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 مقدمه:

از نخبگان دلسوزان، و    یدادند که امروز در خدمت جمع  قیتوف  ر یکه به بنده حق   می خدارا شاکر

  .هستمانقالب  نیو امام تیو مکتب اهلب یکه مکتب وح یمانیسل دیمکتب شه نیمروج

  ی تا از کار سطح  دیده یمکتب انجام م  نهیدر زم  یو علم  قیکار دق  کیحال شدم که شما  خوش   ار یبس

که    نیکرد. ضمن ا  فیبا خاطره تعر   صرفاً  شود  یشود. مکتب را نم   یریگوجل صرف    ییو خاطره گو

 .تاس  یارزش  با  ار یکار بس  کی   ،یو گفتمان ساز   نیی کار تب  نیمکتب باشد. ا  نیی تب  یچاشن  تواندیم  خاطره

 

 مکتب شهید سلیمانی را دست یافتنی کنیم( 1

  ن ی ا  یعنی.  میکن  یافتن یرا دست    یمانیسل  دیتا مکتب شه  م یتالش کن  دیکه همه ما با  نیاول ا  نکته

باشند. چه آن که نمره  مقام معظم رهبری  و امام)ره(  مالک اشتر  یمانیسل دیهمانند شه توانندیکه همه م

مقام معظم رهبری  مالک اشتر    توانندیاست. همه م  20نمره اش مثل حاج قاسم  هست و چه آنکه    10اش  

 .میکن یافتنیدست  مکتب شهید سلیمانی را یعنی نیباشند. ا

 

 معنا و مفهوم مکتب ( 2

.  میکن  تیرا رعا  یظرافت  کی   دیبا  نجایاست. در ا  یاست که اصال مکتب به چه معن  نیدوم ا  نکته

 یجدا ارائه م  یمکتب  یعن ی  هوشیار نیستند،  یدارند ول  ی قصد دلسوز   ی مجاز   یها در فضا  یمثال بعض

هست. چون دستش در دست  مقام معظم رهبری   است. حاج قاسم سرباز    یخطر جد  کی   ن یکه ا  دهند،

اهل    نیحجت خدا و زم  تی وال  نیزم  یعنیو آقا  امام)ره(    نیزم  در بود و  مقام معظم رهبری   و    )ره(امام

و بزرگ کرد و بر همه قلوب    ریو عاقبت به خ  زیمتعال حاج قاسم را عز   یخدا   بود وو عاشورا    تیب

مقام  و امام)ره( که  یزیآن چ یعنیاست.  تیراه اهل ب یخروج یمانیسل دیمکتب شه یعنیحاکم کرد. 
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کردند، حاج قاسم    میکه انقالب امام زمان است، در گام دوم ترس  یانقالب اسالم  یبرامعظم رهبری   

  ی برا  التیتشک  کیکرد. چه کار کرد؟ حاج قاسم    ادهیپ   نیزم  نیانقالب را در ا  نیتوانست نسخه امام

ظهور    یبرا  یو بستر ساز   یبرد و شبکه ساز جبهه اسالم    بهرا    جیبس  )ره(امامکرد.    فیجهان اسالم تعر

 .کرد یخوب یسرباز  از،یسر  کی امام زمان کرد. 

 

 معرفی شخصیت شهید سلیمانی  ( 3

سال هست که   37. من میکن  یرا معرف  تیخود شخص  دیاول با  میکن  یمکتب را معرف  میاگر بخواه

فرمانده گردان حاج قاسم بودم . هفت سال هم در جنگ با    نیهستم. من کوچکتر  قیبا حاج قاسم رف

  یج قاسم بودم و زمانحا. بعد هم در جنوب شرق با میماه مفقود بود  27شدم.   ری بودم. بعد هم اس  شونیا

  یبودم، معاون فرهنگ  ینیزم  رویقطع نکردم. من آن موقع در ن  شونیقدس بودند، ارتباطم را با ا  رویکه در ن

