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 : و اعتقادی معنویبه موضوعات  توجه( 1

قاسم    حاج  هایروی نو از  لشگر ثاراهلل    غاتیتبل  سئولمن م  اواخر جنگهمزمان با    67ا  ی1366سال  

آن زمان من هم مسئول تبلیغات و هم  در   هستیم.  شما  ی رویهمچنان ن  ما   گفتم  ی م  ایشان  هب  آخر   او ت  مدبو

صاحب الزمان تبدیل شد و سردار فرمانده آن بود.  ثاراهلل بودم که به سپاه هفتم    شگرنیروی عقیدتی ل

بروید   قم  به  به من گفت شما  تعالی و بصیرت را    یمرکزو  سردار سلیمانی    برای آموزش عقیدتی و 

جنگ تمام شد و این امر  البته    .. ما به قم رفتیم و ساختمانی را هم تدارک دیدیمفرماندهان فراهم کنید

لشگر ثارهلل   در   یرشد معنوو    یاحث اعتقاده نگاه ویژه ایشان درباره مبمی خواهم ب  اما  .ونق نگرفتر 

  بر این موضوع  یمانیسردار سل .ثبت خاطرات بعداز جنگ  یبرا  میداشت یبابما در این لشگر  اشاره کنم.  

در این خصوص هیچ فرمانده ای مانند ایشان    مویگ  یمهم    باز   و  گفتم  شهیمن هم  خاصی داشت و  دیتاک

این را از جانب هم لشگری و یا همشهری    بنویسد.  را   بعد از جنگ کتاب خاطرات شهدا و جنگ نبود که  

 بودن نمی گویم و برای سخنم استدالل دارم. 

چراکه سردار سلیمانی در این    ؛مثل کنگره کرمان   ی کشور   ی از کنگره ها  م یندار   را   هم کسی  نوز ه

 سنده ینوفضای  هم  وداشت    ینگاه فرهنگایشان هم    .و ... توجه داشت  اتیادب،  رش نگا،  اکنگره ها به محتو

خودش به    ؛از تهران  سندهینو  مثالً.  کرد  یانتخاب مبرای کنگره    سندهینو  مدل  همهو    کرد  یدرک ما  ر 

می  خودش    ا ر   تمام کتاب ها  .کرد  یم  نییتب  ا ر   دی هو ش  گذاشت  ی جلسه ماستقبال و بدرقه می رفت،  

با    یه هنرزحو  به تهران می آمد و در   کرماننوشت. ایشان از   می  مقدمه  استثناخواند و برای همه بدون  

 اثرگذار باشد.  جامعهها در  وکتاب  دریحرکت شکل بگ ری س نیا تا گذاشت یجلسه منویسندگان 

موزه کرمان  طراحی      .بود  یمانیکرد سردار سل  ری داا  کشور موزه دفاع مقدس ر در  که    یکس  نخستین

ننیز   و نوع نگاهش به   یموزه ساز   وهیش  بود که  تایید ایشان  با  تی نهادر    و  یمانی سردار سل  ها  یرویبا 

 و الحق که یک کار نو بود. شکل داد  آن را  و اسناد فه هاغر ،موزه ن یا یریشکل گ یگنچگو
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 : تجربیات خاطرات و ثبتبه  توجه( 2

که   ثبت کرد  مادر شهدا  پدر و  ثبت خاطرات  ی برابا عنوان حماسه ثاراهلل    کرماندر    یالتیتشک  اًدبع

طرات پدر و مادر  این کار شدند و خاوارد . در تمام استان ها  این اقدام را نیز در کل کشور گسترش داد

هزاران    شود  یخاطرات م  نی ا. از درون  است  میمنبع عظ  کی ثبت و ضبط شد که در حال حاضر    شهدا

 . کتاب نوشت

سردار    تمام شد  باًیجنگ باداعش تقرو  وعراق    هیسور   جنگ  یشاره کنم وقتدر تکمیل این موضوع ا

فراخوان  عراق  و    هیجنگ سور  یتجربه ها  وثبت خاطرات    یبرای به راه انداخت و  التیتشک  باز   سلیمانی

 .  ستا ینگاه فرهنگ  کیداد و ادامه این مسیر همچنان استمرار دارد. این اقدامات نشان دهنده 

 

 : برپایی روضه در منزل( 3

ای داشت که اگر اشتباه نکنم حدود بیست  برنامه    سال ها  ایشان  ؛بود روضه در منزل    یینکته بعد برپا 

بود    یروحان  کی نزل  در مفرزندانش و یک مداح    هر هفته با همسر و بعضاً عصر جمعه  سال انجام میشد:  

آنجا  روضه    نیکرمان ا  سفر هم بود مثالًدر  اگر    حتیبود    یجلسه خانوادگ  نیا  . و روضه می گرفتند

و مثال ساعتش جابجا میشد یا به صورت خیلی ثابت بود    یمشغله کار   هجلسه با هم  نیا  .شدیار مز برگ

 بود. خانواده  تیهم ترب و یفرد  تیتربایشان هم   نگاهاستثنا برگزار نمیشد. 

