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 مقدمه:

تقد ا  ری ضمن  اندر کاران  معرف  که  نشست   نی از دست  منظور  مکتب  یبه  قاسم    دیشه  ی ابعاد  حاج 

محترم دانشکده   یفرمانده زیو اقدام دارند و ن یزیو برنامه ر ریتدب زانیراستا عز نیشده که در ا لیتشک

محترم    دیمجلس و اسات  ن یا و همه حضار و آحاد حاضر در    یاسیو معاونت س هیفق   ی محترم ول  ندهیو نما

 . حضور دارند یروحان  ی اعظهو 

بر اساس چند محور عرضم را  .  میکن  انیو سپس ب  میکن  یابتدا مکتب حاج قاسم را محور بند  در 

که   باشد  یادآور یمن هم تذکر و    یو برا  میکن  دای پ   یشتریب  تییشناآ  تا  حضورتان خواهم کرد  میتقد

 . میده شهیهم یگذار  لی ر خودمان را قرار  نیو در ا میرا ادامه ده ریمس نی انشاهلل ا

 

 شناخت اعتقادات شهید سلیمانی ( 1

  ات یو روح  شناخت اعتقادات  و  حاج قاسم  یتیشناخت شخص  ،مکتب شهید سلیمانی  داز ابعا   یکی

حاج قاسم    یالملل  ن یو ب  یو محور   نهضتیچهره    آن  دیاست و ما نبا  ی امر ضرور   کی   این.  اوست  یمعنو

جلوه گر  باید  ما    یحاج قاسم برا  یمعنو  یبلکه چهره ها  میقرار بده  شیو معنو  یرا برتر از چهره عباد

 . باشد

و    بودن،   ینیامام حس  ،   یپرست  خدا  ،یمعنو  تیقاسم کرد شخص  جکه حاج قاسم را حا  یزیچآن  

من .  آدم به تمام معنا مخلص بود  کی حاج قاسم    زیو ن.  دادن به روضه ها بود  تیاهمو    شانیبودن ا  هیئتی

و عهدش با خودش و    داد  ینم  یتیت و اهمنداش  یکار  یرونی که حاج قاسم با مطالب ب  دمید  یها مبار 

. نداشت  یتوجه  شودنمی  ای  می شودزده    رونیب  ییچه حرف ها  نکهیا.  برد  ی م  شیخودش را پ   یخدا

هم وجود داشت    یا  ییو خدا از او چه خواسته لذا اگر بدگو.  اش بود  فهیو وظ  فیبه فکر تکل  شهیهم

  . کرد ینم ییبود اعتنا ییخدا ریمس رشیمس یول
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آسان خواهد شد    برای ویاگر انسان هدف دار بود و هدفش خدا بود مشکالت    بگویم  خواهم  یم

  . داشت یو تحجر جلوه خاص   ریدر تح یروح معنو نیا. هموار خواهد بود برای ویراه و 

که از   یترک نشد تا هنگام  او  شنا شد نماز شبآکه با خدا و انقالب و جبهه    یحاج قاسم از روز 

  3و  2سفر ها با حاج قاسم همراه بودم ساعت  یمن برخ. که بود ییو جا تیدر هر وضع  یرفت حت ایدن

  ی صفر  یآقا  کند خدا رحمت    یول  شدمیم  دارینماز صبح ب  و   دمیخواب  یمن خودم م  م یدیرس  یشب که م

فردا به    یچطور  ستیش عبادت کرد و معلوم نه اهم  دی: حاج قاسم که شب نخوابفتگیکه همراه بود م

در حاج قاسم قرار داده بود   قدرتی، خداوند دیخواب  ینم نکهیبا ا   شد یخسته نم یول  . می رسدامورش 

حاج قاسم نماز    .  دیدویبود م  یکه کار   یباز روز بعد  دیخواب  یبود نم  اتیشبانه روز هم عمل  3  یکه حت

  خواند یابوحمزه را م  یمن دعا   دمید   یو مناجات بود و م  از ی، توام با راز نراست شدن نبود  شبش خم و

  . قنوت ای شبش در سجده  نماز در  زدیو زجه م

  تیبود به مجموعه هم سرا  نیو دنبال ا  کرد  ینم   تی به خودش فقط سرا  یمعنو  یحال و هوا  نیا 

 یکس  یو هر گوشه ابود در مسجد    آمدهنماز صبح    یثاراهلل برا  41؛ در زمان جنگ در لشکر    دهد

