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مهدی الروئی ،کارگردان مستند «قائداحلشد» ،روایتهای دست اولی
از زندگانی شهید ابومهدی و شهید سلیمانی برامیان گفته است

عراق حمله کرد ،نوری المالکی
بــا ابومهدی تمــاس گرفــت و به
او گفــت داعش بــه عــراق حمله
کــرده و درحال پیشــروی اســت
و شــما از طرف ایرانی اســتمداد
کنید که بــرای مقابله بــا داعش
چــه کنیــم .ســپس ابومهــدی
فرماندهان ســابق لشــکر بدر را
درخانــه خــود جمــع میکند که
ببیند بــرای مقابله بــا داعش چه
برنامــهای بریزند و جالــب آن که
فرماندهــان وقتــی وارد خانــه
ابومهــدی میشــوند میبیننــد
شــهید ســلیمانی نیز در خانه ابومهدی اســت .اینها همه قبل از آن
فتوای تاریخی مرجعیت عراق کــه برای مقابله با داعش صادر شــد،
اتفاق افتاد.

●●شیخ ثانی المسعودی یکی از مســئوالن عراق در جریان تهیه مستند؛
روایــت جالبــی از دیدار خــود با حاج قاســم بــرای مــا تعریف کــرد .او
میگویدکه حاج قاســم به خانه مــن در عراق آمد و وقتــی دید که خانه
من فرش ندارد به من گفت کــه ما درایران فرشهای خوبــی داریم آیا
میخواهی یکی از آنها را برایت تهیه کنم؟ که من به حاج قاسم گفتم
بلهمیخواهم.گذشتوگذشتوحاجقاسمپساز 4ماهبرایمنفرش
فرستاد .من خیلی تعجب کردم که چرا این قدر طول کشید .وقتی که
از شهید سلیمانی سوال کردم او به من گفت پول هایم را ذره ذره جمع
کردم و در نهایت توانســتم برای تــو فرش بخرم .من کــه فکر میکردم
فرماندهسپاهقدسومقامارشدنظامیایرانحقوققابلتوجهیداشته
و نیازی به پسانداز برای خرید یک فرش نداشته باشد از او سوال کردم
که حقوق شــما چقدر اســت و وقتی به من گفت دیدم حقوقی که حاج
قاسم دریافت میکند معادل یک کارمند ساده عراقی است.

●●شــهید ابومهــدی پیوســته کار میکــرد و اصــا خــواب نداشــت .در
مصاحبهای یکی از رزمندگان عراقی میگفت که در یکی از محورهای
عملیات ،آخر شــب بــرای رزمنــدگان شــام آوردنــد و بعــد از آن برای
ابومهدیشامجداگانهایآوردند.اولینچیزیکهابومهدیسوالکرد
این بود که آیا دیگر رزمندگان شام دارند یا نه ؟ که به او گفتیم بله شام
برای آنها تدارک دیده شده است .بعد ابومهدی حاضر نشد که در اتاق
فرماندهی شام بخورد و رفت در خط مقدم آن محور و درکنار رزمندگان
شامش را خورد و نکته جالب آن جاست که ابومهدی هم از غذای آنها

●شیخ ثانی روایت دیگری هم از آخرین ســفر شهید سلیمانی به عراق
●
دارد .او میگویــد وقتی حاج قاســم به زیارت امام حســین (ع) آمد از
من خواســت که روضهای بخوانم و وقتی برای او روضه خواندم حال
عجیبی داشــت و خیلی گریه کرد .بعد از این که روضه تمام شد حاج
قاسم به من رو کرد و با این تعبیر به من گفت که من دوست دارم در این
جا که سرزمین امام حســین(ع) است شهید شوم و اتفاقا همین طور
هم شد و حاج قاســم در ســفر بعدی خود در فرودگاه بغداد و درخاک
عراق به شهادت رسید.

گفتم برایم فرش بفرست
4ماه تاخیر شد!
میرزارضا توکلی

خیلی از ما ایرانیان نام شهید «ابومهدی المهندس» پس از شهادت او در
کنار شهید حاج قاسم سلیمانی به گوشمان خورده و زندگانی و نقش
مهم او در پیشــبرد خط مقاومت درعراق هنوز هم برای بســیاری از ما
مجهول و ناشناخته است .در این بین گفتوگویی انجام دادیم با مهدی
الروئی کارگردان مســتند «قائدالحشــد» ،مســتندی که برای شــهید
ابومهدی تهیه شــده و بناســت که همزمان با سالگرد شــهادت شهید
سلیمانی پخش شود .او روایتهای ناب و ناشنیدهای از زندگانی شهید
ابومهدی و شهید سلیمانی را برایمان باز گو کرده است که میخوانید:
●افرادی کــه با آنهــا مصاحبــه کردیم بــه ما گفتنــد وقتــی داعش به
●

میخورد و هم از غذای خودش به آنها میداد که دراین بین رزمندهای
با گریه گفت وا ...رفتاری که تو با من داری پدرم بامن نداشت.

میلیاردها دالری که حاج قاسم به کشور آورد

عراق به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران و بازار مهم
صادرات محصوالت ایرانی ،طی سال های اخیر ،سهم قابل توجهی از
جذب صادرات غیرنفتی کشورمان را داشته است .در این میان ،نقش
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حفظ این بازار مهم برای اقتصاد
ایران بسیار تعیین کننده بوده است .به گونه ای که می توان صادرات ده
ها میلیارد دالری محصوالت ایرانی به عراق را ناشی از مجاهدت ایشان
و همرزمانش در سرکوب داعش و فراهم آوردن ثبات و آرامشی دانست
که شرط اصلی هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی است .سیدحمید

حسینی ،دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت و گو
با فارس ،در این باره می گوید :شهید سلیمانی زمینه ساز افزایش
صادرات به عراق از  900میلیون دالر به  ۹میلیارد دالر شد؛ او ستاد
توسعه روابط اقتصادی را ایجاد و همچنین زیرساختهای مرزی با
عراق را به شدت تقویت کرد .بررسی آمارها نشان می دهد که در  9ماهه
نخست امسال ،صادرات غیرنفتی ایران به عراق به شش میلیارد دالر
رسیده است که پس از چین ،دومین بازار صادرات محصوالت ایرانی
است .براساس گزارش گمرک ،عراق دومین بازار صادرات محصوالت

ایران در سال  98بوده و با سهم  22درصدی از کل صادرات کشورمان،
 9میلیارد دالر محصوالت ایرانی را خریداری کرده است .همچنین
صادرات کشورمان به عراق در سال های  96 ،97و  95به ترتیب،8.9 ،
 6.4و  6.1میلیارد دالر بوده است .به این ترتیب از زمانی که با تالش
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،داعش در حدود سال های  95در
عراق زمینگیر شد ،تاکنون بیش از  36میلیارد دالر ارزآوری از صادرات
غیرنفتی به این کشور داشته ایم .ارزآوری که تا حد زیادی مدیون تالش
های شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم است.

