از مؤلفه هاى قدرت ايران دانســت كه دشمن 

همواره در صدد ضربه زدن و يا از بين بردن آن است.
سردار مظاهر مجيدى با بيان اينكه حضور به موقع و همراه با آمادگى كامل 
در صحنه هاى مورد نياز انقالب اســالمى، وجه تمايز ياران حسين(ع) در 
سپاه همدان بوده است، گفت: حاج قاسم سليمانى سپاه همدان را صدقه 

جاريه اى حاج حسين همدانى مى دانست.
وى ادامــه داد: قاطعانه تريــن و تعيين كننده ترين نقش را در ســقوط و 
سرنگونى داعش، سردار حاج قاسم سليمانى به همراه ابومهدى المهندس 

ايفا كردند.
مجيدى گفت: شهيد سليمانى شكست داعش را از عراق آغاز كرد و عراق 

ابتداى طلوع خورشيد سليمانى به عنوان فرمانده جريان مقاومت بود.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان افزود: طلوع اصلى او با شهادتش 

همراه شــد و آمريكايى ها نمى توانستند اين درخشش را ببينند 
بنابراين تالش كردند تا او را از بين ببرند.

مجيدى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه عراق به علت آنكه زيارتگاه 
ائمه اطهار(ع) در آن واقع اســت در قلوب ما جا دارد و آرزوى ما براى عراق، 
اين است كه كشورى آزاد، مستقل، يكپارچه، عظيم، امن و مقتدر باشد، ادامه 
داد: از داليل مهمى كه ســبب شــد ما بزرگ ترين، قوى ترين، شجاع ترين و 
باتدبيرترين فرماندهان رشيد خود را براى كمك به عراق، در شرايط سخت 

فوران داعش به اين كشور اعزام كرديم، تحقق همين آرزو در عراق است.
5000 بسيجى استان، آماده اجراى طرح شهيد سليمانى هستند

فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان درباره برنامه اســتان در سالگرد 
شهادت ســردار سليمانى، توضيح داد: بسيجيان اســتان همدان، اين بار در 
ادامه فعاليت هاى جهادى براى مقابله با ويروس كرونا در طرح سردار شهيد 
سليمانى به ميدان آمدند.مجيدى، گفت: در اجراى اين طرح بيش از 5 هزار 

بسيجى آموزش ديده به كار گرفته شدند.
وى با اشــاره به اينكه بسيجيان در اين طرح در 3 بخش نظارتى، حمايتى و 

مراقبتى به كمك نظام سالمت آمده اند، افزود: از ابتداى طرح حدود 3 هزار 
بسته بهداشتى و بيش از ده هزار بسته معيشتى توزيع شده است و در اين 
هفته هم صد هزار ماســك و 5 هزار بسته معيشتى بين افراد مورد نظر 

توزيع خواهد شد.
مجيدى خاطرنشان كرد: طرح شهيد حاج قاسم سليمانى از ابتداى آذر 
همزمان با سراسر كشور در استان همدان آغاز شد و براى اجراى آن 5
هزار نيرو در بســيج آموزش ديدند كه از اين تعداد نزديك به 2 هزار و 
900 نفر در مراكز امدادگر درمانى و خانه هاى بهداشــت به كار گرفته 
شدند. وى افزود: شهيد سردار سليمانى در كنار همرزمانش همچون 
شهيد سردار همدانى مرزهاى ايران را به صدها كيلومتر جلوتر برده 
بودند. مجيدى با بيان اينكه اســتكبار به دنبال اين است تا از ايجاد 
تفكر در جبهه اســالم جلوگيرى كند، عنوان كرد: بايد به بصيرت 
باالى مردم همدان توجه كنيم، كســانى كه در كشور آشوب به پا 

مى كنند از ملت ما نيستند.
فيض ا... مظفرپور: دى ماه 98 در تاريخ چهل ويك ساله 
انقالب اســالمى ايران حادثه بزرگــى رخ داد، به تعبير مقام 
معظم رهبرى شهادت ســليمانى يك حادثه تاريخى است، 
حادثه معمولى نيست كه از ياد برود. اين حادثه به عنوان يك 
نقطه روشــن در تاريخ ثبت شــد، اين نقطه روشن شهادت 
مــردى از جنــس جهاد و شــهادت بود كه گفــت «ما مرد 

شهادتيم ما ملت امام حسينيم».
سردار حاج قاسم سليمانى مصداق آيه شريفه «من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدو ا... عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر ما بدلوا تبديال» بود. مى توان گفت حاج قاســم در 
طول 40 ســال مجاهدت خويش همواره من ينتظر بود و هر 
لحظه در انتظار شــهادت. ولى اين بزرگوار هر موقع يادى از 
ياران شهيدش مى كرد، شوق شهادت در وجودش شعله ورتر 
مى شــد و انتظارش براى رســيدن به اين مقام شــديدتر و 
افزونتــر. يكى از اين مقاطع تاريخــى و يكى از ياران ديرين 

حاج قاسم، حاج حسين همدانى بود.
مطمئن هســتم وقتى مجاهد نســتوهى چون حاج حسين 
همدانى به شهادت رســيد و حاج قاسم حبيبش را از دست 
داد از اين رفيق شفيق گله داشت كه چرا حبيبم تنها رفتى؟ 
شايد اين شعر شهريار زبان حال حاج قاسم در هنگام شهادت 

حبيب حرم حاج حسين همدانى باشد كه گفت: شهريارا بى 
حبيب خود نمى كردى ســفر * اين سفر راه قيامت مى روى 
تنها چــرا؟ اين دو مجاهد كه الحق به حبيب ابن مظاهر امام 
حســين(ع) در كربال اقتدا كرده بودند، هر دو حبيب ســپاه 
امام خمينى(ره) و امام خامنه اى (مدظله العالى) بودند. هر دو 
حبيب و محبوب بودند. ويژگى هاى مشترك زيادى مى توان 
در وجود آنها پيدا كرد؛ از جمله مجاهدت بيش از 40 ســاله 
آنها در بــاالى 60 ســالگى، انجام جهاد در ســرزمين هاى 
اســالمى و دفاع از حرم زينب(س) و شهادت در حين انجام 

مأموريت است.
اگرچــه حاج قاســم از حرم خواهر حســين به حــرم امام 
حســين(ع) خود را مى رساند و در سرزمين عراق به شهادت 
مى رســد. ولى هدف و مقصد هر دو يكى بود. انســان وقتى 
سخنان حاج قاسم را درباره حبيب حرم مى بيند و مى شنود 
به عمق رابطه قلبى اين دو حبيب و محبوب پى مى برد. حاج 

حسين حبيب حرم بود و در عين حال محبوب حاج قاسم.
مهدى امامى كارگردان و مستندســاز كه مستندى را درباره 
زندگى سردار همدانى ساخته اســت، مى گويد: بنده به دنبال 
همرزمان ايشــان بودم تا اينكه نام سردار سليمانى توجهم را 
جلب كرد و از ايشان نيز درمورد شهيد همدانى پرسش كردم.

حرم  حبيب 
محبوب 
بود قاسم  حاج 

 وى مى گويد: در ديدارى كه هنگام ديدار شــهيد حاج قاســم سليمانى 
با خانواده شــهيدان حاجى بابايى داشتند، مصاحبه 5 دقيقه اى با ايشان 
انجام دادم و درباره شهيد همدانى پرسيدم. وقتى ماجراى آخرين عكس 
ايشــان با سردار همدانى را پرســيدم، حاج قاسم جواب داد: يكى دو روز 
پيش از شــهادت ســردار همدانى، همديگر را در سوريه مالقات كرديم. 
ايشــان(حاج حسين) از من درخواستى داشــت كه تا پيش از آن هيچ 
وقت مطرح نكرده بود. از من خواســت كــه در كنار هم عكس يادگارى 
بگيريم، عجيب تر اين بود كه گفت بيا تا آخرين عكس را بگيريم شــايد 
ديگر نتوانيم عكســى داشته باشيم، وقتى اين جمله را گفت فهميدم كه 

او به شهادت خواهد رسيد.
آرى راســت گفته اند كه شهيدان را شــهيدان مى شناسند و به قول شاعر 
«قدر زر زرگر شناســد * قدر گوهر گوهرى». اين نمونه اى از ارتباط قلبى 
اين دو مجاهد فى سبيل ا... اســت كه آخرين عكس يادگارى را هم با هم 
مى گيرند و پس از فاصله اى چند ســاله در جنات عدن الهى به هم وصل 
مى شوند و قهقهه مستانه مى زنند و مصداق «عند ربهم يرزقون» مى شوند.

آن گونه كــه امام راحــل عظيم الشــأن(ره) فرمود: «شــهدا در قهقهه 
مستانه شان و شادى وصل شان عند ربهم يرزقون اند».

ســردار ســليمانى در توصيف لحظات آخر شــهيد همدانى نيز چنين 
مى گويد: «آخرين لحظه اى كه من شــهيد همدانى را ديدم تقريباً چند 
ساعتى پيش از شهادتش بود، يك حالت جوانى اى در او ديدم، من حال 
لحظه آخر شهيد همدانى را ديدم يك لحظه تكان خوردم، بعداً فهميدم 
كه او از شــهادتش مطلع بوده است. اينكه مى گويم در يك شكل جوانى 
او را ديــدم چون آن حالت خاص را در او نديده بودم، خيلى بشــاش و 

خندان بود»
در پيامى مقام معظم رهبرى به مناســبت شهادت سردار همدانى، چنين 
مى فرمايند: «صف استوار آرزومندان اين موهبت و كمربستگان راه جهاد 
و شــهادت در ايران اسالمى و در سپاه و همه نبردهاى مسلح جمهورى 
اســالمى صفى بلند و بنيادى اســت. ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديال، 
رحمت خدا بر شــهيد همدانى و بــر همه مجاهدان حق» آرى دو تن از 
منتظران راه شهادت سردار حاج قاسم سليمانى و حاج مهدى المهندس 
بودند كه دى ماه سال گذشته به آرزوى ديرين خود رسيدند. و همان طور 
كه مقام معظم رهبرى فرمودند: «ملت ايران ياد و نام شــهيد عالى مقام 
سردار شــهيد قاسم سليمانى و شــهداى همراه او به ويژه مجاهد بزرگ 

اسالم ابومهدى المهندس را بزرگ خواهد داشت».

