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تقریظ رهبر انقالبکتابمنزندهام
بر کتاب من زنده ام:

  نویسنده: معصومه آباد

  انتشارات: بروج

  درباره کتاب:
ــه  ــرات خانـــم معصومـ ــرح خاطـ ایـــن کتـــاب شـ
ـــم  ـــای رژی ـــارت در زندان ه ـــال اس ـــار س ـــاد از چه آب
بعـــث عـــراق اســـت. کتـــاب از دوران کودکـــی 
آغـــاز می شـــود و تـــا روزهـــای انقـــالب اســـالمی، 
می یابـــد.  ادامـــه  اســـارت  و  مقـــدس  دفـــاع 
ــا صراحـــت بیـــان  خانـــم آبـــاد در ایـــن کتـــاب بـ
و  شـــکنجه ها  از  دقیـــق  توصیف هاییـــی  و 
ســـختی های روزهـــای اســـارت ســـخن می گویـــد 
ــد  ــودش عهـ ــا خـ ــاب بـ ــه کتـ ــان مقدمـ و در همـ
می بنـــدد کـــه بـــدون ذره ای اغـــراق هـــر جـــا هـــر 
رخـــداد و حالتـــی داشـــت را بـــه نـــگارش درآورد.


ــار  ــدوه و افتخ ــه ی ان ــاس دوگان ــا احس ــاب را ب کت
بــر  و  خوانــدم  اشــک،  پــرده ی  پشــت  از  گاه  و 
ایــن  بــر  و  صفــا،  و  پاکــی  و  همــت  و  صبــر  آن 
ــتیها و  ــا و زش ــردن زیبائیه ــم ک ــدی در مجّس هنرمن
ــا  ــه ی یاده ــم. گنجین ــن گفت ــادیها آفری ــا و ش رنجه
ذخیــره ی  آزادگان،  و  مجاهــدان  خاطره هــای  و 
ــار و  ــخ را پرب ــه تاری ــت ک ــمندی اس ــم و ارزش عظی
درســها و آموختنی هــا را پرشــمار میکنــد. خدمــت 
بزرگــی اســت آنهــا را از ذهنهــا و حافظه هــا بیــرون 
کشــیدن و بــه قلــم و هنــر و نمایــش ســپردن. ایــن 
الزم  ترجمــه اش  کــه  اســت  نوشــته هائی  از  نیــز 
اســت. بــه چهــار بانــوی قهرمــان ایــن کتــاب بویــژه 

نویســنده و راوی هنرمنــد آن ســالم میفرســتم.

5 مهر ماه ۱39۲ 
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ــی کوشــش پرمــرارت  در نوشــته ی حجــت ایروان
و تحمــل طلــب نیروهــای دیدبــان بــه خوبــی 
ــک از  ــدام ی ــم ک ــی دان ــت. نم ــده اس ــریح ش تش
شــما آن کتــاب مربــوط بــه امدادگــران را نوشــته 
ــدر   چق

ً
ــا ــاب واقع ــن کت ــه ای ــدم ک ــن دی ــد. م ای

ــودش  ــرد خ ــن ف ــه ای ــود ک ــوم ب ــت. معل الزم اس
امدادگــر بــوده اســت. بــدون اینکــه آدم امدادگــر 
باشــد، نمــی توانــد مطلبــی بنویســد. یــا آن کــس 
کــه کتــاب آتــش بــه اختیــار را نوشــته اســت، 
 بایــد دیــده بانــی را ... 

ً
پیــدا بــود کــه قاعدتــا

ــد. ــرده باش ــس ک ح

تشبهاختیار کتابآ بیانات رهبر انقالب 
درباره کتاب آتش به اختیار:

  نویسنده: حجت ایروانی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
مجموعـــه 31 خاطـــره از رزمنـــدگان دیده بانـــی 
اســـت کـــه در روزهـــای دفـــاع مقـــدس بـــا 
کار  درخشـــیدند.  خـــوش  خـــود  مهـــارت 
دیده بانـــی کار حســـاس و خطرناکـــی اســـت 
یـــک  بایـــد  گاه  نفـــوذی  دیده بـــان  یـــک  و 
ــرود.  ــش بـ ــمن پیـ ــاک دشـ ــق خـ ــا عمـ ــه تـ تنـ
ـــز و  ـــان انگی ـــاب را هیج ـــن کت ـــی ای ـــن ویژگ همی

می کنـــد. خواندنـــی 
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  نویسنده: حسین فرهنگ اصالحی، 
مهدی گالبی و غالمحسین کهن

  انتشارات: سوره مهر

تقریظ رهبر انقالبکتاباردوگاهعنبر
بر کتاب اردوگاه عنبر:

  درباره کتاب:
ـــروز  ـــراه از آزادگان هوانی ـــه خاط ـــاب س ـــن کت در ای
را کـــه در بنـــد ارتـــش بعثـــی اســـیر بودنـــد را 
اردوگاه هـــای  در  کـــه  اســـراییی  می خوانیـــم، 
ـــی  ـــرایط روح ـــن ش ـــید« در بدتری ـــر« و »الرش »عنب
ــر ایـــن  ــرار داشـــتند. تحمـــل و صبـ و جســـمی قـ
کشـــنده  شـــکنجه های  برابـــر  در  رزمنـــدگان 
بعثی هـــا، ارتباطـــات اســـیران بـــا هـــم و بـــا 

