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فرخنده میلا دحضرت ولیعصـر ( )بر همه مسـلمانان و آزادگان جهـان مبارک باد

ارتشفدایملت

رهبر انقالب :اینکه یک سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن
بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود ،جلوههایی از صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است.

گام دوم انقالب ،و لزوم ورود نیروهای جوان مؤمن و انقالبی به ساختارهای رسمی کشور

« .1سال  ۶۱شهید بابایی را گذاشــتیم فرمانده پایگاه
هشتم شکاری اصفهان .درجهی این جوان حزباللّهی
سرگردی بود ،که او را به سرهنگ تمامی ارتقاء دادیم .آنوقت آخرین
درجهی ما ســرهنگ تمامی بود .مرحوم بابایی سرش را میتراشید و
ریش میگذاشت .بنا بود او این پایگاه را اداره کند .کار سختی بود .دل
همه میلرزید؛ دل خــود من هم که اصرار داشــتم ،میلرزید ،که آیا
میتواند؟ اما توانست  ...92/5/15من فراموش نمیکنم آن زمانی را که
شهید عزیزمان ،سرلشکر بابایی ،با خوی اسالمی خود و منش نظامی
متناسب با دین ،در این پایگاه فرماندهی میکرد .من یک بار دیگر این
پایگاه را از نزدیک دیــدهام .آن روز ،و پیش از آن هــم ،از آغاز انقالب،
خدمات این پایگاه خدمات برجســتهای بود .دهها هزار ساعت پرواز
گوناگون تهاجمی و تدافعی و وارد کردن خســارات
جنگی و خدمات
ِ
متعدد به دشمن متجاوز ،افتخاراتی اســت که هرگز از خاطرهها و از
ّ

پروندهافتخاراتنیروهایمسلّحمازدودهنخواهدشد»71/7/18.
« .2من تقریباً از ا ّولین روزهای پیروزی انقالب این شــهید {صیاد
شــیرازی} را شــناختم .از اصفهان پیش ما میآمد ،گزارش میداد
و كمك میخواست؛ از آن وقت ما با ایشــان آشنا شدیم .او سپس به
كردســتان رفت و بعد هم در دوران جنگ تحمیلی ف ّعالیت كرد؛ بعد
از جنگ هم كه معلوم است .این كه شما میبینید یك ملت ،بزرگش،
كوچكش ،زن و مردش ،جوانش ،پیــرش ،امروزیش ،دیروزیش ،برای
ابراز احترام به پیكر این شهید ،یك اجتماع عظیم را به وجود میآورند
 كه جزو تشییعهای كمنظیر در دوران انقالب بود  -بهخاطر همینمتوجه میكند .ما این
اخالص و همین صفاست .خدای متعال دلها را ّ
را الزم داریم و الحمدهلل امروز هم افرا ِد اینگونه داریم87/1/25».
 .3شهیدان بابایی و صیاد شیرازی ،دو نمونه از نیروهای جوان مؤمن
و انقالبی هســتند که با ورود خود به ارتش توانستند منشاء برکات

بیشماری برای کشور شوند .حماسهی  19بهمن  57نیروی هوایی
ارتش و دیدار آنها با امام خمینی(ره) ،تنها یکی از صفحات درخشان
کارنامهی این نهاد است .در طول این چهل سال نیز برگههای زرین
دیگریهمچونحماسهیناوچهپیکان،مقاومتلشکر92زرهیاهواز
در اولین روزهای تهاجم ارتش بعثی ،جهاد خودکفایی نیروی هوایی
ارتش ،رشــادتهای کشوری و شــیرودی در ارتفاعات غرب کشور،
عملیــات اچ 3و مجاهدت چه رههای انقالبیای همچون شــهیدان
ستاری و صیاد و بابایی و اقاربپرســت و آبشناسان و دیگر شهیدان،
پیش روی ملت ایــران قــرار دارد .این روزها نیز حضــور ایثارگرانه
و حماســی ارتشــیان فداکار در امدادرسانی و دســتگیری از مردم
سیلزدهی گلستان و خوزستان و لرستان تصویری از ارتش جمهوری
اسالمی رقم زده اســت که با تصویر پیش از انقالب آن ،هیچ قرابت و
پیوندی ندارد .حاال ارتش ایران به برکت وجود نیروهای جوان مؤمن و
انقالبی،تبدیلشدهاستبهیک«ارتشمردمی»تمامعیار.ارتشیکه
بهتماممعناخودرا«فدایملت»کردهاست.
 .4اگر مخاطب اصلی رهبــر انقالب در بیانیــهی گام دوم انقالب،
مسئولیتهای
جوانان بودند بنابراین «جوانها باید شانهشان را زیر بار
ّ
ر کوچک و بزرگ بدهند؛ عالج مشکالت کشور این است3 .
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روایت مردی که از جایگاه خود سوءاستفاده نکرد