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان:
صدقه  را  همدان  سپاه  سليمانى  قاسم  صدقه حاج  را  همدان  سپاه  سليمانى  قاسم  حاج 
مى دانست همدانى  حسين  حاج  مى دانستجاريه اى  همدانى  حسين  حاج  جاريه اى 
 5000 بسيجى استان، آماده اجراى طرح شهيد سليمانى هستند

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه امروز مرزهاى استراتژيك ايران به كرانه هاى 
درياى مديترانه رسيده و اگر مدافعان حرم نبودند، بايد وارد جنگ با داعش در عمق ايران مى شديم، گفت: 
بى ترديد تمسك به آموزه هاى دينى، دليل صاحب مكتب شدن حاج قاسم و محبوبيت او در قلب ها شده 

است.
 پيروزى نهايى حق بر باطل براساس سنت الهى رقم مى خورد

رئيس كل دادگسترى استان همدان با اشاره به مقابله تاريخى و هميشگى حق و باطل در برابر يكديگر، گفت: 
خداوند متعال در قرآن كريم از باطل به عنوان «َزبَد» و آنچه شــبيه كف آب و غيراصيل اســت، ياد كرده كه 

درنهايت نابود مى شود.
محمدرضا عدالتخواه اظهار كرد: اگرچه در برخى مقاطع تاريخى باطل امكان جوالن داشته، اما سنت الهى بر اين 

رقم خورده كه درنهايت جبهه حق بر باطل پيروز مى شود. 
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه هر شخصى خود بايد ببيند و انتخاب كند كه در جبهه حق 
قرار گرفته يا در مسير باطل حركت مى كند، افزود: بى ترديد حضور در جبهه حق هزينه هاى مالى و آبرويى دارد 
كه صاحبان حق در راه خدا تقديم مى كنند و مصداق بارز و كامل آن مى توان به حركت سيدالشهدا(ع) و در عصر 
حاضر نيز به امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى(دام ظله العالى) به عنوان شاگردان مكتب حسينى اشاره كرد. 

 حركت در مسير الهى حسينى، حاج قاسم را صاحب مكتب كرد
عدالتخواه تصريح كرد: سردار سليمانى نيز خود شاگرد و پرورش يافته مكتب حسينى بود، به همين دليل به 
جايگاهى وارسته رسيد، تا جايى كه به فرموده رهبر انقالب حاج قاسم خود صاحب مكتب شد و البته علت آن 
تمسك اين سردار پراقتدار به آموزه هاى دينى و حركت مستمر و بى وقفه در مسير ساالر شهيدان و درنهايت 

در مسير الهى بود.
وى در ادامه با تبيين داليل عقلى و ضرورى حضور مستشارى ايران در برخى كشورهاى منطقه به عنوان مركز 
محور مقاومت، عنوان كرد: در كالم امام على(ع) مبارزه در داخل خانه و به تعبيرى در كشور پيروزى به همراه 

نخواهد داشت، بلكه موجب ذلت مى شود.
 اگر مدافعان حرم نبودند، بايد وارد جنگ با داعش در عمق ايران مى شديم

رئيس كل دادگســترى استان همدان تصريح كرد: اگر فرماندهى همچون سردار سليمانى با دشمنان اسالم 
حقيقى از جمله داعش در سوريه و تروريست هاى صهيونيستى در لبنان نمى جنگيد و بسيج مردمى از خود آن 

ملت ها به وجود نمى آورد، اكنون ما بايد در عمق كشور عليه جنايتكاران عالم سنگربندى مى كرديم.
 مرزهاى استراتژيك ايران به كرانه هاى درياى مديترانه رسيده 

عدالتخواه با تأكيد بر اينكه امنيت موجود و شرايط فعلى با جان فشانى هاى مدافعان حرم و وطن رقم خورده است، 
گفت: امروز مرزهاى استراتژيك ايران اسالمى به سوريه، لبنان و كرانه هاى درياى مديترانه رسيده و اين مسأله 

به معنى تضمين امنيت كشور و جامعه است.
وى همچنين عنوان كرد: آنچه موجب شــد تا ســردار سليمانى و ابومهدى المهندس محبوب قلب ها شوند، 
بى ترديد ايمان و عمل صالح آنان بود و شهادت حسينى وارانه اين سرداران واالمقام، زمينه ساز آبيارى و تناورى 
شجره طبيه اسالم شده است، اميد آنكه به يارى خدا همه ما در هر دو عالم مشمول دعاى خير اين بزرگواران 

شويم.

رئيس كل دادگسترى استان: 
سليمانى ها  و  انقالب  امامين 
هستند حسينى  مكتب  شــاگردان 
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دوران جوانى و پيروزى انقالب اسالمى
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، با پيروزى انقالب اسالمى در سال 1357

همزمان با پيمانكارى در اداره آب كرمان به صورت افتخارى به عضويت ســپاه 
كرمــان درآمد. پيش از آغاز دفاع مقدس و با شــورش كرد ها به مناطق غرب 
كشــور رفت. در حوادث انقالب اســالمى ايران با روحانى مشهدى به نام رضا 
كامياب آشــنا شــد كه او را وارد جريانات انقالب كرد. سهراب سليمانى برادر 
شهيد مى گويد كه او يكى از گردانندگان اصلى راهپيمايى هاى كرمان در زمان 

انقالب بود.
 آغاز دفاع مقدس

هنگامى كه عراق در ســال 1359 به ايران حمله كرد، حاج قاســم سليمانى 
چندين گردان از كرمــان را آموزش داد و به همراه آنها راهى مناطق عملياتى 
جنوب كشور شــد. او حتى در دوره اى فرماندهى سپاه آذربايجان غربى را نيز 

برعهده داشت.
با پايان يافتن شــورش  كردها به كرمان بازگشت و فرمانده پادگان قدس سپاه 

كرمان شد.

تأسيس لشكر ثارا... و نخستين فرمانده اين لشكر
پايان ســال 1360 سردار سرلشكر پاسدار محســن رضايى فرمانده كل سپاه 
پاسداران طى حكمى سردار سليمانى را به فرماندهى تيپ ثارا... منصوب كرد. او 
بسيار زيرك بود و با استفاده از همين ويژگى در عمليات هاى مختلفى همچون 
والفجر 8، كربالى يك، كربالى 5، تك شلمچه و چندين عمليات ديگر بسيار 

موفق عمل كرد كه حاصل آن كارنامه اى درخشان در اين دوران بود. 
 مبارزه با اشرار و قاچاقچيان

حاج قاسم سليمانى پس از پايان جنگ ايران و عراق در سال 1367 به كرمان 
بازگشــت و درگير جنگ با اشــرارى شد كه از مرزهاى شــرقى ايران هدايت 
مى شدند. او تا پيش از انتصاب به فرماندهى سپاه قدس، با باندهاى قاچاق مواد 

مخدر در مرزهاى ايران و افغانستان مى جنگيد.

 نيروى قدس سپاه و انتخاب به عنوان دومين فرمانده اين نيرو
حاج قاسم ســليمانى در سال 1379 با حكمى از سوى آيت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب پس از ســردار احمد وحيدى به عنوان دومين فرمانده اين نيرو 
انتخاب شد. او در اين نيرو فعاليت هاى گسترده اى در زمينه تقويت و گسترش 
فعاليت هاى محور مقاومت داشت. در واقع اين فعاليت هاى سردار سليمانى در 

كنار شهيد عماد مغنيه بود كه سبب قدرتمندتر شدن اين نيرو و ناكامى رژيم 
صهيونيستى در رسيدن به اهداف خود درباره فلسطين و همچنين لبنان شد.

 ارتقا به درجه سرلشكرى توسط فرمانده كل قوا

سال 1389 بود كه سردار سرتيپ پاسدار حاج قاسم سليمانى به جهت خدمات 
فراوان خود از ســوى آيت ا... خامنه اى فرمانــده معظم كل قوا و رهبر انقالب 

اسالمى با يك درجه ارتقا به درجه سرلشكرى رسيد.

 حضور در عراق، سوريه و مبارزه با داعش

شــهيد حاج قاســم ســليمانى شــخصيتى بســيار برجســته در جبهه مقاومت 
داشــت و از يــادگاران دوران دفــاع مقــدس بــود. هنگامــى كــه خبــر شــهادت 
ــان  ــوز باورش ــردم هن ــيارى از م ــايد بس ــد ش ــالم ش ــانه هاى اع او در رس
نمى شــد كــه چنيــن اتفاقــى رخ داده اســت، او چهــره درخشــان و برجســته 
محــور مقاومــت به ويــژه در دوران مبــارزه بــا شــجره خبيثــه ملعونــه داعــش 
ــود. ايــن شــهيد بزرگــوار توانســت جبهــه مقاومــت را در سراســر جهــان  ب
ــكا و صهيونيســت ها و همــه  ــه هميــن دليــل هــم آمري تشــكيل دهــد و ب

كفــار مخالــف ســردار ســليمانى هســتند.
فرمانده لشــكر 41 ثارا... در دفاع مقدس، سازمان دهنده نيروهاى حزب ا... در 
جنگ 33 روزه لبنان و فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران و كابوس داعش و 
جبهه النصره و دار و دسته شــان امروز هدف اقدام تروريستى دولت آمريكا قرار 
گرفته است. واكنش ها به شهادت سرلشكر سليمانى كه براى بسيارى همچنان 
همان «حاج قاســم» سال هاى جنگ بود در 63 سالگى و پس از نزديك به 4

دهه مبارزه بى وقفه نشان از محبوبيت كمياب يك چهره نظامى داشت.

 داعش و نقش مخرب آن در غرب آسيا
هنگامى كه داعش در سال 2011 ميالدى پيشروى هاى خود را در مناطق عراق 
و سوريه آغاز كرد؛ اين سردار سليمانى بود كه با حضور خود در اين مناطق و با 

تشكيل جبهه مقاومت كمر يزيديان زمان را شكست.
دولت اســالمى عراق در آن زمان عمليات هاى تروريستى زيادى را در عراق 
پايه ريزى كرد؛ پس از دستگيرى «ابوعمر البغدادى»، ابوبكر البغدادى در سال 
2010 ميالدى به عنوان سركرده اين گروه تروريستى تعيين شد؛ همزمان با 
آغاز بحران در سوريه، عناصر گروه تروريستى دولت اسالمى عراق فعاليت هاى 
خود در ســوريه را آغاز كردند و شــاخه اين گروهك در عراق با نام «جبهه 
النصره الهل الشام» تشكيل شــد و دنهايت در سال 2013 ابوبكر البغدادى 
در پيامى صوتى ادغام «جبهه النصره» و «دولت اســالمى در عراق» را اعالم 
كرد تا گروهك تروريستى داعش دولت اسالمى در عراق و شام تشكيل شود.

