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 مقدمه:

از    یبرگ  چیاهلل در جهان بود که ه  تیبه حاکم  مانیا  از اصول و مبانی اعتقادی حاج قاسم،  یکی

  ش یفکر  یتمام ساختار و منظومه    نیداشته باشد به ا  نیق یکه طرف    نیا  ؛افتد مگر به اذن اهلل  یدرخت نم

 . کند ی م دایپ  یجهت ده ها قیها و حقا تیواقع  یسر کیکند. همه به   یم دایپ  رییتغ

و استمرار و    یاله  تی بر اعتقاد به حاکم  یمبتن  ینظام اله  اراصل اعتقاد داشت که استقر   ن یدوم به ا

دواصل درواقع باعث شد  نیخداست ا  یمحض و بدون چون و چرا از ول تیاشاعه آن تنها در گرو تبع

  ی تیریاست و به سبک مد  یرونیجلوه ها ب  نیاز ا  یو بخش  ؛ ردیاز حاج قاسم شکل بگ  ی ادیز   یجلوه ها

 باشد. یبه عنوان پاسدار مربوط م ناشیا  یو نقش نهاد یو فرمانده

و   یو عمل  ینیاست که حاج قاسم نماد ع  نی توان گفت ا  یکه درباره حاج قاسم م  یزی چ  نجایا

به   یو تجرب یاعتقاد یداشته ها نیاسالم است. در هر صورت ا یو پاسدار واقع تی شخص کیملموس 

  ر ینظ  یساخت که از هر نظر ب  شانیاز ا  یتیخصش  ،میبه نقل خودش حک  ای  یاز ول  تیهمراه عامل تبع

  یعد فرداست. مثال در بُ   زیاد  گفتن یحوزه حرف برا  نیحاال در ا ،یو هم نهاد یعد فرد. هم از بُاست

 .شانیاز هوش ا  ای شانی از قدرت تفکر ا ای مییبگو ایشان  یپرسش گر  ی هیاز روح

و    ینقطه نظر اجتماع  از هم    یگفتن هست هم از نظر اجتماع  یحرف برا  یلیخ  یفرد  ی حوزه    در 

کننده   رهیخ  یها  کیهم از نظر راهبرد ها و تاکت  ی فرهنگ  یگذار   ریو هم تاث  یاسیهم از نقطه نظر س

ان و هم  ندشم  هیعل  یو مهارتش در جنگ رو در رو و روان  یهم از بعد دشمن شناس  یدر بعد نظام  ایشان

 به جامعه داشت. تیمنحاج قاسم در انتقال احساس اکه  یبه خاطر نقش استثنائ

اعتقاد حاج قاسم بروز کرده است و هم به خاطر انتقال    یها  شه ینگاه و ر   آندر واقع از دل    نهایا

 ی مخصوصا به جوانان مخصوصا به کسان   گرانیاحساس عزت نفس خودش و اعتماد به نفس خودش به د

  یمعرف  ر ینظ  یب  تیبه عنوان شخص  انیا  یژگیو  ههم  نیاست با ا   یعیطب  عمل کننده بودند.  دانیکه در م
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با تمام ابعاد خودش شناخته شود و من تصور    تیشخص  نی است که ا  نی که مهم است ا  یزی شود. اما چ

. و  میکن  حشی تشر  میباشد تا بتوان  د یموعه باجم   کی   ی بر شونه  واقعاً    تیشخص  نیا  حی کنم بار تشر  یم

شود    جادیا  یالمل  نیو ب  یمکتب ساز در سطح مل   تیشخص  نیشناخت ا  یها برا  تهیحتما شورا ها و کم

که در    نیبدون ا   ایشانمباحث در مکتب    نیشود تا ا  فیتعر  رینظ  یمکتب ب  نی ا  نیتدو  یبرا  ییاهو نظام

  ی و روش شناس  یشناس  دو حوزه راهبر  یشناس  یحوزه هست   باید  .شود  ین خلط شود طبقه بندامکتبش

ابعاد را شرح    نیا  ندیایب   یبه صورت تخصص  ها  همه گروه  کهشود    یطبقه بند  به گونه ای حاج قاسم  

حاج    یو منطق   یو فلسف   ی فکر  یمبان  دیکنم قبل از ورود به مکتب حاج قاسم با  یفکر م  ریحق   نیدهند. ا

 کرد. نیرا تدو اسمتوان مکتب حاج ق یاصل م ن یکنم با شناخت ا یقاسم را شناخت و گمان م

به حاج قاسم    از یانقالبمان ن  ریحرکت شتابان در مس  نیا  تیو تثب  متداو  یاست ما برام  لّسآنچه م

توان حاج    یها هست که م  هیپا  نیا  حیسوار بود که با تشر  یا  هیو در هر صورت تفکر او بر پا   میدار 

 . دبه وجود آور  ینظام فکر نی در ا یگرید یقاسم ها

بدانند که  نیا او  داران  قاس  که دوست  از کجا شروع شد محرکت حاج  نقطه عزم  و    متش یبدا 

  و بستر  ریو س نه یو عظمت و شکوه چه زم تی انسان  ی قله  نیو ا یبه خوشبخت دنیرس یکجاست و او برا

  یریشکل گ  یااز ابتد  دی با  یمکتب او به درست  نیمهم است. به نظر من در تدو  یلیخ  ،داشته  ییراهنماو  

  د ی اراده ارادت مندانش انجام داد و شا  یبه اندازه  یمکتبش گفت و فراخوان یریشکل گ یها نهیو زم

مکتبش به اندازه جامعه    ن یتدو  یتر برا  میتر و قابل تعمماندگارتر و اثر گذار  ی نتواند آثار  یگروه  چیه

 باشد. داشته ی و حوزو یدانشگاه

دفاع   یبرا  یعلم  یها   تیظرف  یهمه    عیتجم  ی برا  دو کانون  نیا  شمندانیاند  دیبه نظرم با  نیبنابرا

فعال و عالقه مندان و   یهمه ذهن ها   دیبا   ؛ شوند  جیمستدل از راه او فلسفه او و منطق او و راهبرد او بس

نسبت ها را با    دیبا  شوند؛و پژوهش    قیو بهتر او وارد عرصه تحق   شتریشناخت هرچه ب  یبرا  انیدانشجو
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  ی تا آن هنگام که به مرحله ا  شد  یوابسته محسوب م  ی ریکه به عنوان متغ  یهنگاماو مشخص کرد از  

 ها شد. ریثابت متغ یپا  کی و او  دندیسنج یکه نسبت ها را با او م دیرس

 

 راه میانبر جهانی شدن انقالب اسالمی 

او بر اشاعه  شهیدنا  ری و سپس تاث دیسنج شهید سلیمانی شهیقالب را در اندنا  یاشاعه   ریاول تاث دیبا

  ک ی  یاست که حاج قاسم از نظر علم  ن یا  تیواقع  .شدن است  یو جهان  یگذارانقالب که باعث اثر