حرکتعظیمیکهجوانهایامروزیراهانداختهاند

کتابخوانی در سنین پائین برای انسان میماند

شهید در تاریخ و یاد مردم ماندگار است | این شماره تقدیم میشود به ارواح طیبهی شهدای ارتش جمهوری اسالمی
شـهید به طور قهـری در تاریـخ و یاد مـردم ماندگار اسـت؛ اما ابـزار طبیعـیای که خـدای متعال بـرای ایـن کار  -مثل همـهی کارهـا  -قرار داده اسـت،
همین چیزی اسـت کـه در اختیـار و ارادهی ماسـت .ما هسـتیم که بـا تصمیم درسـت و بجـا ،میتوانیم یـاد شـهدا و خاطره و فلسـفهی شـهادت را احیا
کنیـم و زنده نگهداریـم68/6/29 .

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

سخن
روزی که توطئهها خنثی شد
یکیازبهترینوهوشمندانهترین
کارهای بزرگ امــام عزیزمان،
تعیین روز ارتش بــود؛ این کار
همچنانکه پایهی ارتــش را محکم کرد،
ریشهیارتشرادر[این]سرزمینمستحکم
کرد ،خیلی از توطئهگران و خیالپردازان را
مأیوس کرد؛ آنها فکرهــای دیگری کرده
بودند .تعیین روز ارتش از طرف امام به این
معنابودکهانقالبونظامجمهوریاسالمی،
ارتش را با همین هویّت ،با همین مجموعه
قبولداردوتأییدمیکند96/1/30.

توطئه نابودی ارتش با شعار ارتش توحیدی
بعضی از شما جوانها یادتان نیست آن روزها را ،بعضی هم اص ً
ال در آن ایّام در دنیا نبودید؛ انگیزهی بسیار قوی و خطرناکی وجود
داشت حتّی از درون خود ارتش برای نابود کردن ارتش ایران؛ تالش میکردند؛ برای این کار ،منطق و فلسفه ارائه میکردند .در
داخل خود ارتش عناصری وجود داشتند که بهعنوان ارتش مکتبی و ارتش توحیدی ،میخواستند ارتش را از بین ببرند و نابود
کنند؛ چنین انگیزههایی وجود داشت ،امام در مقابل این انگیزهها ایستاد؛ امام تشخیص دادند که ارتش باید با ق ّوت و قدرت بماند و نقش ایفا
کندوعوارضیراکهتوانستهبوددردورانطاغوت،ارتشراازمردمجدابکند،بایستیزائلکرد؛وزائلکردند94/1/30.

ارتش صداقتش را نشان داد
اینکه یک سـرهنگ ارتش خم شـود تا فـردی سـالخورده با قدم گذاشـتن بر دوش او سـوار وسـیله نقلیه شـود،
جلوههایـی از صداقـت ارتـش در بیان شـعار «ارتش فـدای ملـت» اسـت ...ارتش به برکـت جمهوری اسلامی،
ارتشـی «مکتبـی» و «نمایشـگاهی از ارزشـهای اسلامی» اسـت .نمونههایـی همچـون شـهیدان بابایـی و
صیادشـیرازی در ارتش وجود دارد که از لحـاظ کارآمـدی و در عین حال تعهد ،تواضع ،فـداکاری و گریختن از نام و نشـان،
قابلارائهوالگوبرایملتوبلکهامتاسالمیهستندواینروحیهوارزشهابایدروزبهروزتقویتشود98/01/28.