داعشى هاى تروريست خيلى زود و در اوائل سال 2014 با انجام عمليات هاى 
تروريســتى و كشتار بى رحمانه مردم وارد شهر فلوجه در استان االنبار عراق 
شدند و پس از آن نيز در شهر هاى مختلف اين كشور تحركاتى را انجام دادند.

خرداد ســال 1393 تروريســت هاى داعش كه از حمايت دشمنان استقالل 
عراق و منطقه غرب آســيا برخوردار بودند، به مركز اســتان نينوى در عراق 

يعنى موصل حمله و فقط در چند ساعت اين شهر را تصرف كردند.
سردار ســليمانى با تشكيل محور مقاومت با نيروهايى مانند جنبش النجباء 
و كتائب حزب ا... و همچنين حشدالشــعبى در عراق و گروه هايى نظير بسيج 
مردمى سوريه و اتحاد آنها با مدافعان حرم از ايران و تيپ فاطميون و زينبيون 
در مقابل داعش ايســتادگى كرد و درنهايت با رشادت هاى فراوان درحالى كه 
به گفته بسيارى از فرماندهان نظامى داعش تا پشت دروازه هاى كاخ رياست 
جمهورى سوريه رســيده بودند و هيچ كس فكر نمى كرد كه ديگر اميدى به 
شكست داعش باشد؛ سردار سليمانى به همراه مدافعان حرم ايستاد و مانع از 

گسترش و ظهور بيشتر داعش در منطقه غرب آسيا شد.
در نهايت در سى ام آبان ماه سال 96 بود كه سرلشكر قاسم سليمانى فرمانده 
نيروى قدس ســپاه در نامه اى به رهبر معظم انقالب پايان رســمى حكومت 
گروه تروريســتى داعش را اعالم كرد. اين اتفاق مهم با پايين كشيدن پرچم 
داعش در شــهر بوكمال سوريه نهايى و به همگان نيز اعالم شد. در واقع اين 
وعده صادقى بود كه در آخرين روزهاى تابســتان همان ســال هم از سوى 
فرمانده نيروى قدس سپاه در مراسم اربعين يكى از فرماندهان جبهه مقاومت 
شــهيد «مرتضى حسين پور» در گلزار شهداى شلمان لنگرود هم از سوى او 

اعالم شد.

معبود ر  معبودديـدا ر  ديـدا تا  زندگى  نخست  روزهاى  ز  تا ا زندگى  نخست  روزهاى  ز  ا
حاج قاسم سليمانى با تأسيس و تقويت محور مقاومت در نابودى داعش نقشى جدى داشت.

سردار شهيد حاج قاسم سليمانى فرمانده پيشين نيروى قدس سپاه بود كه ساعت يك بامداد روز 13 دى ماه 98 توسط نيرو هاى ارتش تروريستى آمريكا در فرودگاه بر اثر حمله 3 موشك ليزرى از پهپاد آمريكايى، به همراه شهيد ابومهدى 
المهندس و چند تن از فرماندهان الحشد الشعبى به شهادت رسيد.

شهيد قاسم سليمانى 20 اسفندماه سال 1335 در روستاى قنات ملك از توابع رابر كرمان در خانواده كارگرى چشم به جهان گشود. 11 سال بيشتر نداشت كه پس از پايان تحصيالت ابتدايى به كرمان رفت. پس از اخذ ديپلم به شغل 
بنايى مشغول شد و بعد ها فعاليت خود را به عنوان پيمانكار در اداره آب كرمان آغاز كرد.

پيام رهبر انقالب به مناسبت شهادت سردار سليمانى
بسم ا... الرحمن الرحيم

مّلت عزيز ايران!
سردار بزرگ و پرافتخار اســالم آسمانى شد. ديشب ارواح طّيبه  شهيدان، روح مطّهر 
قاسم سليمانى را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در ميدان هاى 
مبارزه با شياطين و اشرار عالم و سال ها آرزوى شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانى 
عزيز را به اين مقام واال رسانيد و خون پاك او به دست شقى ترين آحاد بشر بر زمين 
ريخت. اين شهادت بزرگ را به پيشگاه حضرت بقّيه ا... ارواحنا فداه و به روح مطّهر خود 
او تبريك و به ملّت ايران تسليت عرض مى كنم. او نمونه  برجسته اى از تربيت شدگان 
اسالم و مكتب امام خمينى(ره) بود، او همه  عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانيد. 
شهادت، پاداش تالش بى وقفه  او در همه  اين ساليان بود، با رفتن او به حول و قّوه  الهى 
كار او و راه او متوّقف و بســته نخواهد شــد، ولى انتقام سختى در انتظار جنايتكارانى 
اســت كه دست پليد خود را به خون او و ديگر شهداى حادثه  آلودند. شهيد سليمانى 
چهره  بين المللى مقاومت است و همه  دلبستگان مقاومت خونخواه اويند. همه  دوستان 
و نيز همه  دشــمنان بدانند خّط جهاد مقاومت با انگيزه  مضاعف ادامه خواهد يافت و 
پيروزى قطعى در انتظار مجاهدان اين راه مبارك است. فقدان سردار فداكار و عزيز ما 
تلخ اســت، ولى ادامه  مبارزه و دست يافتن به پيروزى نهايى كام قاتالن و جنايتكاران 

را تلخ تر خواهد كرد.
ملّت ايران ياد و نام شهيد عالى مقام سردار سپهبد قاسم سليمانى و شهداى همراه او 
به ويژه مجاهد بزرگ اســالم جناب آقاى ابومهدى المهندس را بزرگ خواهد داشت و 
اينجانب ســه روز عزاى عمومى در كشور اعالم مى كنم و به همسر گرامى و فرزندان 

عزيز و ديگر بستگان ايشان تبريك و تسليت مى گويم.
سّيدعلى خامنه اى
13دى ماه 1398

 حاج قاسم سليمانى خادم حرم ضامن آهو(ع) 
او در تيرماه ســال 93 با حكم حجت االســالم رئيسى توليت آستان قدس رضوى(ع) 

مفتخر به خادمى حضرت امام رضا (ع) شد.

 دريافت نشان ذوالفقار از دست فرمانده معظم كل قوا
حضور مؤثر ســردار سليمانى در صحنه مبارزه با داعش و شكست اين گروهك ضاله 
سبب شد تا رهبر معظم انقالب نشان نظامى ذوالفقار يعنى باالترين نشان نظامى ايران 

را به او اعطا كند.
طبق آئين نامه اهداى نشان هاى نظامى جمهورى اسالمى ايران، اين نشان به فرماندهان 
عالى رتبه و رؤساى ستاد هاى عالى رتبه در نيرو هاى مسلح اهدا مى شود كه تدابير آنها 
در طرح ريزى و هدايت عمليات هاى رزمى موجب حصول نتايج مطلوب شــده باشد. 
پس از پيروزى انقالب اســالمى، سردار حاج قاسم سليمانى نخستين كسى است كه 
اين نشان را دريافت كرده است. البته سردار سليمانى تا پيش از دريافت اين نشان 3

نشان فتح را هم از دستان فرمانده معظم كل قوا دريافت كرده بودند.

 شهادت و ديدار معبود
ســردار سپهبد پاسدار شــهيد حاج قاسم سليمانى پس از 
عمرى مجاهدت سرانجام توسط موشك هاى ليزرى پهپاد 
آمريكايى در بامداد روز 13 دى ماه امســال به همراه شهيد 
ابومهدى المهندس نائب رئيس حشــد الشــعبى، ســردار 
پورجعفرى رئيس دفتر شــهيد ســليمانى، شــهيد وحيد 
زمانى نيا و شهيد هادى طارمى و شهيد محمدرضا الجابرى 
رئيس تشــريفات حشــد الشــعبى در پى حمله پهپادى 
نيرو هــاى آمريكايى بــه كاروان آنها در فــرودگاه بغداد به 

شهادت رسيدند.

 تشييع پيكر ميليونى سردار سليمانى در ايران و عراق
مردم قدرشــناس و هميشه در صحنه ايران اسالمى پس از شهادت سردار سليمانى و 
انجام مراسم تشييع در عراق آماده پذيرايى از فرزند خود شدند. پيكر هاى مطهر شهدا 
ابتدا در شــهر اهواز و سپس در شهر هاى مشــهد، تهران، قم و كرمان تشييع شدند. 
طبق برآورد هاى انجام شده در اين مراسم ها در حدود 25 ميليون نفر حضور داشتند 

و پيكر هاى مطهر شهدا را تشييع كردند.

 وصيتنامه سردار
سردار سليمانى نيز مانند همه مسلمانان وصيتنامه داشت، در گوشه اى از آن خطاب 
به همســرش نوشته بود؛ همسرم، من جاى قبرم را در گلزار شهداى كرمان مشخص 
كرده ام. قبر من ســاده باشد مثل دوستان شهيدم. بر آن كلمه سرباز قاسم سليمانى 

بنويسيد و نه عبارت هاى عنوان دار...!

