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 مقدمه:

لشکر ثاراهلل    .  مربوط می شودبه دوران دفاع مقدس  حاج قاسم    دیما با شه  ییسابقه ارتباط ما و آشنا

 . ثاراهلل    ز و ریپ   شهیتحت عنوان لشکر هم  میداشت  یما واژه ا.  لشکر موفق بود  کی در دوران دفاع مقدس  

  آن دوران دفاع مقدس از عهده    دربه لشکر ثاراهلل بدهند    یتیمامور   آمدمی  شیپ   یعتیمعموال کمتر موق

دال  یکیو    دیایبرن  تی محدود دل  لشیاز  فرماندهان  با    ریوجود  تذکر    کردیراو شجاع  نگاه  تفکر  دو 

 .  بود  زیبود که همانند سردار عز یدر جنگ فرماندهان یو نگاه تخصص یدر حوزه نظام  یراهبرد

خواندم و سال دوم    یرا به صورت عاد  رستانیسال اول دب  .  سالم بود  15  بایکه تقر  64من از سال  

که    یلشکر  .  داشتم در لشکر ثارهلل باشم  قیمن توف  8ولفجر    اتیدر عمل  64از سال    .  رفتم  را به جبهه

برادر من در جنگ    .  خانواده ها هم در جنگ بودند  بایالبته همون موقع تقر.  بودحاج قاسم فرمانده    دیشه

بود که فرمانده   ی نعلیز  د یحاج مج دیشه هلل فرمانده لشکر ثار  یهمه شهدا و شهدا کندخدارحمت  . بود

شده هم فراهم  یچون ارتباط خانوادگ ،هست یادشاندوستان دوران دفاع مقدس در لشکر . گردان بود

و به هرحال  . مستقر بودند یخانوادشان هم در اهواز در مناطق جنگ لی دل این  بودم به ایشان بود در کنار  

  ایشانخر جنگ من در کنار  آ  یز هاور تا  .  بودیمبزرگوار    دیشه  نیا  ر در دوران دفاع مقدس در کنا

 . دندیشهادت رس  ضیبه ف  ایشانبودم و بعد 

حاج    دیحاج قاسم به واسطه سردار شه  دیبا سردار شههم در حوزه فرماندهان    یشتریارتباط ب  کی

مقدار    کی  میخصلت در دوران دفاع مقدس فراهم شده بود که ما بتوان  نیا  ن ی بنابرا  .  بود  زینعلی  دیمج

سن و سال ها دوران    آندر  .    بشویمآشنا    یبه عبارت  ایبشناسیم  به    زی سردار عز یتیشخص  یها  یژگی از و

که شجاعت را    بود  یبرگرفته از فرمانده  اکه عمدتا نگاه ه  بود  یدوران دفاع مقدس به شکل  طی و شرا

 . دانستیممیحاج قاسم  دیشه یژگی و نیشتریب
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 شجاعت، ویژگی بارز شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس 

 یبه عبارت  .گفتندیرا شجاعت م  یمانیسردار سل  یها  یژگیاز و  یکی  شدمیصحبت    یدر لشکر وقت

بچه    نیگردان ها و ب  یبچه ها  نیب  دوران  آنکه در    یبود خاطرات  نیکه اثرش در ا   یعال  ار یدر حد بس

  زات یدل خاک عراق و تجه  ودرب  تواندیحاج قاسم م  دیبود که سردار شه  نیا  شدمی  مطرحجنگ    یها

  . بیاوردو   دبردار  ینظام

و تانک   زاتیو تجه برودخاک عراق  بهحاج قاسم  دی اتفاق افتاده بود که شه نی ا یار یچون در بس

  ی ریفرمانده شجاع و دل.  شدمی   ادیحاج قاسم    دیاز شه  یو نام و واژه خاص  نجا یبود ا  آوردهبا خودش  

 .  و انقالب بود )ره(بود که تمام وجودش امام

 

 هید سلیمانی ویژگی دیگر ش رضایت امام )ره(،کسب 

ها وگردان ها  ورین  میداشت  یاتیبود که هر وقت ما عمل  نیحاج قاسم ا  دی شه  یها  یژگیاز و  یکی

هاش در جمع فرماندهان و یراننسخ  یحاج قاسم در تمام  دیکه شه  یاز جمالت  یکی؛    ندشدمیجمع  