بودم. من خودم را با حاج قاسم    ستانیفرمانده سپاه گلستان، فرمانده سپاه س  پ،یمانده تفر  ،ینیزم  روین

به    دادمیم  قیتطب او در    نیا  ایشانچون نگاهم  او هستم. چون  فرمانده من است و من شاگرد  بود که 

 بود.  یعمل یکرد و الگو تیسپاه ثار اهلل ما را ترب یکارخانه انسان ساز 

 ی بود که خوب فرمانده یتیحاج قاسم شجاع بود، حاج قاسم شخص تی شخص مییحاال اگر ما بگو

!  کنند یم  یرماندهو شجاع هستند و ف  ی ها مردم  یلیبود. خوب... خ  یمردم  یت ی. حاج قاسم شخصکردیم

حاج قاسم    مییبگو  دیما با  یعنی .  کردیآن را برجسته م  د یاش در فضائلش بود، که با  یژگی حاج قاسم و

  ر یدر مقابل غ  د،یلرز ی. چون در مقابل خدا مدینکرد، نلرز   دیوقت ترد  چیداشت، ه  یچون استحکام درون

 .  دیلرز یخدا نم
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 ( پنج گذشت شهید سلیمانی 4

 نیدعوت شدم، من به مسئول  ی سلمان  دیدر مورد مکتب شه  یسخنران  یبرا  یئتیمحرم در ه  امیمن در ا

 کردم.   یرا با پنج گذشت معرف  یمانیسل دی. من در آنجا شهنمی گویمگفتم که خاطره  ئتیه

 گذشت حاج قاسم، گذشت از گناه است.  نیلاو

 گذشت حاج قاسم، گذشت از مال است.   نیدوم

 گذشت حاج قاسم، گذشت از آبرو است.   نیسوم

 است.  زانی گذشت از عز قاسم،گذشت حاج  نیچهارم

 گذشت حاج قاسم گذشت از جان است.   نیپنجم

من بم بودم و رفتم مهمان    شیسال پ   24    روح داشت و هم طهارت جسم.  هم طهارت  شهید سلیمانی

  خانمش. دم در به  خانه خودشانخونه ما. من را به زور برد    میسرا. حاج قاسم امد و به من گفت که بر

و گردو بود و    ر یساعت، سفره انداختند، شام پن  کی مهمان ما است. بعد از    یزنگ زد و گفت که فالن 

  نیبرد و چرا ا  خانه خودشب من را به    آن  یچرا حاج  نمیدانم. من  به اتاق رفتم  استراحت  یبعد هم برا

است. ما دراز    ماندهیاقحرف ها را به من زد و چرا من تمام آن حرف ها را کلمه به کلمه در ذهنم ب

  یزی چ کی جان، من از خدا  نی. حاج قاسم به من گفت که حسمیکردیو با هم صحبت م  میبود دهیکش

خودم   دیبه انقالب خدمت کنم با  خواهمیگفت به خدا گفتم که اگر من م  ؛یخواست  یواستم؛ گفتم چخ

نفر از فرماندهان ما وقف انقالب   دما وقف انقالب هستند؟ چن رانیرا وقف انقالب کنم. چند نفر از مد

گذشت    ،می گویند  نیاآنقدر به من مشغله بده که من فکر گناه هم نکنم. به    ایهستند؟ بعد ادامه داد: خدا

 از گناه.  

  رانی ا  می آیدروز    20  د؟یرا آرام د  ایشان  یسال در جبهه مقاومت کار کرد، چه کس  21حاج قاسم  

برم ها  ،د گردیو  اضطرابیبچه  چه  و    یا   بچهدارند.    یش  ناراحت  بود  جا  هر  قاسم  حاج  قاسم،  حاج 
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  کرد یرو  ن یکردند. با ای  م   یزندگ  دیشه  ک یسال با    21  ی مانیسل  دیخانواده شه  ی عنیمضطرب بودند.  