  خانه  رونیبدر دورن و    یمانیشق سردار سلعجلسات شرکت کردم    نیابنده بیش از  صد مورد در  

. روال جلسات  شدید منن بلاشه نال و  یجار  یمانیاشک سردار سل زدیم بتیمداح که به مص .متفاوت بود

و    شدیم  ریستف ای    هیآ  ای  ثیبعد حد  مطرح می کرد  یمسئله شرعد  چن  یروحان  هم به این شکل بود که
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حاج قاسم مثل محمود    یاوقات هم رفقا   یگاه،مداح هم اکثر جلسات ثابت بود  ی. روحانیبعد هم مداح

   هم همینطور بود .روضه در کرمان  ییبرپا می کردند. یمداح د ومی بایستمدنآ یم یمیکر

 

 : حفظ ارتباط با رزمندگان دفاع مقدس( 4

از دوران  . ایشان  دمی د  گرانیمن کمتر در دحاج قاسم از جانب دیگری هم متمایز بود طوریکه  گاه  ن

  ام یدر ا   که  ییاه  وضه، ر رزمندگان لشکر ثارهلل قطع نکرد   باا  ارتباطش ر   یزمان   چیجنگ تا شهادت ه

  دکرمان بودن  در بود که    ی  رزمندگانجمع کردن    یبرا   گرفت  یکرمان م  در )س(  شهادت حضرت زهرا  

 و می خواست اثر تربیتی این روضه ها در شهرش نیز جریان داشته باشد. 

  بودکرده    سقف  ت خانه را مایح  و  خانه خودش را حسینیه،  داشت  ژه ایی ه کرمان عالقه وسردار ب

جلسات انس  ؛  ضه بود قبل از رو  با رزمندگان لشکر ثارهلل  اتلس. جآنجا برگزار می کرد  ها را روضه  و  

و راست و تند  از چپهمه  .  رزمنده ها باهم بود  نی تباط ار ا این جلسات    .خاطرات جنگ یور آدویا  بود

روو  رو   جلسات    کند  در  شرکت  به  مقید  را  از خود  ثارهلل  لشگر  دانستند.  بلوچستان   ستانسی  می    ، و 

شرکت    دخواستنیم  هاروی نر  فرماندهان بود چون اگ  یجلسات برا  نمیشد. ایتغذیه  کرمان  و  گان  هرمز

 یگر فضا برای نشستن نبود. کنند د

منتقل  قنات ملک    که بعدها به روستای خودش روضه ثابت داشت  در تهران    هم  نیاربع  در روز 

مردم روستا قطع    کرد. این نیز یک برنامه فرهنگی برای مردم روستا بود چراکه هیچگاه ارتباطش را با  

ثابتش   یجز برنامه ها  نیا  و  دروستا کمک نکن  نیبه مستضعف   یمانینبود که سردارسل  یدیع  چیه  دنکر

   همین گونه بود.ارتباطش باخدا   شناسم یمایشان را که  60سال از . بنده بود
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 : دفاع مقدس دوراناهمیت معنویت در  ( 5

ن  ادوران جنگش  هیروح آن  به مرور  زمان  او متفاوت نبود خیلی ها    1398ل  دوران جنگ او باسا

  بر ان جنگ هم ر در دو  بود.اشک  و تعبد ،الصن اخاهم و هین روحابا هم یمان یسردارسل اما عوض شد

جلسه بود بحث    کربال  یقرارگاه ها  در   یک  یکربال  اتیعملقبل از  مثال    .داشت  ژهیمقوله توجه و  نیا

همه    شدیمستقر م  هاتپه    این   یکه رو  یکس  چون  رند یگب  ار   زانیقالو  یها  پهتهند  خوا  یبود که حاالم

قرارگاه    در   یمانیسردار سل  ود.بش  وارد  زانیقالو  یتپه هابه موضوع  م لشگر  داک  ...شتدانظر    ری ز   رامنطقه  

هنر دو گردان    میریبگ  ا ر  زانیالوق  یتپه ها  نیا  میتوان   یتا گردان م2  نیا با  می تا گردان دار 2ما  ویدگ  یم

 ؟دعمل کنن دتوانن یکه م ددارن هایی یژگی چه وست؟  یدوگردان چ نیوصف ا ست؟یچ

 هستند یعنی   اهل اشک  ،دهستن  اهل نماز شب،  دزنیر   یگردان خوب اشک م2  نیگفت ا   سردار  

خوب    شانلحه هاسا   گفت  ینم  ،اند  یقو  گفت  ینم   ،د دنیموزش دآگفت خوب    یبود نم  نینگاه اوا

  .زندیر  یاشک م خوب  گفت میبلکه د کن یکار م

ا  دنیببرا بررسی کند  لشکر ثارهلل    رحمت کند. آمدرا    یثمیم  دیشه  اخد ست  یگردان چ2  نیهنر 

  ات یملعاز    بلقانجام می دادند.    یمعنو  که کار  بود  یروحان  8تا    7  ی هرگردان  در  .دزنیر   یاشک م  بخو

 از   میمار گرفتآ هم    5ی  کربال   اتیملعاز    لشکر بود بعد  در   یطلبه وروحان  250  میمار گرفتآ  4  یکربال

  د.مجروح شده بودن ای دیشهنفر  150 ،نفر  250  نیا

بعداز جنگ  که مداح بود و    یصدف  یقابه نام آ  لشکر ثارهلل بوددر    یغاتیل تبلئومس  کی   بندهقبل از  

لشگر  هم   ار با  بوددر  ما  ر   و اسردار  اوقات    یگاه  .تباط  مثالً  زدیصدا    ک ی نزد  ت استشب شهاد  که 

  ی م  ین جمع مداحاهم  ی برامی رفتند    ییشناسا  یچند نفراز فرماندهان که برا   و  خودش  است   اتیعمل