که دل امام    میبجنگ  طوریرا    اتیعمل  نیا  دیبود که ما با  نیا  کردندیمطرح م  اتیگردان ها قبل از عمل

  راخنده    دیه ما بابود  نیحاج قاسم ا  دی شه  یها  یژگ یاز و   یکی.  )ره(امام  تی رضا   یعنی  باشدخوشحال  

 . بیاوریم  )ره(امام  یلب ها روی

ها آمده بودند مهران را  یو عراق  شودانجام    اتیعملمهران    یدر منطقه  قرار بود    1کربال    اتیعمل

حضرت امام .  افتاد  ریبه تاخ  اتیکه عمل  دهیمدر جنوب انجام    یقرار بود ما اقدامات  یگرفته بودند وقت

  ی در بحث آزاد ساز  1365دستورات حضرت امام بود در سال  نیا  شودمهران آزاد  دیکه با اددستور د 

  رند یبگرا  ها به خودشان اجازه دادند مهران   یعراق.  کرده بود جادی در منطقه ا  یخاص یفضا ک یمهران 
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دستور    )ره(کرده بود و چون امام  جادیخاص ا  طی شرا  کی بود و اسم مهران    یکوچک   یلیو مهران شهر خ

 .  شدمیانجام  دیبا  نکار یا  ودندداده ب

 

   در اقتصاد های انقالبینیرواستفاده از 

دوران دفاع مقدس حوزه    نیا.  مطرح شد  یری پذ  تی حاج قاسم به جنگ و وال  دیو نگاه شه  یژگیو

شناخت   نکهیا   یگفتم برا  ایمقدمه   .  شویم  یاصل  یوارد بحث ها  مهخوایو من م  ستین  یمباحث اقتصاد

  دنبال  ابعد از دوران دفاع مقدس م  .  دگردیبرمبه دوران دفاع مقدس    انزمیما و ارتباط ما با سردار عز 

 . کرمان نبودم یلیخ رفتیم و لیتحص

داشتند چه در دوران دفاع مقدس چه بعد    یاز نظر اقتصاد  سلیمانی عزیزکه سردار   یاز نکات  یکی

در استان    توانم بگویممی  تأ جربه    یعنی.  انقالب بود  نیروی  یها  تیاستفاده از ظرف  ،از دفاع مقدس

جبهه و جنگ با تمام    یتمام بچه ها   بگذاریمجلسه    میهخوایکه م  گفتند یحاج قاسم مقت  ورکرمان ه

   . امور کشور  یریگیپ  یها برا  تی؛ استفاده از همه ظرف دنشدمیانقالب جمع نیروهای و  یاسیعالقه س

نکته اشاره کرده که فالن موضوع   نیبه ا  اهو حضرت آقا بار   دنبودن  یاسیس  انیحاج قاسم دنبال جر 

که    یاز امکانات  یبه مجموعه ا  لیها تبدتیظرف  نیا  نیبنابرا.  نداشته است  یحاج قاسم ارتباط  کردیور با  

  دا ید پ و ر و  بتواند  یریگ  میو در حوزه تصم  دموفق باش  بتواند  نکهیا  یبرا  سلیمانی  سردار   کردیکمک م

 .بزند را به کار میگرفت  رقمکشور  یو برا دهدرخ  یو اتفاقات کند

م   مثال عرض  عنوان  استان  انیدر جر  کنمیبه  فکر  یلیخ  یموضوعات  نگاه  تفاوت  در  و    یجاها 

به بحث  ار سرد   میدیدیم  ییجاها کی اما  .  دم وجود دار ه  االن   عتایو طب  خورد یرقم م ییهاتفاوت  ییاجرا

برا  ییاجرا  یها به    یو  مور ون  اخودش  هایماموریتکمک  و  دکردنید  ها  هژی به  سال  در    ریاخ  یدر 

   .گرفتندیبه کار م مختلفی یها تیظرف  یخارج هایماموریت
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  نکهیا  یبرا  گرفتیکنار حاج قاسم قرار م  چگونهها    تیظرف  نیکه ا  مشدمیجاها متوجه    یلیخ 

سردار در خارج   یها  تی در موفق   یتیکه نقش حما یبخش  کیکند و    یعمل  های خود را تیبتواند موفق 