  ر یتاث  دیمکتبش با   نیتدو  ی است. اما برا  ی الملل  نیو ب  یو منطقه ا  ی در سطح داخل  تغییراتثابت    یپا

 .  را مطالعه کرد ها شهیاند سایر  او بر شهیاند ریها بر او و بعد تاث شهیاند

انقالب    نیا  یالنطو  ریمس  ،درست مکتب حاج قاسم  نیمل بر تدواشک ندارم در صورت ت  ریحق   نیا

تر ما با شناخت مکتب حاج قاسم بلند  های  و حتما گام  د.خواهد ش  تر  کوتاه  ار یبس  ،به اهداف  یجهان

 ن یاست که تمام حق خواهان ا  ییاستثناواقعاً  فرصت    کی خواهد شد. به نظر من شهادت حاج قاسم  

ب  تیشخص پ   یالملل  نیبزرگ و  ا  ییچرا   یکه حاال در  مرد آ  نیشهادت  مقاومت    ش یاند  زادبزرگ 

اثبات تئور   یای فرصت اح  نیبهتر  ،هستند   تی بزگ در حقان  یاست که سال ها علما  ییها  یدوباره و 

 ،یمطهر  دیشه ناب شهی اند  تیفرصت اثبات حقان  ، وشدن اسالم  یو جهان  یب و قدرت تمدن ساز مکت

 مهم  .فدا کردند  دفاع از حق و کلمه اهلل  یاست که جان خود را برا  ینو تمام کسا  ییباهنر و رجا  ،یبهشت

  یایفرصت احبه هر حال فرصت شهادت حاج قاسم  ؛  میر کندر مورد راه شهدا تفکّواقعاً  است که    نیا

 هاست.  یتئور  نیهمه ا
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 حاج قاسم حرکت آغاز و مبداء 

  و  یداخل  شان یبد اند  بدخواهان و   ی خواران و نف   ره یج  یدوباره طاغوت و نف   یفرصت نف   یاز طرف 

  تفکر است که مبدا آن انقالب و مبدا آن امام   کی زاده    ،است. در هر صورت حاج قاسم ما  یخارج

شخص  ماما  ،بود  خمینی)ره( ساز  انقالب  ساز  فعال  تیمکتب  آغاز  با  قاسم  حاج  آغاز   .   ی ها  تیساز 

است که انقالب ما به خاطر   نیا   قتیشود و حق   یشروع م امام)ص(  و نگاه    ونیو نگاه اقالب  ونیانقالب

 یاقعو   مانیو به خاطر ا  انانس  تیحاکم  یاخداوند به ج  تیخودش و محور قرار دادن حاکم  یذات  تیماه

مورد    شهیاست هم  همیدی ا  ق اهلل فو  دیرهبران خودش و ملت خودش به دست برتر خداوند که همان  

و به    شکست  یدر هم م  شانیها  ته قدر تمام دشمنان را با هم  شه یهم  یاله  بیبوده و دست غ  یمدد اله

با    یخلق م  یرینظ   یب  یها  تیدر درون خودش شخص  رینظ  ی ب  بانقال   ن یهم ا  لیدل  نیهم کند و ما 

  ن یخود ا  میمشاهده کرد  ری نظ  یب  یها  تیو شخص  ری نظ  یب  یانقالبمان رخ داد  خی مشاهده و مطالعه تار 

 تر است.  رینظ یاز همه بامام)ص( هست و خود  ری نظ  یانقالب ب

  مکتب ساز  یها  تی شخص  انینمونه مثل انقالب نبوده و از م  ز یاعجاب انگ  یرخ داد ها  نی ا  انیدر م

 شمندی و اند  هیهمانند فق   ینگرفتند نمونه ا   جهیتالش کردند و نت  یحکومت اله  یگذار   هیپا   یکه آنها برا

 نبوده است. )ره(خمینی محضرت اما یعنی )ص(ی محمدناب اسالم  یژرف نگر دوران و بزرگ مناد

 

 امام خمینی)ره( بنیانگذار مکتب حاج قاسم ها 

نگاه به حاج قاسم و روش  حقیقتاً  چون    گویمها را می   نیا  دار فقه و فقاهت است.  راثیکه م  یکس

 ی اسیکه در واقع وارث تجارب س  یند. کسا برس  جهی نتواند ما را به نت  دیبدون نگاه به امام و انقالب شا  وا

بود که توانست    یا  دهی پدامام)ص(  بود.    تیتا انقالب مشروط  ینیحس  یگذشته از کربال  یقالب هانا

  ه یفق   تیو وال  یدر مسئله حکومت اسالم  یاسیو تجارب س  یعلم  هیسال با آن دست ما  1400بعد از  
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 سیحکومت صالحان ارائه کند و به دنبال آن با تاس  یکتاب درباره    نیسخن را با نوشتن چند  نیتر  لکام

  ن یو به ا  دیازمایرا در عمل ب  هیمطلقه فق   تیوال   هینظر  عهیبر فقه ش  یمبتن  یاسالم  ری حکومت فراگ  نینخست

در جهان نشان    ی للالم  نیرا در عرصه ب  ینیحکومت د  ل یتشکو  را در اداره جامعه    نید  ییکارا  قیطر

 دهد.  

کرد و قلب ها را   طلوع دیخورشبود که مثل  ی ری نظ یب  دهیپد نیاول خمینی)ره(  ماما حضرت خود

  ی بار کجبهه است  یها  تی ا با آن همه حمار   یطاغوت پهلو  یاب آور جد وبه طور اع ب کربه خود جذ 

و   مانیا یعصا آنبا  را ینیو عزلت گز یو انسان مدار  ین فکرتحجر و روش یسرنگون کرد و بت ها

که   یخروش انقالب  نیلو او  یو مکتب  یا  شهی رخداد اند  نیخودش سرنگون کرد و در واقع اول  یاراده  

شکل  امام)ص(    شهیکه حاج قاسم نمونه آن هست در اند  ،مینیب  یآن را م   ن یت آفرامروز ثمرات عزّ

  کناردر    یاله  اتیآ  قیبا شناخت عم   میخدا همان طور که گفت  ن یعالم و مرجع مسلم د  ن یو ا  هگرفت

در دهه    یو به طور اعجاب آور   یواسته الهخبه خدا و با    هیو اسالم و با تک  رانیگذشته ا  خی تجربه تار 

  جاد ی در خودش ا را  یملت اله ک یامامت  ی برا نی اراده پوالد ، عمر خود با آن همه کهولت سن ی انیپا

  ی قرآن  ی ها  هیناب از آ  ر یآنچه در قرآن آموخته بود تفس  ی شناخت همه    انیآورد. او از م  دیکرد و پد

  ی ده هاعارئه داد که منطبق بر قا  یکرد و مدل  یات یو عمل  ییاجرا  ،ران ی ا  کتاپرستی  شهیدر جامعه هم