بود که چون درون    نیحاج قاسم ا  ت یدارد. رمز موفق   از یرا ن  نی ماست و سپاه ا  یتینظام ترب  کردیکه رو

 . کنم یم یرا معرف  یمانیسل دی شه نگونهیشد. من ا یبود، برون رزم خوب یرزم خوب

  د یشه   ،ینیحس  ریقاسم م  دی. شه میکن  یاو را معرف  ارانی  دیبا  میکن  یحاج قاسم را معرف  میخواهیاگر م

را شناخت.   یمانیسل  دیشه  توانی. آن وقت میالله  وسفی  دیزنگنه، شه  دیشه  ، یاهلل داد  دیشه  ، یزند

نفر از    13داده و    قیرا زنده کرد. در خانواده ما خدا توف  شهادت مفهوم  با شهادتش  اصال حاج قاسم  

که   میدیچه و دوم فهم  یعن ی  دیکه شه  میدیاول فهم  در شهادت حاج قاسم ما  یشدند. ول  دیشه  کانمینزد

 است.  یمانیسل د یشه یدر معرف ینکته مهم نیچه. ا یعنی یمیتی میدیبود و سه فهم یکی ما بابا

 

   شهید سلیمانیآسیب شناسی مکتب ( 5

خطا    نیکنند، در گذشته متوقف شده اند که ا  یرا معرف  یمانیسل  دیشه  خواهند یکه م  یعده ا  کی

هم خطاست.    نیکه ا  کنندیم  یحاج قاسم را فقط در جبهه مقاومت معرف  یعده ا  کی   ،   یاست و از طرف

. ستا  یتینظام ترب  نی. امی کن  میرا ترس  ندهیو آ  میبزن  وند یمکتب، گذشته و حال را پ   نیا  یدر معرف  دیما با

 .میانجام ده یفرهنگ یموقت یبا موج ها توانیکار را نم نیا

 

 معرفی نظامات مکتب شهید سلیمانی  (6

اخالق،   ،یمردم  ت،ی ریمد  ، یمکتب در آوردم. نظام اعتقاد  ن ینظامات در ا 30وقت گذاشتم و    من

نفر هم    کی  یسال خدمتش، حت  40بود که در    یقاسم کس. حاج  رهیو غ  استیرفاقت، س  د،یخانواده شه

 از خودش نرانده است. 
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به    توانیحضرت آقا است. انقالب را نم  دییمورد تا  یاسینظام س  نیحاج قاسم، جامع تر  یاسینظام س

است. حاج قاسم   تیهمان وال  دیهمه نور افکن هستند. خورش  هیبق   م،یدار   دیچپ و راست داد، ما خورش

 کرد.  یاتیرا عمل دیحرف همان خورش

  یول لیحاج قاسم، به م یی. نظام والستی. فتوا گرفتن نستیحاج قاسم، فرمان گرفتن ن یینظام وال

. خوردیاست که سر آن قسم جالله م  یزیهمان چ  نی است. ا  یباور   ت یمعرفت و وال  ن یکار کردن است. ا

 هیکه داشت نتوانست گر   یو سرباز افتاد که حجت خدا با آن صبر بزرگ  یول   نیب  یکه چه اتفاق  دینیبب

 دایادامه پ   شهیهم  دیکه انجام ده  ی درست کار کند. چون شما هر کار   ریمس  ن ی در ا  دیبا  دانشگاه  .نکند

 .کندیم

 

 ه مکتب شهید سلیمانی قّل جایگاه و ( 7

ما در کرمان   د یحرف را به همه گفتم. مکتب را با  ن یمکتب کرمان است نه تهران. ا  ن یه ظهور اقلّ

در سپاه خالصه کرد، بلکه مکتب متعلق به نظام، مردم و جبهه انقالب و    دی . مکتب را نبامیمطالبه کن