  گاه یدر جامجموعه حمل و نقل    یاسیس  گاهیاز نظر جا.  بودمجموعه حمل و نقل    کی از کشور بود  

بار    کردیم  یکه همکار   یامجموعه  نیمثال درباره هم.  گرفتیخاص خودش قرار م حاج قاسم دوسه 

ماده  آها همراه و  نیا  دیمجموعه مطرح بکن  نیکه شما موضوعات را با ا.  با من صحبت کرد  به آن   عراج 

  . ها با چالش مواجه خواهد شد تی نشود حما ها کمک نی ا اگر . کمک به ما هستند

 

   حل مشکالت اقتصادیبرای  گیری از ظرفیت های داخلیبهره

  یها  تیاز ظرف  یریو بهره گ   یاقتصاد  یها  تیبود که امکان انجام فعال  نی بر ا   ینگاه حاج قاسم مبن

 یحت  یمن چند بار در خصوص موضوعات اقتصاد.  دوجود دار   یحل مشکالت اقتصاد  یبرا  یداخل

  م یکه ما با حاج قاسم بود  یجلسات  یهماهنگ شده بود برا  ونیسیکم  یعضااز ا   ی دو جلسه تعداد  یکی

کشورهای منطقه به   میکه سال ها دار   شدمیمطرح    یدر جلسات داخل  شهیکه هم  ییاز صحبت ها  یکی

  . میکنیها م تیظرف نیاز ا  یحل شده ما چه استفاده ا  انمشکلش کمک میکنیم و

ا تصورم  من  امن  نیخب  مسائل  منطقه  موضوعات  به حوزه  نگاهش  قاسم  حاج  و    ینظام  یتیبود 

  کیاز نزد   ایشان با    یوقت  بود  نی تصورم ا  کندنمید  ورو  یلیخ  ایشان   یو در بحث اقتصاد.  است  یاسیس

  . میو صحبت کرد  می کرد دار یدو جلسه د یکی
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 اقتصادی برای حل مشکالت  کشورهای منطقه استفاده از ظرفیت

ز کل منطقه  و راتفاقات که رقم خورده ام  نیو ا  منطقهرهای  کشو بود که کمک به    نیاالن بحث ا

با چه ظرفیتی   منطقهرهای  کشو کرده و االن    دایپ   رییو حضور سردار تغ   ران یا  یاسالم   یجمهور   تیبا حما 

بخش    یها  تیو ظرف  منطقهرهای  کشو  یاقتصاد  م یتحر  نی ا  در به هرحال  .  تواند به ما کمک کند می  

بتواند هم به ما و هم به   ییو در بخش اجرا  شود  یاتیبه بخش عمل  ییها  تیبه ظرف  لیتبد  دیبا  یاقتصاد

   . خودشان کمک کند

ها می توانیم از ظرفیت   مثال در بحث تحریم.  ست مالی ابه حوزه نقل و انتقاالت    مربوطکه    یموارد

 ی از حلقه ها  یکیش نفت  و رگفت من صددرصد موافقم و در بحث ف.  استفاده کنیم  منطقهکشورهای  

با محور  یاتصال تحر  ت یکه  با  مواجهه  در بحث  قاسم  در دستور کار    کایآمر  ی اقتصاد  یها  م یحاج 

 . ش نفت بودورفقرارگرفته بود استفاده از 

موضوعات بودم مثال در کرمان با حاج قاسم برحسب    نیتمام ا  انی جر  ز در جلسه که در و ر   کیمن  

وجود دارد و    نجا یدر ا  یآمادگ   نیکه ا  فرمودندیم  حو مطر  میکردید موربحث ها و  نی موضوعات در ا

بلکه تامین سایر موارد مورد نیاز در داخل کشور    یاساس   یکاالها  نیتنها تام  نهنفت    نیاز ا  میاگر ما بتوان

 .را تامین کنیم

  ن یا  یابر کامل    یذهن اقتصاد  کی و    بخورداتفاق رقم    نیا  دمی تواندر حوزه نفت    گفتندیها مبار 

و در آنجا چه کاری می توانیم انجام    ددار  یال عراق چه امکاناتممثال ش  میدانستند کهو    دمنطقه داشتن

نقشه راه حاج قاسم نقشه جامع و   .استفاده کرد  منطقهکشورهای توان از بنادر دهیم و این که چطور می