پدیده جدیدی به نام ارتش جمهوری اسالمی
ارتشجمهوریاسالمی،درحقیقتیکپدیدهجدیداست.کسیگماننکندکهارتشامروز،تداومارتشگذشتهاست.اینمجموعهواینهویّتجمعی،یک
ساختار جدید است که بر مبنای یک نوسازىِ به معنای درست کلمه بنا شده است .این نوسازی هم سه رکن دارد و تا هر جایی که شما ه ّمت کنید و قدرت و
ابتکارنشاندهیدوبدرخشیدوپیشبروید،جادارد.اینسهرکنوسهپایه،عبارتاستاز:ا ّول،دینواخالق؛دوم،استقالل؛سوم،کارایی76/1/27.

دست برادری ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا بود

ارتش جمهوری اسالمی به روایت رهبر انقالب

ارتشفدایملت

عید نوروز امسال ،اگر چه با مصیبت سیل و آبگرفتگی برای بخشی از هموطنان عزیزمان همراه بود

اما یک عیدی به یادماندنی و فراموشنشدنی نیز از خادمان و سربازان خود گرفتند .تصویر سرهنگ
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی که خم شده تا پیرزنی پا بر شانههایش بگذارد تا از خطر دورتر

شود ،تنها یکی از جلوههای حضور گسترده و حماســی ارتش جمهوری اسالمی در امدادرسانی به
هموطنان بود که دست به دســت در فضای مجازی میچرخید و سند افتخار دیگری را به نام ارتش

حزباهلل و انقالب اســامی رقم میزد .رهبر انقالب در دیدار امروز (چهارشــنبه  28فروردین) با

فرماندهان ارتش ،که به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی برگزار شد ،با اشاره به این جلوههای
حضور و خدمت به مردم ،از زحمات کارکنان خدوم ارتــش قدردانی کردند و این خدمات را گواهی

بر صداقت ارتشیان در شعار چهلساله گذشتهشــان خواندند :شعار «ارتش فدای ملت» .به همین

مناسبت ،نشریه خط حزباهلل در کنار انتشار بخشهایی از بیانات امروز رهبر انقالب ،مروری داشته
است بر نظرات و دیدگاههای ایشان درباره ارتش جمهوری اسالمی ایران.

اولین رژ ه ارتشیها برای امام خمینی
در اولین مراسم  ۲۹فروردین ،بنده حضور داشتم .آن وقتی که امام در
سال  ۵۸در بیمارســتان بســتری بودند ،همان جا جلوی بیمارستان
جایگاه درست کردند و دستههائی از ارتش آمدند آنجا رژه رفتند و روز
ارتش به وسیلهی امام اعالم شد .من اوضاع ارتش را میبینم .در بین شما جمعی
که اینجا حاضرید  -آنهائی که از سی ســال پیش به این طرف در ارتش بودهاند -
شاید کسی نباشــد که من در مراســم فارغالتحصیلی او شــرکت نکرده باشم.
التحصیلی یکایک شماها و گرفتن درجه،
علیالظاهر بنده در همهی مراسم فارغ
ِ
حضور داشتم؛ شماها که دانشکده رفتید و افسر شدید و روی دوشتان درجه نصب
شده .من نگاه میکنم ،میبینم که امروز ارتش ما از بیست سال پیش ،از پانزده سال
ِ
حرکت خوب است؛
پیش جلوتر رفته؛ از اول انقالب که خیلی جلوتر رفته .این یک
این حرکت را بایستی استمرار بدهید91/2/3.