است    ها ممکن  ی. بعضادافت  یچه اتفاق  کندیفکر م  قیانسان عم  یاست. وقت  تیو بشر   نیو مسلم  عهیش

 د یسه بار گفت شه  هنیه نیز در مراسم تشییع شهید سلیمانی  لیاسماع  یاقا  ندینگاه کنند و بگو  یاسیس

 ی چه اتفاق  حاج قاسم.  عیشد در تش  یاست. چ  ینظام اعتقاد  نیقدس. اصال ا  دیقدس شه  دیقدس شه

به مکتب و مدرسه درس    شمانگاه    دیبا  د،ینداشته باش  یگفتند که نگاه فردمقام معظم رهبری   افتاد که  

هر  د،ینکن رهارا  مقام معظم رهبری   د،یراه را گم نکن دیخواهیاگر م دیگویهم م قاسمآموز باشد. حاج 

 .نامه دارد تینامه ندارد، بلکه وال تی. او وصدیرا انجام ده  دیگویاو م یچ
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 نظام اقتصادی در مکتب شهید سلیمانی ( 8

حاج قاسم، ما   یکردم مثال در نظام اقتصاد  انیرا ب  زیهمه چ  یمانیسل  دیمکتب شهنظام    30در آن  ما  

حاج قاسم را    ینظام اقتصاد  ی. او وقتمیرا محاکمه کن  یکه کس  ستین  از ین  گرید   میکن  ادهیاگر آن را پ 

. دهخوایمحاکمه نم  صالا   رد،یسکته کند و بم  دیکه دستش در جهان اسالم چقدر بازه ، اون مفسد با  نهیبیم

الزهرا داشت که    تی ب  کی نداشت.    یقات مادلبود که تع  ن یاصال جان دادن راحت حاج قاسم به خاطر ا

و   تیمحب اهلب  دیبا  کندیم  یسخنران  نجایدر ا  یوقفش نوشت که اگر کس  یوقف اش کرد. در انتها

 است.   یینظام وال  نیباشد. امقام معظم رهبری  و امام)ره( محب 

 

 نظام سیاسی در مکتب شهید سلیمانی ( 9

  ی عده ا  هینه چپ و نه راست.    خواهد،یممقام معظم رهبری   که    یزیآن چ  یعنی ،یاسیحاال نظام س

جنازه حاج قاسم قرار    رینفر ز  ونیلیم  25  می. ما اگر نبوداست  اشتباه  نی! امینفر هست  ونیلیما ده م  ندیگویم

در تهران، دختران   هیگر نیشتری. بدیرسیهم م ونیلیم 60به  رفتیهم م گری. اگر پنج تا استان دگرفتینم

 نبیز   می گویندچرا همه به شما    یدونیخانم گفتم که م  نبیبار به ز   کیمن    ا؟بدحجاب کردند. چر

حاال ملت   .شد  قطعه قطعه  رانیناموس ا   یبرا  پدر شماکه    نیا  یبرا  ؟یمانیخانم سل  خانم؟ و نمیگویند

 قدر شناس هستند.   رانی. ملت ادونندیتو را ناموس خودشون م رانیا

و به   دیرا حفظ کن  تیجامع  نیا  یعنی.  دیرا حفظ کن  جمعیت  نیفرمودند که امقام معظم رهبری   

پنج خودش هم حفظ   هیشت. اما الدا  هیال  5. حاج قاسم در کنار خودش  دیطرف و آن طرف نکش  نیا

به من    شیرفت آزادش کرد. چند روز پ   یخطا کرد و بازداشت شد. حاج  88در فتنه    ییآقا  کی.  کردیم

که اشتباه کردم. شهادت    د یگویکارش به من م  نی ا  با. او  یفالن  تینوشته سرباز وال   امشیپ   ری داد، ز   امیپ 
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  ن ی. ااست ؟   یکه راه درست چ  دمی. من فهمدیمراقب باش. من را  دیابیزد، من را در   بمیحاج قاسم نه

 ت حاج قاسم است.  دبرکات شها

شد تا جبهه مقاومت را محکم    شتر یشهات او ب  بهیاست. ط  بهیبود ممات او هم ط  بهیاو ط  یزندگ

. او  دیگوینم گرانید  یدل خوش  یکه او انقالب را زنده کرد. آقا که برا  مودفر مقام معظم رهبری   کند.  