 .و عقل و نقل و تجربه بود یدرست و برگرفته از منطق وح

اگر فرصت شد  بعداً  حاال    " مکتب"  مییگو  یم م  ه  نک یمطلب خواندم ا   " شهیاند" بنده در حوزه  

  یو شناخت  عت ینگاه انسان به خدا و جهان و طب  ،دارد  یگاهخواست  ک ی  یهر مکتب  ؛میده  یم  حیتوض

ودش را  خ  خاصمنطق    ت یمثال وهاب  یبرا  .شود  یم   فیآن شناخت منطق ها تعر  لیذ  ،کند  یم  دایکه پ 

 خودش را دارد.   یمنطق خاص خودش را دارد و اسالم ناب و نگاه حاج قاسم مکتب ها  سمیبرالیل  دارد.
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فهوم را  م  نی ا  )ره(امام  حضرت   . باالخرهو تجربه است  یبر عقل و نقل و وح  یمکتب اسالم مبتن

خواهند   یکه م  یگرانو دوستان و پژوهش  دریگ  یمفهوم از مکتب قرار م   نیا  ل ی نشان داد و حاج قاسم ذ

ند.  نک  نییرا تب  یحوزه مربوط به مکتب شناسبتوانند    بتداا  دیبا  .کار کنندحاج قاسم    یمنطق   یمبان  یبر رو 

  ی جز عبد صالح خداوند را نم  یکردند و حاکم  یشد که تنها خدا را حاکم بر امور م   یده مردما او اما ار 

کرد    یدار حکومت معرف  تیصالح  تیرا تنها شخص  هیفق   یکه داشت ول  یخواستند و او هم بنا بر رسالت

و مصلحت خواه    ریپدر پ   نی. ادیباش  هیفق   تیوال  بانینرسد پشت  بیبه انقالبتان آس  دیخواه  یم  اگرو گفت  

  ی اسینامه س  تیگفت و وص  عمر خود  یها  هیثان  نیهمه گفته ها را در واپس  یو امت اسالم  رانیملت ا

 . خود را نوشت یاله

  یتفکرانقالب  ینوع  یر یآغاز شکل گ  یدانیم  یو تجربه ها  یناب قرآن  ری و تفس  یآموزه اسالم  نیا

  ی ار یبس  هیما  ریخم  شهیکرد و در واقع انتقال اند  جادیها ا  شهیدر نوع نگاه ها و اند  ی شد که زلزله درون

و  یسهم خواه چیدانست بدون ه یشد که م  یامام دیما شد و او مر زیاز جمله حاج قاسم عز ناز جوانا

 ی کند و به سو  یخدا فکر م  یه باشد تنها براتداش  ییاینع د مو مطا  ییایطمع دن یکه ذره ا  یاحساس  یحت

خود به خدا علت    یشدنوصف نا   یاتکا  لیبه دل  زی عز  مبود که اما  نیا  قتیکند و حق   یخدا حرکت م

بود و    کننده  تیبود مکتب ساز بود و ترب  میشد و از آنجا که خود حک  یبعد  یالعلل تمام رخ داد ها

  نیاز ثمره ا  یبه آرمان ها هموار کرد. و انقالب  دنی رس  یرا برا  نقالبتداوم ا  ر یشاگرد پرور بود فلذا مس

و متقن و    یانبزرگ وربّ  شهیاند  نیاست از درون ا  رینظ  یب  دهیبه وجود آمد که امروز خود پد  )ره(امام

ا  افتندیپرورش    یبزرگ   یانسان ها  ،مستدل اند  یانقالب درون  نیو  و شگفت    نیتر  بیبا عج  ،شه یدر 

 افتهیدست  امام)ص(    یها   تیحاج قاسم در واقع به کنه واقع  ؛ کرد  دایپ   ینور یب  یتجلّ  ، لکش  ن یترزیانگ

  د یفرما  یکه مامام)ص(  به قول خود    ؛هیفق   تیمگر وال  ستیسعادت ن  یبرا  یریبود مس  دهیبود و فهم

حاج    میواهخ  یاصل اول است به نظر من اگر م  نیا  است.  نیو معصوم  یاله  امبرانیپ   تیاستقرار وال 
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جا    نیباشند و از ا موضوعانقالب اصل  نیمحور امام در دو ایشانتفکر  یمبان دیبا میکن حیقاسم را تشر 

 .میشو یحاج قاسم م یوارد بحث راهبرد ها

  نیت گرفته از اأنش  مینیب  یاز حاج قاسم م  یفی و هر تعر  مینیب  یم  یتجلّاز حاج قاسم  که ما    ههرچ

 و خود انقالب است.   ساز پس اصل اول مربوط به امام انقالب   .گاه حاج قاسم استن

 

 ها اسالمی و غلبه بر بحران انقالب تکیه بر 

شرق و غرب مقاومت    یسال بتواند در برابر تمام فشار ها  40که    میانقالب را کجا دار   نیا  ریما نظ

مت در مقابل  ظانقالب با آن ع  کی  یعنی  تر از حاج قاسم است.  بیعج  یلیخودش خ   نیا  ،کند به نظر

 !توانش را حفظ کند اننهمه دشم نیا

  کی انقالب    نیا  کنند.  فیتعر  گرید  هایانقالب  یارچوب هارا در چ  ما  بخواهند انقال  یم  یبرخ

قرار داد و  اصل  را    یاله  ت یبود که حاکم  نیانقالب ا  ن یبزرگ ا  زیداشت. وجه تما  یروحان  یگوندگر

ا بع  شتری. بستین  یانقالب  چیبا ه  سهیقابل مقا  ثی ح  نیاز  از اهداف خود    دانقالب ها  از گذشت زمان 

  ی هاخود با حفظ همه ارزش  یاله  تیت ماهانقالب به جه  ن یاما ا  ؛ دادند  تی ماه  رییفاصله گرفتند و تغ

از درون   د و خلق کر  یبزرگ  یهاتی جلو رفت و در درون خودش شخص ید یتوح ریخود در مس لیاص

 کرد.  یعالم معرف یفرشته ها یرا به انسان ها و حت یمانیسل یو قاسم ها  ،یمانیخودش قاسم سل

توان    یخود حاج قاسم م  تیما هست. اما چه در رابطه با شخصمبدا    آن  و   انقالب استبستر    نیا

که   دیکرد و به درجه از دانش و تجربه رس یعمر انقالبش زندگ خ یدر تار  یبه گونه ا  دیشه ن یگفت. ا

مکتب اسالم ناب    یو آموزه ها  اسالمی  انقالب  نیامام   یاز آموزه ها  ینیع  یو تجسم   ار یتمام ع  یالگو

فرمودند که   هیاو توص  یمه فکروجهت بود که مبدا و معمار ساختار و منظ  نی به هم  و مکتب قرآن شد.