  زی نماز شب خواندن در کل جبهه مرسوم بود اما در لشکر ثاراهلل چ  ن یا  .  مشغول خواندن نماز شب بود

 .  بود یگرید

 

 5از عملیات کربالی  خاطراتی( 2

 اتیقبل از عمل  5  یکربال   اتیقبل از عمل  ینیلشکر ثاراهلل حاج احمد امیکی از گردان های  فرمانده  

گردان را    یت که حاج قاسم از حاج احمد وضع  می به گردان زد  یسر  میبه اتفاق حاج قاسم رفتبود که  

و نماز  .  کنند  یم  هیبچه ها خوب گر  گفت  ! حاج قاسم گفت چطور؟خوب  یلیشد که گفت خ  ایجو

  یجار   اشکشان فاطمه الزهرا    ا ی  می شدو تا گفته    هستند  ینین امام حساشه  و هم  است   برقرار  انش  شب
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  را   هازیچ  نیاز مهمتر  دهد یکیعبور  از اروند    نیروی خود را  خوادیفرمانده گردان م  ن یا  یوقت  .  می شد

  . می داندو نماز شب بچه ها  هیگر

از   یکیشدند که  لی، به دو گردان تبد دیگرگردان غواص  یکبا اضافه شدن  5 یکربال اتیعمل

  انیبود( بعد از دوشب از پا  یو خاک  یآب  یاتیعمل  5  ی )کربالکند  از آب عبور    خواست  یگردان ها م

  ست یم خوب نه  حالشاالن  که    ییایمیبرادر جانباز ش  ،دمیددر منطقه  فرمانده گردان را    اتیشب عمل

  شبی؛ گفتم د(یعیشف   د یحاج حم)هم هست    ییا یمیو ش  دو کرونا هم دار   است   یبستر  مارستانیدر ب

  مقدار  کی آب    رفتیم داخلبچه ها  با    ی، گفت حاج آقا بخدا وقتچطور بود  اتیبچه ها در عمل  تیوضع

از بچه ها شب    یلیخ  و  خوانند،ین رو ماش  آب دارند نماز شب  ی بچه ها رو  دمی که گذشت دقت کردم د

گردان حاج قاسم    تیخاص کردند،  یفراموش نم  را  شان   شبشهادت هم نماز    ن یدر ح  وهم    شهادتشان

 .  در نماز شب ها بود یحت  حاج قاسم همه جا بود ، هیگر نی ا. نماز شب ها بود نی در ا

 

 حضور علمای شیعیان هند در اربعین شهید سلیمانی  (   خاطره3

حاج    نیاربع  یبه خانواده حاج قاسم در حوال  تی عرض تسل  یهند برا  انیعیجامعه ش  یاز علما  یتئیه

  م، یماهم اطاعت کرد  ،و حضور در جلسه  یهماهنگ  یتماس گرفتند برابا من  ، از دفتر آقا  آمدندقاسم  

. کته و نقاط مختلف هند آمده بودندلو ک  یکه از دهلبودند  هند    یاز علمانفر    8یا    7در جلسه    .میرفت

ا هآخوند  می گویند  نکهیکردند و با ا  هیگر  همگی  به خانه حاج قاسم وارد شدند به محض ورود  یوقت

 . کردندیحاج قاسم نگاه م  میتیو به بچه  زدیزجه م نطور یهمآنها  یول کنند یم هیگر شتریب

ا  یوقت ن و خاطره ماهم نماز شب بود که  یشابرا  بگویماز حاج قاسم    ینشستند خواستند خاطره 

  ریکه درگ یکس مینیبب. میشد یم دار ینماز صبح ب  یبرا  ناشیا هیبا گر شهیو هم شد یترک نم چوقتیه

 . بعدش بود کی فقط  نیو ا  نمی شدترک  شتیو بعد معنو شمشکالت و کارهاست نماز شب
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 شهید سلیمانی قرآن  انس با عد بُ( 4

.  همراه او بودقرآن    شهیمانوس بود و همقرآن  با    شهیبود و هم  نطور یخوندن حاج قاسم هم همقرآن  

مانوس بود   یلیخ قرآنی یبا فضاها  که من بلد نبودم، می خواند ییاوقات حاج قاسم دعاها یبعض یحت

 .  کردیو کامال مفهوم دعاها رو درک م

 ی دعا ها  خصوصاً.  شود   انیبدر جامعه    خصوصاً  میمستق   ریبه صورت غ  ار   میکه مفاه  شتنددا  دیتاک