اســـت. خواندنـــی  زندان بانـــان 


تدویــن و انتشــار خاطــرات آزادگان، کاری ماندنــی 
آینــده  بــه تاریــخ مــا در  و در شــکل  بخشــیدن 
ــی از  ــت. بعض ــود اس ــوص خ ــری مخص دارای تأثی
ــت  ــوردار اس ــم برخ ــت ه ــف و رق ــته  ها از لط نوش
نکتــه ی  آخــر(  و  اول  قصــه ی  جــزوه،  ایــن  )در 
در  کــه  اســت  ماجراهائــی  همخوانــی  جالــب، 
اردوگاههــای دور از هــم و بــر ســر آدم هــای جــدا و 
ــن اســت یکــی  ــا هــم، آمــده اســت و ای ــا آشــنا ب ن
ــزب  ــه ی ح ــه و جابران ــت ظالمان ــرات حکوم از ثم
ــود،  ــظ خ ــه حف ــز ب ــه ج ــرد - ی ک ــت، ف ـ  و در نهای
ــای  ــه ارزش ه ــه ب ــر ـ و از جمل ــز دیگ ــچ چی ــه هی ب

نمی اندیشــد. لحظه ئــی  و  ذره ئــی  ـ  انســانی  

آبان  ماه ۱3۷۰
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  نویسنده: هدایت هللا بهبودی 
و مرتضی سرهنگی

  انتشارات: سوره مهر


ــه  ــوز، دردمندان ــر س ــا، پ ــته، گوی ــر دو نوش ــن ه ای
درد  عزیــزان  ایــن  دســت  اســت.  هنرمندانــه  و 
نکنــد کــه درد دل غریبانــه ی یــك شــهر،  بلکــه یــك 
ملــت را چنیــن پرمهــر و دلســوز،  روایــت می  کننــد. 
تاریــخ مــا بعدهــا نــه فقــط خرمشــهر و جوانهــا 
ــا و  ــن دله ــه ای ــاوم آن را، ک ــای مق ــدر و مادره و پ
وجدانهــای بیــدار و حقجــو و حقگــو را نیــز، ســتایش 
ــه  ــادی ب ــه ی جه ــتند قّص ــه نگذاش ــرد ک ــد ک خواه
آن عظمــت در البــه الی یاوه گوئــی هــا و هــرزه 
ــر بهبودی هــا  ــه گــم شــود. درود ب درائی هــای زمان

ــا. ــرهنگی ه و س

آبان  ماه ۱3۷۰

کتابپابهپایباران تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب پا به پای باران:

  درباره کتاب:
شــهر  از  مشــترك  گــزارش  بــر 2  مشــتمل  کتــاب 
پــاره ای  و   1368 و   1367 ســال هاى  در  خرمشــهر 
رخدادهــای جنــگ ایــران و عــراق  اســت. نویســندگان 
ــگ  ــى و جن ــق جنگ ــود در مناط ــور خ ــرح حض ــه ش ب
ــادان و  ــه، آب ــلمچه، دهالوی ــواز، ش ــهر، اه زده خرمش
کــوى ذوالفقــارى پرداختــه  و از خاطرات عملیات هاى 
فتح المبیــن و بیت المقــدس مــواردى را نقل کــرده و 
از شــهداییى چــون جهــان آرا، محســن صفــوى، بهــروز 

ــد. ــاد نموده ان ــران ی ــر چم ــراد و دکت م
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تقریظ رهبر انقالبکتابپا�ییکهجاماند
 بر کتاب پاییی که جا ماند:

  نویسنده: سید ناصر حسینی پور

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ـــا  ـــه ج ـــی ک ـــاب »پایی ـــینی پور کت ـــر حس ـــید ناص س
ــه  ــکنجه گری کـ ــان، شـ ــد فرحـ ــه ولیـ ــد« را بـ مانـ
از هیـــچ فرصتـــی بـــرای آزار و اذیـــت او غافـــل 
ــکنجه گری  ــت. شـ ــرده اسـ ــم کـ ــد تقدیـ نمی مانـ
ــا  ــک پـ ــر روی یـ ــدن بـ ــه دویـ ــور بـ ــه او را مجبـ کـ
خیـــره  ســـاعت ها  بـــه  مجبـــور  را  او  می کنـــد، 
شـــدن بـــه آفتـــاب می کنـــد و بـــرای بیـــرون 
ـــان او  ـــه ج ـــل ب ـــا کاب ـــر ب ـــات از ناص ـــیدن اطالع کش

. فتـــد می ا


تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده ام 
که صحنه های اسارت مردان ما در چنگال نامردماِن 
به  است  کتاب  این  در  که  چنان  آن  را،  عراق  بعثی 
از  استثنائی  روایِت  یك  این  باشد.  کشیده  تصویر 
و  صبر  سوییی  از  که  است  ای  تکان دهنده   حوادث 
پایداری و عظمت روحِی جوانمرداِن ما را، و از سوییی 
دیگر َپستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان 
صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و 
دل خواننده میگذارد و او را مبهوت میکند. احساس 
و احساس  و تحسین  از یك سو: شگفتی  خواننده، 

عزت است، و از سوی دیگر: غم و خشم و نفرت. 