شهیدامیرسپهبد
صیادشیرازی
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شهیدامیرسپهبد
ولیاهللقرنی
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شهیدامیرسرلشکر
خلبانعباسبابایی

شهیدامیرسرلشکر
منصورستاری

شهیدامیرسرلشکرخلبان
مصطفیاردستانی

شهیدامیرسرلشکر
ولیاهللفالحی

شهیدامیرسرلشکرخلبان
سیدعلیرضایاسینی

دربـاره حضور منطقـهای ارتـش و نیروهای مسـلح و مقابله آنان بـا فتنه های دشـمنان ،اگر ارتش و سـپاه در مبـارزه با
داعـش وارد نمیشـدند ،امـروز منطقه و کشـورهای همسـایه مـا چـه وضعیتی داشـت و چه کسـانی بـر آن حکومت
میکردنـد؟ ...البته هر یـک از کشـورهای درگیر نیـز مقابلـه و اقدامـات الزم را انجـام دادند امـا نقش نیروهای مسـلح
ایـران قابـل اغمـاض نیسـت و امـروز در واقع بـرکات نیروهـای مسـلح ،عالوه بـر ملت ایـران ،شـامل کشـورهای دیگر نیز شـده
اسـت ...دسـت برادری دادن ارتش و سـپاه ،حرکتی زیبا پـس از حرکت زشـت آمریکاییها بود .هـر کاری که دشـمن را عصبانی
کند ،خوب و درسـت اسـت و در مقابل ،هـر کاری که دشـمن را جـری و روحیـه آن را تقویـت ،و روحیه جبهه خـودی را تضعیف
کند ،بد و ناپسند است و همه باید در سخنان و کارهای خود از آن اجتناب کنند98/01/28 .

حماسه حزباللهیهای ارتش
در انقالب و دفاع مقدس
حزباهلل ارتش را حفظ کرده است.
اگر حزبالّلهیهای ارتش نبودند،
ارتــش در همان کودتــای پایگاه
شــهید نوژه ،یکــی از بدتریــن تجربههای
خودش را میگذراند .حزباهلل ِ ارتش ،موجب
شد که یک کودتا که از طرف چهار نفر ارتشی
طراحی شده بود ،مایه
بی ّ
حیثیت و وابســته ّ
روســفیدی و ســربلندی ارتــش شــود.
حزباللّهیهای ارتش ،حقِّ حیات به گردن
ارتش دارند .حزباهلل را بزرگ بشــمارید .در
جنگ هم آن فرمانــده حزباللهی ،آن طور
حرکــت کــرد .در مقــام فرماندهــی هم،
فرماندهــان حزباللّهی  -دیــروز و امروز -
همیشه سعی و تالش کردند75/1/28 .
ارتش فدای ملت نه فدای فالن آدم
اوائل انقالب ،در یکی از این کاخهای سلطنتی که یک بخشی از نیروی ارتش را آنجا برای پاسداری متمرکز کرده
بودند،یکتابلوئیآنباالزدهبودندکهمضمونشاینبود:ما-یعنیارتش-اص ً
البرایحفظجاناینطاغوتتشکیل
شدهایم! خب ،این خیلی فاصله دارد با منافع ملی .اگر ما در دنیا ارتشی را پیدا کنیم که اعتقاداتش مثل اعتقادات
مردم،احساساتشمثلاحساساتمردم،خودشنهدرخدمتاشخاصوافراد،بلکهدرخدمتمردمودرخدمتمنافعملیبه
معنایحقیقیباشد،اینارتشخیلیارزشدارد؛اینارتششمائید.منمورددیگریراواقعاًسراغندارم91/2/3.