  .کرد
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  ح یتوجز  بعد ابود و    فرماندهانبرای    یاتیعمل  یهیتوج  جلسه  اتیدوشب قبل از عمل  یکی  معموالً

مقر در    یاتیعمل  یهیجلسه توج5  یکربال  اتیشب عمل.  بود  یزن  نهیسو  اشک    و  روضه  حتماً  ،یاتیعمل

جلسه    ا. در آنعاشک و ود  یشد به جلسه    لیتبدهایش هم هست(    عکس  و   لمیکه ف  )اهواز   در لشکر  

،  ازفرماندهان لشکر  نفر  24نده بود  انفرم  24  میمار گرفتآ  یوقت  4کربال  اتیازعمل   بعد  مینفر بود  48ما  

  .شدند دیشه 5 ی کربال ات یعمل در  یبلزا دیکه شه رفتند فرماندهان گردان قائم مقام ،پیفرماندهان ت

 

 : های معنوی سردار سلیمانی  سخنرانی( 6

  .قدس نبود  یروین  یفرماندهسخنرانی    ؛خاص داشت  تیمعنو  کی  یمانیسردار سل  خود  یرانسخن

سردار    یوقت  5کربال  اتیعمل،    1ی  کربال  اتیبعد از عمل  ،ها  اتیبعد از عمل  ،المقدس  تیب  اتیبعد از عمل

  سوخت  یخودش م.  زدی ر    یم  ت یمعنو  شا   یسخنران خودش و یاپ تا از سر    دکن  یم  یسخنران یمانیسل

  ی عشق م  یمانیها همه به سردار سلوریو ن  نیلذا فرماندهان ومسئول  نبودهم    یساختگ  ،ختیر   یاشک م  و

 د.  دنیورز 

رغم  علی  شدیز در وارد ما   یانرسخن  ی راوقتی بارهلل  ثلشکر    یهمهد  در دوران جنگ    بنده به یاد دارم

و    کرد  یمنقلب ممی بردند. سخنرانی او همه را    بونیرشت تایشان را پ دست   ی رو تیجمعمیل خودش  

  ی روی ن  در که  بعد از جنگ هم  .  کرمان  ایاستان ها    در   اید  باشلشگر    در   یسخنران  نیا  کرد  ینم  یفرق

ساعت طول می کشید باز هم مستمعین   2حدود  بار سخنرانی می کرد مثالً    سالی یک یا دو قدس بود  

 ایشان ادامه بدهد.  که درخواست می کردند

دو مورد آن را به صورت جزوه درآوردیم.  بود که    یاستثنا مباحث اخالقدون  ب  یاول سخنران  قسمت

کنیم چون تهیه  آن  از  کتابی  برا   در حال حاضر می خواهیم  از دل که  نش  دیسخن   . درطولندیبردل 



 
 

 
 

یمانیسل  دیدر مکتب شه ی اسالم یسبک زندگ   

8 

را به تقوا    گرانید  د.داشته باشو معنوی    یبحث اخالق  دیموضوع توجه داشت که با  نیهم به ا  یسخنران

 د.  می کردعوت  تالوت قرآن و نماز شب ،اخالق،

داشت.    مباحث  همین  به  هیتوصکرد    شرکت می  بار   کیهفته  2  معموالً  هم که  جلسات شورا  در 

  .نها بودیبند به ایپادشان والبته خ

 

 : سردار سلیمانی  برنامه زندگی شخصی و کاری( 7

در طول  ت  عسا  20ساعت    19  ناش یاوقات ا  یهم فرمودندگاه  یمقام معظم رهبر  دیا  دهیهمه شن 

: گفت  می  ی پورجعفر  ی قاآبعد از سفر    دیکش  میول  ط  هفته2گاهی یک سفر     .کردیر مشبانه روز کا 

ا  ،دیساعت خواب  10  ی مانیسفرسردارسل  نیا  در  بعض  یاگر جلسه  نداشت  اوقات    یبود حساب کتاب 

شب بخوابد و تعارف   9ساعت   بود  دینبود مق  یجلسه ا ر اما اگ به خانه می آمدشب  نیمه ک ی 1 ساعت

 .  رونیب  میمدآ یسر ساعت م انشای  منزل میرفت یم راگ مینستاد یهم چون م مانداشت. 

  اده یپ   .رفت  یم  کوهیا    استخر  کرد  یم  ورزشاز خانه بیرون می رفت    3ساعت   صبح ها هم معموالً

  د گفتن  نایقاآ د یکشطول  8جلسه تا ساعت شب  کی .بودمحل کار در  7قبل از ساعت و کرد یم یرو

   .فردارای ش به اادام میخسته شد

اتاقش   در   جلسه  راگ.  جلسه  میرفت  یباهم م  و  یمان یاتاق سردارسل  رفتم  یمن قبل از جلسات م  معموالً

که من    شبید  ندگفت  اننشده بود رفتم اتاقش   7  ساعت  برگشتم هنوز  ح کهصب .رفتم یزودترم بود باز من

  .نبازان لشگر ثارهللا از ج یکیدیدار  رفتم اصفهانآمدم  رونیب از جلسه

 .من هستم دیاستراحت کن  دیوشما بر  گفت  یه خانواده جانباز مو باصفهان  رفت  یاوقات م یگاه

برگشتم که به   رفتم اصفهان صبح زود  شبیمن دتر و خشک می کرد. می گفت      ار   خاعجانباز قطع ن