 .  شده بود یز یر مهو در حوزه اقتصاد هم کامل برنا بود یکامل
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   یمنطقه ا  یها  تی ظرف یعقبه اقتصاد

ا اعتقاد خود حاج قاسم  اقتصاد  هم    یاقتصاد  دیبا  م یبجنگ  میخواهیم  ییبود اگر جا   نیدر محور 

 آنکه اگر  .  است  یمنطقه ا  یها  تیرفظ  دیعقبه اقتصا  نیا.  میکن  تیتقو  تعامالتمان راو    باشیمموفق  

تجارت کاال چه در  چه در بخش  .  میجه نبودامشکالت مو  نیاز ا  یاالن با بخش  افتادمیاتفاق    کردیور 

 . میهست رشیکه االن درگ یقتصادا مشکالتاز  یلیخ. ها بخشسایر  

نگاه    میکردیما بحث م  یمختلف وقت  یبود که در جلسه ها  یاز موضوعات مختلف   یکی  این هم

سازمان خاص در    کیبه عنوان    ایشان  تیلووکه در ا   یهایماموریتموضوعات در کنار    نی سردار به ا

 . نددر سپاه قدس داشت رانیا یاسالم یجمهور   نظام یخارج تیبخش امن

 

 نق اقتصادی در استان ها ور

  ی عنی.  موضوع بود  نیهم  دوبارههم باز    یاستان  یدر بحث ها  میدانیمها    ت یبه عنوان واقع  ها را  این 

  شود می  ییکه چه کارها  کردیکه در استان مطرح م  یصحبت  نیاول  میکردیبا حاج قاسم صحبت م  یوقت

  ی ا  هتوسع  یاز دل طرح ها.  میکن  تی را تقوبود که مجموعه    نیا  دیتاک.  در حوزه اقتصاد استان انجام داد

در استان    یموضوعات  ای  میدار   یمشکالت  کردمیحس م  ییجا  یوقت.  مطرح بشوند  ککوچ   یشرکت ها

بنده مسول  ییحداقل در سال ها قبل از مسول  ییاجرا  تیکه  من در حوزه    ،یندگینما  تیداشتم چون 

  د لشکر ثاراهلل شدن  هبعد از حاج قاسم فرمانددار  سر یکه آقا  یزمان کردمیاستان کار م یت اقتصادناومع

  تی به وضع  ایشان   نگاه   بایتقرهم    دیگری  طی در شرا  ا یموقع    نیدر هم.  داستاندار کرمان شدن  بعد همو  

 .  بود  ایشان یها  تیکه اول هایماموریتهمزمان با  یاقتصاد یها

مجلس    یندگیدر دوران نما.  میشاهد بود  کی نزداز  مرتبط    یو در حوزه ها  یاقتصاد  یدر بحث ها

باز   خ  طور هیمنهم  ا   یل یو  در  اقدامات  پ   نیاز  و  رصد  را  ها  ا  یکی.  کردندیم  یر یگیحوزه    نیاز 
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  یبود که ما در حوزه استان  نیا.  کردند  ولمح  ایشانبه بنده و    ریاخ  یسال ها  نیکه باز ا  یهایماموریت

ارتباطات هم مستمر بود و    ، و هم به استان داشتند    یعالقه خاص  ایشان.  میکن  ع یها را تجم  ت یظرف  میبتوان

نکند  شدمین صحبت  جنگ  های  بچه  با  ماه  یک  نرا  استان    ط یشرا.  که  با   یریگیپ   یاژهی و  گاه هم 

شمال و  .    داردمجموعه    2البته کرمان  .  ستین  یمطلوب  ت یاستان کرمان وضع  تیخب وضع.  کردندیم

و  .  و مطلوب  است  از حد متوسط باالتر  بایتوسعه اش تقر  یحاال استان متوسط شاخص ها  جنوب استان!