   . بشوند  تیعاشق اهل ب، تا  بگویدبه اهل سنت  ار   ابوحمزه و  ه،یشعبان ل،یکم

 

 شهید سلیمانی روضه عد بُ( 5

اگر حاج   گمیانس داشت و به جرئت م یلی، حاج قاسم با روضه خحاج قاسم روضه بود  گریعد دبُ

  یم  یهر بهانه ا  به.  ختی ر   یو روانش به هم م  گرفتیدلش م  دیشن  ینمو روضه    شدیهفته م  کی قاسم  

آخر که    یدر روز ها  کند  رحمتشانخدا    .  دزیبر  یو حضرت فاطمه اشکحسین)ع(  امام    یبرا  خواست

هست که    یمحفل و مکان  هیکه    د یابومهندس بود ، حاج قاسم د  دیشه  زبانشیو م رفتیمتعدد به عراق م

حاج    .  محافل و جلسه ها با مهمانان هست  یگفتند برا  دیپرس  کانم  نیا  لی، از بومهندس دل  خالی است

  ک ی و    دهستند روضه برگزار باش  نجایا  ایشانکه    یروز   3  نیابومهندس خواست که ا  دیقاسم از شه

عرب زبان هرشب خواسته حاج    روضه خوان  کی ؛ ابومهندس هم با دعوت    شوددعوت    روضه خوان

فرد حاج    نیکه محزون تر  دمیدیداشتم م  خوانیخود من هم که روضه    یکرد و حت می  یقاسم را عمل

 .  بود  ینفر اشکش جار  نیو اول  نیو چهره او محزون تر قاسم هست

بتع  یحت م  شتریصب او هم از همه  ا  ودر ینم  ادمی.  )ع(نیحس  یبرا  زدیبود و زجه  من   یدر جلسه 

  رونیب  رفتو    نیاوردحاج قاسم طاقت    دمیعصمت و طهارت داشتم د  تیاهل ب  یاسرا  ع بهراج  ینظر



 
 

 
 

یمانیسل  دیدر مکتب شه یفرهنگ یشاخص ها   

7 

اون جمله هست امام  .  بعد در جلسه نشست  دیبه دست صورتش کش  یگرفته بود آب  وی  جلسه و نفس

حاج    دم،یم  جانشب و روز که برات    کنمیم  هی: انقد برات گردیفرمایمحسین)ع(  زمان در خصوص امام  

 .  شدیباز م ینیو گره هاش هم امام حس . دادن بود جانهاش در حد   هیقاسم گر

 

 و اهل بیت شهید سلیمانی  )ع(توسل به  امام حسین( 6

ائتالف    کرد  یم  یهرکار   زیرا  شد  یم  تیاذ  یلیحاج قاسم خ  یعراق  یا در جلسه گروه هگاهی  

و    بعداً  باشد  ادامه جلسه  گفت  ی م  شدیخسته م   .شد  ینم  دکن  کیو به هم نزد  دهدشکل    اگروه ها ر 

  رفت یم.  دمشکل حل کن  نیا  )ع(نیامام حس  بگویمبرم کربال    دیمن با  دیکن  ولش  ودش  ینم  گفتیم

 . شد یو مشکل حل م  زدیزجه م ،کردیم هی گرامام حسین)ع(  ح یضر

اوقات با حکمت خدا مشکل حل    یگاه  یو مدبر نبود ول  ر یحاج قاسم مد  بگویم   خوام یوهلل من نم

در  .  شدیبود که راه براش باز م  تیبه خدا و اهل ب  شیاتصال معنو  نی جوشش حاج قاسم از ا  نیا  .شدیم

  یثیددر ح.  کند  یشما هموار م  یخداوند راه را برا  دیبار ها آمده که شما تقوا داشته باش  ثیو احاد قرآن  

تمام امور و    گریدر راه من شد و تمامش در راه من شد د  ی اگر بنده ا"  :با این مضمون()  دیفرمایم  گرید

 . "کنمیم تی ری من و من مد استشیس

 

 شهید سلیمانیمعنویت  ( 7

  یخوانقرآن    نطور یو هم  ،مانوس بود حسین)ع(  ( ؛ حاج قاسم با امام  تی)معنوبه اصل بحث    میبرگرد

رو حاج    یمراسم روضه خوان  نبود  یبود که روضه برپا بود و اگر هم مناسبت  یمناسبت  اگر   .یو روضه خوان