  د.کارتوجه کن یای زوا مههبه   دمید ار  یمن کمتر کس کرد یابعاد توجه م هبه هم. جلسه برسم نیا
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 اده شهداء: توجه به خانو( 8

  ج یفرمانده بسشد،    دیشه    4کربال  اتیعملدر    به نام شهید مخفوری که  کرماندر   میدار   عارفی   دیشه

   .هم فرمانده سپاه کرمان بود یتمدو  کرمان

فت، ریمبه منزلشان    یا  نوشت  ین نامه میشابرا  یگاه.شهدا در تماس بود  یبا بچه ها  یمانیسل  دیشه

فرزند  با یمخفور  دیفرزند شه آمدند در خانه ایشان می ماندند.  یروز بچه ها ازکرمان م3روز 2 یگاه

 یبچه هاکرد    حاج قاسم تالش میاین موارد بسیار داریم که    کرمان از   . در ازدواج کرد  یتحام  دیشه

  د.هم ازدواج کنن با شهید فرماندهان

  است   کتاب نوشته  ن یصفحه اول ا  می دهد . در   هیکتاب هدمی نویسد و یک    دیدختر شه  به  ینامه ا

  ریمس  ن یا  یکن  یعس   دیبود وتو با  نیپدرت ا   گاهیوجا  رندیگیپدر تو عارف بود امروز مردم از قبر اوشفا م

 دعمل کن  مارستانیبشود و باید در    می  ضیمر  که  یتحام  یعلو    یمه مخفور . فرزند فاطیهادامه بدا  ر 

و علیرغم اصرار فاطمه برای ترک بیمارستان می گوید تا بچه به هوش  رود یم مارستانیببه حاج قاسم 

 نیاید نمی روم .

  ایشان  ارتباط  حاج قاسم با او حرف می زند و بعد می رود؛ این  از اینکه بچه به هوش می آید  بعد

 .  شهداست ده با خانوا

 

 : مطالعهتوجه به ( 9

در  ها کتاب ده  75سال  . درنداخو یمکتاب بسیار  حاج قاسم در مورد ایشان این است کهنکته بعد 

 یاضافه م  و حذف    و  داد  یکر متذ  ، ردک  یم  خودش مرور را    کتاب ها  همه  . ایشانکنگره چاپ شد

  ی م  ناشیا  د.هنظر بد  بنده می خواستم که در مورد آنها  شدیمقدس که چاپ م  عدفا  یکتاب ها  .کرد

ها کتاب    یراو یبرا  ییها   هی توص  یگاه  نوشتند.  یمقدمه م  برای کتاب  یگاه ند وداد   ینظر م  دند،ناخو
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مثال کتاب   ؛می کرد  توصیه  به خواندن کتاب  را  پاسدارانجمع    ها  سخنرانی  و جلسات    در   و  نوشت  یم

نقل کردم. سردار آدرس  و منبع    یرت موسضحداستانی درباره    جلسه شورا  در بار    کی   .یدوان  یقاآ

   .اهلل مصباح تیداستان را از بنده خواست من هم به ایشان گفتم جلد دوم کتاب اخالق آ 

که سه جلد کتاب را خواند و بر  سردار چیزی را همینطوری قبول نمی کرد زمان زیادی نگذشت  

که  بود  یدتیه مناسبت روز عق در این زمینه بود که همه را خواند. ب  جلد کتاب 10آن حاشیه نیز نوشت.

د و بهترین  ندار   دهیفا  پول وسکه  یمانیردارسلدر فکر هدیه ای برای سردار بودیم بنده گفتم  برای س

شما کتاب هایی  است  نده  ا خو  ار   یمطهر  دیشه  یا ه  کتاببعضی  سردار  گفتم    هدیه کتاب است. بنده

   .ندما خو راگفت همه  البته سردار  که از این شهید به سردار بدهید که نخوانده باشد

  گردم   گفته بود تا از عراق برمی  به یکی از بچه ها  محل کار در    قبل از شهادت  روز سه شنبهآخرین  

را برای   یاهلل مظاهر  تیو آ مصباح یقاآ ،یملآ یاهلل جواد  تی، آینیاهلل مشک  تآی یها یتمام سخنران

، خواندن رمان و خواندن خاطرات  یاسیس حثمبا در با همه مشغله ای که داشت جمع آوری کنید.من 

   .بود  طور نیهم نیز جنگ

شب جلسه    نیمه  2شب تا ساعت    کی  : در سوریهگفت  یم  یجعفرآقای پورد مثالی بزنم:  بگذاری

اما دیدیم مشغول کتاب خواندن هستند. حاج قاسم در هواپیما    بعد از آن سردار برای خواب رفتند  یمداشت

تا جایی که دائم مسابقات کتابخوانی برگزار    نیز مطالعه می کرد و به این موضوع اهتمام ویژه ای داشت

کتاب    . وی دخترش را هم به خواندنو به افرادی که کتاب ها را می خواندند جایزه می داد  می کرد

 توصیه کرده بود.  یحجج دیشه
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 : موضوعات فرهنگی و هنریتوجه به ( 10

که در رابطه    یلمیفصفر تا صد    .تالش می کرد  هم  لمیو ساخت ف  یمباحث هنر  حاج قاسم درباره

تا    ردک  تی حما  روین  یهنگو مسئولین فر، مسئولین موسسه اوج  ارگردان هادرجلساتی با ک  بود  هیسور   با

شد  لمیف پ ساخته  سریال  از  هایی  سور   تختیا.بخش  با  رابطه  در  وتالش    همباز   بود   هیکه  باهمت 