 .  دارد ینامطلوب ت یوضع جنوب استان

ای هم در آنجا برگزار گردید  یک جلسه  .   میرفتیدر سپاه قدس م  ایشانرا ما در دفتر   یجلسات  کی

بودم  داده  به سردار  گزارش قبال    شیپ   کیمن    .    می هم دعوت کرد  یاستان  نیجلسه مسئولدر این    گفتندو

 بیایند اینهااگر    یریگمیدر حوزه تصم  عتایهست و طب  به این شکل  ط یو شرا   این استها    تیظرف  نیکه ا

 .  دهیمانجام  میناتویسه چهار کار مهم م

  خودشان جنگ بودند و    یتعداد چون که اصال از بچه ها  کی   .  کار بودند    یبه احترام سردار پا  همه

  اینها و    دیکن  کمک  دوستان  به  گفتنددر جلسات متعدد به من  بار حاج قاسم    نیچند.  دداشتن  تیمسئول

 شدمی  لیکه تشک  یجلسات.  داشتند  رادتجنگ بودند ا  ریکه غ  آنها  نکهیا  نضمو  جنگ بودند    یبچه ها

گاه  در بخش مجموعه قرار   آمدهحاج قاسم    .گرفتیمدنظر قرار م  یبود دو سه محور کار   اینهاعمدتا  

  دهیم   لیتشک  را   جلسات  نیکه ا  نددستور داد به ما  د کرده و  و ر و   ایشاناستان کرمان    یو فرهنگ  یاقتصاد

 .میبزن رقم یو اتفاقات  میکن یزیبرنامه ر 
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 تشکیل قرارگاه فرهنگی و اقتصادی 

  ی ها و مشکالت فرهنگ  بیآس  لیما االن در استان به دلبود    نیحاج قاسم ا  هایدغدغه از    ی کیمثال  

باشقرار   کی  دی با.    میدار   دیگریمسائل   داشته  مسئول  دباش  گیری  میتصم  مرکزکه    می گاه    نی ا  تیو 

و    یستمیباهم به صورت کامال س  بتواندکه    باشد  د یدر استان با  هیفق   یول  ندهیقرارگاه هم به عهده نما

  ن یاول یخورد و ما برا رقم یاتفاق نیکه خب همچ دهیمکار انجام  و میباش اشتهکامال متعارف ارتباط د

که االن نامش   یبار در کشور قرار گاه فرهنگ  نیاول  ایشانخود    شنهادیو با پ   ایشان خود    تی بار با محور 

  خودشان  شد که چند نفر  سیدر کرمان تاس  یمانیحاج قاسم سل  یبه نام قرار گاه فرهنگ  میداد  رییهم تغرا  

  .کردند نییتع

  بایگذشته تقر  سال  .  بود    یقرارگاه اقتصاد  لی تشک  آن  یگام قبل  یقرارگاه فرهنگ  نیا  لیالبته تشک

 یریگیهم پ  کردیهم رصد مخب ایشان    میداشتموضوعات  نیا  پیرامونجلسه  زی با سردار عز امیا نیهم

پس من اگر    ده یبه کجا رس  یموضوعات در حوزه اقتصاد  نیکه ا  گرفتیبا من تماس م  ایشان  .کردیم

است که   ینگاه  کی  یاقتصاد   ینگاه ما به موضوعات در بحث ها  ،مکن  یجمع بند  را  ضمیعرا بخواهم  

   . نگاه جامع هست  آنو   میاز حاج قاسم دار 

اگر    ینگاه جامع نظام  یهایماموریتکه  امن  یکه در حوزه  بدون عقبه کار   میکند  یریگیپ   یت یو 

 نینگاهم به ا  .    باشد  ری فراگ  نگاه  کیها    تیمامور   نیهم در کنار ا  آنجا  دی با  یعنی  نمی بیند  یاقتصاد

  کندهم کمک    یدر حوزه اقتصاد  دیمختلف با  یها در حوزه ها  تیمامور   ی است که همزمان با اجرا

مختلف   یهافیو ط  هاهرا از گ  یاقتصاد  یها  تیاستفاده از همه ظرف  گیری ایشانمیاتخاذ تصم  نگاه ایشان

در    ایشاننگاه    .  کند بودبه انقالب و نظام کمک    می تواند  هک  یرینظام و مس  یاصل  یراهبرد ها  ی برا

 میکندمشخص    افراد راو   تشکیل میدهد  میت  .    بودنفت    می هم زمان با موضوع تحر  یو استان  یحوزه مل

 .   دهدیم  کار قرار   دستور در  در استان را    یکشور همزمان قرارگاه اقتصاد  یکالن   یحوزه اقتصاد  یبرا
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می  تشک  نیا  د یبا  آنجا   گویدمثال  ها  کارها  نهمزما  .شود  لیمجموعه  حوزه    یکالن  یبا  در  که 