۲ شهریور ماه ۱39۱
کارهای الزم:

- ترجمه ی سلیس به زبانهای عربی و انگلیسی
- درود و سالم به خانواده ی مجاهد و مقاوم حسینی
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ــن کتــاب از جهــت  در 17/3/72 مطالعــه شــد. ای
ــراق  ــی ع ــروی هوائ ــاره ی نی ــی درب ــه ی اطالعات ارائ
ــت.  ــده نیس ــی از فای ــی خال ــائل جنب ــی مس و برخ
اشــتباه گرفتــن دزفــول بجــای العمــاره نقطــه ی 

ــت. ــتان اس ــب داس ــیرین و جال ش

شماره22 کتابپرواز تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب پرواز شماره 22:

  نویسنده: عصام عبدالوهاب الزبیدی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
اولیــن کتــاب خاطــرات از یــک خلبــان عراقــی بــه 
ــه  ــت ک ــدی« اس ــاب الزبی ــام عبدالوه ــام »عص ن
در دوران اســارتش بــه نــگارش درآورده اســت. 
بــه  کعبــه"  زوار  "محمدحســین  را  کتــاب  ایــن 
انتشــارات حــوزه هنــری  برگردانــده و  فارســی 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــالمی ب ــات اس ــازمان تبلیغ س
ــان  ــت. خلب ــرده اس ــاپ ک ــال 1370 آن را چ در س
عراقــی دزفــول را بــا العمــاره اشــتباه می گیــرد و 

ماجراهاییــی کــه بعــد از آن بوجــود می آیــد.
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تقریظ رهبر انقالب کتابپیشانیشیشه ای
بر کتاب پیشانی شیشه ای:

  نویسنده: محسن  مطلق

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
مجموعـــه چهـــار داســـتان کوتـــاه در ارتبـــاط بـــا جنگ 
اســـت .کـــه یکـــی از آنهـــا »خـــط خطـــا« نـــام دارد. 
پزشـــکی کـــه در یکـــی از بیمارســـتان ها مشـــغول 
کار اســـت روزی بـــا جوانـــی روبـــه رو می شـــود کـــه 
ـــل  ـــتان منتق ـــه بیمارس ـــادف ب ـــانحه تص ـــر س ـــر اث ب
شـــده اســـت .پزشـــک درمی یابـــد کـــه او یکـــی 
از دانشـــجویان ســـابقش بـــه نـــام حمیـــد اســـت. 
و بـــه یـــاد مـــی آورد کـــه حمیـــد از او خواســـته 
بازدیـــد  بـــرای  تـــا  کـــرده  کـــه وســـاطت  بـــود 
جبهه هـــا بـــرود .امـــا مـــادر راضـــی نمی شـــود.
ــه... ــون، پـــس از گذشـــت چنـــدی از آن واقعـ  اکنـ


ـ در 96/11/9 مطالعه شد.

همــه  و  خــوب  بســیار  آن  نوشــته ی  دو  یکــی 
اســت خــوب  آثــار  از  یکــی   

ً
مجموعــا
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از ایــن کتــاب، آخریــن نوشــته یعنــی تپه هــای 
اللــه ســرخ از همــه شــیرین تــر و دقیــق تــر اســت. 
نــام  دوبــاره  طلــوع  کــه  هــم  شــهید  نوشــته ی 
محســوس  اخالصــش  و  شــهادت  عطــر  گرفتــه، 
ــاارزش  ــای ب ــته یادبوده ــه نوش ــر س ــت... و ه اس
از جنــگ و ایثــار هشــت ســاله اســت. در نوشــته ی 
حجــت ایروانــی کوشــش پرمــرارت و تحّمل طلــب 
ــان بخوبــی تشــریح شــده اســت.  نیروهــای دیده ب
ــه  ــان را ب ــه صالح ــود ب ــاداش خ ــن پ ــا بهتری خدای
ــز از آن  ــا را نی ــن... و م ــا ک ــاك عط ــان پ ــن جوان ای

ــن ــا آمی ــت فرم ــهمی عنای ــالص س ــق و اخ عش

۱۴ اسفند ماه ۱3۷۰  

خ کتابتپههایاللهسر تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب تپه های الله سرخ:

  نویسندگان: حجت ایروانی، 
غالمرضا نباتی و شهید محمدرضا فیاض

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــت  ــه همـ ــرخ« » بـ ــای سـ ــه هـ ــه اللـ ــاب »تپـ کتـ
ـــض  ـــیدمحمدرضا فی ـــهید س ـــی، ش ـــت ایروان حج
ـــوزه  ـــط ح ـــده و توس ـــته ش ـــی نوش ـــا نبات و غالمرض
هنـــری ســـازمان تبلیغـــات اســـالمی منتشـــر شـــده 
ــره  ــه خاطـ ــر سـ اســـت. ایـــن کتـــاب مشـــتمل بـ
ـــنده  ـــه نویس ـــر س ـــای ه ـــت ه ـــه از یادداش برگرفت

کتـــاب اســـت.
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کتابتیپ83

تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب تیپ 83:

  نویسنده: سید محمد علی دیباجی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:

تیـــــــــپ مستقــــــــــل 83 امــــــــام جعفــــــــر 
صادق)علیه الســـالم( تیـــپ رزمنده هـــای روحانـــی 
بـــود. رزمنده هاییـــی کـــه عـــالوه بـــر امـــور رزمـــی 
ــا نکـــرده  میـــدان نبـــرد، کار تبلیغـــی را در جبهـــه رهـ
ـــد،  ـــازار آم ـــه ب ـــه ب ـــال 1370 ک ـــاب در س ـــن کت ـــد. ای بودن
ــده  ــون رزمنـ ــرات روحانیـ ــه خاطـ ــن مجموعـ دومیـ
بـــود کـــه براســـاس راویـــت روحانیـــون رزمنده هـــای 