 . رگید ییحرف ها را زد نه در جا  نی اجمعه نماز خطبه های در 

 

 مکتب شهید سلیمانی  و جریان سازی گفتمان سازی ( 10

با  یقسمت گفتمان ساز   در  ا  میرفتار کن  به گونه ای  دیما  راه    انیپا  نیکه جوانان فکر نکنند که 

 ر ییتغ  یعنی  یفرهنگ  قیکار عم  کیمکتب    نییتب  نی. امیکن  فیرا تعر  یفرهنگ  قیعم  ندیفرا   دیاست. ما با

 . میکنو درون آن گفتمان را بحث  میکن فیرا تعر  ندیفرا دی. ما باستین یغینگرش ها است. کار تبل

کار را انجام    نیا  یبدون نماد ساز  میتوانی. ما نممیرا بحث کن  ینماد ساز   دیاول با  ندیفرااین    یبرا

است و چهارم   یسوم گفتمان ساز   ست؟یچ  ی. منظور از فرهنگ ساز میکن  یفرهنگ ساز   دی. دوم بامیده

از مکتب   رگرفتهرا که ب   یمانیسل  دیمکتب شه  میاست. ما اگر نتون  یساز   انیاست. پنجم جر  یشبکه ساز 

نت  م،یکن  لیتبد  انیو آقاست را به جرامام)ره(   ما بامیرسینم  جهیبه    ان یجر  نی. امیکن  انیجر  دیتول  دی. 

ما قرار است که    یچه کسان  ی برا  ی ساز  قرار  میجان و آبرو بگذار   یانقالب اسالم  نیا  یبرا است؟   .

. من میهست  یمانیسل  دیو شهدا همچون شهمقام معظم رهبری   و  امام)ره(    ونی. ما مدمیکه ما بمان  ستین

  در   دیرخ دهد. با  ریمس  نی در ا   یتا نکند انحراف  دهمیم  قیخودم و اقداماتم در کرمان را با سخنان آقا تطب

ما  می کن  دیتول  انیراه، جر  نیا ستاد    میو اسمش گذاشت  میداد  لیتشک  انیان جر  ی برا  یساختار   کی. 

 .یمانیسل دیبرنامه ها و تروج مکتب شه یهماهنگ



 
 

 
 

در دوران دفاع مقدس یمانیسل  دیشه یدستاوردها    

10 

فرمانده    یمانیسل  دیکه شه   گفتندی سپاه، همه م  یبه عنوان فرمانده  یانتخاب سردار سالم  انیجر   در 

قاسم خشودیم بود. وقت   گاهشیجا  یلی. حاج  تر  تنها کس  یسردار سالم  یباال  که در   یفرمانده شدند 

عنوان    هب  یسالم  یبرادران انتخاب آقا  یگفتند که ا  شانی صحبت کرد حاج قاسم بود و ا  ایشان مراسم  

خبرنگار از او    ن،ییآمد پا  یاست که حضرت آقا مشخص کرده است. وقت  یفرمانده کل سپاه حکمت

. میخواهینگاه را در سپاه م  نیهستم. ما ا  یسالم  یو او گفت که من سرباز آقا   هیکه نظر شما چ  دیپرس

ها را    نیا   دیمشخص کردن مکتب با  یمحاسبه گر است. برا  ان . ما نگاهمستینگاه محاسبه گر ن  نیا