هم    را  در منطقه  یتوسعه ا یموضوع طرح ها  دهدی کشور در دستور کار قرار م  یاقتصاد  هایماموریت

جاها من اطالع    یلیخ  باشدن  ایشان  یمبنا  دیگر  یکه در جاها  ستیمفهوم ن  نیبه ا   نیالبته ا  دهدیمبنا قرار م

   .  اندکرده دایحضور پ  ایشاندارم  

 . تاس داشته    دار یدر استان لرستان د  یجمع  کی به ما مراجعه کرد که سردار با    را  یموارد  میما داشت

  آنجا   یدر حوزه اقتصاد  یهایماموریت  ک یسال قبل آمده بود خب    2  که  یل یدر خوزستان در همان س

کمک    ماگفته    آمدهسردار    آنجاآقا    گفتندیم  کردندیبه ما مراجعه م  یحتهم  آنجا.  شکل گرفته بودهم

زدیم  نبود که در آنجا دست به اقداماتی می  یعنی صرفا استان کرمان  .میزنیرقم م   را  یو اتفاقات  میکنیم

و آب خاک    نیسرزم  نی که به ا  ی و عالقه ا  ایشانحضور    گاهیجا  لیحاال استان کرمان خاص تر به دل

ما   یو خاک منطقه ماست و از استان و شهرماست و برا  بکه حاج قاسم از آ  میکنیدارند و ما افتخار م

نگاه خاص به منطقه    کی با    ایشانو حاال    میو در کشور مطرح کن  ایرا در دن  نی که ا  باشدمی  باعث افتخار 

 . کردندینگاه م

حاج قاسم و بارها    یبود که ما در در تعامل و در رفتار ها   یمهم  یموضوعات محور ها  نیا  نیبنابرا 

 ر یجامعه و کل مس  یکه بتواند در بخش ها  میکردی مختلف مشاهده م  یجلسات و حوزه ها  ر و بارها د 

پ  همزمان  با    ایشانذهن     رد،یدر دستور کار قرار گ  رانیا  یاسالم  یاهداف جمهور   شبردیحرکت در 

ذهن    میدیکه ما د  یزی چ  نیالحمداهلل ا  یداشت و در حوزه اقتصاد  یکه در حوزه نظام  یهایماموریت

 . خالق و موثر و کامال با مطالعه  بود
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 نگاه تخصصی و با مطالعه شهید سلیمانی 

اگر   یعن ی  .  کردیم  یبشدت در موضوعات مختلف نگاه تخصص  .  با مطالعه بود  ار یحاج قاسم بس

م  ایشان  کههست    ادمیمن    شدمیصحبت   من  ا  گفتی به  معادن  حوزه  در    شودمی  راها  کار   نی در 

اقتصاد  زی ر   قایدق  .ردک  منطقهکشورهای   دست    در   ایشانهم  را    منطقهکشورهای  در    یاطالعات کار 

  .کردبررسی می را میدور زدن فالن تحر  روش ایو   داشت

  باشد در  قیانقدر دق دیاقتصاد با ری وز  کیکه مثال  ینگاه جامع به حوزه بخش اقتصاد کیبا  یعنی

  را   کار   ن یاو    میهماهنگ کن  میتوانیاتفاقات را ما م  نی ا  نجایا  گفت یم  میکردیمثال صحبت م  عراقحوزه  

اینجا به این روش  در    یمبادالت بانک   یموضوع هماهنگ  نیا  دهدنمیجواب    آنجا  رویکرد  نیا.  انجام داد

 یلیخ  ام  یبرا  نیمنطقه ا  یذهن خالق و کامال مشرف بر اطالعات اقتصاد   کی   یعنی  باشدقابل انجام می

  همکاران ما   یبرا  کردمیبا اعضا مطرح م  ونیسیدر جلسه کم  راها    نی از ا  یمن بخش   یجالب بود و وقت

  . جالب بود یلیهم خ

است و    نیاست و تصور ا  یسردار نظام  کی  ایشانکه    است  نیاز حاج قاسم ا  یچون تصور بعض

 تیظرف  ؟چیستما    یصاداقت  یها  تیظرف.  باشدچقدر می  کشورمان  یناخالص مل  دی تول  م یگفتیاگر مثال م