ر  سردا كه  روزى 
آمد  رالمجاهدين  دا به 

در نخستين سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سليمانى بار ديگر 
دلتنگ بزرگمردى شــده ايم كه با اخالص تمام پاى در ميدان دفاع از اسالم 

ناب و ميهن اسالمى نهاده بود.
شــهادت بهترين پاداشى بود كه خداوند به اين سردار رشيد عطا فرمود و نام 

و يادش را جاودانه ساخت.
بــدون ترديــد راز مانــدگارى و پايــدارى انســان هاى بزرگــى چــون ســردار 
ــق  ــا خل ــز ب ــوى و محبت آمي ــاط معن ــدا و ارتب ــه خ ــق ب ــليمانى عش س

خداســت.
حاج قاســم از چنين ويژگى برجســته اى برخوردار بود و در عين شجاعت و 
دالورى در عرصه مبارزه، اما دلى مهربان و احساسى پاك داشت و براى همه 

از كوچك و بزرگ دوست داشتنى بود.
حضور گرم و صميمى اين ســردار بــزرگ در دارالمجاهدين و دارالمؤمنين 
همدان در تابستان ســال 97 كه به منظور شركت در مراسم يادواره شهداى 
اســتان همدان در عمليات رمضان صورت گرفت و البته با حضور پيكر مطهر 
2 شــهيد تازه تفحص شــده نيز همراه بود، از خاطرات ماندگار مردمان اين 

ديار است.
ســردار در اين مراسم با شــور و حرارت خاصى سخن گفت و در ميان انبوه 
جمعيت كه فوج فوج براى شنيدن كلمات و جمالت زيبا و پرمعناى ايشان به 
حسينيه امام خمينى(ره) آمده بودند، هم از شهيد و شهادت سخن به ميان 

آورد و هم خطاب به دشمنان ملت ايران ايستادگى و مقاومت در برابر آنها را 
گوشزد كرد و اينكه «از آنچه فكر كنيد به شما نزديكتريم، يادتان باشد طرف 

حساب شما من هستم».
ايــن جملــه ســردار لــرزه بــر انــدام دشــمن انداخــت و شــوق اميــد و پيــروزى 
را در ميــان ملت هــاى مســلمان در مقابــل تروريســت ها و حاميانــش افزايــش 

داد.
حاج قاسم اين سخنان تاريخى را در همدان بيان كرد و مراسم يادواره شهدا 
در ايــن ديار را فرصتى براى ذكر نكاتى قرار داد كه كلمه به كلمه آن داراى 

معنا و مفهوم بود و پيام هاى مهمى را براى جهان داشت.
 آن روز ســردار خطاب به 
ترامپ گفت: «رئيس جمهور 
جــواب  در  آمريــكا 
رئيس جمهــور مــا مطالب 
ســخيفى در توئيــت خود 
بيان كــرد. آقــاى ترامپ، 
شــأن رئيس جمهور نيست 
كه جواب تــو را بدهد. من 
به عنوان يك سرباز جواب تو 

را مى دهم».
اين نشــان از شــجاعت و 
صالبت ســردار ســليمانى 
داشــت و بيانگر آن بود كه 
آن مرد بزرگ با تمام وجود 
در ميدان حضور داشــت و 
دشمن  مقابل  در  كوه  مثل 

ايستاده بود.
او اما ســردار دل ها بود و چه زيباست كه از اين عنوان براى آن فرمانده سرافراز 

استفاده كرده اند؛ زيرا او بر قلب ها حكومت مى كرد و ارتباطش با مردم دلى بود.
همــدان آن روز بزرگ و تاريخى را فراموش نخواهد كرد و ديار الوند بر خود 

مى بالد كه ميزبان چنين انسان بزرگ و شجاعى بوده است.
نخستين سالگرد شهادت مرد ميدان مقاومت و استقامت فرصتى است براى 
بازخوانى خاطرات شيرين و به يادماندنى چون حضور گرم و صميمى سردار 
در شهر و ديارمان اســت. روزهاى ماندگار و جاودانه اى كه هيچ گاه فراموش 

نخواهد شد.
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دوران جوانى و پيروزى انقالب اسالمى
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، با پيروزى انقالب اسالمى در سال 1357

همزمان با پيمانكارى در اداره آب كرمان به صورت افتخارى به عضويت ســپاه 
كرمــان درآمد. پيش از آغاز دفاع مقدس و با شــورش كرد ها به مناطق غرب 
كشــور رفت. در حوادث انقالب اســالمى ايران با روحانى مشهدى به نام رضا 
كامياب آشــنا شــد كه او را وارد جريانات انقالب كرد. سهراب سليمانى برادر 
شهيد مى گويد كه او يكى از گردانندگان اصلى راهپيمايى هاى كرمان در زمان 

انقالب بود.
 آغاز دفاع مقدس

هنگامى كه عراق در ســال 1359 به ايران حمله كرد، حاج قاســم سليمانى 
چندين گردان از كرمــان را آموزش داد و به همراه آنها راهى مناطق عملياتى 
جنوب كشور شــد. او حتى در دوره اى فرماندهى سپاه آذربايجان غربى را نيز 

برعهده داشت.
با پايان يافتن شــورش  كردها به كرمان بازگشت و فرمانده پادگان قدس سپاه 

كرمان شد.

تأسيس لشكر ثارا... و نخستين فرمانده اين لشكر
پايان ســال 1360 سردار سرلشكر پاسدار محســن رضايى فرمانده كل سپاه 
پاسداران طى حكمى سردار سليمانى را به فرماندهى تيپ ثارا... منصوب كرد. او 
بسيار زيرك بود و با استفاده از همين ويژگى در عمليات هاى مختلفى همچون 
والفجر 8، كربالى يك، كربالى 5، تك شلمچه و چندين عمليات ديگر بسيار 

موفق عمل كرد كه حاصل آن كارنامه اى درخشان در اين دوران بود. 
 مبارزه با اشرار و قاچاقچيان

حاج قاسم سليمانى پس از پايان جنگ ايران و عراق در سال 1367 به كرمان 
بازگشــت و درگير جنگ با اشــرارى شد كه از مرزهاى شــرقى ايران هدايت 
مى شدند. او تا پيش از انتصاب به فرماندهى سپاه قدس، با باندهاى قاچاق مواد 

مخدر در مرزهاى ايران و افغانستان مى جنگيد.

 نيروى قدس سپاه و انتخاب به عنوان دومين فرمانده اين نيرو
حاج قاسم ســليمانى در سال 1379 با حكمى از سوى آيت ا... خامنه اى رهبر 
معظم انقالب پس از ســردار احمد وحيدى به عنوان دومين فرمانده اين نيرو 
انتخاب شد. او در اين نيرو فعاليت هاى گسترده اى در زمينه تقويت و گسترش 
فعاليت هاى محور مقاومت داشت. در واقع اين فعاليت هاى سردار سليمانى در 

كنار شهيد عماد مغنيه بود كه سبب قدرتمندتر شدن اين نيرو و ناكامى رژيم 
صهيونيستى در رسيدن به اهداف خود درباره فلسطين و همچنين لبنان شد.

 ارتقا به درجه سرلشكرى توسط فرمانده كل قوا

سال 1389 بود كه سردار سرتيپ پاسدار حاج قاسم سليمانى به جهت خدمات 
فراوان خود از ســوى آيت ا... خامنه اى فرمانــده معظم كل قوا و رهبر انقالب 

اسالمى با يك درجه ارتقا به درجه سرلشكرى رسيد.

 حضور در عراق، سوريه و مبارزه با داعش

شــهيد حاج قاســم ســليمانى شــخصيتى بســيار برجســته در جبهه مقاومت 
داشــت و از يــادگاران دوران دفــاع مقــدس بــود. هنگامــى كــه خبــر شــهادت 
ــان  ــوز باورش ــردم هن ــيارى از م ــايد بس ــد ش ــالم ش ــانه هاى اع او در رس
نمى شــد كــه چنيــن اتفاقــى رخ داده اســت، او چهــره درخشــان و برجســته 
محــور مقاومــت به ويــژه در دوران مبــارزه بــا شــجره خبيثــه ملعونــه داعــش 
ــود. ايــن شــهيد بزرگــوار توانســت جبهــه مقاومــت را در سراســر جهــان  ب
ــكا و صهيونيســت ها و همــه  ــه هميــن دليــل هــم آمري تشــكيل دهــد و ب

كفــار مخالــف ســردار ســليمانى هســتند.
فرمانده لشــكر 41 ثارا... در دفاع مقدس، سازمان دهنده نيروهاى حزب ا... در 
جنگ 33 روزه لبنان و فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران و كابوس داعش و 
جبهه النصره و دار و دسته شــان امروز هدف اقدام تروريستى دولت آمريكا قرار 
گرفته است. واكنش ها به شهادت سرلشكر سليمانى كه براى بسيارى همچنان 
همان «حاج قاســم» سال هاى جنگ بود در 63 سالگى و پس از نزديك به 4

دهه مبارزه بى وقفه نشان از محبوبيت كمياب يك چهره نظامى داشت.

 داعش و نقش مخرب آن در غرب آسيا
هنگامى كه داعش در سال 2011 ميالدى پيشروى هاى خود را در مناطق عراق 
و سوريه آغاز كرد؛ اين سردار سليمانى بود كه با حضور خود در اين مناطق و با 

تشكيل جبهه مقاومت كمر يزيديان زمان را شكست.
دولت اســالمى عراق در آن زمان عمليات هاى تروريستى زيادى را در عراق 
پايه ريزى كرد؛ پس از دستگيرى «ابوعمر البغدادى»، ابوبكر البغدادى در سال 
2010 ميالدى به عنوان سركرده اين گروه تروريستى تعيين شد؛ همزمان با 
آغاز بحران در سوريه، عناصر گروه تروريستى دولت اسالمى عراق فعاليت هاى 
خود در ســوريه را آغاز كردند و شــاخه اين گروهك در عراق با نام «جبهه 
النصره الهل الشام» تشكيل شــد و دنهايت در سال 2013 ابوبكر البغدادى 
در پيامى صوتى ادغام «جبهه النصره» و «دولت اســالمى در عراق» را اعالم 
كرد تا گروهك تروريستى داعش دولت اسالمى در عراق و شام تشكيل شود.

داعشى هاى تروريست خيلى زود و در اوائل سال 2014 با انجام عمليات هاى 
تروريســتى و كشتار بى رحمانه مردم وارد شهر فلوجه در استان االنبار عراق 
شدند و پس از آن نيز در شهر هاى مختلف اين كشور تحركاتى را انجام دادند.

خرداد ســال 1393 تروريســت هاى داعش كه از حمايت دشمنان استقالل 
عراق و منطقه غرب آســيا برخوردار بودند، به مركز اســتان نينوى در عراق 

يعنى موصل حمله و فقط در چند ساعت اين شهر را تصرف كردند.
سردار ســليمانى با تشكيل محور مقاومت با نيروهايى مانند جنبش النجباء 
و كتائب حزب ا... و همچنين حشدالشــعبى در عراق و گروه هايى نظير بسيج 
مردمى سوريه و اتحاد آنها با مدافعان حرم از ايران و تيپ فاطميون و زينبيون 
در مقابل داعش ايســتادگى كرد و درنهايت با رشادت هاى فراوان درحالى كه 
به گفته بسيارى از فرماندهان نظامى داعش تا پشت دروازه هاى كاخ رياست 
جمهورى سوريه رســيده بودند و هيچ كس فكر نمى كرد كه ديگر اميدى به 
شكست داعش باشد؛ سردار سليمانى به همراه مدافعان حرم ايستاد و مانع از 

گسترش و ظهور بيشتر داعش در منطقه غرب آسيا شد.
در نهايت در سى ام آبان ماه سال 96 بود كه سرلشكر قاسم سليمانى فرمانده 
نيروى قدس ســپاه در نامه اى به رهبر معظم انقالب پايان رســمى حكومت 
گروه تروريســتى داعش را اعالم كرد. اين اتفاق مهم با پايين كشيدن پرچم 
داعش در شــهر بوكمال سوريه نهايى و به همگان نيز اعالم شد. در واقع اين 
وعده صادقى بود كه در آخرين روزهاى تابســتان همان ســال هم از سوى 
فرمانده نيروى قدس سپاه در مراسم اربعين يكى از فرماندهان جبهه مقاومت 
شــهيد «مرتضى حسين پور» در گلزار شهداى شلمان لنگرود هم از سوى او 

اعالم شد.