 . میمکتب نگاه کن کی او به چشم  هب
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ها و برنامه   ی زیکانون طرح ر   دیما با  یامروز و فردا  ی حاج قاسم برا  :دارد   امیپ   ک یما    یبرا  نیا

حرکت    یشاخص برا  ن یقاسم بهتر. حاج  ردیها قرار بگ  یساز   میها و تصم  یساز   استیس  و  ها  یزیر 

شدن است. حاج قاسم    ی باشد. حاج قاسم دروازه ما به عصر جهان  یم  یتمدن اسالم  جاد ی به سمت ا  انبریم

 . است ی به مرحله امت ساز  دنیو رس  یو اراده ساز و گذر از مرحله کنون  یکانون اصل

ها  یعل تالش  تمام  ا  یرغم  و  ها  ا  یها  یمپراطورقدرت  حت  یرسانه  در    یعل  یو  تفاوت  رغم 

ب  همذ  عهیدر دست ش  را  مذهب  یسن  یمعجزه کرد و دست ها  یملت اسالم  انیدر م  یاعتقادات مذهب

و دفاع از حقوق بشر   یپرچم دفاع از شرف انسان ریمسلمان ز ریمسلمان و غ یها تیگره زد و تمام قوم

از آن هم هست   ربود و مهم ت  رینظ  یب  تیشخص  ک یواقعاً    ری نظ  یانقالب ب  نیقرار داد. او در ا  یواقع

چهل سال    یعنیکه به اندازه او به انقالبش    یتیشخص  کیانقالب جهان    نیتر دار یپا  نیچرا که ما در ا

شکست دادن آن ها نشان   یموثر برا یاه ریکند و مس یبتواند در خط مقدم در برابر دشمنانش فرمانده

   م.یندار را دهد 

 

  حاج قاسم فرماندهی 

  یثعب میرژ   ک ی لشکر خط شکن در نبرد با    کی فرمانده    یزمان ک ی  ؛ نطور یفرمانده هم هم  کالشاَعد از بُ

  ستیونیصه  انیمنطقه و به خصوص جر   نیشده از شرق و غرب و مرتجع  تی تا دندان مسلح شده و حما 

هم زمان    کی رحم و    یب   و  عقل  یب  کتاتور ید  کی شده در دست    ریکشور اج  کیقالب  الملل در    نیب

زمان هم   کی و؛  در جنوب شرق بود یلشگر در نبرد با اراذل و اشرار و هواخواهان خارج کیفرمانده 

آن هم به اندازه وسعت    یو استکبار جهان  ستیونهیاز غرب ص  ای  با مجموعه  دسپاه در نبر  کی فرمانده  

 ! میکجا دار  یتیشخص نیاصال چنواقعاً  ما  ،شده تمام منطقه



 
 

 
 

ی مانیسل   دیمکتب شه یانسان یجنبه ها   

11 

و مذهب    نید  نیکشور با چند  نیچند  یها  تیکه توان جمع کردن ظرف   می از دست داد  یما فرمانده

  تیو بشر  سمیونیهص  یعنیخدا    یدشمن ها  نیمبارزه با دشمن تر  یساختار مقاوم و منسجم برا  کیدر  

حاج قاسم ساز گرفته   یِنظام فکر   کی  دیکنم تقاص خون حاج قاسم فقط با تول  یمن فکر م  داشت.  را

 .ستین نیاز ا ریغ یز یشود. انتقام سخت چ یم

شوند باز انتقام حاج قاسم    واصل منطقه و حکام خود فروخته به درک    نی ا  ی ها  ییکایاگر تمام آمر

نظام حاج    نیکه از درون ا میکن جادی نظام ا کیکه  ستین نیجز ا  یزیشود. انتقام سخت چ یگرفته نم

از    و  ستین  احساس  یحرف از رو  نیمتولد شوند. ا  یتمدن ساز   یو برا  یساز  یجهان  یقاسم ها برا

و    نی تر  شکسوتیما گرفتند. آن ها پ   ز مکتب ساز را ا   ری نظ  یب  تی شخص  کی ها  آن.  منطق است  یرو

به کمتر    دیپس ما نباست  ها   تیحرف ها واقع  نیبشر را از ما گرفتند. ا  خیتار   یدان یفرمانده م  نیبزرگ تر

 را به جهان نشان داد. یشگفت  نیخودش ا  ارانیفرمانده با  نی. امیشو یراض نی از ا

پ   یپ   یبحران ها  تی قدرت مدر   نیاواقعاً  اما   انگ  ایو همه جانبه آ  ی در  که    نیا  ستین  زیاعجاب 

ا   و  یو نظام  یاسیو س  یمال  یبا قدرت ها  یاز کشور ها   ای  مجموعه و    یالملل  نیدر سطح ب  یرسانه 

منطقه کنار هم جمع شوند و طرح    نی در ا  ،ستادندی اسالم ا  یفروپاش  یبا همه امکانات براکه    یمنطقه ا

تقابل با    یامکانات برا  ن یاراده ها با کمتر  دناز سپاه اسالم محور جمع ش  یکنند و بعد فرمانده ا   ی زیر 

کند و بعد    ریتحق   ،کند  دیتهد  ،دیکننده هم باشد. در مقابل تهد  نییو بعد تع  ردگی  ینقشه شوم قرار م  نیا

 .عمل تمام کننده قائله باشد دانیدر م

 

 ار و رحماء بینهم اء علی الکفّاشدّ حاج قاسم تجلّی

 شد یم جادیدر دل رزمندگان ا دیاول ام :افتاد یگذاشت دو تا اتفاق م ی هر جا که حاج قاسم پا م

بود که در هر    نیحق و باطل ادر مقابله    یدانیم  تی کرد. واقع  یم  جادیدر دل دشمن ا  یدیو بعد نا ام
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دشمان    یو شکست برا  اسیو دوم احساس ترس و    بود  یروز یاز پ   نانیو اطم  زهیآمد انگ  یمنطقه که م

در مقابل    البت با ص  ،سرنوشت ساز بود  ، کننده بود  نییتع  ، کننده بود  دیکرد. او تهد  یم  جاد ی جبهه باطل ا

را   موضوع ما  نیتامل به ا  ایاعالم کرد و به قولش عمل کرد. آ  را  عمر داعش  انیپا  یو حت  ستادیهمه ا

متعدد با زبان ها و    یهاها را به طور داوطلبانه از کشور روی در زمان کوتاه ن  دفر  کی کند که    ینم  ریمتح

دهد و   ش آموز  ،کند یازمانده مختلف س یها پیمتفاوت در قالب ت  انیاد یها و مذاهب و حت شیگو

از    یکه بتواند جمع  کمتر داریم  شانیا  مثل  یا. ما فرماندهردیجمه دشمنان به کار گهآن ها را در مقابل  

 ن یشود ا  یشناخت ها باعث م  نیمشخص و در عرصه عمل با هم داشته باشد و لذا ا  یصفات را به شکل