خانواده    راهمداح و سخنران داشت که در خانه به هم  کی بود که    دیشنبه مق پنجهر    یعنی   کرد،یقاسم برپا م

برگزار م را  مامور   یحت  و  کرد،یمراسم  قاسم هم در  تلفن  تی اگر خود حاج  تماس  با  هماهنگ    یبود 
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با حاج قاسم  بودن    ینیمراسم روضه و امام حس  نیا.  نشود  و ترک    باشدحتما مراسم روضه برپا    کردکهیم

 .  مانوس بود

 

 در مکتب شهید سلیمانی  والدین( جایگاه  8

  نیارتباط با والد  از آنها  یکیکه    م یرسیانسان ها م  بابه ارتباط    میهم گذر کن  یمعنو  یاگر از فضا

م اهستند و در تم  ثارگران یو مردم ؛ که مردم خانواده شهدا ، رزمندگان ، و ا  قاو صله رحم و رف.  هست

  . مد و الگو بودآها حاج قاسم سر نیا

نوع احترام و تواضع    یدوست دارند ول  خود رابله همه پدر و مادر  ،  کنمیمن با ذکر مصداق عرض م

  ییهم هر جا  یو ارتباط حضور  کرد یبرقرار م  شهیرو که هم یتلفن  ارتباط  ،بود یگرید  یحاج قاسم نوع

پور    دیشه  کندخدارحمت  .  و تواضع داشت  بزندو خانواده خود    نیبه والد  یسر  کرد یم  یکه بود سع

  ایشان کسالت داشت و منجر به رحلت    مادرشاناواخر    ن یحاج قاسم بود و ا  اری  شهیرا که هم  یجعفر

به    یکه حاج قاسم باالسر مادر بود و نگاه معنا دار و شرمانه ا  کردیم  فیتعر  ی پور جعفر  د یشه.  هم شد

دلم آروم نگرفت و از پنجره    یو من هم اطاعت کردم ول  رونی خواست برم ب  من کرد و حاج قاسم از من

حاج قاسم رفت    رونیاومدم ب  یوقت  دمید.  حاج قاسم بودم  تیو نگران امن  گذرهیچه م  نمیبب  کردمینگاه م

پاییپا پا  دنیمادرشو شروع کرد بوس  یمادرش و کف پا  ین  به چشم ها و    دیمالیمادرشو م  یو کف 

ببخش    خود را   قاسم  ،مادر   نبودم ،  یببخش بچه خوب  من رامادر    گفتیو م  کردیم  هیگر  یصورتش و ه

 .  در این خانه چه خبر است  دگفتن  یم  می امدن وکه مردم همه    یبه طور   کردیم  هیو گر  زدیزجه م  یو ه

خدارحمت    .  ذلت در مقابل پدر و مادر  .  بود اتیمعنو  نیکرد حاج قاسم در مقابل ا  دایاگر عزت پ 

مادرم گفت   :می کنند و نقل . پدرم دارم یدارم از دعا یمن هر چ :یاهلل نجف   تیاز آ می کنندنقل  کند

 دارشون یدر حال مطالعه خوابشون برده ،حاال گفتم اگر ب  دمیرفتم اتاق پدرم د   یپدرت رو صدا بزن وقت
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دق  شندیمکنم آزرده   بعد چند  پا   ینرا یح  قهیو  زدن و حالت    یپا  نییرفتم  بوسه  پدرم و شروع کردم 

خدا    نیرالمومنیگفت به حق ام  زنمیرا بوسه م  شانیمن دارم پاها  دیشد و د  دار یکه داشت پدرم ب  یقلقلک

 . پدرم دارم یمن هر چه دارم از اون دعا ندیفرمایم ینجف  یو مرحوم آقا دهدبهت عزت 

 نمی دهدمادرشون هست و خدا مفت عزت    یدعا ها   نیدارم عزت حاج قاسم از هم  نیق ی حاال من  

 . دده ی عزت و ارزش م دگذار یکه م  ییو خدا به ارزش ها

  

 شهید سلیمانی با خانواده شهداویژه  ارتباط ( 9

شهدا  در  قاسم  مقابل  داشتبسیار   حاج  جالل  دیشه  کندخدارحمت    ؛تواضع  محمد  از   یحاج 

بودند )بعد از فوت مادر حاج قاسم(      پاسداران که    یدر جلسه ا .   بودحرم لشکرثاراهلل   نیقرماندهان مدافع