معبود ر  معبودديـدا ر  ديـدا تا  زندگى  نخست  روزهاى  ز  تا ا زندگى  نخست  روزهاى  ز  ا
حاج قاسم سليمانى با تأسيس و تقويت محور مقاومت در نابودى داعش نقشى جدى داشت.

سردار شهيد حاج قاسم سليمانى فرمانده پيشين نيروى قدس سپاه بود كه ساعت يك بامداد روز 13 دى ماه 98 توسط نيرو هاى ارتش تروريستى آمريكا در فرودگاه بر اثر حمله 3 موشك ليزرى از پهپاد آمريكايى، به همراه شهيد ابومهدى 
المهندس و چند تن از فرماندهان الحشد الشعبى به شهادت رسيد.

شهيد قاسم سليمانى 20 اسفندماه سال 1335 در روستاى قنات ملك از توابع رابر كرمان در خانواده كارگرى چشم به جهان گشود. 11 سال بيشتر نداشت كه پس از پايان تحصيالت ابتدايى به كرمان رفت. پس از اخذ ديپلم به شغل 
بنايى مشغول شد و بعد ها فعاليت خود را به عنوان پيمانكار در اداره آب كرمان آغاز كرد.

پيام رهبر انقالب به مناسبت شهادت سردار سليمانى
بسم ا... الرحمن الرحيم

مّلت عزيز ايران!
سردار بزرگ و پرافتخار اســالم آسمانى شد. ديشب ارواح طّيبه  شهيدان، روح مطّهر 
قاسم سليمانى را در آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در ميدان هاى 
مبارزه با شياطين و اشرار عالم و سال ها آرزوى شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانى 
عزيز را به اين مقام واال رسانيد و خون پاك او به دست شقى ترين آحاد بشر بر زمين 
ريخت. اين شهادت بزرگ را به پيشگاه حضرت بقّيه ا... ارواحنا فداه و به روح مطّهر خود 
او تبريك و به ملّت ايران تسليت عرض مى كنم. او نمونه  برجسته اى از تربيت شدگان 
اسالم و مكتب امام خمينى(ره) بود، او همه  عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانيد. 
شهادت، پاداش تالش بى وقفه  او در همه  اين ساليان بود، با رفتن او به حول و قّوه  الهى 
كار او و راه او متوّقف و بســته نخواهد شــد، ولى انتقام سختى در انتظار جنايتكارانى 
اســت كه دست پليد خود را به خون او و ديگر شهداى حادثه  آلودند. شهيد سليمانى 
چهره  بين المللى مقاومت است و همه  دلبستگان مقاومت خونخواه اويند. همه  دوستان 
و نيز همه  دشــمنان بدانند خّط جهاد مقاومت با انگيزه  مضاعف ادامه خواهد يافت و 
پيروزى قطعى در انتظار مجاهدان اين راه مبارك است. فقدان سردار فداكار و عزيز ما 
تلخ اســت، ولى ادامه  مبارزه و دست يافتن به پيروزى نهايى كام قاتالن و جنايتكاران 

را تلخ تر خواهد كرد.
ملّت ايران ياد و نام شهيد عالى مقام سردار سپهبد قاسم سليمانى و شهداى همراه او 
به ويژه مجاهد بزرگ اســالم جناب آقاى ابومهدى المهندس را بزرگ خواهد داشت و 
اينجانب ســه روز عزاى عمومى در كشور اعالم مى كنم و به همسر گرامى و فرزندان 

عزيز و ديگر بستگان ايشان تبريك و تسليت مى گويم.
سّيدعلى خامنه اى
13دى ماه 1398

 حاج قاسم سليمانى خادم حرم ضامن آهو(ع) 
او در تيرماه ســال 93 با حكم حجت االســالم رئيسى توليت آستان قدس رضوى(ع) 

مفتخر به خادمى حضرت امام رضا (ع) شد.

 دريافت نشان ذوالفقار از دست فرمانده معظم كل قوا
حضور مؤثر ســردار سليمانى در صحنه مبارزه با داعش و شكست اين گروهك ضاله 
سبب شد تا رهبر معظم انقالب نشان نظامى ذوالفقار يعنى باالترين نشان نظامى ايران 

را به او اعطا كند.
طبق آئين نامه اهداى نشان هاى نظامى جمهورى اسالمى ايران، اين نشان به فرماندهان 
عالى رتبه و رؤساى ستاد هاى عالى رتبه در نيرو هاى مسلح اهدا مى شود كه تدابير آنها 
در طرح ريزى و هدايت عمليات هاى رزمى موجب حصول نتايج مطلوب شــده باشد. 
پس از پيروزى انقالب اســالمى، سردار حاج قاسم سليمانى نخستين كسى است كه 
اين نشان را دريافت كرده است. البته سردار سليمانى تا پيش از دريافت اين نشان 3

نشان فتح را هم از دستان فرمانده معظم كل قوا دريافت كرده بودند.

 شهادت و ديدار معبود
ســردار سپهبد پاسدار شــهيد حاج قاسم سليمانى پس از 
عمرى مجاهدت سرانجام توسط موشك هاى ليزرى پهپاد 
آمريكايى در بامداد روز 13 دى ماه امســال به همراه شهيد 
ابومهدى المهندس نائب رئيس حشــد الشــعبى، ســردار 
پورجعفرى رئيس دفتر شــهيد ســليمانى، شــهيد وحيد 
زمانى نيا و شهيد هادى طارمى و شهيد محمدرضا الجابرى 
رئيس تشــريفات حشــد الشــعبى در پى حمله پهپادى 
نيرو هــاى آمريكايى بــه كاروان آنها در فــرودگاه بغداد به 

شهادت رسيدند.

 تشييع پيكر ميليونى سردار سليمانى در ايران و عراق
مردم قدرشــناس و هميشه در صحنه ايران اسالمى پس از شهادت سردار سليمانى و 
انجام مراسم تشييع در عراق آماده پذيرايى از فرزند خود شدند. پيكر هاى مطهر شهدا 
ابتدا در شــهر اهواز و سپس در شهر هاى مشــهد، تهران، قم و كرمان تشييع شدند. 
طبق برآورد هاى انجام شده در اين مراسم ها در حدود 25 ميليون نفر حضور داشتند 

و پيكر هاى مطهر شهدا را تشييع كردند.

 وصيتنامه سردار
سردار سليمانى نيز مانند همه مسلمانان وصيتنامه داشت، در گوشه اى از آن خطاب 
به همســرش نوشته بود؛ همسرم، من جاى قبرم را در گلزار شهداى كرمان مشخص 
كرده ام. قبر من ســاده باشد مثل دوستان شهيدم. بر آن كلمه سرباز قاسم سليمانى 

بنويسيد و نه عبارت هاى عنوان دار...!

ر  سردا كه  روزى 
آمد  رالمجاهدين  دا به 

در نخستين سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سليمانى بار ديگر 
دلتنگ بزرگمردى شــده ايم كه با اخالص تمام پاى در ميدان دفاع از اسالم 

ناب و ميهن اسالمى نهاده بود.
شــهادت بهترين پاداشى بود كه خداوند به اين سردار رشيد عطا فرمود و نام 

و يادش را جاودانه ساخت.
بــدون ترديــد راز مانــدگارى و پايــدارى انســان هاى بزرگــى چــون ســردار 
ــق  ــا خل ــز ب ــوى و محبت آمي ــاط معن ــدا و ارتب ــه خ ــق ب ــليمانى عش س

خداســت.
حاج قاســم از چنين ويژگى برجســته اى برخوردار بود و در عين شجاعت و 
دالورى در عرصه مبارزه، اما دلى مهربان و احساسى پاك داشت و براى همه 

از كوچك و بزرگ دوست داشتنى بود.
حضور گرم و صميمى اين ســردار بــزرگ در دارالمجاهدين و دارالمؤمنين 
همدان در تابستان ســال 97 كه به منظور شركت در مراسم يادواره شهداى 
اســتان همدان در عمليات رمضان صورت گرفت و البته با حضور پيكر مطهر 
2 شــهيد تازه تفحص شــده نيز همراه بود، از خاطرات ماندگار مردمان اين 

ديار است.
ســردار در اين مراسم با شــور و حرارت خاصى سخن گفت و در ميان انبوه 
جمعيت كه فوج فوج براى شنيدن كلمات و جمالت زيبا و پرمعناى ايشان به 
حسينيه امام خمينى(ره) آمده بودند، هم از شهيد و شهادت سخن به ميان 

آورد و هم خطاب به دشمنان ملت ايران ايستادگى و مقاومت در برابر آنها را 
گوشزد كرد و اينكه «از آنچه فكر كنيد به شما نزديكتريم، يادتان باشد طرف 

حساب شما من هستم».
ايــن جملــه ســردار لــرزه بــر انــدام دشــمن انداخــت و شــوق اميــد و پيــروزى 
را در ميــان ملت هــاى مســلمان در مقابــل تروريســت ها و حاميانــش افزايــش 

داد.
حاج قاسم اين سخنان تاريخى را در همدان بيان كرد و مراسم يادواره شهدا 
در ايــن ديار را فرصتى براى ذكر نكاتى قرار داد كه كلمه به كلمه آن داراى 

معنا و مفهوم بود و پيام هاى مهمى را براى جهان داشت.
 آن روز ســردار خطاب به 
ترامپ گفت: «رئيس جمهور 
جــواب  در  آمريــكا 
رئيس جمهــور مــا مطالب 
ســخيفى در توئيــت خود 
بيان كــرد. آقــاى ترامپ، 
شــأن رئيس جمهور نيست 
كه جواب تــو را بدهد. من 
به عنوان يك سرباز جواب تو 

را مى دهم».
اين نشــان از شــجاعت و 
صالبت ســردار ســليمانى 
داشــت و بيانگر آن بود كه 
آن مرد بزرگ با تمام وجود 
در ميدان حضور داشــت و 
دشمن  مقابل  در  كوه  مثل 

ايستاده بود.
او اما ســردار دل ها بود و چه زيباست كه از اين عنوان براى آن فرمانده سرافراز 

استفاده كرده اند؛ زيرا او بر قلب ها حكومت مى كرد و ارتباطش با مردم دلى بود.
همــدان آن روز بزرگ و تاريخى را فراموش نخواهد كرد و ديار الوند بر خود 

مى بالد كه ميزبان چنين انسان بزرگ و شجاعى بوده است.
نخستين سالگرد شهادت مرد ميدان مقاومت و استقامت فرصتى است براى 
بازخوانى خاطرات شيرين و به يادماندنى چون حضور گرم و صميمى سردار 
در شهر و ديارمان اســت. روزهاى ماندگار و جاودانه اى كه هيچ گاه فراموش 

نخواهد شد.
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شــهادت حاج قاسم خون تازه اى در رگ ها جارى كرد، امنيتى كه در 
كشور حاكم است، بايد قدرش را بدانيم.