 .ماست یتینظام ترب نهای. امیکن یمشخص و معرف

را همراه با آن    قتیحق  نیا  دی. ما بامیکن  انیرا ب  قتیحق   دیما با  میکن  ییگو  یادیکه ز   میندار   از ین  ما

. من بارها با حاج قاسم  می کن  فیو صاحب مکتب کرد تعر  یکه حاج قاسم را خدا ترس و قو  ییها  زیچ

 .رساند نجایشدم. سحر حاج قاسم را به ا دار ینماز شب اش ب  هیبودم. و از گر

 

 در دفاع مقدس شهید سلیمانی  ازناگفته هایی  ( 11

 اتیعرض کنم که تا االن گفته نشده است. ما تا عمل  ینکته ا  کی  خواهمیآخر جنگ... من م   اما

. مییگویرا کم م  هیدو تک  نیا  یول  میکنیم  ادی   ادیو بعد از آن مرصاد را ز   میکنیم  ادی  ادیالمقدس ز  تیب

در خط    روهان گ   کی را گرفتند. فقط    هینیو شلمچه گذشتند و سه راه حس  هیها از طالئ   یعراق  31/4/67

 ایب ن یبا من تماس گرفت، صبح زود، گفت حس یفاطمه زهرا س بود. حاج یب   یبود، آن هم گروهان ب

 گروهان هم پشتمان بود.  کیگروهان کنارم بود و   کی کارت دارم. دو گروهان من جلو بود و  نجایا

 شیآت  یلیخ  نبود. دشم  آنجا  گهینفر د  کیو    یچ  میسیب  کیبا    یحاج  دمید  ،یحاج  شیمن رفتم پ 

من که تنها هستم. من رفتم    شیپ   ایکن و ب  هیرا توج  خود  نیبرو جلو و جانش. به من گفت که  ختیریم

با حاج  ادهیآتش ز   دمیجلو، د  ا  ی،  بزار که من    ک ی بمونم. اصرار کردم.    نجایتماس گرفتم و گفتم 
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  ن یگفته االن ماش  یاجدو تا از فرماندهان جنگ را فرستاد و به من گفتند که ح دمیساعت گذشت که د

ما    دیرس  نیماش  یها آن جا را گرفته اند. وقت  یکه عراق  هینیببر سه راه حس  عی و بچه ها را سر  رسندیها م

  میودب  هینیسه راه حس  یلومتر ی. سه چهار کمیرفتیبه سمت آنجا م  میو داشت  می بچه ها را سوار کرد  ع یسر

هستند. به خودم گفتم که    یخود  یها  یارتشمن فکر کردم که    اد،یتانک داره م  فیرد  کی  دمیکه د

. میشد  ادهی. و پ   میترمز کرد  عیهستند و سر  یعراق  دمید  میدیکه رس  یصد متر  ؟یندایها کجا م  یارتش

 . می. همه شکه شده بودسادندیاونها هم وا

تر شوند. چون ما   کی ها نزد  یاجازه آتش ندادم تا عراق. من  دمیچ  دانیبچه ها را در م  عیمن سر

جاده کردند. تا   یشروع به زدن رو  دند، یما که رس  یمتر  ستی. تانک ها به دومیرا نداشت  قبع  شیآت

.ما ختندی آتش ر   یلیتا تلف نشوند.خ  میار یبچه ها را عقب ب  م یما را از جاده بکنند. ما مجبور شد  ی بچه ها

کوپتر    یدو تا هل  دمیبعد من د  م،یدیچ  میبود پشتش قرار داشت  یاجاده  کیکه    نطرف یا  م یبچه هارو برد

آمد باال، تانک    کوپتریجا هم دوتا هل  نیبود ، ا  کوپتریبا هل  یباال اومد. تو فاو هم که سقوط کرد فرمانده