زمانی    .گذاشت  یهنرمندان وقت م  کارگردان ها و  حفظ  ی براو نکته مهم تر اینکه  بود    یمانیسردارسل

 . کرد یم تی حماو    ستادیا یمبود حاج قاسم سر صحنه  )ص( در حال تولیدامبریپ فیلم که 

و خاطرات اعزام آنها را  لشکر ثارهلل    یهارویارزش نرفت و با سخنرانی  نیز خودش  نفر  23لمیفبرای  

ثبت  ، رسانه و  کتاب  ،لمیف  ،یمباحث فرهنگ  برای  .بود   طور نیهم هم  ، لبنان و عراقهیسور در  .  کرد  نییتب

نمونه ای از آن را در صحبت  فرزندان شهدا که    تیبه ترب   .ارزش قائل بود  و  گذاشت  یوقت مخاطرات  

  توجه داشت.اشاره کردم هایم 

  ست یسرش ن  یباال  که پدر   یکس  یناد  یم  تشهدا به من گف   یبچه هادر مورد یکی از  روز    کی

در مورد تربیت و    ،میشد  یم  هن نبود معلوم نبود چا سرمی تو هم اگر پدر باالو   گفت من  یم؟  چه  یعنی

، برای آنها  اشت ا در   شهدا  یهوا. بسیار  م یتوجه کن  دی با  ستین ناسرش  یپدر باالکه  شهدا    یها  بچهحفظ  

 .نوشت یم نامه یشدم  دایپ  یهرجا مشکلو   گذشت یم خودش ی بروآ از 

 

 : تربیت فرزندانتوجه به ( 11

  دخترت  گفته  روین  نایاآقاز    یکیروزگفت    کی  داشتیم.  باهمزیادی  نفره    2  جلسات  یمانیو سردارسل  من

 . دیایب دینبا ،مهد یگفتم اجازه نممن  دشهدا کار کن یما برا با نجا یا ایدب

  رو یندر همین    همند که سردار گفت شما  کن  تیفعال  اندفتر خودم  یامور شهدا  در   اجازه هست  گفتممن  

  گفتم به وی  من    ، اسدار بودپ زمانی که به خواستگاری دخترم آمد    هایماز داماد  یکی  گفتهستید. سردار  
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بیا    یمن استفاده کن  قدرتتا جوابت را بدهم. اگر درسپاه باشی ممکن است از    بیایی  رونیباز سپاه    دیبا

 بیرون و داماد من بشو. 

و   داماد  2  شاناتیزمان ح  دارند. در   تادختر  3و  تا پسر  2  ناشیاسردار به بچه های خودش هم حساس بود.  

از   چ یه  عروس داشت. در   2 پدر استفاده کرده و    کشور   جایی  نشنیدیم که فرزندان سردار از قدرت 

است در حالیکه آنها    یپز   ینیریو دیگری در کار ش  10+سیپل. یکی از پسرهایش در کاری انجام دهند

د چون سردار اجازه  استفاده کنن  پدر  قدرت  از   دنناتو  یم  دنهرجا بخواه  د وهستن  ی مانیسردارسلفرزندان  

را حل    شهدا  یمشکالت بچه ها  تا    و آن ارگان نامه می نوشت  ریوز   نیبه ا  مکرر   خودشاما      .نمیداد

 . کند

 

 : دوری از کبر و غرور( 12

از ایشان خواستم    بار 100از    شیب  سال  5بنده در طی    ،دیکجا خودش را ند  چ یهم اشاره کنم هاین را   

منتشر کنیم. سردار می گفت وقت    5ی  کربال  عملیات  خاطرات و در حال    گذاشتمرا که نوشته بود 

تیم نمی خواهد خودش را مطرح البته ما امیدوار نبودیم چراکه می دانس تنظیم هستم تا آماده چاپ شود

   کند.

فرمانده من   گفت  یقاسم م  حاج  است و  قاسمفرمانده من حاج    گفت  یم  یابومهد  شهیهم  عراقدر  

 نیدمهم بنده نشجلسات شورا    د، در یند  اخودش ر  هیسور   ، در دیندا  لبنان خودش ر در    است.  یابومهد

لبنان یا جنگ سوریه یا عراق و    روزه33جنگ   در من   ر مثال اگ  بگوید  در جلسات خصوصی هم نشنیدم

 .افتاد یاتفاق ها نم نیا  افغانستان نبودم
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 : وب در والیتذ( 13

مکرر    . بندهبه او وصل کرد  ار   تیاخالص وال  نیا   ،کرد  بلند  نیز او را  خدا  دی خودش رو ندحاج قاسم  

  طا یح  آمده بودند در   یخدمت مقام معظم رهبر   لبنان بهاهلل    ازحزب  یتعداد  یک نمونه که  مثالً  دمید

 یکه مقام معظم رهبر دمیکمتر د من . اورندیب فیتشر یرهبر مقام معظمتا  میبود ستادهیاهمه به صف 

 کنند.   می تی رعا  د و معموالًرنیبگ لیتحو  زیاد ار یکس جمعدر 

جلو رفتند حاج قاسم  .ببوسم را تو من ایب  یمانیسل ی قاآتا وارد شدند فرمودند اول  یرهبردراین دیدار  

رهبرو   معظم  راشان  یمقام  اش  را  یشانیپ   دندیبوس  ه  قاسمو   دندیبوس  اش  حاال    .کردند  بغل  ار   حاج 