ــد. ــته شـ نگاشـ


  
ً
ب رزمنــده ی جــوان کــه ضمنــا

ّ
شــرح خاطــرات طــال

ــاه ـ از مجاهــدات  شــرح گوشــه هاییی ـ هرچنــد کوت
معصومانــه ی آنــان نیــز هســت، در ایــن کتــاب بــا 
ــت.  ــده اس ــگارش آم ــه ن ــیوا ب ــری ش ــی و تقری قلم
ایــن شــیوه ی نــوی اســت کــه روایــت از کســی 
و تقریــر از کــس دیگــری باشــد. ایــن قلــم اگــر 
ــی  ــد. خیل ــد ش ــیواتر خواه ــی ش ــود بس ــر ش پخته ت
از خوانــدن ایــن کتــاب محظــوظ شــدم، چــون 
روحانــی در ایــن کتــاب درس دیــن و معرفــت را در 
خطرناکتریــن جاهــا می دهــد و در آزمایش هــای 
دشــوار زندگــی بــا مــردم شــریك میگــردد. ایــن 
اگــر  کــه  روحیه انــد  و خــوش  طلبه هــای جــوان 
ــران برجســته ی  ــد رهب مــدارج تحصیــل را طــی کنن
بــاب انقــالب و جمهــوری اســالمی خواهنــد شــد و 
روحانیــون پرچمــدار دیــن زندگــی ســاز... حــوزه ی 
و  ب 

ّ
طــال چنیــن  پــرورش  از  شــك  بــی  علمیــه 

روحانیونــی بــه خــود می بالــد و احســاس رضایــت 
از انجــام وظیفــه ی تاریخــی خــود ـ کــه همــواره 
بحمــدهللا بــدان موفــق بــوده اســت ـ می کنــد. 
ــن  ــه ی ای ــق مطالع ــه توفی ــود ک ــی ب ــادف جالب تص
کتــاب در ایــام 15شــعبان و مابعــد آن کــه بــه 

ــت داد. ــودم، دس ــه ب ــم رفت ــارت ق زی
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  نویسندگان: شهید محمدتقی مشكوری 
عباس پاسیار، ولی صابری و حمید حسینی

  انتشارات: سوره مهر


چنــد ســاعتی از شــب و روزهــای ایــام مبــارك شــهرهللا 
بــه خوانــدن ایــن خاطــرات گذشــت. بااینکــه آدم هــای 
متفــاوت، از جاهــا و قضایــای متفــاوت و در زمانهــای 
متفــاوت، و همــه بیخبــر از یکدیگــر گفتــه و نوشــته اند، 
محصــول همــه ی ایــن خاطــرات یــك چیــز اســت: همــه از 
عظمــت حادثــه ی هشــت ســاله ی دفــاع مقــّدس و تحــّول 
ــن  ــان ای ــل جوان ــر و عم ــان و فک ــه در دل و ج ــگرفی ک ش
کشــور پدیــد آورده بــود، خبــر میدهنــد و ابعــاد بی نهایــت 
ایــن معجــزه ی الهی تاریــخ را  -بتقریب- نشــان میدهند... 
دریــغ از آن روزهــای فرامــوش نشــدنی، دریــغ از آن ماجرای 
معجزنشــان، دریــغ از آن تجربــه ی درس آمــوز و جانهــای 
پاکــی کــه آن را شــکل دادنــد... و دریــغ از آن جویبار رحمت 
و فضــل خــدا کــه کســانی چــه زیرکانــه و هوشــمندانه از آن 
نوشــیدند... خوشــا بحــال آنــان و افســوس بــر جــان هــای 
محرومــی که در سرنوشتشــان بهــره از آن لطف بی حســاب 
رقــم نخــورده بــود. آنانکــه بهره منــد شــدند، بــه گذشــت و 
مجاهــدت و موقع شناســی -و البتــه بتوفیــق حــق -  ایــن 
نعمــت را یافتنــد... ومــا... آیــا نبایــد بــا هوشــمندی و 
زیرکــی جویبــار رحمــت را کــه هرگــز منقطــع نیســت ـ و 
ــت  ــا گذش ــیم و ب ــی ـ بشناس ــی و در مجرائ ــرگاه به گونه ئ ه
و مجاهــدت، توفیــق الهــی را جلــب و خــود را از آن ســیراب 
ــهید  ــته ی ش ــته، نوش ــد نوش ــن چن ــان ای ــازیم؟... در می س
از همــه معّطرتــر و معنوی تــر و مؤثرتــر اســت و نوشــته ی 

ــر. ــر و هنرمندانه ت ــه زیبات ــری« از هم ــی صاب »ول

زیو�ه کتابجدالدر تقریظ رهبر انقالب بر کتاب جدال در زیویه:

  درباره کتاب:
کتـاب حاضـر در چهـار بخـش تدوین شـده اسـت. 
در بخـش نخسـت، خاطـرات شـهید محمدتقـی 
مشـکوری )کـه بـه عنـوان تخریبچـی در جبهه هـا 
حضـور داشـته( تحـت نـام یـک بـال و صـد پـرواز 
آمـده اسـت . در ایـن خاطـره ، نحـوه حرکـت میـن 
گذارهـا در هنگام عملیات ، شـجاعت این عزیزان، 
مالقـات یکـی از مجروحـان بـا امـام زمـان )عـج( و 
شـهید شـدن بسـیجیان تخریبچـی در میدانهـای 
میـن وصف شـده اسـت . در بخـش دوم، خاطرات 
عبـاس پاسـیار از جبهـه هـای کردسـتان بـه چـاپ 
رسیده است . در این خاطره ، مبارزه برای آزادسازی 
بانه و سردشـت از دسـت کومله و نبـرد در منطقه 
زیویه تشـریح شـده اسـت . بخش سـوم، خاطرات 
ولـی صابـری تحت عنـوان »دژ انصار« اسـت که به 
فتـح شـلمچه و بیرون رانـدن دشـمن از دژ مرزی و 
شـهادت گروهـی از بسـیجیان اختصـاص دارد. در 
بخـش چهـارم ، خاطـرات حمید حسـینیـ  در مورد 
عملیـات کربـالی چهار و شناسـاییی مناطق اطراف 

شـلمچه ـ آمده اسـت .
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کتابجشنحنابندان

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب جشن حنابندان:

  نویسنده: محمدحسین قدمی

  انتشارات: سوره مهر 

  درباره کتاب:
دو  از  گــزارش   2 شــامل  حنابنــدان«    « کتــاب 
عملیــات در مناطــق جنــوب و غــرب کشــور اســت 
از  را  گزارش هــا  ایــن  قدمــی  محمدحســین  کــه 
میــان خاطــرات رزمنــدگان »لشــگر 27 محمــد 
گــزارش  اســت.  نمــوده  گــردآوری  رســول هللا« 
اول کتــاب در طــول عملیــات کربــالی 5 نوشــته 
شــده و گــزارش دوم آن کــه مربــوط بــه عملیــات 
بیت المقــدس 4 اســت، بــه ســفارش شــهید ســید 
ــح  ــت فت ــه ی روای ــرای مجموع ــی و ب ــی آوین مرتض

نوشــته شــده اســت.


روز و شــبی چنــد در لحظه هــای پیــش از خــواب، در فضائی 
ــطور  ــه س ــی ک ــور و حال ــراج ش ــا و در مع ــن و مصّف عطرآگی
ــا  ــود عط ــده ی خ ــه خوانن ــاب ب ــن کت ــی ای ــات نوران و کلم
ــرآن  ــم ب ــم، ه ــپاس گفت ــدا را س ــردم و خ ــیر ک ــد، س می کن
قطــره ی عشــقی کــه در جــان این نویســنده افکنــده و چنین 
زالل اندیشــه و ذوقــی را بــر قلــم او جــاری ســاخته اســت، و 
هــم بــر آن دســت قدرتــی کــه نقشــی چنــان بدیــع و یکتــا 
بــر صفحــه ی تاریــخ معاصــر پدیــد آورده و صحنه هاییــی کــه 
افســانه وار از ذهــن و چشــم بشــر ایــن روزگار بیگانه اســت، 
ــش زده  ــران نق ــت ای ــل از مل ــن نس ــی ای ــت زندگ در واقعی
اســت... لــه الحمــد حمــد الحامدیــن ابــد اآلبدیــن . بیشــتر 
فضیلت هاییــی کــه تاریــخ انســان را زیــور بخشــیده و آرایش 
داده و مشــعل و راهنمای افراد بشــر شــده اســت محصول 
لحظــه ی پربــاری از زندگــی یــك یــا چند انســان اســت، صبر، 
زهــد، امتنــاع، گذشــت، شــجاعت، صــدق، ایثــار و همــه ی 
فضائــل بشــر کــه در سرگذشــت او مــی بینیــم از ایــن قبیــل 
اســت . هــزاران لحظــه ی پربــار در هر روز و شــب حماســه ی 
ــا  ــران مکنــون اســت و هــر کــه ب هشــت ســاله ی ملــت ای
نگاهــی هنرمندانــه آن هــا را ببینــد و بــا قلمــی هنرمندانــه 
ــی  ــا توفیق ــا، ب ــش از اینه ــد و پی ــدگار کن ــت و مان آن را ثب
الهــی بــه ایــن همــه دســت یافتــه باشــد، مشــعل رهــروان 
ــت، و  ــیده اس ــروغ بخش ــه و ف ــان مای ــانی را ج ــراج انس مع

ــد. ــنده اش در آن زمره ان ــاب و نویس ــن کت ای

۶ بهمن ماه ۱3۷۰
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این انعکاسی از رنج های مردم پابرهنه است که بخصوص در 
مقایسه  با فداکاری همین مردم،  بسی جانکاه و تلخ و ناپذیرفتنی 
می نماید... و وقتی روح لطیف و حساسی منظره ی این هر دو را 
به چشم دیده بلکه با آن زیسته باشد، با زبانی به همان تلخی آن را 
روایت می کند... و البته توسن خیال اهل هنر همیشه و در همه ی 
میدانها از واقعیت پیشی می گیرد... در روایتهای دیگر از همین 
جبهه و همان خط و در مقابله با همان دشمن،  چیزی از همه 
برجسته تر است و شیرین تر،  و آن،  تواضع و چندان ندیدن کار خود 
در مقابل کار دیگرانی که – باری - آنان نیز در جبهه هاییی دیگر اما 
باز در برابر همان دشمن و بعشق همان خدا، تالشی کرده و عرقی 
ریخته اند، اگرچه خطر در همه ی میدان ها یکسان نیست... و 
همه ی کسانی را که فیض آن جبهه را نبرده اند، اهل دنیا و دلبسته 
قات آن ندانستن، و زحمت و مرارتی را که خود برای خدا 