ام    یپ   دمیبرد من د  رویها شروع کردن به آمدن بعد تانک ها که آمدن سمت ما پشت سر ما باتانک ها ن

دور    ما راکه قدرت مانور با اوناست و دارن    دافتا  می: سمت راست ما . من دو هزار یعنیها دور زدند    یپ 

 . دزننیم

 د یشه  میشد  ریدرگ  میتانک هم زد  هیمن اعالم آتش کردم ما    ددنیرس  یصد متر  یعراق  یتانک ها

پشت سرما تانک ها از اونور جاده    دمید  ناگهان. بعد    دیربع طول کش  کی  دیها شا  یبا عراق  میهم داد

  ،اد یداره م  دمید   ی آنها رااومدن جاده کندن تانک ها   نایا قدرتها با    یام پ   یاون پ نیبب  نطرفیاومدن ا

  ها   من به بچه  می. ما بچه هارو کندکردندیم  تیری فقط مد  زدنندیهم نم  ریت  دها هم باال بودن  کوپتریهل

به   نروید،هان بود( گفتم به سمت خرمشهر هم فرمانده گرو  ییرزایم  دیشه  رحمتش کندگفتم که )خدا 

. اصال دشمن به سمت خرمشهر  دیدشمن رو سرگرم کن  شویدچرا ؟ گفتم پخش    د. گفتنبروید  سمت پل  
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  د باش  ان ادتیکه پشت سر ما بود اگه    یچرا؟ اون پل  میکن  یوقت کش  م یبود  ن یما دنبال ا  اد، یب  دهخوایم

بچه    راپل    نیا  می شود  پل منفجر    نیبود که ا  نیمن در فکرم ا  رفت،یآب م  ینیخرمشهر و بستر حس  نیب

 اتفاق هم افتاد.  نیهم درسینمخرمشهر  به  زره   گهید دها خراب بکنن

ش زدم  ی صدا  به حاج قاسم دادم.  را   امیپ   نیآخر  میرفتیم  م یکردیحرکت م  میکه داشت  همینطور ما  

، حاج قاسم هم دوتا کالم حرف زد به من   است  نی ما ا  تیدادم وضع  حیض، تو  نی...حسبی... حببیحب

  کی را رها کردم    یحرف حاج قاسم ، من گوش  ن یمواظب خودت و بچه ها باش .آخر  نیگفت: حس

شد .  دیبود شه  یریبص  نیما حس یمچیسیننداخت، تو قلب ب شتر یهم ب ریت هیما بود .  ی متر 50 یام پ  یپ 

  .زد. ار تباط ما قطع شد  او را یول کنمیمن دارم صحبت م دید

پشت    دباش  یادتاناگه    شوندپراکنده    نییکنم ؟ گفتم: بچه ها رو ببر پا   کاریگفت: چ  ینظر  دیشه

معطل    میمعطل کرد  آنجاما    یساعت  مین  قهیدق  ستی ها منقطع بود.خب ب  ز یخاکرتو منطقه شلمچه    جبهه

  تای. کار ندارم نهامیما معطل شد  میو ن  ازدهیبود که تا    قهیو ده دق  ازدهی،    ازدهیساعت مثال    میهم شد

 یجی که بس  بگویم  خواستمی م  را    نجاشی. تا ادکردن  ری اس  مارومحاصره تنگ شد تنگ شد تنگ شد    آنجا

  ر یو اس  میدیجنگ  آنجا  میو من رفت  415و    409حاج قاسم نبود . بله دو گردان    ر ی. اگر تدب  درنیگیر می اس  را

کار را نکرده بود و دشمن را سر    نیاگر حاج قاسم ا  میاما سه چهار ساعت دشمن را معطل کرد  میشد

و برگه    کردیسقوط م  رگ یبار د  یخرمشهر برا  دپل را منفجر نکرده بودن  آنگرم و معطل نکرده بود و  

 . برنده دست عراق بود