شهیدامیرسرلشکر
حسناقاربپرست

شهیدامیرسرلشکر
موسینامجو

شهیدامیرسرلشکر
خلبانعباسدوران

شهیدامیرسرلشکر
محمودخضرائی

شهیدامیرسرلشکر
ایرجرستمی

هفته

 1ما در گام د ّوم انقالب بایستی حرکت کشور را بر
دوش جوانها قرار بدهیم همچنان کــه در گام ا ّول در
دورهی انقالب هم هدایــت را امام میکرد ا ّما حرکت را
و موتور پیشرفت را جوانان روشن میکردند ،حرکت را
آنها به وجود میآوردند ...همچنان که یک روز جوانها،
هزینهی مبارزهی با دســتگاه طاغوت را قبول کردند و
دادند ،زندانش را رفتند ،کتکــش را خوردند و انقالب
بحمداهللبهپیروزیرسید،نظامطاغوتویران شد؛یادر
دوران جنگ تحمیلی خانوادهها هزینهی دفاع از کشور
امنیت دارید زندگی میکنید؛
را دادند و امروز شما در ّ
امروز هم شما باید هزینهی ایستادگی در مقابل دشمن
را بدهید تا نسلهای آینده انشاءاهلل از دستآورد شما
استفادهکنند98/1/1».
انتقال مسئولیتها به جوانان ،از جمله کارهایی است
که خود رهبر انقالب در دو ســه سال اخیر بر آن تأکید
داشتهاند بدانگونه که یکی از اقدامهای مستمر رهبر
انقالب ،تسریع روند «جوانگرایی» و تزریق «نیروهای
جوان و مؤمن و انقالبی» به ساختارهای حکومتی بوده
اســت .این اقدام ،گاهی با انتصاب مسئولی جوانتر از
گذشــته در نهادهای مختلف مانند سازمان تبلیغات
اسالمی ،شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ،فرماندهی
کل ارتش جمهوری اســامی ،ســتاد کل نیروهای
مسلح ،نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشــگاه و ...بوده
است و گاهی ،با مطالبه از همین افراد منتصب جدید.
مثال ایشــان در پیام انتصاب حجتاالســام رئیسی
به ریاســت قوه قضائیه ،در یکی از بندهای مطالبهی
خود خطاب به ایشــان صراحتاً فرمودنــد «از جوانان
صالح و انقالبی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده
کنید 97/12/16 ».در دیدار دانشــجویی سال گذشته
نیز رهبر انقالب به همین روند جوانگرایی اشاره کرده
و فرمودند« :کار اساســیای که باید انجام بگیرد ...این
است که باید عناصر جوان و مؤمن و پُرانگیزه و انقالبی
در بدنهی این دستگاهها تزریق بشــوند که انشاءاهلل
این کارها را بنا دارند بکنند ،بنده هم تأکید کردم؛ هم
به صداوسیما تأکید کردم ،هم به بخشی از مراکز دیگر؛
ائمهی جمعه و امثال اینها و انشاءاهلل
فرض کنید مرکز ّ
همینجورپیشخواهدرفت97/3/7».
 .5تجربهی شهیدان صیاد و بابایی در ارتش ،و باقری
و همت و باکری در ســپاه ،کاظمی آشتیانی در رویان،
احمدی روشــن و رضایینژاد در هستهای و ...تجربهی
گرانبهایی برای ســالهای پیشروی انقالب اســت.
تجربهای که نشــان میدهد «هرجایى که ما به ابتکار
و اســتعداد جوانانمان تکیه کردیم ،آنجا ناگهان مثل
چشمهاى جوشید ،شکوفا شــد؛ در قضایاى مربوط به
مسائل هستهاى ،در قضایاى مربوط به مسائل دارویى،
در درمانهــاى گوناگون ،در ســلّولهاى بنیادى ،در
صنعتى دفاعــى ،هرجایى
نانــو ،در این برنامههــاى
ِ
ما ســرمایهگذارى [کردیم] و به این نیــروى جوان و
عالقهمند و مؤمن و بااخالص داخلى تکیه کردیم و به او
ارجنهادیم،کارمانپیشرفت93/2/23».
سالچهارم،شماره |180هفته اولاردیبهشت۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