ّ
به تعل

برده اند بر سر دیگران خرد نکردن... و این صفت پاکان و پارسایان 
است... این خصوصیت در این نوشته که از جهات بسیار: زبان، 
تصویر، پردازش، و بخصوص استفاده ی خوب از آیات قرآن، خیلی 
خوب است، به چشم نمی خورد... و افسوس دیگر آنکه فرق 
است میان اینکه کسی از بسته شدن دروازه ی جهاد و شهادت 
غمگین شود و حسرت بخورد اّما با اینحال از عمل به وظیفه ای 
که مصلحت اسالم و مسلمین بر دوش همه نهاده خرسند باشد، 
ـ اگر نگوئیم میل خود ـ  و اینکه کسی اصل را بر تشخیص خود 
نهاده و قبول ختم جنگ را خیانت و کار شیطان و توطئه ی دشمن 
بداند... و حتی به اشاره ای امام و خاصان او را هم مستثنی نکند... 

در این کتاب شق اّول دیده نمی شود.

شب جمعه 9 اسفند ماه ۱3۷۰

کتابجنگپابرهنه

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب جنگ پابرهنه:

  نویسنده: رحیم مخدومی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
کتــاب »جنــگ پــا برهنــه« شــامل 24 خاطــره از 
مقاطــع مختلــف جنــگ از جملــه عملیات هــای 
والفجــر 8 و کربــالی 5 اســت. کتــاب بــه زیباییــی 
دشــواری های زندگــی رزمنــدگان در دوران دفــاع 
مقــدس را بیــان کــرده اســت. هــر خاطــره بــا 
آیــه ای از قــرآن آغــاز می شــود. آیــه ای کــه ارتبــاط و 

همبســتگی معناییــی بــا خاطــره دارد.
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بیانات رهبر انقالبکتابدا
درباره کتاب دا:

  نویسنده: سیده اعظم حسینی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
خاطــرات دختــر 17 ســاله ای اســت کــه 20 روز از 34 
ــوان  ــه عن ــهر ب ــن ش ــهر را در ای ــه خرمش روز حماس
نیــروی مقاومــت حضــور داشــته اســت. بیــان 
عمــق فاجعــه در ایــن کتــاب گاه آنقــدر ســنگین 

اســت کــه قلــب انســان را جریحــه دار می کنــد.


ـــوب و  ـــیار خ ـــاب بس  کت

ً
ـــا  و انصاف

ً
ـــا ـــه حق ـــاب دا ک کت

قابـــل طـــرح در ســـطح جهانـــی اســـت، مربـــوط بـــه 
بخـــش کوچکـــی از وقایـــع جنـــگ تحمیلـــی اســـت 
و ایـــن نشـــان مـــی دهـــد کـــه هشـــت ســـال دفـــاع 
مقـــدس دارای ظرفیـــت تولیـــد هـــزاران کتـــاب بـــه 
منظـــور انتقـــال فرهنـــگ و ارزش هـــای اســـالمی و 
ـــاب  ـــن کت ـــت... ای ـــان اس ـــه و جه ـــه جامع ـــی ب انقالب
ـــت؛ در  ـــده اس ـــناخته نش ـــوز ش ـــور هن ـــتره کش در گس
ـــد.  ـــاب کردی ـــاال چ ـــا ح ـــزار ت ـــد ه ـــد ص ـــه چن ـــی ک حال
اگـــر »دا« شـــناخته شـــود، میلیـــون هـــا نســـخه از ایـــن 
ـــر از  ـــا نف ـــون ه ـــت و میلی ـــد رف ـــروش خواه ـــاب ف کت
محتـــوای ایـــن کتـــاب بهـــره خواهنـــد بـــرد... شـــما 
هـــزار کتـــاب»دا« مـــی توانیـــد تولیـــد کنیـــد. »دا« یـــک 
رگـــه ی ارزشـــمند اســـت کـــه در معـــدن پیـــدا کردیـــد، 

ایـــن راه را ادامـــه دهیـــد.
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دربـاره  هاییـی  کتـاب  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  االن 
سـرداران و فرماندهـان بـاب شـده و مـی نویسـند. 
مـی  و  هسـتم  هـا  کتـاب  ایـن  مشـتری  هـم  بنـده 
خوانـم. بعضـی از ایـن ها را من خـودم از نزدیک می 
شـناختم؛ آنچـه دربـاره شـان نوشـته شـده، روایـت 
هـای صادقانـه و بسـیار تکان دهنده اسـت. این هم 
حـاال آدم مـی تواند کم و بیش تشـخیص بدهد کدام 
مبالغـه آمیـز اسـت و کـدام صادقانه اسـت. آدم می 
بینـد برخـی از این شـخصیت های برجسـته، حتی در 
لبـاس کارگـر بـه میـدان جنـگ آمده انـد؛ این اوسـتا 
عبدالحسـین برونسـی، قبـل از انقـالب یـک بّنـا بود 
و بـا بنـده هـم مرتبـط بـود. شـرح حالـش را نوشـته 
انـد. مـن توصیـه می کنـم و واقعا دوسـت مـی دارم 
شـماها بخوانیـد. اسـم ایـن کتـاب، خـاک هـای نـرم 

کوشـک اسـت؛ قشـنگ هـم نوشـته شـده اسـت.