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان با بيان اين مطلب قدرت رهبرى، 
مكتب حســينى و مردم را از مؤلفه هاى قدرت ايران دانســت كه دشمن 

همواره در صدد ضربه زدن و يا از بين بردن آن است.
سردار مظاهر مجيدى با بيان اينكه حضور به موقع و همراه با آمادگى كامل 
در صحنه هاى مورد نياز انقالب اســالمى، وجه تمايز ياران حسين(ع) در 
سپاه همدان بوده است، گفت: حاج قاسم سليمانى سپاه همدان را صدقه 

جاريه اى حاج حسين همدانى مى دانست.
وى ادامــه داد: قاطعانه تريــن و تعيين كننده ترين نقش را در ســقوط و 
سرنگونى داعش، سردار حاج قاسم سليمانى به همراه ابومهدى المهندس 

ايفا كردند.
مجيدى گفت: شهيد سليمانى شكست داعش را از عراق آغاز كرد و عراق 

ابتداى طلوع خورشيد سليمانى به عنوان فرمانده جريان مقاومت بود.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان افزود: طلوع اصلى او با شهادتش 

همراه شــد و آمريكايى ها نمى توانستند اين درخشش را ببينند 
بنابراين تالش كردند تا او را از بين ببرند.

مجيدى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه عراق به علت آنكه زيارتگاه 
ائمه اطهار(ع) در آن واقع اســت در قلوب ما جا دارد و آرزوى ما براى عراق، 
اين است كه كشورى آزاد، مستقل، يكپارچه، عظيم، امن و مقتدر باشد، ادامه 
داد: از داليل مهمى كه ســبب شــد ما بزرگ ترين، قوى ترين، شجاع ترين و 
باتدبيرترين فرماندهان رشيد خود را براى كمك به عراق، در شرايط سخت 

فوران داعش به اين كشور اعزام كرديم، تحقق همين آرزو در عراق است.
5000 بسيجى استان، آماده اجراى طرح شهيد سليمانى هستند

فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان درباره برنامه اســتان در سالگرد 
شهادت ســردار سليمانى، توضيح داد: بسيجيان اســتان همدان، اين بار در 
ادامه فعاليت هاى جهادى براى مقابله با ويروس كرونا در طرح سردار شهيد 
سليمانى به ميدان آمدند.مجيدى، گفت: در اجراى اين طرح بيش از 5 هزار 

بسيجى آموزش ديده به كار گرفته شدند.
وى با اشــاره به اينكه بسيجيان در اين طرح در 3 بخش نظارتى، حمايتى و 

مراقبتى به كمك نظام سالمت آمده اند، افزود: از ابتداى طرح حدود 3 هزار 
بسته بهداشتى و بيش از ده هزار بسته معيشتى توزيع شده است و در اين 
هفته هم صد هزار ماســك و 5 هزار بسته معيشتى بين افراد مورد نظر 

توزيع خواهد شد.
مجيدى خاطرنشان كرد: طرح شهيد حاج قاسم سليمانى از ابتداى آذر 
همزمان با سراسر كشور در استان همدان آغاز شد و براى اجراى آن 5
هزار نيرو در بســيج آموزش ديدند كه از اين تعداد نزديك به 2 هزار و 
900 نفر در مراكز امدادگر درمانى و خانه هاى بهداشــت به كار گرفته 
شدند. وى افزود: شهيد سردار سليمانى در كنار همرزمانش همچون 
شهيد سردار همدانى مرزهاى ايران را به صدها كيلومتر جلوتر برده 
بودند. مجيدى با بيان اينكه اســتكبار به دنبال اين است تا از ايجاد 
تفكر در جبهه اســالم جلوگيرى كند، عنوان كرد: بايد به بصيرت 
باالى مردم همدان توجه كنيم، كســانى كه در كشور آشوب به پا 

مى كنند از ملت ما نيستند.
فيض ا... مظفرپور: دى ماه 98 در تاريخ چهل ويك ساله 
انقالب اســالمى ايران حادثه بزرگــى رخ داد، به تعبير مقام 
معظم رهبرى شهادت ســليمانى يك حادثه تاريخى است، 
حادثه معمولى نيست كه از ياد برود. اين حادثه به عنوان يك 
نقطه روشــن در تاريخ ثبت شــد، اين نقطه روشن شهادت 
مــردى از جنــس جهاد و شــهادت بود كه گفــت «ما مرد 

شهادتيم ما ملت امام حسينيم».
سردار حاج قاسم سليمانى مصداق آيه شريفه «من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدو ا... عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر ما بدلوا تبديال» بود. مى توان گفت حاج قاســم در 
طول 40 ســال مجاهدت خويش همواره من ينتظر بود و هر 
لحظه در انتظار شــهادت. ولى اين بزرگوار هر موقع يادى از 
ياران شهيدش مى كرد، شوق شهادت در وجودش شعله ورتر 
مى شــد و انتظارش براى رســيدن به اين مقام شــديدتر و 
افزونتــر. يكى از اين مقاطع تاريخــى و يكى از ياران ديرين 

حاج قاسم، حاج حسين همدانى بود.
مطمئن هســتم وقتى مجاهد نســتوهى چون حاج حسين 
همدانى به شهادت رســيد و حاج قاسم حبيبش را از دست 
داد از اين رفيق شفيق گله داشت كه چرا حبيبم تنها رفتى؟ 
شايد اين شعر شهريار زبان حال حاج قاسم در هنگام شهادت 

حبيب حرم حاج حسين همدانى باشد كه گفت: شهريارا بى 
حبيب خود نمى كردى ســفر * اين سفر راه قيامت مى روى 
تنها چــرا؟ اين دو مجاهد كه الحق به حبيب ابن مظاهر امام 
حســين(ع) در كربال اقتدا كرده بودند، هر دو حبيب ســپاه 
امام خمينى(ره) و امام خامنه اى (مدظله العالى) بودند. هر دو 
حبيب و محبوب بودند. ويژگى هاى مشترك زيادى مى توان 
در وجود آنها پيدا كرد؛ از جمله مجاهدت بيش از 40 ســاله 
آنها در بــاالى 60 ســالگى، انجام جهاد در ســرزمين هاى 
اســالمى و دفاع از حرم زينب(س) و شهادت در حين انجام 

مأموريت است.
اگرچــه حاج قاســم از حرم خواهر حســين به حــرم امام 
حســين(ع) خود را مى رساند و در سرزمين عراق به شهادت 
مى رســد. ولى هدف و مقصد هر دو يكى بود. انســان وقتى 
سخنان حاج قاسم را درباره حبيب حرم مى بيند و مى شنود 
به عمق رابطه قلبى اين دو حبيب و محبوب پى مى برد. حاج 

حسين حبيب حرم بود و در عين حال محبوب حاج قاسم.
مهدى امامى كارگردان و مستندســاز كه مستندى را درباره 
زندگى سردار همدانى ساخته اســت، مى گويد: بنده به دنبال 
همرزمان ايشــان بودم تا اينكه نام سردار سليمانى توجهم را 
جلب كرد و از ايشان نيز درمورد شهيد همدانى پرسش كردم.

حرم  حبيب 
محبوب 
بود قاسم  حاج 

 وى مى گويد: در ديدارى كه هنگام ديدار شــهيد حاج قاســم سليمانى 
با خانواده شــهيدان حاجى بابايى داشتند، مصاحبه 5 دقيقه اى با ايشان 
انجام دادم و درباره شهيد همدانى پرسيدم. وقتى ماجراى آخرين عكس 
ايشــان با سردار همدانى را پرســيدم، حاج قاسم جواب داد: يكى دو روز 
پيش از شــهادت ســردار همدانى، همديگر را در سوريه مالقات كرديم. 
ايشــان(حاج حسين) از من درخواستى داشــت كه تا پيش از آن هيچ 
وقت مطرح نكرده بود. از من خواســت كــه در كنار هم عكس يادگارى 
بگيريم، عجيب تر اين بود كه گفت بيا تا آخرين عكس را بگيريم شــايد 
ديگر نتوانيم عكســى داشته باشيم، وقتى اين جمله را گفت فهميدم كه 

او به شهادت خواهد رسيد.
آرى راســت گفته اند كه شهيدان را شــهيدان مى شناسند و به قول شاعر 
«قدر زر زرگر شناســد * قدر گوهر گوهرى». اين نمونه اى از ارتباط قلبى 
اين دو مجاهد فى سبيل ا... اســت كه آخرين عكس يادگارى را هم با هم 
مى گيرند و پس از فاصله اى چند ســاله در جنات عدن الهى به هم وصل 
مى شوند و قهقهه مستانه مى زنند و مصداق «عند ربهم يرزقون» مى شوند.

آن گونه كــه امام راحــل عظيم الشــأن(ره) فرمود: «شــهدا در قهقهه 
مستانه شان و شادى وصل شان عند ربهم يرزقون اند».

ســردار ســليمانى در توصيف لحظات آخر شــهيد همدانى نيز چنين 
مى گويد: «آخرين لحظه اى كه من شــهيد همدانى را ديدم تقريباً چند 
ساعتى پيش از شهادتش بود، يك حالت جوانى اى در او ديدم، من حال 
لحظه آخر شهيد همدانى را ديدم يك لحظه تكان خوردم، بعداً فهميدم 
كه او از شــهادتش مطلع بوده است. اينكه مى گويم در يك شكل جوانى 
او را ديــدم چون آن حالت خاص را در او نديده بودم، خيلى بشــاش و 

خندان بود»
در پيامى مقام معظم رهبرى به مناســبت شهادت سردار همدانى، چنين 
مى فرمايند: «صف استوار آرزومندان اين موهبت و كمربستگان راه جهاد 
و شــهادت در ايران اسالمى و در سپاه و همه نبردهاى مسلح جمهورى 
اســالمى صفى بلند و بنيادى اســت. ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديال، 
رحمت خدا بر شــهيد همدانى و بــر همه مجاهدان حق» آرى دو تن از 
منتظران راه شهادت سردار حاج قاسم سليمانى و حاج مهدى المهندس 
بودند كه دى ماه سال گذشته به آرزوى ديرين خود رسيدند. و همان طور 
كه مقام معظم رهبرى فرمودند: «ملت ايران ياد و نام شــهيد عالى مقام 
سردار شــهيد قاسم سليمانى و شــهداى همراه او به ويژه مجاهد بزرگ 

اسالم ابومهدى المهندس را بزرگ خواهد داشت».