  م یکنیم  یشوخ  یه  ما  گهیشد د  دیشه  ی مانیسردارسل  یکردندوقتیها باور نم  یلیخ  میگفتیدرگذشته مام

  ز ی همه عز  میداشت  یادیز  یشهداما    .یمانیسردارسل  از نام   رد غیافت  یقا مآاززبان    زیهمه چگوییم  و می

   .داشت آقابه  ایشاناست که  یبرگرفته ازعشق   دارد یمانیقا به سردار سلآکه  یعشق  نیاما ا بودند

  ی که نم  دمیقا دآاز    یزیچ  به من گفت منم( ایشان  حاال اسم نبر  )شد  نآقایااز    یکی  روز صحبت  کی

بود اگر    تی وال  ذوب در   یمانیسردارسل.  تا آسمان است  نیا از زمآق  باو  ا  م فاصلهوقا جدا بشآاز   نماوت

هم  یوقت  آقا می ایستمخاطر  ب  یخسته شدم ولر  گیمن د  تگف   یم.  کرد  یاجرا م  زدند  یم  آقا حرفی را

 . شناخت ینم یوخستگ وروز  شب رگید ایستاد

 

 : توجه به ارتباط با خدا و اولیاء ( 14

 در امام    .می شود  نفر10  شما  نفر  کیشوید    مومن  واگر شما با تقوا    کهیک  فرمول به ما داده  رآن  ق

  نفر   چند  امام  نفر  کی  میویبگ  دیبا. االن  نفر  100ر از شما می شود  نف  کی  دیفرما  یم  هایش  یسخنران

ا  ،شد ر   نیامام خودش  انقالب اسالم  .کرد  یسپاه جار   ا درفرمول  م  یرهبرمعظم  سپاه    ندیفرما  یهم 

  ،فراتراز سازمان  یسپاه حت،  وییمگ  یسازمان هم نم  یحت  میویبگ  دینهاد هم نبا  کی ،  ست ین  رف ص   ینظام
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  له سا8جنگ    ر نگاه حاج قاسم د   یری گ  شکل  و   ستا  یمعنو  و  یفرهنگ  ،یاس یس  ،یارگان نظام  کی

   .است

نها که عارف  آحال    هربه    .شدند  عارف  در جنگعارف نبودند  که  ها    یبعض  د و بودن  عارفافراد    یبعض

که حاج قاسم    یالله  وسفی  نیسح  یقاآ  :کنممی  اشاره    بنده  انمونه ر   کی  .ن رشدکردابودند عرفانش

  اهلللشکر ثار   اطالعات  یها ور ینر  بد  ای  بریخ  اتیعملدر    ،ساله بود19جوان  شود یککنار او دفن  خواست  

و دشمن نفر از نیروها به داخل آب می افتند    2که  ند  شناور بود برای شناسایی قبل از عملیات سوار بر  

 گردند. خبردار می شود لذا کاری نمی توانند انجام بدهند و برمی

اگر این   که  ودش  یم  یعصباندهند و ایشان بسیار ناراحت یا حتی کمی باالتر    یم  حاج قاسم  را بهخبر  

بود    8لفجراو  که مسئول عملیات  یالله  وسفی  یاآق  د. افت  یم  اتیاتفاقبرود چه  سمت دشمن    پیکرها به

ه سمت  این پیکرها ب  م ازداک  چیه  یدنگران نباش  ویدگ  یمو در همین عملیات شهید شد به حاج قاسم  

   رود. یعراق نم

و    صبح فردا 8ساعت    مثالً  پیکر   ک یگفت که    شهای  ی سخنرانماجرا را در    نی چند بار ا  یمانیسردار سل

حرف    ن یا  ی الله  وسفی   یوقت  گفت   یم  منقاسم به  پیدا می شود.  خود حاج  عصر    4ت  ساع  پیکر دیگر

خودم گفتم حاال    شیپ   عد د بزن  یحرف م  یساله کشک19بچه    ک ی  وید؟گ  ی م  هبچه چ  ن یزدگفتم اا  ر 

چ گفت  درست  چه    یمنیبب  میبفرستا  ر   نفر   کی   ،ست ین  ا ی  هست  ا ی  !دباش  درست   دیشا  ؟هاگه 

  8راس ساعت  فرستادیم،  که گفته بود    یمحلا به  نفر ر   کی  8ساعت  قبل از   گفت   یم  است.سردار خبر

  از،  ساله19جوان    ساعت  آمد ) چه کسی این حرف ها را می زند یک  سرهم  و پیکر دیگر    اول  پیکر

گفت من رفتم   ، سردار م یکرد یمرور م که خاطرات راز و ر ( . یک می دار  ادی جنگ ز ها در  داستان نیا

   ؟بود هن چافرقش، عصر دیگر یکی آمد وصبح  از پیکرها یکیچرا   نیگفتم حس یالله وسفی هب
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  ن یا  .د مجرد بودآمعصر و پیکری که مد متاهل بودآ  صبح  جواب می دهد آن پیکری که یالله  وسفی

 آمد. شهید زودتر  نیمه  ی برا  شدینماز اول وقتش ترک نم  آمدکه صبح  آن پیکری    دیویبگ  اهبه مجردرا  

  لشگر   این موارد در   از   ،بود   نیهم  یمخفور   دیشه  ،بود   نیهم  دار یپا  چه کسی است؟ شهید یالله  وسفی

 . بودحاج قاسم   یبه نظام فکر یبعد شکل ده  کی نیا بسیار داشتیم.