  ر یحق  نی ا دهی.  و به عق میکن یمعرف ر ینظ  کم تیشخص ک ی به عنوان  بزرگنمایی  چیرا بدون ه  تیشخص

و تمامش    ست یو اساس ن  ه یپا  یب  ف یتعرو    لقمت  ،دی درونش تمج  ،مینیگز  یبر م را که    ییشاخصه ها

مانند حضرت    دها درباره اش صحبت کردن  یلیها شاخص هستند که البته خ  نیاست و ا  تیعواق  نیع

   .بودند گرید یها تیشخص برایو راهبردساز  ءن مبدااآقا که  خودش

  ک ی تمام کمال از    یو الگو  افتهیتکامل    یپاسدار انقالب  ک ی از    ی نماد  حاج قاسممن    ده یبه عق واقعاً  

و    یفرد  یاسالم را در صحنه زندگ  نیده دعاو با احساس که انگار همه ق  یانسانه خود ساخته و خاک 

  ، انقالب است  نیامام  مکتب  ماو تجسّ  مییگو  یکه م  ن یکرده است. ا  ادهیخودش پ   یو نهاد  یاجتماع

به معن  .درست استکامالً   اند  ،مردم دار   ی سردار   ،کامل خود  یاو در نظر من  و    ش یهوشمند و دور 

 نگر است.  ندهیآ

و خصوصاً    ودکانک   انیاست در م  «نهمیب  ءرحما»   یواقع  یبه معنا  زشیمردم و دوستان عز  نیاو در ب

ها  است،   آرامش ع  منب  ک ی   فرزندان شهدا دار   یی صحنه  قاسم چگونه    مینیب  یم  م یکه  مردم  که حاج 

مدت احساس محبت حاج قاسم نسبت به کودکان و    نیکه در ا   ییصحنه ها؛  زدند  یدورش حلقه م

و به قول    ،خودش   یو علما و ول  یو لبنان  یرانیبت به رزمندگان انوجوانان و جوانان و خانواده شهدا و نس
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الکفار   یعل اشداء یواقع یبود. او به معنا یرینظ یب یتر از جانش صحنه ها ز یخود حاج قاسم رهبر عز

ضربه زدن بود    یهمه جا برا  ؛نبود  جاچ  یسر آنها بود اما ه  یاو همه جا به اذعان دشمنانش باال  هیسا  بود

 .جا نبود چی حال ه نیاما در ع

خودم   زلزله بم که  مثال  ؛هلنبود که نباشد در حوادث و رخداد ها و زلز  ییمردم خودش جا  یاو برا

حل    یائله اصال به راحتغ  نینبود ا  شانیمثل ا  یتیشخص اگر  زلزله    نیداند در ا  یشاهد بودم که خدا م

شد.   یاگر حاج قاسم نبود هرگز حل نم  که  به کوه برخورد کرد  یبرادران سپاه  یمایهواپ   ای  شد.  ینم

ن نفوذ کالمش همه مسائل را  آو   یو راهبرد  یتیرینگاه مد  آن  تکرد به سرع یم  دایهرجا که حضور پ 

 .دیشود د یم رانیا هایروستا ی شهدا یها رهوا اد یدر  یکرد. او را به راحت یحل م

  

 حاج قاسم از نگاه دشمنان 

  ستیونیهاشرار و داعش  ص  یبرا  انیپا  یوس بب کا   کی انقالب    نیروستا زاده مکتب امام  نیواقع ا  در 

ما جمالت بدخواهان    اگربود.    خواهانو ترامپ و همه بد   اهوینتان  صهیونیست ها و  ها و  ییکایو آمر

  را  کی او از نزد دار ید  یفرماندهان دشمن آرزو   نکهیا  !دیشویتعجب مم  دیبشنو  شانیا بارهانقالب را در 

  ی هستم برا لیمن ما :است که گفته بود فیظر یبا آقا ر دا یدر د یجان کر ح ی حرف صر نیو ا ندداشت

 !نمیبب  کیرا از نزد سلیمانی  هم که شده سردار   بار کی

دوران    ری پذاز دشمنان شکست نا  یکی  یمانیقاسم سل  دیگویم  اهیسازمان س  ابقس  سیجان برنارد رئ

در    دیدرخش  یبود که مثل الماس م  یفرمانده ا  یمان یسل  دیگو  یاز فرمانده ها م  گرید  یکیخدمتم بود.  

مشکل    ،ما بود   یاز جنرال ها  یکیاگر    میکرد  یما افتخار م  ،بود   ری نظ  یب  یجنگ  یها  کیتاکت  یاجرا

 د یگویم  یالعباد  در یح  ر دایدر د  کایجمهور آمر  سی باراک اوباما رئ  بود که او از ما نبود.  نیا  محاج قاس



 
 

 
 

ی مانیسل   دیمکتب شه یانسان یجنبه ها   

14 

شناختند.    یم  هیرا به ژنرال بدون سا   شانین ها اآقائل هستم.    یاحترام خاص  شی او دشمن من است اما برا

 کرده بود و کالفه کرده بود.  جیهمه را گ

 

 )علیهم السالم( و طهارت  عصمت اهلبیت به دلدادگی و شیفتگی

شد و ذکر شهدا   یبرگزار م   یهرجا مجلسشناختم.    یبود که من م  یفرمانده ا  نیتر  یاحساس  شانیا 

 ی او دوستدار واقع  ،کرد  یم  هیشد و گر  یمتاثر م  گرانیتر از دبود او زود  ی اهل بیت)ع(ها  بتیو مص

خودش را به ائمه   ن ی)س( بود و به نظرم دِنبی)س( و حضرت ز حضرت زهرا  ژهی )ع( به وائمه اطهار 

  کبری)س(   نبیو دور کردن دست دشمنان از مرقد حضرت ز   تیناموس اهل ب  یکه برا  یاطهار با خدمت

  نیو همنش  کی نزد  صحابه  ء و جز)ع(  تیاهل ب  اکرم)ص( و  امبریپ   آخرت کنار   در داد او حتما    مبود انجا

 خود خواهد بود.  مبا اما

صحابه    یحلقه شاد  نیو ا  هستند  )ع(نیکه در آغوش امام حس  یریدر تصو  شانیمن معتقدم که ا

گر  دیدر عالم  واقعاً    ند،هست  گرید  یامام و شهدا  ، دهد که در قاب  ینشان م  اکرم)ص(  امبریپ   یامروز 

 تمجاهد  نتیجه  حقبه    دانیالر شهاس  و  دیو قرار گرفتن در آغوش س  هیهد  نیو به نظر من ا  ؛رخ داد

  نی در ا  ایدنم  صرف کرد و به نظر  یاسالم در عصر کنون  یاعتال  یکه از عمر خود برا  ،بود   انه اومخلص

از قر  یدیزی  یها  نهیخودش که ک  خی تار   چیپ  باز کر بعد  تا جا  دهن ها دوباره سر  به    ییبود  که حمله 