معرفی

کتاب

دوسـتانش بعدهـا اعتـراف کردند کـه در تمام
مـدت دوستیشـان شـهید صیـاد شـیرازی را
این چنین خشـمگین و عصبانی ندیـده بودند.
او حتـی بـرای نخسـتین بـار سرشـان داد زده
بود که« :چطـور توانسـتید بدون اجـازهی من
دسـت به چنیـن کاری بزنیـد؟» اما کسـی در
آن لحظه جـرأت پاسـخ دادن نداشـت ...ماجرا
از ایـن قـرار بـود کـه سـالها پیـش وقتـی که
او شـبو روزش را در جبهـه میگذرانـد بنیـاد
شـهید بـه خانوادههـای شـهدا و جانبـازان در
یکـی از شـهرکهای شـمال تهـران زمیـن
مـیداد .آنـان کـه از زندگـی صیـاد اطلاع
داشـتند ،تصمیـم گرفتنـد بـرای فرمانـدهی
نیـروی زمینـی ارتـش کـه از قضـا جانبـاز هم
بود زمینـی بگیرنـد .صیـاد که فهمیـد جلوی
کار را گرفـت و برای رئیس بنیاد شـهید نامهای
قاطعانه نوشـت و درخواسـت کـرد تـا زمین را
پس بگیرند" :خـدا میداند خـود را الیق چنین
عنایاتـی از طرف جمهـوری اسلامی نمیدانم
بلکـه همچنان مدیـون هسـتم و باید تـا روزی
که نفس در بـدن دارم عاشـقانه به اسلام عزیز
خدمـت نمایم".
«داسـتان یک قهرمان» کلیدواژهای اسـت که
کتاب «در کمیـن گل سـرخ» را در کوتاهترین
عبارت میتـوان بـا آن توصیف کرد .قلـم روان
و خواندنـی نویسـنده و تنظیم مناسـب روایت
حوادث زندگی شـهید صیاد شـیرازی و فراز و
نشـیبهایی که وی از آغـاز تا پایـان طی کرده
اسـت (از خدمـت در ارتـش دوران طاغـوت و
دوران مبـارزه با رژیم ستمشـاهی ،تـا پیروزی
انقلاب و سـپس دوران پرحماسـهی دفـاع
مقـدس و همـه و همـه) ماجرایـی شـورانگیز
و پـر از جذابیتهـای داسـتانی را شـکل داده
اسـت کـه هـر اهـل کتابـی را بـه خوانـدن آن
مشـتاق میکنـد .موضوعـی کـه باعث شـده
محسـن مؤمنـی ،نویسـندهی ایـن کتـاب بـا
درک همیـن معنای عمیـق ،تقدیمیـه کتاب
را چنیـن قلمـی کنـد" :ایـن کتـاب را کـه
نسـبت بـه موضـوع و نـام صاحبـش حقیـر و
ناچیـز اسـت ...تقدیم میکنـم بـه جوانانی که
در سرتاسـر کشـور ،بـدون اینکـه علـی صیاد
شـیرازی را دیـده باشـند ،بـا او دوسـتی دارند
و به نامـش عشـق میورزنـد و میخواهنـد او
را الگـوی زندگـی خود قـرار دهند!" نشـریهی
خـط حـزباهلل از شـما دعـوت میکنـد تـا
مطالعـهی این کتـاب خواندنـی و جـذاب را از
دسـت ندهیـد.
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بهمناسبت والدت امام زمان()

انقالب معنای انحرافی «انتظار» را از بین برد

ولى َّ
اللاالعظم(،)
اینکه در روایات ما وارد شده است که افضل اعمال امت ،انتظار فرج است ،یعنی چه؟ مگر انتظار چیست؟ انتظار ظهور حضرت ّ
مگر چه مضمون و چه معنایی در بطن خود دارد که اینقدر دارای فضیلت است؟ 69/12/11

کســانی که مغرض و یا نادان بودند ،اینطور به مردم یاد داده بودند که انتظار ،یعنی اینکه شــما از هر عمل مثبــت و از هر اقدام و هر
مجاهدت و هر اصالحی دست بکشــید و منتظر بمانید ،تا صاحب عصر و زمان ،خودش بیاید و اوضاع را اصالح کند و مفاسد را برطرف
نماید! انقالب ،این منطق و معنای غلط و برداشت باطل را ،یا کمرنگ کرد و یا از بین برد .پس بحمداهلل این معنا ،امروز در ذهن جامعهی
ما نیست69/12/11 .
بدانیم که یک حادثهی بزرگ واقع خواهد شــد و همیشه منتظر
باشید .هیچ وقت نمیشود گفت که حاال ســالها یا مدتها مانده
استکهایناتفاقبیفتد،هیچوقتهمنمیشودگفتکهاینحادثه
نزدیک است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد .همیشه باید
مترصدبود،همیشهبایدمنتظربود.انتظارایجابمیکندکهانسان
خود را به آن شکلی ،به آن صورتی ،به آن هیئت و خُ لقی نزدیک کند
که در دوران مورد انتظار ،آن خُ لق و آن شــکل و آن هیئت متوقع
است.اینالزمهیانتظاراست90/4/18.