 

 : ی دینی ارتباط با علما( 15

 یموسوکمال    دیس  یی که سردار با او در ارتباط بوداز علما  یکیاست؛  با علما    وی  ارتباط  رگید  نکته 

  را با هم مطرح می کردند.  یوعرفان  یومباحث معنو  شتنفره دا2  یاو جلسه خصوص  که امام با  یکس  بود

توجه کنید؛ در حال حاضر به یاد    یمقام معظم رهبر  یاشما به صحبت ه  موی گ  ینم  را فقط بنده  نیا

ما شاهد    ندیفرما  یمبود یا زمان رهبری ایشان که    ی مقام معظم رهبر  یجمهور   استیر   ندارم در زمان

تصادف کرد و مرحوم    بود  نگهنوزجکه    66  لسا   کمالدیس.  کمال با امام بودیم  یجلسات خصوص

کمال   دیفرمودند امروز خبر رحلت س و ی ایشان قابل وصف نبودناراحتخدمت امام  میرفت ما  یوقت .شد

 آ. دادند به منا ر 

  ا یدوبار  کرمان اومدم یم  دکمالیموقع ها به خاطر س یرارتباط بودم بعضد شد هار من با ی فرمودندمقا 

رهبر معظم  مقام  زبان  از  بودم  بارمن خودم  آ  جلسه  یک  . در مدیشن  یسه  زاده    وسفیاحمد    یقاکه 

دارم   دوسترا کمال کرمان  دیقا فرمودند من به خاطر سحضور داشتند آ هم  نفر23نویسنده کتاب آن 

حتی مشهد را  است  کرمان  حتما  انتخاب کنم    یزندگ  یبراا  ر   ییجا  از قم وتهران    بعد  دگر بنا باشو ا

که    است  نیورم ا ظبودند من  انوسجبهه مدر  اج قاسم  با ح  کمالدیسبود.  کمال    دیخاطر سنگفتند و اینها ب 

 بود.    گونه ازعلما نیوصل به ا تیبعد از معنو کی
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  اب یکام  دینگاه من رو شه  ویدگ  یم  مه  خودشردوران طاغوت  : د  دینگاه کن  ایشان را  یزندگیر  س

  د آی  یم  داشته  یکار پدر مشکل مال  ی کرمان برا  دآی  یسال داشته م13بوده  کرماندر   ن اشیشکل داد ا

به    شهیوصل م  یرانسخن  ی برا  د آی  یم  ابیکام  یقاآ اونجا    دبده  ار  پدرش   یقرض ها   دکرمان کارکن

 . کرمان  یاز علما  یضبع به و شهیوصل م یق یحق  یقاآ به شهیوصل م ابیکام یقاآ

  فقط عشق،  بود  ینیمشکو آیت اهلل    یملآ  یوادج  آیت اهللعاشق    شود  بیشتر می  ماا عشق او به علهبعد

منظمی    جلساتبه واسطه    و  ندا خو  یما  ر   هایشان  کتاب  ،داد   یگوش مصحبت هایشان را    .نبود  یظاهر

دیگر  من  بود و هیچگاه نگفت    خودکردن بر شخصیت  کار در حال    مدام  برگزار می کرد  خانه  که در 

همان حرف هایی را می گوید که من می دانم یا مثال بگوید او   یروحان نیام هست قدس یروین فرمانده

 کجا و ما کجا.

 

 : ت افزاییبصیرتوجه به ( 16

  یالبیه انق فرمودند روحو  کردند    ح یتصح  یانقالب اسالم  معظم  رهبرگفته می شود  نچه که در جامعه  آ

جذب   اهمه ر   هدخوا  یم   و  ستیهم ن  یقاسم کم حجاب  خط قرمز حاج  ،ستیجناح ن  کی  حاج قاسم

بسدر    گفت  یم  بارها  د.کن انقالبی هستند  ها    یجیجمع  که در فضاهایی    دیوبر  ،  دیننک  یسخنرانکه 

جذب  ا  ر   آنها  سخنرانیبا  د  افراد هستن  که انواع واقسام  دانشگاه ها  . در دیبزن  حرف  دشناسن  ینما  انقالب ر

 . دیکن

مطرح    انقالب  یمبانو    بحث ارزش  یاما وقتاست    نی حاج قاسم ا  نگاه ی شود  بحث جذب م   یپس وقت 

بود، از این چهل سال  چهل سال  به    کی زدن   حاج قاسمعمر ازدواج  چیست؟  حاج قاسم    نظر  شود  یم

از    رونی سال ب  یسحاج قاسم حداقل    مویگ  یم  چند سال در خانه و چند سال بیرون از خانه بود؟ بنده
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به منزل سردار رفته  که  بینند. هفته گذشته    یم  اظاهر ر فقط  ها    یاوقات بعض  یگاهاست البته  نه بوده  خا

   .ودنب ما او ب وقتی حاج قاسم به خانه می آمد به اتاق کارش می رفت  گفت یم همسرشان مبود

ر  مقام معظم رهبری    ایدنآشنایی مردم    یبراا  وقتش  امام، والیت و  اندیشه  انقالب اسالمی،  با اسالم، 

پاکستان  د  افغانستان باش  دباش  یسن  هدفش حمایت از مظلوم بود و برایش فرقی نمی کرد  گذاشته بود.