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان:
صدقه  را  همدان  سپاه  سليمانى  قاسم  صدقه حاج  را  همدان  سپاه  سليمانى  قاسم  حاج 
مى دانست همدانى  حسين  حاج  مى دانستجاريه اى  همدانى  حسين  حاج  جاريه اى 
 5000 بسيجى استان، آماده اجراى طرح شهيد سليمانى هستند

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه امروز مرزهاى استراتژيك ايران به كرانه هاى 
درياى مديترانه رسيده و اگر مدافعان حرم نبودند، بايد وارد جنگ با داعش در عمق ايران مى شديم، گفت: 
بى ترديد تمسك به آموزه هاى دينى، دليل صاحب مكتب شدن حاج قاسم و محبوبيت او در قلب ها شده 

است.
 پيروزى نهايى حق بر باطل براساس سنت الهى رقم مى خورد

رئيس كل دادگسترى استان همدان با اشاره به مقابله تاريخى و هميشگى حق و باطل در برابر يكديگر، گفت: 
خداوند متعال در قرآن كريم از باطل به عنوان «َزبَد» و آنچه شــبيه كف آب و غيراصيل اســت، ياد كرده كه 

درنهايت نابود مى شود.
محمدرضا عدالتخواه اظهار كرد: اگرچه در برخى مقاطع تاريخى باطل امكان جوالن داشته، اما سنت الهى بر اين 

رقم خورده كه درنهايت جبهه حق بر باطل پيروز مى شود. 
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه هر شخصى خود بايد ببيند و انتخاب كند كه در جبهه حق 
قرار گرفته يا در مسير باطل حركت مى كند، افزود: بى ترديد حضور در جبهه حق هزينه هاى مالى و آبرويى دارد 
كه صاحبان حق در راه خدا تقديم مى كنند و مصداق بارز و كامل آن مى توان به حركت سيدالشهدا(ع) و در عصر 
حاضر نيز به امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى(دام ظله العالى) به عنوان شاگردان مكتب حسينى اشاره كرد. 

 حركت در مسير الهى حسينى، حاج قاسم را صاحب مكتب كرد
عدالتخواه تصريح كرد: سردار سليمانى نيز خود شاگرد و پرورش يافته مكتب حسينى بود، به همين دليل به 
جايگاهى وارسته رسيد، تا جايى كه به فرموده رهبر انقالب حاج قاسم خود صاحب مكتب شد و البته علت آن 
تمسك اين سردار پراقتدار به آموزه هاى دينى و حركت مستمر و بى وقفه در مسير ساالر شهيدان و درنهايت 

در مسير الهى بود.
وى در ادامه با تبيين داليل عقلى و ضرورى حضور مستشارى ايران در برخى كشورهاى منطقه به عنوان مركز 
محور مقاومت، عنوان كرد: در كالم امام على(ع) مبارزه در داخل خانه و به تعبيرى در كشور پيروزى به همراه 

نخواهد داشت، بلكه موجب ذلت مى شود.
 اگر مدافعان حرم نبودند، بايد وارد جنگ با داعش در عمق ايران مى شديم

رئيس كل دادگســترى استان همدان تصريح كرد: اگر فرماندهى همچون سردار سليمانى با دشمنان اسالم 
حقيقى از جمله داعش در سوريه و تروريست هاى صهيونيستى در لبنان نمى جنگيد و بسيج مردمى از خود آن 

ملت ها به وجود نمى آورد، اكنون ما بايد در عمق كشور عليه جنايتكاران عالم سنگربندى مى كرديم.
 مرزهاى استراتژيك ايران به كرانه هاى درياى مديترانه رسيده 

عدالتخواه با تأكيد بر اينكه امنيت موجود و شرايط فعلى با جان فشانى هاى مدافعان حرم و وطن رقم خورده است، 
گفت: امروز مرزهاى استراتژيك ايران اسالمى به سوريه، لبنان و كرانه هاى درياى مديترانه رسيده و اين مسأله 

به معنى تضمين امنيت كشور و جامعه است.
وى همچنين عنوان كرد: آنچه موجب شــد تا ســردار سليمانى و ابومهدى المهندس محبوب قلب ها شوند، 
بى ترديد ايمان و عمل صالح آنان بود و شهادت حسينى وارانه اين سرداران واالمقام، زمينه ساز آبيارى و تناورى 
شجره طبيه اسالم شده است، اميد آنكه به يارى خدا همه ما در هر دو عالم مشمول دعاى خير اين بزرگواران 

شويم.

رئيس كل دادگسترى استان: 
سليمانى ها  و  انقالب  امامين 
هستند حسينى  مكتب  شــاگردان 
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سليمانـىسليمانـى
اسالم جهان  ابدى  قهرمان  اسالم  جهان  ابدى  قهرمان   

مــردم او را نمــاد صفت هاى نيكــى مى دانند كه 
به ســختى همه آنها در يك شــخصيت يافت مى شود، 
شــجاعت، فراجناحى و مردمى، خالص و مخلص بودن، 
عالقه به اســالم و وطن و داشتن شور و شعور توأمان در 
دفاع از اين دو، همه ويژگى هايى اســت كه سبب شد تا 
«سليمانى» در يك كالم «سردار دل هاى» ايرانيان شود.

حضور سپهبد شهيد قاسم سليمانى در دفاع از مام ميهن 
و پايدارى اسالم، به تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
برمى گــردد و تاريخ حضور او را از آمــوزش گردان هاى 
كرمانى تا جبهه هاى جنگ سوسنگرد و فرماندهى لشكر 
41 ثارا... تا مقابله با اشرارى كه در شرق كشور براى سلب 

امنيت دندان تيز كرده بودند، به خاطر دارد.
او ســال 79 از ســوى رهبر معظم انقالب به فرماندهى 
سپاه قدس منصوب شــد و اين بار در «بيدارى اسالمى» 
منطقــه نقش آفرينــى كرد، پس از آن در ســال 2014

ميالدى فرزند ناميمون استكبار جهانى در منطقه شكل 
گرفت و داعش، سردار ايرانى را به نبرد طلبيد و حضور او 
در جبهه هاى بين المللى حق عليه باطل يكسره احساس 
دلگرمى و امنيت براى مردم مظلوم عراق و سوريه به بار 
آورد، وزير ســابق امنيت ملى عراق او را «قدرتمندترين 
مرد در عراق» و رئيس ســابق موساد او را «باهوش» در 

سياست خواند.
سردار بى بديل ايران بارها و بارها از سوى نهادهاى امنيتى 
آمريكا و رژيم صهيونيستى تهديد به ترور شد اما براى اين 
سردار شجاع اسالم، به گفته خودش «كمك به شوقى» 
بود كه در سر داشت و پيروزى هاى استراتژيك نيروهاى 
تحت فرماندهى او و بازپس گيــرى يكى پس از ديگرى 

شهرهاى سوريه داعش را تا قبرستان تاريخ كشاند.
سردار قاسم سليمانى بامداد جمعه 13 دى 1398 هجرى 
شمسى با حمله موشــكى پهپادهاى آمريكايى به همراه 
يارديرين خود ابومهدى المهندس معاون بســيج مردمى 
عــراق و چند تــن از اعضاى الحشدالشــعبى در اطراف 
فرودگاه بغداد به شــهادت رســيد تا به مصداق «شهيد 

زنده است» فصل جديدى از مبارزه هميشگى او با جبهه 
استكبار آغاز شود كه اين بار به قوت خون او شكل گرفت.

همه اينها تنها مشتى اســت از خروارها دليرمردى هاى 
شهيد سردار قاسم سليمانى كه براى هميشه به يادگار در 
خاطر ملت ماند و او را به اســطوره اى بدل كرد كه اين بار 

اغراقى در آن نيست.
همان شــخصيتى كه شــور ميليونى مردم را در وداع با 
پيكرش برانگيخت و واقعه اى ماندگار رقم زد، استان ها و 
شهرستان هاى مختلف كشور به رسم خود مراسم وداع و 
عزادارى براى او برپا كردند و شــهادتش به مفهوم واقعى 

«ايران را سراپا غرق ماتم كرد».

 سردار سليمانى، چهره اى فراجناحى
به گفتــه بســيارى از مــردم زندگى سياســى حاج 
قاســم به طور كامل فراجناحى و سرشــار از خلوص و 
سرســپردگى به دين و ميهن اســت، سعيد ظفرى در 
اين بــاره مى گويد: «اى كاش همــه ايرانيان الاقل اين 
نكته را متوجه مى شدند كه سردارشهيد سليمانى هيچ 
ربطى به جناح و خط فكرى چپ و راست و ... نداشت، 
ســردار دالور ميهن بود و ايرانيان در اقصى نقاط دنيا 

حقش را ادا مى كردند».
در همين ارتباط بسيارى از مردم او را با گوش به فرمان 
ولــى فقيه و ســرباز مخلص واليت بودن مى شناســند، 
شهروندى در توصيف شهيد سليمانى مى گويد: «سردار 
دل ها تنها براى حفظ دين و ايران مى جنگيد و در اين راه 

گوش به فرمان رهبر و فرمانده اش بود».

 سردار هميشه در صحنه
يكى ديگر از ابعاد شــخصيتى سردار ســليمانى از ديد 
مردم دليرى، در صحنه بودن و ذكاوت و شجاعت نظامى 
اســت كه به كرات بيان شده اســت، فاطمه عظيمى در 
اين زمينه معتقد اســت: «ايران تاكنون چنين سردارى 
به خود نديده اســت»، كاربرى درفضاى مجازى نوشــته 
است: «بودى پشتمون گرم بود، تو بودى احساس امنيت 
مى كرديم، تو بودى احســاس خوبى داشتيم، در نبود تو 

چه كنيم».