.  نبود  نیکه ا  یکنم در صورت  یکار نظام  دیمن با  داردن  یاصال به ما ربط  اینها  گفتندیم  ؟چیستکشور ما  

   .برعکس بود قایدق یعنی

  یکمتر از اشراف  در حوزه نظام  کنمیداشت من فکر م  یکه حاج قاسم در بخش اقتصاد  یاشراف

نقاط    یعنیکار بکند    نستاتویخوب م  یاشراف اطالعات  ن یبا توجه به هم  ایشانبود که    نیا  شلیدل.    نبود

  ی قوت و ضعف را به راحت  نیا.  بکند  یریگمیکند تصم  ییشناسا  توانستیم  ی قوت و ضعف را به خوب

شناخت از نقاط قوت و ضعف ها و فرصت ها    چون  شناسایی کند  نستاتویم   یدانیم  اتیدر حوزه عمل

  . کمک زیادی کند نستاتویها م دیو تهد
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ها در   یریگیدر پ  ،ها در نشست ها در جلسات که بار  ییها و شاخصه ها و مولفه ها یژگیو نیلذا ا

  نیا  میاگر ما بخواه  امروز جهت    نی کامال واضح و مشخص بود از ا  ،دادیبه ما م  ایشانکه    یدستورات

  ی جلسات و نشست ها  نیا  خروجیاگر    میکن  تیجام االظراف ترب   یانسان ها  دیبا  دهیمرا استمرار    ریمس

باشد   نی همت ما در انقالب ا د یبا و  قصد داشت برود  ی مانیکه سردار سل یبه سمت شود باید  نیشما تدو

 .   بگذارندعرصه  نیپا به ا  بتوانندها  نیکه ا میکن تیترب ییها یمانی سردار سل  ،ییهاکه سردار 

 یوقت  نیبنابرا  هست  ییهازی حاج قاسم چه چ  یابعاد وجود   میکه بدان  خورداین اتفاق زمانی رقم می

به حوزه    یاشارات  امروز   عتایو طب  میبکن  فیتعر  آن  ی حرکت را در راستا  ریمس  میناتویم  میها برس  آنبه  

 حاج قاسم  یها  یژگیو  آنحاج قاسم    یفرد  تیشخص  آنبه کنار    نها یهمه ا  یول  ،  میداشت  یاقتصاد  رابط

بودن    یو ذوق حاج قاسم و جسارت و خاک  اتقو  کندمی غلبه    یبه نظرم اخالص حاج قاسم بر همه چ  که

 .  نظیر بودبی  حاج قاسم

 

 هیئتی بودن شهید سلیمانی

  م یدیدیو م  میرفتیهمه بچه ها م  .  در حسینه حاج قاسم در کرمان هر سال مراسم فاطمیه برگزار میشود

زنگ    میما در منزل بود  گفتیم  کردیم  فیزاده من تعرخواهر  سردار،  بعد شهادت.    میکردیو کمک م

بعد آقا قبال مس  یحسن سعد  یخونه خورد  معموال در بحث    ایشان  دبودن  دیادشهیبن  رکلیول مدئکه 

  پشتگفت حاج قاسم    یحسن سعد  یآقا  میدید.  دداشتن  یکیخانواده شهدا  با حاج قاسم ارتباط نزد

 یهابچه  خانه  به  خواهم  میمن    آمدند و گفتند  یلباس معمول   نیبا هم  میو ما تعجب کرد  در هستتند

 دیپرس  رااحوال بچه ها  ندخورد   ییچا  کی  دنشستن  مدندآ  یهماهنگ  چیو اصال بدون ه.  سر بزنم  دیشه

  . دیندار   یکه مشکل و کار 
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متر    5۰نه خودش که  ااز خ  یلباس معمول  آنبا    استمتواضع   آنقدر فرمانده    کی  بگویم  می خواهم

  می رود بپرسم و    را  سر بزنم و احوالش  به او برم    د یو با  نجاستیا  دیبچه شه  کی   میگوید  تر  آن طرف 

از شهادتش    یحاال هر چ  رسانده  گاهیجا  نیبه ا  وی را  حاج قاسم بوده که  ی ها  یژگیارتباط و و   نیا

 . شناسیمبیشتر می  راما ابعاد وجودش  گذردمی