  کی اما مگر    بود  ادیتوقع از حاج قاسم ز   .نیلسطفیا    دباش  منی  دلبنان باش  دباش  هیسور   دعراق باشد  باش

 گذارد. وقت ب تواند  ینفر چقدر م

به کار حاج قاسم ربطی نداشت التماس    بسیاری از افرادی که به کشور ما می آمدند حتی اگر کارشان

ماغرق در  . این نشان دهنده اثر اقدامات حاج قاسم در دنیا بود.  می کردند جلسه ای با ایشان داشته باشند

اها قدر ما می گویند شم  ها به  یاوقات خارج  یگاه  تیحث وال در ب  یحت  دانستیم  ینم  و  مینعمت بود

در آب هست  که    هستیم  یما مثل ماه  دیدار   ه نعمتیچ  شما  م یناد یما م  ،دیناد ینم  ا ر   ی مقام معظم رهبر

  .مینستاد  ینم ایشان را قدر میکنار حاج قاسم بود ماو قدر آب را نمی داند. 

 

 : والیت پذیری در کارها( 17

، اگر دنیا  ، حاج قاسم تازه آغاز شده استمیکن  یبه جامعه وجهان معرف  اقاسم ر   حاجاست  این    ماهنر  

  و  یجهان انجام داده را بداند به نکته ای که شما اشاره کردید یعنی نظمکه حاج قاسم  ییکارهاعظمت 

مرگ    نزدیکی  تا  و سوریه ولبنان بارها و بارها  و عراق  افغانستان  در حاج قاسم    می رسیم.  ینظم اسالم

قاسم  حاج    با  مختشنا  یکه من م1360حاج قاسم سال  طوریکه    قدم هم سست نشد  کی فت اما حتی  ر 

داشته است. نترس بودن    یمعنو  که رشد  البته  دندار   یتفاوت  چیهاز نظر حرکت در مسیر واال  1398سال

نگفت    یزمان  چیحاج قاسم ه  فرقی نکرده است.  98سالبودن وی در    ترسن  با  دوران جنگ  سردار در 

 .مهانجام بد  نماتو ینم دیهاگر ند م و انجام بدهتا  دیهپول بد
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وصل است نه به   یر گید  یبه جا  ر کا  ،آید  یبشود پول هم م  کار انجام  بود کار اگر  نیا  اعتقادش

  ؟ پولش هست  ست؟یبرنامه چ  محاسبه کند  خواستی اگر حاج قاسم م  پیش می رفت.  اعتقاد  نیا  با  پول و

  چند ساعت  شود   یم  وارد بغدادکه    یتا زمان  توجه می شودم  قاسم  که حاج  یاز زمان   ؟یا نه  شده  بیتصو

اما  ...  باشد  هیسور   در صبح  د تا  گذر   یچند ساعت م  شود  یکه وارد کردستان م  یاز زمانبیشتر نیست.  

 ی هر چه بتواند م  کار   یبحث راه انداز  ود. در ش  ی مانع کارش نمو    ستینوصل  هم  ب  یزمان  چیهاینها  

معصوم    میویگ  ینم  البته  بدهد  صی شخهم فرقی نمی کند آنچه ت  نیفلسط  و  لبنان  وعراق و   هیسور   و  گذارد 

 . کند اشتباه هم  دوجا  دیاست شا

در   دهد  یانجام م  اکار رو    گذارد  یم  اشود پول ر   گذاشته  دیپول با  نی ا  دبده  صیتشخ  راگ  اما

 ی خوندآبدهند ما کار    حیبرنامه توضو  طرح  و    یامور مال  دیبا  ا ر   اهنیا  اددیم  صیکه چقدر تخص  اتجزیی

اعتقاد    ، بود که خدا راه گشاست  ن یاعتقاد اوا،  میکن  یبحث م  ی از نظر اعتقاد  دهیم، ا انجام می  ن ر اخودم

  د ی شا  .شود  یتر م  قیاعتقاد عم  نیا  مییآ  یجلوتر م  هالبته هرچ  رفتیم  جلو   گفت  تی بود اگر وال  نیاو ا 

زمانی میاتفاق    نیا  ندیفرما  یم  یرهبر  معظم  مقام  یزمان قاسم    چه  بکند   شک  یک کمیافتد حاج 

پیکرها را می که    گوید  یم  یالله  وسفی  یقاآکه    یوقت  ای است  انسان    چراکه سردارهم مثل ما یک

 ی وقت90سال85سال  کنم  یمثال من نگاه م  می آید  قدس  یروین  بهکه    یاما حاج قاسم  دکن  دیترد    آورد

  ر گ ید نیا کنم یم ییاجرا موریباور دارم وم فرمایندب ا آقار  یهر حرف که یحاج قاسم نیا کنم ینگاه م

 .مور یپول نداد نم  موریقا پول داد موید آبگ دناتو ینم

 

 : سخن پایانی

 امت یقفردای    و  ایدن  نیا  در   ؛بدهد  قرار   بزرگوار   دیشه  نیرا ادامه دهنده راه ا  داوند بزرگ ماشاهلل خ  ان

 ی وتشکر م  ریتقد  د.بده  هادت قرار ما را نیز ش  یزندگ  انیوپا  نکند  زیعز  دیشه  نیشرمنده شهدا وارا    ما
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  شاهلل  همه   خدا ان  .تیریمد  دانشکده  محترم  استی ر  ،محترم دانشگاه  استیاز ر   زانیعز  شما  از همه  کنم

فدا  )ع( عصر  یحضرت ول  یواقع  از سربازان  ا ر   ما   کم یبدهد وسالم عل  قرار  یمقام معظم رهبر  انییو 

 اهلل .  ورحمت

 