 .دانستند یمبارک و مباح م یگناه را امر یسر مردم ب  دنیعنبات و نبش قبر صحابه و سربر

 هیامروز هد  تی بلکه بشر  ،یمسلمان  یایمکتب اسالم را به دن  ره یخذ و    تیشخص  نیخداوند متعال ا 

تا فرمانده   ره ی جمع بکند و دا  ودو قلب ها را به سمت خ  ردیرا در دست بگ  میعظ  انی جر  کی  یداد 

شود با   یچطور مواقعاً و   ؛کندیمختلف باز م یها تیو مذاهب و قوم  انیخودش را به اندازه اد نیمحب

بب  ریظن   یهمه اتفاق ب  ن یچشم ا مدرسه ساز و    ،مکتب ساز  تیشخص،  را  حرکت  نی ا   اما محوِر  ،ینیرا 

 .ینینب را تمدن ساز 
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  ی شیجهان اسالم و جهان آزاد اند  ری نظ  یب  تیو شخص   نندیبنش  دیها بنا به تخصص با  تیشخص  تمام

و اعتماد به    عزت نفس  ایشاناست که    نیا  شانیفوق العاده ا  یها  یژگیاز و  یک یکنند.    یرا کالبد شکاف

  گران ید  یکند و به سمت آنچه برا  یعمل م  فشیبه تکلو  مرد عمل است  او    .نفس فوق العاده دارند

 . کند یحرکت م  ،است یافتنیدست ن

 

 حاج قاسم چشم انتظار شهادت

کننده به   وسیها بدون توجه به امواج ما  یها را قبول ندارند اما بعض  تی امکان تحقق واقع  یبعض

شوند همت که قلب ها را    یم  ،ستندیا  یها منآرما  ن یا یجانشان پا  یکنند و تا پا  یسمت آن حرکت م

 ی جنگ  یها  ستی که تمام استراتژ  ینام باقر  به  یشوند اعجوبه جوان  یم  ،یشوند خراز  یم  ،کند  یم  تیتثب

متح تهران  یم  ؛کند  یم  ری را  ها  یشوند  توپ  با  تشک  یمتیغن  یمقدم که  با    یم  لیتوپ خانه  و  دهند 

  دیگو  یکند و در آخر میم  ی گذار   هیپارا    یامروز   یمزارع موشک  ، موشک  ک یتنها    معکوسِ  یمهندس

 "کند. درا نابو لی خواست اسرائ یاست که م یقبر کس نجایا" :دیسیسنگ قبرم بنو  یرو

و شما   .دیکشیعشق و شهادت در دلش زبانه م  یشعله ها  دیفرما  یکه م  یکاظم  دیشود شهیم

  نجا یا  ایاحمد ب  دیگو  یم   میسیجا که پشت بنآ  که  د ینیرا بب  یباکر  دیه حاج احمد و بعد شهادت شهبطغ

ه  و بعد حسرت ب  ؛شود  یم  ری به خدا د  ییاین  نجایاحمد اگر امروز به ا  هیقشنگ  یچه آتش باز   نجایا  نیبب

ه حاج قاسم را  طغب  شانی نجا برسد و بعد از شهادت اآماند که نشد به    یحاج احمد سال ها م  دلِ  یرو

-شیپ   یدورت بگردم اله  یگفتم اله  یم  دمیرس  ی هر وقت به حاج احمد م  دیگو  یم  دیکه شه   دینیبب

 بشوم.  مرگت

ا  اتیادب   ،اوج احساس   یعنی  نیا طور   نیمردم کرمان هم هم  اتیدر ادب  ،بود  هگون  نیحاج قاسم 

کند و  یصحبت م نگونهیکند مثل صحبت مادر با فرزند ا  انیبخواهد حداکثر محبت را ب اگر هست که
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احساس و    میبدان  دیبا  میکن   نیمکتب حاج قاسم را تدو  میخواه  یاوج احساس و عاطفه. اگر م  یعنی  نیا

 شاخصه هاست. ن یتر ماز مه یکیاحساس  ابرازو استفاده از  آن، ابراز 

مکتب    نیا  ینیم عها تجسّ  نیا،  به مکتب قرآن هستند  شهدا قائل  ،شهدا قائل به مکتب شهود هستند

  ینجا که مآ  ، خودشان مشخص کردند  ی با خدا  یقرآن   اتی آ  نیاز اول  را  ناخودش  فیتکل  نهایهستند ا

 دارند.  مانیا بیبه غ  یق یبه طور حق  یعنی «بیلغاب ومنونین یالذ» دیفرما

  دهیبه عق   ؟کرده  دایپ  یتوان مکتب ساز   گرانی ساز چرا نسبت به د  بشاخص مکت  دیشه  نیحاال ا

ماده و تجربه    یایو معنا که باور او بود را با دن  بیغ  ی ایملموس از دن  وندیپ   کیکه    لیدل  نیبه ا  ری حق   نیا

حاج قاسم به عنوان   اتیکه در زمان ح  مینابدرا  ن  احاال عمق مکتب رهبرم   دیشاما قرار داد و    یرو  شیپ 

 کرد. یزنده معرف دیشه کی

 چراغکه    میبود  یمراسم روضه خوان  کی روز در    ک ی : ))بودم  بیعجصحنه    ک یمن خودم شاهد  

بنده    ،نشستند  یو کفش دار   باحساس کردم حاج قاسم آمد داخل و اول خانه کنار در  .خاموش بود

 ایشان و    رونیحاج قاسم بلند شدند و از در رفتند ب  قهیکه بعد چند دق  نانمشی دوست داشتم بب  یلیخهم  

که    میکرد  یوال مکه حال و اح  مینفره بود   دو  شانیبه ا  دمیمن رس  رونیب  ودبرداشت تا بر را  تا کفشش  

  ج شد و دست حا  محاج قاسم شدند و ناگهان خ  کی و نزد  دندیمقدم از راه رس  یتهران  دیناگهان شه

اما حاال که   .((حاال ول کن  هیتعجب کردم و حاج قاسم گفت چه کار   یلیاون لحظه خ  دیرا بوس  مقاس

 . را درک کرده بود  ایشان تین زمان عظمت شخصامقدم هم  یتهران دیشه ،کنمیفکر م

  ی بود. آرمان ها را رها نم  نیحال واقع ب  نیآرمانگرا و در ع  ت یحاج قاسم استاد بزرگ و شخص 

 . کردیبه سمت آن ها با تمام وجود حرکت م و  ها باور داشت نکرد به آ
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 ملع دانشگاهِ  استاد تمامِ یمان یسل دیشه

  ، بود تی و خاکسار وال )ع(تیو مدبر و مخلص و محب و دلداده به اهل ب ریمد ،متواضع یتیشخص