 دیحاج محمد در اون مجلس تا حاج قاسم را د  .  بود  آمده  قنات ملک  یبه همراه بچه ها  تیتسل  یبرا

 نکه یمگر ا  نمی شومحاج قاسم که حاج قاسم از رو پات بلند    یو افتاد به پا  دی بوس  دستشان رابغل کرد و  

نه و گفت باشه و     بگوید    نمی تواندخب    دیحاج قاسم صحنه رو د  یوقت  .    یاعزام کن  هیسور   من را

رو نوشت و    هیو حاج قاسم براش اعزام به سور  سی بنو  ایبه حاج قاسم داد و گفت ب  یبلندشد و کاغذ

بزن    یش نوشت و گفت برو به خانواده سریبرا  یا   یماه ، حاج قاسم مرخص  3و بعد از    هیاعزام شد سور 

 ؟هنددیراهم نم  را من رگ یم دوگفت حاج قاسم اگر برنرفت  ی؛ ول

و    یدیباز از رفتن امتناع کرد و به حاج قاسم گفت نه راهم نم  یول  مهدیقاسم گفت راه م  حاج

و خدارحمتشون کنه   نرفت  یهم مرخص  شتریروز ب  3و    دهدکه برگشت اجازه    دسیدرخواست کرد بنو

و   تشیع یبرا آمدو خود حاج قاسم  دآوردن اش ره ا جناز . شد دینبود و شه هی سور  بیشتر  مه روز   4  ای 3

رو دفن کنند و آماده   دی شه  دخواستنیقبر آماده شد حاج قاسم م  یو وقت  دشهدا بدرقه کردن  سمتتا ق

در  از پا    را اونجا کفش اما حاج قاسم من خودم حاضر بودم  .باال زده بود ای خود راه  نیشده بود و آست
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از بچه ها لشکر که اونجا بود    یکی  .    کنمیم  خاکشانقبر و گفت من خودم    یتو  دیو پا برهنه پر  آورد

  شان یو شما پاها  رمیگیمرو    دیو گفت من سر شه  کند  کمکشان ( هم صدا زد که    یمودمح  نیحس  ی)آقا

رو در قبر گذاشت و حاج قاسم    دیم سر شهام آر ا و آر.  میو گفت کمک بده به خاک بسپار   ریرا بگ

بدن در قبر مستقر شد حاج قاسم رفت    یو وقت  .  سرش  ریآماده کرد ز  شی متکا هم با خاک برا  کی

  هیحاج محمد زجه و گر  ن یو بر جنازه خون.  حاج محمد  یپا  دنیو رفت به بوس  مد حاج مح  یپا  نییپا

رفتن   هیاون بوسه ها که وقت سور   یبوسه ها به جا  نیا  گفتیو م  د یبوسیها و دستاشو م  نهیو س.  زدیم

 . بود ل یحاج قاسم در مقابل شهدا ذل . یانجام داد

ت أجر  شدیم  دیشه  یکساصال  .  کردیم  دایپ   یحالشده چه    دیا شهه  از بچه  یکی  دیفهمیم  یوقت 

 .  حاج قاسم کردیم دا یپ  یعجیب حال کیاصال . شد دیشه یبگه به حاج قاسم که فالن یکس کردینم

 

 در مقابل جانبازان شهید سلیمانی خشوع و تواضع  ( 10

  ی ئجانباز قطع نخا یک حدا رحمت کند . خشوع و تواضع رو داشت تی نهادر مقابل جانبازان هم 

  یجی جانباز بس  نیبا ا  حاج قاسم مرتب  .  از لشکر ثاراهلل بود و بچه اصفهان بود    انیتوب  د یهم بود شه  نایو ناب

بزن  او  به   خواست یم  یو وقت  رفتیم  خانه آنهاهم    چندبار   یدر ارتباط بود و سال به    زد یزنگ م  دسر 

شما    گفتیو م.  من است  یبرعهده    توبیان  یکار ها  یام تمامیکه من ب  یزمان  گفتیو م  شان  خانواده

  ا یب انییتوب گفتیم ی، بعد از رفع خستگ یبه همراه سوغات  توبیان یمنزل آقا دیرسیم یو وقت  دیدست نزن

و صابونش    دیکشیم  سشیو ک  گرفتیحمام و دوش م  بردشیو م  کردیحمام! و حاج قاسم بغلش م  میبر

و   دادیانجام م  ی وی راو تمام کارها  کردیبه تنش م را  حاج قاسم لباس نو   .  دبو   نایو ناب  ییقطع نخا.  زدیم