حزب الله

دغدغههای

این است

حرکتعظیمیکهجوانهایامروزی
راهانداختهاند

االن همین حرکتی که شما در امداد به سیلزدگان خوزستان و دیگر مناطق
میبینید،آموزششهدایمااست؛امروزحرکتعظیممردمازسرتاسرکشور
توجه دارید؟
به سمت مناطق سیلزده یک پدیدهی عجیبی است؛ به این ّ
حاال خوزستان یک جور ،لرســتان یک جور ،ایالم یک جور ،مازندران یک
جور،گلستانیکجور؛مردم،جوانهامیروندآنجاوهمراهباجوانهایخود
آن محلها ،با تنشان ،با دستشان ،با امکاناتشان ،بعضیها با پولشان ،با
جنسشان،باهدایایشانامدادمیکنند؛حرکتعظیمیراهافتاده؛اینهادر
دنیاکمنظیراست...ایندرسشهدایمااست...جوانهایعزیز!اغلبشماها
مقدس ،همین
جوانید ،آن روزها را ندیدهاید؛ در دههی  ،۶۰در دوران دفاع ّ
ِ
َ
جور جوانها با شوق و ذوق حرکت میکردند ،فداکارانه میرفتند؛ فمن ُهم َمن
َبدیل98/1/26 .
قَىضنَحبَ ُه َو ِمن ُهم َمنیَنتَ ِظ ُر َومابَدَّلوات ً

اخبار

فرهنگی

کتابخوانیدرسنینپائین
برایانسانمیماند

یکی از مشــکالت ما تنبلی است .مســئلهی مطالعه و کتابخوانی
مهم است .در جامعهی ما بیاعتنائی به کتاب وجود دارد .گاهی آدم
میبیند در تلویزیون از این و آن سؤال میکنند :آقا شما چند ساعت
در شبانهروز مطالعه میکنید ،یا چقدر وقت کتابخوانی دارید؟ یکی
میگوید پنج دقیقه ،یکی میگوید نیم ساعت! انسان تعجب میکند.
ما باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم ،کودکان را به کتابخوانی
عادت دهیم؛ که این تا آخر عمر همراهشان خواهد بود .کتابخوانی در
سنینبنده-کهالبتهبندهچندینبرابرجوانهاکتابمیخوانم-غالباً
تأثیرش بمراتب کمتر اســت از کتابخوانی در سنین جوانها و شما
عزیزانی که اینجا حضور دارید .آنچه که همیشه برای انسان میماند،
کتابخوانیدرسنینپائیناست91/7/20 .

رهربی

تقریظرهبرانقالببرکتاب«درکمینگلسرخ»
در مراسم هشتمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت که صبح امروز
(سهشنبه) و در آستانهی روز ارتش در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
برگزار شد ،تقریظ حضرت آیتاهلل خامنهای بر کتاب «در کمین گل سرخ»

منتشرشد.متناینتقریظبدینشرحاست:

«این نمونهی جالب و بیسابقهئی اســت از گزارش جنگ در ضمن
داستانشیرینزندگییکیازشخصیتهایآن.آنرایکسرهمطالعه
کردم (تا  )84/6/7زیبا و هنرمندانه نوشــته شده است .با بسیاری از
حوادث آن کام ً
ال آشنایم .البته بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز
مطالب بسیاری از آنچه مربوط به این شهید عزیز است ناگفته مانده
است.واینطبیعیاست.البتهبرجستگیهایشخصیتشهیدصیاد
شیرازی را در نوشته و کتاب به درســتی نمیتوان نشان داد او حقاً
نمونهئیازیکارتشیمؤمنوشجاعوفداکاربود.رحمتخدابراو».