 مردى از جنس مردم و براى مردم
مردمى بودن از شاخصه هاى بارز شخصيت سردار دل ها 
در عرصه زندگى اجتماعى اســت و همين ويژگى پير و 
جوان را مشتاق شناختش كرده است، به اعتقاد كريمى از 
دانشجويان رشته ادبيات فارسى، حاج قاسم سردار جبهه 
مقاومت و ايرانى مسلمانى اســت كه پرچمدار مبارزه با 
استكبار جهانى و تربيت شده مدرسه عشق يعنى بسيج 
و برخاسته از مردم ايران و مكتب امام خمينى(ره) بود و 

براى حفظ كرامت بنى آدم جنگيد.

يكى از كاربران با عنوان «مشتاق 
ســردار» در كامنتى زير تصاوير 
حضور پرخروش مردم در مراسم 
سوگوارى ســردار، نوشته است : 
«ســال ها بود پشت چهره آرامت 
آشــوبى بــود از جنــس مردم.
مى گويند عزت دست خداست و 
اين را در مراسم بزرگداشت تو با 

همه وجود حس كرديم».

 سردار دل ها
 يكپارچه براى خدا

زندگى فردى حاج قاســم از ديد 
مــردم و همان گونه كــه بود، در 
پيوند هميشــگى با خدا و جلب 
رضاى او شــكل گرفته اســت، 
منوچهرى جوان همدانى اســت 
مى تواند  «ســردار  مى گويد:  كه 
الگويى شايســته بــراى زندگى 
فردى و اجتماعى جوانان باشد».

زهره عباســى نيز اين گونه اظهارنظــر مى كند: «زندگى 
شخصى و خانوادگى حاج قاسم يكپارچه در راه دين قرار 
داشت و در دنيا چيزى را به تنهايى براى خود نخواست».

زمانى كه پاى گفته هاى مردم مى نشــينيم يا نوشته هاى 
آنها را در سوگ شهيد سپهبد قاسم سليمانى مى خوانيم 
دريايى از ارادت به ويژگى هاى ناب شخصيتى را مى بينيم 
و مى شنويم كه مصداق «آنم آرزوست» براى مردم بوده و 
هست. همين ويژگى ها و همين ارادت است كه سبب شد 
همدانى ها از همان روز نخســتين وداع مراسمى باشكوه 
براى ســردار دل ها به پا كنند و بسان برادرى در سوگ 

او َشروه خوانى كنند.

1- در 4 ســال اخير و با روى كار آمدن ترامپ در 
آمريكا، دشمنى اين كشور آلت دست صهيونيسم، با ايران 
و جهان اســالم علنى تر شــد و ترامپ عالوه  بر تشــديد 
تحريم هاى همه جانبه، از سالح مذموم ترور نيز بهره برد و 
به ترور قهرمانان ملى ايران و دانشمندان كشور اقدام كرد.

اعالم رسمى پذيرش ترور شهيد قاسم سليمانى از سوى 
ترامــپ، اوج دشــمنى آمريكا با مردم ايران و دشــمنان 

تروريسم آمريكايى را نشان داد.
2-  ترامپ همچنان كه در تشــديد تحريم ها دچار اشتباه 
بــود، در اقدام به اين ترور هــم مانند ديگر اقدامات عليه 

ايران اشتباه محاسباتى داشت.
او فكر مى كرد كه با اين ترور در نزد مردم منطقه و مردم 
ايران محبوب خواهد شد اما نفرتى كه ايرانى ها از ترامپ 
براى به شهادت رساندن قهرمان ملى خود دارند و نفرتى 
كه مردم منطقه از ترامــپ به دليل ترور قهرمان مبارزان 
واقعى با تروريسم و داعش دارند، حكايت از شكست اين 

تفكر شيطانى ترامپ دارد.
3- ســردار شــهيد ســليمانى، از محبوب ترين چهره ها 
در ايــران و منطقه اســت كــه همچنان نــام و ياد وى، 
محكم كننده دل مظلومان و محرومان و مستضعفان است.

ترس از نصب تصاوير سردار شهيد در كشورهاى منطقه و 
مردم آزاده جهان و پويايى مكتب شهيد سليمانى همان 
نگرانى و ترســى اســت كه آمريكا، رژيم صهيونيستى و 
دولت هاى متحجر منطقه را فراگرفته است و آنها اكنون با 
وفاداران به مكتب شهيد سليمانى و رويش هاى اين مكتب 

روبه رو هستند.
4- شهيد سليمانى، چهره شناخته شده ايران در پاسدارى 
از صلح اســت. شهيد ســليمانى در تمام منطقه و جهان 
به دنبال ايجاد صلح و زندگى در آرامش براى مردم بود و 

مبارزه وى با داعش نيز در همين جهت بوده است.
تروريســت ها توســط آمريكا، عربســتان، امارات و رژيم 
صهيونيســتى به عنوان مزدور به كار گرفته شده بودند تا 
ناامنى را در منطقــه ايجاد و زندگى در صلح و آرامش را 

براى مردم منطقه به آرزويى دست نيافتنى تبديل كنند، 
اما آنچه اين نقشــه را بر هــم زد، همت و قدرت جهادى 
سردار سليمانى بود كه با فرماندهى ايثارگرانه نبرد عليه 
داعش، به حيات اين فرقه تروريستى خاتمه داد و صلح را 

براى منطقه به ارمغان آورد.
5-شــهيد ســليمانى، تمام عمر خود را وقف خدمت و 
رسيدگى به امور مردم كرد و قهرمانى بود كه در سختى ها 
از زلزله بم گرفته تا ســيل خوزستان در كنار مردم بود و 

براى گذر از شرايط سخت آنها را همراهى كرد.
شهيد ســليمانى مصداق بارز مهربانى با مردم و اقتدار و 
شدت در برابر دشــمنان بود و عشق مردم به او در زمان 
حيات و تجليل مردم در تشــييع باشكوه نمونه هايى در 
اثبات عشــق او به مردم و مردم منطقه به قهرمان ابدى 

دنياى اسالم است.
6- شهيد سليمانى انسانى چند بعدى بود كه در تمام ابعاد 
كامل بود و اين نوع اقدام و رفتار، وى را به الگويى ماندگار 
براى تمامى عالقه مندان به مكتب سليمانى تبديل كرده 

است.
سليمانى با مهربانى، همواره نگران جوانان و آينده ايران و 
جهان اسالم بود و سياست نظام مبنى بر جذب حداكثرى 
و دفــع حداقلــى را به خوبى اجرا مى كــرد و اين از رموز 
پيشرويى و نفوذ مكتب سليمانى در منطقه و جهان است.
7- ايران و جهان اسالم هنوز انتقام سخت از تروريست هاى 
فرودگاه بغداد را نگرفته اند. هرچند ترس از تربيت شدگان 
مكتب سليمانى، شــرايطى را براى آنها ايجاد كرده كه از 

مرگ سخت تر است.
بــه همين دليل، ترويج عقايد و باورهــا و الگوى رفتارى 
شهيد سليمانى در چارچوب مكتب شهيد قاسم سليمانى، 
راه انتقام ســخت از دشمن و تروريست هاى با نام و نشان 
و شناسنامه دار جهان را تســهيل خواهد كرد و مهربانى 
و دفــاع از منافع و امنيت ملى را در كشــور با وحدت و 
اتحاد حاصل از مجاهدت سردار شهيد و شهيدان انقالب 

تضمين مى كند.
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t

ون  ه را ا  و ا ا

شهردارى همدان

t

ون  ه را ا  و ا ا

مسعود دهبانى صابـر 
 مدير منطقه يك شهردارى همدان

t

ون  ه را ا  و ا ا

محمدرضا فيضى منش 
 مدير منطقه 3 شهردارى همدان

t

ون  ه را ا  و ا ا

سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان

t

ون  ه را ا  و ا ا

t

ون  ه را ا  و ا ا

سلگرد شهادت سپهبد 
سليمانى  قاسم  حاج 
مــرد ميــدان جهــاد و 

مبــارزه را بــه پيشــگاه 
حضــرت ولى عصــر(عـج)، 

رهبـر جمهـورى اسـالمى 
ايــران و ملــت شــريف 

ايــران تبريــك و تســليت 
عــرض مــى نماييــم.

سالگرد شهادت اسطوره قدرت 
و عزت ايران اسالمى 

سردار سرافراز سپاه اسالم سپهبد
 شهيد 

حاج قاسم سليمانى 
را به محضر مبارك حضرت 

بقيه ا... االعظم(عج)، فرماندهى 
كل قوا و ملت مسلمان تسليت 

عرض مى نماييم.

 سالگرد شهادت 
سردار سپاه اسالم سپهبد 

شهيد 
حاج قاسم سليمانى

 تبريك و تسليت باد

و هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند 
مرده اند، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده مى شوند. 

سوره مباركه آل عمران(169)

ــه  ــهادت مظلومان ــالگرد ش  س
ــك  ــالم، مال ــيد اس ــردار رش س
ــپهبد  ــردار س ــان س ــتر زم اش

شهيد قاسم سليمانى 
ــج)،  ــام عصر(ع ــر ام ــه محض را ب
ملــت  انقــالب  فرزانــه  رهبــر 
ــى  ــالمى، تمام ــران اس ــريف اي ش
آزادگان جــان بركــف جهــان و 
ــرض  ــليت ع ــهدا تس ــواده ش خان

ييــم. مى نما

فرا رسيدن نخستين سالگرد شهادت 
مظلومانه سردار رشيد اسالم

 مالك اشتر زمان 
سردار سپهبد 

شهيد قاسم سليمانى 
ــج)،  ــام عصر(ع ــر ام ــه محض را ب
ملــت  انقــالب،  فرزانــه  رهبــر 
شــريف  مــردم  و  ايــران  شــريف 
دارالمؤمنيــن همــدان تســليت عــرض 

. ييــم مى نما

فرار رسيدن سالگرد 
شهادت پرافتخار سردار سپهبد 

حاج قاسم سليمانى
را بــه محضــر حضــرت 

ولــى عصــر(عج)، مقــام معظــم 
رهبــرى(مدظلــه العالــى)، ملــت 

شــريف ايــران و خانــواده معظــم 
و معــزز شــهيد بزرگــوار تبريــك 

و تســليت عـرض مـى نماييـم.

شهادت هنر مردان خداست

حامد جليلوند
مدير منطقه 2 شهردارى همدان

مجيد يوسفى نويد 
مدير منطقه 4 شهردارى همدان

دل ها ر   دل هاسـردا ر   سـردا