 .  یمنو حالل کن انیتوب گفتیو م زدیو بوسه م گذاشتشیتخت م یو رو  کردیبغلش م
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توب  یوقت  م  ؟دیخور یم  یناهار چ  گفتندیم  انیخانواده  قاسم  نزن  گفتیحاج   ی آشپز  دیشما دست 

 . من است امروز بر عهده   یامروز و غذا

  میبر  گفتیهم م  یو گاه  کردیخودش غذا رو درست مدست پخت حاج قاسم هم خوب بود و  

  کردیدو روز خدمت م. برد  یوم کردیم نیهم سوار ماش انیو توب  میاطراف اصفهان ناهار بخور  یباغ ها

  گر شهدا و رزمندگان و جانبازان؛ ا  امانوس بود ب.  سر کار  گشتیو باز هم باز م  انیتوب  دیبه خانواده شه

 . کرد یحل م  مشکلش راو  کرد  یم دایپ   را اوحتما   ایشان خواستیاز حاج قاسم م  یکار  یجانباز 

 

 بین الملل  در صحنه مقاومتنقش شهید سلیمانی ( 11

نقل شده    یجمله ا  د یاز ابن حد.  عرض کنمالملل و صحنه مقاومت حاج قاسم هم    نینقش ب  درباره

مثل مالک داشتم   ار ی  کی   ای  ار ی  کاش من دو  یا"  :ندیفرمایماشتر  مالک    فی در توص  )ع(یامام عل  که

   ".نگاه بشناسد هماناو هم با   شناسمیکه من دشمنم را م ینگاه همانکه با 

ا  اشتر  صفت مالک  نیبرتر  )ع(یامام عل  دیکن  توجه با هم  داند  یم  نیرا   ایشان که    ین نگاها که 

 .  کند یاو هم نگاه م کند یدشمن را نگاه م

بود به    کا یرا که آمر  تی است که حاج قاسم دشمن وال  ن یبخاطر ا  دارند  اگر حاج قاسم را دوسش  

سردار را در    یستادگیا  د ینیببلذا      ت.چیس  کایکه آمر  کردیوجود درک م  تمامو با  .  شناخت  یم  یخوب

 .  کایمقابل آمر

و   یعراق  نیداشت با برادران مجاهد  یجلسه ا  ردیاشغال صورت بگ  نکهیدر اشغال عراق قبل از ا

  . با آمریکا همراه شویم یا نهها مختلف بود که    دگاهید  .میکنباید ب  کار چ  کایدر مقابل تهاجم آمر   نکهیا

  کا یحق ندارند با آمر  کنند  یکه با ما کار م  یاز دوستان  کی   چیاصل را مطرح کرد که ه  کی حاج قاسم  

می    یو گفت شما چ  دیحرف حاج قاسم را برنتاب  دکن   رحمتشان از حضار که خدا   یکی.  کنند  یهمکار 

 م؟یما ظلم بکش یعنی دند؟یکش یمردم عراق از ظلم و ستم صدام چ دیدونی، شما م  ؟حاج قاسم دیگوی



 
 

 
 

یمانیسل  دیدر مکتب شه یفرهنگ یشاخص ها   

12 

و  .  برویم    کایپرچم آمر  ری ز   د ینبا  یول  میبه عنوان فرصت استفاده کن  دیتهد  د یبا  قاسم گفتند  حاج

 ! کنمیم  یبا صدام مقابله کنه باهاش همکار   ادیاگر شمر هم ب  یگفت من حت  یسخت  دیتاکبا  هم    آن فرد

قاسم    جو حا  یستیاز جمع ما ن  یکن  یهمکار   کایبا آمر یهشد و گفت اگر بخوا  یحاج قاسم هم عصبان

کس از    چیبه ه  کایاشغال عراق توسط امر  یحاج قاسم از ابتدا و تا انتها  .  محکم برخورد کرد   یلیخ

)در   کردیتردش م عاًیسر  شدیهم همراه م یو کس. شود همراه  کایخودش اجازه نداد که با آمر  انیاطراف

 . ردیبگ فرصت هم  کایبود از آمر  نیدنبال اها جداست( و کرد  قضیهو  عهیمجالس ش

آزاد    شدیو تا تمام نم می ایستاد  پای آن  کردیمقاومت که هر چه اراده م  یالملل نیبود صحنه ب  نیا

 . رساندیبه ذلت مرا    کایآمرو   کردینم