  یبه معن  یاو مقلد  ،در خودش جمع کرده بود  را   )ع(نیالمومن  ری ام  شیموال  دیاز د   نیاو تمام صفات مومن

درست    نیتدو، با  و طبق گفته رهبر انقالب  بودبر جهان    بر راه  یواقع  یبه معنا  یرهرو و مرجع  یواقع

 شود. یروشن م هیقض نیا تیو اهم متیدرست حاج قاسم است که قدر و ق نیتدو و شهیتب اندمک

به عق   نیا برا  ده یمکتب  نظر من مکتب حاج قاسم آخر  .امروز و فردا راهگشاست  یمن  و    نیبه 

مکتب اسالم با دوستان و دشمنان خودش است و    مل روز شده از نحوه تقابل و تعاهنسخه و ب  جدیدترین

کالم   کی و اقتدار و عدالت و در    یو عزت و آزادگ  یشدن و تمدن ساز   یبه سمت جهان   میاگر بنا دار

و    ریمس  نیو کوتاه تر  نی بهتر  -میاعتقاد را دار   نیکه ا-میظهور حرکت کن  نهیبه سمت فراهم کردن زم

خودش را از گذشته تا    ریاو مس  است.  دهیما کش  یاست که حاج قاسم برا  یخط یحرکت از رو  ،جهت

است که ناظر    نینشان داد ا  م ییگو  یکه م  نیا  .دهد  یبه ما نشان داد و نشان م  ندهیحال و از حال تا آ

  یمانیجوان ساده بود و گفت من قاسم سل  ک یکه    یچگونه در طول عمرش عمل کرد از وقت  میبود

  ش یملت برا  کیکه    یشد تا زمان (  رهامام)که وارد مکتب    یولا  یو از روز ها  عضو سپاه کرمان هستم

مرد بزرگ رخ    نیاز ا  یاحساس به پاس قدردان  ایدن  کی و    ختی اشک ر   شی کرد و رهبرش برا  هیگر

 که به پا شد. میبود یامتیق کیشاهد واقعاً اما به قول آقا   ؛داد

درست مکتب    نیکه تدو  تمعناس   نیدهد به ا  یحاج قاسم کماکان راه را نشان م  مییگو  یکه م  نیا

در    باشد؛تواند معلم بزرگ    یو اتفاقا حاج قاسم م  ،دهد  یحرکت و نحوه حرکت را نشان م  ریمس  ،او

و    یدرس عمل  ،باشد  دهی چیپ   یها  یو تئور   یکه دروس نظر  ن یاز ا  شیمدرسه و مکتب حاج قاسم ب

مکتب   نیدر ا  لیدل  نیاست و به ا  ملع  دانشگاهِ  استاد تمامِ  یمانیسل  دیو به نظرم شه  استی  مهارت آموز 

 . افتد یاتفاق م یهمراه با مهارت آموز  یریادگی
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مکتب اسالم تنها   یتئور  محض به  نانیاست که او با اتکا و اطم  نیمکتب ا  تیمز   نیبزرگتر  دیشا 

 یروندگ  شیاو و پ   یشبرندگیپ عامل    ن یعامل مهم تر  نی شود و قطعا ا  یمتمرکز بر عمل و آموزه ها م

در باب    ن یشه ورزان و متفکریاز اند  یار یکنم کار بسیاز نظامش بود. من تصور م  ی پاسدار   یایاو در دن

 مکتب او تازه آغاز شده است.  نیتدو

 

 حاج قاسم زوایای کشف نشده از شخصیت 

خودشان   یتمام ابعاد فکر  ح یزمان تشر  ،نامتفکر و راهبردساز در طول عمر خودش  یهاانسانعموماً  

توانند آنگونه    یافراد نم  نگونهیعلم خودش بود. ا  یبه خصوص حاج قاسم که خود عامل اصل   ، را ندارند

 کنند.  انیعمل باشند و هم وجوه افکار خودشان را ب دانیهم در م دیکه با

واقعاً .  میشناختیمعموماً  را  لشکر    یصحبت از شهدا شد. شهدا  بودما    یکه در خانه    یدر جلسه ا

چرا   یحاج  :بود که گفتم  بیم عجیبراواقعاً    زیچ  کی.  میگو  یبود که سر فرصت م  یبیخاطرات عج

نم را  ندارم.  ،دارمدوست  واقعاً  گفت    ؟!ییگویخاطرات  را  زمانش  بگو  یم  اما  چ  میخواهم   ن ینکه 

آن ها پس از    یآثار فکرعموماً    ن یندارند. بنابرا  را  خود  یرنظ   افکار   انیب  یبرا  زمان کافیعموماً    یافراد

 .یمّک کند و هم وسعت یم دایعمق پ  یفیخودشان هم از جهت ک

است    شمندانیتوسط اند  دیشه شهیدرست اند  لیانجامد تحل  یو گسترده م  قیاما آنچه به تفکر عم 

باشند.   هییقض نیا تیمتوجه اهم هو لذا الزم است هم دیآ یداده ها در م انیپژوهش ها از م نیکه البته ا

 . مشخص شود هیقض  نیا تیاهم ،به قول آقا

شده است من نقش دانشگاه    جاد ی ا  ت یشخص  نی شناخت ا  ی برا  ی بزرگ  شی ز یخوشحال هستم که خ

  نیدر تدو  یندگیراهبرد ها و مهارت و نقش حوزه نما  نیبه خصوص در تدو  ، دانم  یمهم م  ار یرا بس

صبرانه منتظرم    یب  و  دوارمیدانم و ام  یتر م  دهیچیپ  ار یبسرا  حاج قاسم    یشناس  تو معرف  یاعتقاد  یمبان
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ا همچون حاج قاسم را    یکه سربازان  ردیشکل بگ  یی الگو  ،ها و جلسات   نار یسم   ، ها  شی هما  نیاز دل 

 .دهند یو تمدن اسالم یجامعه اسالم لیتحو
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 : و پاسخ  پرسش

اطرافسوال قاسم  حاج  خود    یانی:  کار  در  هم  و  بودند  وفادار  هم  که  داشتند 

 کرد؟ روش چه بود؟  ی م یریو به کار گ  ییمتخصص. چگونه آن هارا شناسا 

  دانین افراد هم در مآ   ییشناسا  ،بود   دانیکه در م  یشکل  نیزاده: حاج قاسم به هم  نیدکتر ام  پاسخ

بعد   ،به صورت کامل انجام دادم ار ن آ و داد تیبه من مامور  یچند بار  :گفتیم یبرادر شد. یانجام م

  نش یفالن جا کار کن. نحوه گز  ایانجام شد و بعد گفت ب  یمصاحبه دونفر  ک ی و بعد    تخواس   ار من  

 ن کند.اتا انتخابش دید یم را یواقع دانیو عملکرد فرد در م دید یم دیبود با  یدار یحاج قاسم نحوه د 