کتابخاکهاینرمکوشک بیانات رهبر انقالب
 درباره کتاب خاک های نرم کوشک:

  نویسنده: سعید عاکف

  انتشارات: انتشارات ملک اعظم

  درباره کتاب:
کتــاب منتخبــی از خاطــرات خانــواده و همرزمــان 
ــا  ــورد ویژگی ه ــی در م ــین برونس ــهید عبدالحس ش
و خصوصیــات شــهید اســت. در ایــن کتــاب بــا 
ارائــه یــک زندگینامــه فشــرده و مختصــر از شــهید 
برونســی، هفتــاد روایــت کوتــاه و خواندنــی از 
ــل  ــده نق ــن فرمان ــی ای ــخصیتی و زندگان ــاد ش ابع
ــهید  ــورد ش ــده در م ــل ش ــره نق ــر خاط ــود. ه می ش

ــت. ــراه اس ــهید هم ــس از ش ــک عک ــا ی ب
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تقریظ رهبر انقالبکتابخداحافظکرخه
 بر کتاب خداحافظ کرخه:

  نویسنده: داوود امیریان

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــت و  ــده اسـ ــکیل شـ ــش تشـ ــاب از 4 بخـ ــن کتـ ایـ
هـــر بخـــش شـــامل چنـــد فصـــل . موضـــوع ایـــن 
ــل  ــت . هرفصـ ــراق اسـ ــران و عـ ــگ ایـ ــاب جنـ کتـ
ــاره دارد و  ایـــن کتـــاب بـــه موضوعـــی خـــاص اشـ
بـــه طـــور سلســـله وار پشـــت ســـر هـــم مـــی آینـــد 
و یـــک داســـتان را شـــکل مـــی دهنـــد . ابتـــدا از 
ــه  ــپس بـ ــود و سـ ــی شـ ــروع مـ ــزام شـ ــان اعـ جریـ
اردوگاه و جریـــان حمـــالت و عملیـــات هـــا و در 
ــان  ــه زبـ ــتان بـ ــه .داسـ ــه خانـ ــت بـ ــا بازگشـ انتهـ
شـــیرین و ســـاده بـــرای نوجوانـــان نوشـــته شـــده 

اســـت.


ــاس  ــی و احس ــاده، زندگ ــیرین و س ــاب ش ــن کت ای
تشــریح  بخوبــی  را  بســیجی  جهتگیری هــای  و 
می کنــد. نویســنده، کــه خــود یــك بســیجی بــا 
ــان  ــا بی ــن کلمــه اســت، ب ــار فرهنگــی ای همــه ی ب
ــر  ــت، آن ام ــم اهمّی ــر ک ــات بظاه ــی از جزئی بعض
ــه  ــا اینک ــت. ب ــرده اس ــیم ک ــر و ترس ــم را تصوی مّه
ــر از  ــی پخته ت ــت، بس ــال اس ــّن و س ــم س ــی ک جوان
عمــر خــود می نویســد و می اندیشــد. گاه در نقــل 
رعایــت  منطقــی  و  طبیعــی  تسلســل  حــوادث، 
نشــده اســت. بــاری، ایــن یکــی از کتابهــای خیلــی 

خــوب در مجموعــه ی خاطره هــا اســت. 

۲۰ اسفندماه ۱3۷۰ 
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ــوی و  ــه و خ ــاع جبه ــمند از اوض ــندی ارزش ــن س ای
ــردم  ــرای م ــا ب ــن حرفه ــت. ای ــیج اس ــت بس خصل
درك  و  فهــم  قابــل  ظلمانــی،  و  مــادّی  دنیــای 
اگــر چــه سراســر هشــت ســال دفــاع  نیســت، 
مقــّدس از آن پــر اســت، نــگارش روان و روشــن 
آن  ســندی  ارزش  بــر  نوشــته  ایــن  موشــکاف  و 
ایــن  نویســنده ی  عزیــز  شــهید  و  می افزایــد، 
ــای  ــی از فض ــز بخش ــته نی ــن نوش ــا ای ــرات ب خاط
می کنــد...  مجّســم  را  بســیجی  روح  مصّفــای 

رحمــت خــدا بــر روان پاکــش بــاد... 
 
ً
ایــن از جملــه ی نوشــته هاییی اســت کــه حتمــا

بایــد بــه زبان هــای دیگــر ترجمــه  شــود.

۱9 دی ماه ۱3۷۰ 

کتابخطفکه
تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب خط فكه:

  نویسنده: شهید سید محمد شكری

  انتشارات: نشر 27

  درباره کتاب:
کتـاب خـط فکـه یادداشـت های شـهید سـید محمد 
شـکری اسـت. سـید محمد دانشجوی رشـته پزشکی 
بـوده، درس را رهـا مـی کنـد و بـه جبهـه مـی رود و 
در جبهـه آموختـه هایـش را پیـاده مـی کنـد و بـه کار 
امدادرسـانی مجروحیـن می پـردازد. یادداشـت های 
سـید محمـد شـامل: مأموریتـش در فـاو، رفتـن بـه 
خط فکـه، در مـورد گـردان عبـاس و اعصـای آن گردان 
و مأموریـت در مهـران و جبهـه شـلمچه مـی شـود. 
اولحظه به لحظه و دقیقـه به دقیقه، خاطـرات خود، 
حـاالت خـود و رزمنـدگان را قبـل و بعـد از عملیـات، 
وصیت نامـه  همرزمانـش،  و  خـود  مناجات هـای 
نوشـتن شـهیدان قبـل از عملیات هـا و پرپرشـدن 
شـهیدان امـداد رسـانی در جبهـه را نوشـته اسـت. در 
آخـر کتاب هـم وصیت نامـه ای کـه قبل از شـهادتش 