به  اگر  فالن فرمانده گروهان    ،در جبهه  دیدیمثال اگر م   یبرا  ؛بود  نیدر انتخاب فرماندهان هم هم

. در جبهه بود  شانیدر ذهن اکه    یکار   یحاج قاسم بود برا  یااز تحت نظره  یک یقطعا    دیرس  یم  افاهد

کرد و اگر عمل قبل را    یم  دایآشنا بودند پ   شتریب   ییایاز نظر جغراففضا    نیکه با ا   یجنوب افراد  یها

 .کردیداشتند انتخاب م

 ؟ د ییتان را بفرماه حضور حاج قاسم در خانهر: لطفا خاطسوال

و به سختی هم   ،شدم  یزخم  یک  یکربال  اتیدر عمل  1365من در سال  ))  زاده:    نیدکتر ام  پاسخ

  ی در کرمان بستر  مارستانید از گرداندن در چند بکه چند عمل انجام دادم که بع   یطور   ؛شدم  یزخم

عفونت هم کرده بودم    و من خورده بود    ینداشتم چرا که ترکش به پهلو  یخوب   تی نجا وضعآشدم اما  

 ؛ سال داشتم  16 آن زمان شده بودم و فیضع یلیخو 

ا  بیمارستان  در   یمحمد  یحاج عل  دیشه  اتاقیمن هم   است که    یدین شها هم  شانیکرمان شدم. 

-یشما دنبال من م  یبرادر عراق  یا  ییکجا "که    د یگو  یم  یدیشه  :در بوکمال گفتند  سلیمانی  دیشه

هست. چند    شانیمن اطالع نداشتم ا  "کنم.  یمشفاعتتان    دیکن  دیاگر من را شه  ؛من دنبال شما  ،دیگرد
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 قیآشنا شدم و رف  یدممح  دیالبته بنده با شه  مارستانیحاج قاسم آمد در ب  دمی بودم د  مارستانیروز در ب

 مانم.  یگفتند زنده نم یها م یلیبد بود و خ تمیروز ها وضع نیدر هم  یلیالبته بنده خ میشده بود

ومن تازه حاج قاسم را شناختم و بعد   یسر حاج عل  ی باال  دبا چند نفر شتابان رفتن  یمانیسل  دیشه

  زم یشده عز   یسر من و گفت چ یمن را نشان داد و گفت رزمنده است و حاج قاسم آمد باال  یحاج عل

  یحاج عل  یولوژ یبه عکس راد  یوقت  رای گفتم ترکش کوچک خوردم. حاال چرا ترکش کوچک ز 

خورده   یمن ترکش کوچکواقعاً    لیدل  نیو به هم  ستتا ترکش در بدنش ه  50  یدیدیم  میکرد  ینگاه م

 بودم.

خودم بودم که گفتم   یمعنو  یمن هم در فضا!  روز انداخته نی که تورو به ا  هیجور ترکشه  گفت چ

بود که حاج قاسم من را بغل کرد و شروع کرد به    نجایجان ما ارزش نداره اما سرش سالمت باشد. ا

 کرد.  هیگر  یکه حاج نیا  ز متعجب شدم ان که من کرد هیگر

من رو بشناسه و البته من   یکردم حاج  یاصال فکر نم  یول  دمیدیرا م  گریهمد  یبعد ها من و حاج

  یکیبا    میتهران ساکن شد  میگذشت و ما آمدسال    27  نکهیتا ا   ،کردمینم  یخودم هم خودم را معرف

رفت نبود سخنران  ؛ یسخنران  ی برا  رساز مدا   یکی  میاز دوستانمان  ما    ی خوب من قرار  اما دوست  کنم 

 ن یخالصه هم  ،دیکن فیاز جبهه تعر یدفعه از ما خواستند که خاطره ا کیصحبت را زود تمام کرد و 

دختر من بود   یهمکالس  ایشانبود.    دختر حاج قاسم در همان مدرسه و جلسه  ،کردم  فیخاطره را تعر

 .کندیم فیتعر قاسمحاج  یرود خانه و برا یو م

خواهد شما را   یپدرم م  دیگویرا برداشت و دختر حاج قاسم م  یدو سه روز بعد دخترم گوش

. بعد از نماز که دورشان هم  مینیبب  ار   گریهمد  دیایب  دییایگفتند که امشب من مسجد هستم اگر مد،  نیبب

بغل کرد و با هم   روو من    یشد  ر یکردم و بعد گفت پ   یو خودم را معرف  شانیا  شیخلوت شد رفتم پ 

 دیهافتخار به ما بد  کیگفتم که اگر امکان دارد    شان یخواست که برود به ا  یو م  میکرد  ییبحث ها
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ما شد   بیاتفاق نص  نی. گفتند اگر فرصت شد چشم. بعد امیدر خدمتتون باشافطار  شب منزل ما    کی

شد و اصال قابل تصور   جادی ادر منزل ما    یتینوران  کی و  میخوشحال بود  یلیو ما خکه حاج قاسم آمدند  

  رت یاز در آمده بود داخل به دخترم گفته بود عمو خدا خ  ی. حاج قاسم وقتردیراحت بپذ  شانینبود که ا

  ب یعج یلیخ یجیبس کیاما نگاه حاج قاسم به  می ستین ی. ما کسیرا به هم رساند سال ما 27بده بعد از 

  نیسال قبل با ما رفتار کرد. ما هم سفره رنگ  27  تی میاست بدون در نظر گرفتن رتبه و مقام با همان صم

در نشست و    شی پ   نییسر سفره که همان پا  میبعد نماز آمد  .حاج قاسم که آمد وقت نماز بود  ،میدیچ

  یم  یزیدرباره سفره چ  سم من توجه داشتم که حاج قا  ؛ی سفره بشینندباال   ومدندین  م یهرچه تعارف کرد

در   میخوردند. بعد از آن رفت  یاما مقدار  اد یها نه ز داند از تمام غذا یخدا م ی مانیسردار سل  ؛نه  ای دیگو

گفتند من    نایشا.  دیچقدر با شهدا هست  هبعد من سوال کردم ک  .میشهدا صحبت کرد  رامونیاتاق و پ 

خواهم    یآن وصل کردم من هر صبح که از خانه م  یرا رو  ییدر منزل دارم که عکس شهدا  ییتابلو

 پرسیدمشوم. بعد    یکنم بعد از خانه خارج م  یشهدا صحبت م  باو    ستم یا  یعکس م  ی روبرو  ، موبر  رون یب

  ت ی در وضع»  :گفتند  میبا حضرت آقا بود   یگفتند در جلسه ا  شانیا  ؟چگونه است  هیسور   تیکه وضع

  ی عنی  «شوند  یآوار خارج م  ری هستند که از ز   ییهاالماس  امارخ داده    ییاتفاقات و طوفان ها  هیسور 

 (( .بود ینیریش ار یکه جلسه بس نیا خالصه د.یآیم دبه وجو  یخوب یفرصت ها