نوشـته بـود آمـده اسـت.
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تقریظ رهبر انقالبکتابجنگخیابانی
 بر کتاب جنگ خیابانی:

  نویسنده: سید نظام موال هویزه

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــس از  ــراق پ ــیعیان ع ــام ش ــورد قی ــاب در م ــن کت ای
ــدگان  ــان پناهن ــه از زب ــت و واقع ــت اس ــگ نف جن
عراقــی بــه کشــورهای همســایه نــگارش یافتــه 
اســت. »جنــگ خیابانــی« در 78 صفحــه قیــام 
از  پــس  کــه  مصیبت هاییــی  و  عــراق  مــردم 
بــه  را  کرده انــد  تحمــل  موقــت  پیروزی هــای 

تصویــر مــی کشــد.


تلــخ اســت و شــیرین. اینکــه ملــت مظلــوم عــراق ـ  
و اینبــار نیــز مثــل بیشــتر دفعــات قبــل، شــیعیان ـ 
قیــام کــرده و شــهامت ورزیــده و بــر دشــمن ضربــه 
وارد کرده انــد، شــیرین اســت. امــا اینکــه اینبــار 
هــم دســت خباثــت ســلطه گــران بین المللــی، 
بــر تخــت قــدرت نشســتگان را از انقالبیــون بــرای 
خــود مفیدتــر یافتــه و بنحــوی ـ ولــو غیــر مســتقیم 
ـ بــه آنــان بــرای ســرکوب اینــان کمــك رســانده اند، 
تلــخ اســت. تلــخ اســت خوانــدن و شــنیدن و 
امیــدی  از  پــس  ملتــی  نومیــدی  کــردن  حــّس 
ــت و  ــه در مظلومی ــی ک ــگاه مصیبت ــك... و آن نزدی

می کشــند... مغلوبّیــت 

رجب۱۴۱۲



21


 خوانــدم کــه شــرح چنــد 

ً
مــن یــک کتابــی را اخیــرا

ــت؛  ــالت ماس ــی از حم ــوش یک ــول و ح روز در ح
ــه از  ــته، ن ــک دس ــده از ی ــی مان ــراد باق ــان اف از زب
ــک  ــا از ی ــردان ی ــا از گ ــپ ی ــک تی ــا ی ــکر ی ــک لش ی
باقــی  دســته  ایــن  از  تعــدادی  حتــی.  گروهــان 
ماندنــد و گــزارش کردنــد. ایــن نویســنده و محقــق 
 ایــن جــور کارهــا 

ً
 و انصافــا

ً
بســیار بــا ذوق، کــه حقــا

بســیار بــا ارزش اســت، رفتــه جــزء جــزء مطالــب را 
ــصد  ــاب شش ــک کت ــه ی ــه ک ــراد گرفت ــان آن اف از زب
ــنویم  ــی ش ــط م ــا فق ــده. م ــه ای ش ــد صفح هفتص
ــه  ــم ک ــی ه ــای مهم ــی از کاره ــاو. خیل ــات ف عملی
در ایــن عملیــات انجــام گرفتــه، ایــن هــا را همیــن 
طــور از رو مــی دانیــم: از ارونــد عبــور کردنــد، فــاو 
را گرفتنــد، کارخانــه نمــک را فتــح کردنــد، فــالن 
کار را کردنــد. مــا کلیــات را مــی دانیــم؛ امــا اینکــه 
در ایــن قــدم بــه قــدم چــه گذشــته، دیگــر اینهــا را 
ــا  ــور ب ــم مینیات ــه ی عظی ــک صفح ــم. ی ــی دانی نم
نهایــت اســتادی و زیباییــی جلــوی مــا گذاشــته انــد، 
مــا هــم از دور ایســتاده ایــم نــگاه مــی کنیــم و مــی 
ــم در  ــا ببینی ــک ت ــم نزدی ــی روی ــه. نم ــه ب ــم: ب گویی
هــر گوشــه ای از مینیاتــور، چقــدر هنــر بــه کار رفتــه 
تــا ســاخته شــده. ایــن کارهــا را بعضــی هــا مــی کنند. 
کــرده انــد. حــاال ایــن نمونــه ای کــه بنــده دیــده ام، 
یکــی از کارهاســت. امیــدوارم ایــن کارهــا ادامــه پیدا 
ــی  ــاب خوب ــیار کت ــک« بس ــته ی ــاب »دس ــد. کت کن

اســت.

کتابدسته�ک

بیانات رهبر انقالب
درباره کتاب دسته یک:

  نویسنده: اصغر کاظمی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
کتــاب »دســته  یــک« دربــاره رزمنــدگان نوجوانــی 
از گــردان حمــزه)ع( اســت کــه قصــد دارنــد در 
جــاده   فــاو - ام القصــر عملیاتــی انجــام دهنــد 
و حــوادث زیــادی را از ســر می گذراننــد. نکتــه 
جالــب ایــن کتــاب، شــنیدن برخــی از صحنه هــای 
روایــات  بــا  و  متفــاوت  نــگاه  چنــد  از  جنــگ 

مختلــف امــا در نهایــت یکســان اســت.
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تقریظ رهبر انقالبکتابدشتشقا�ق ها
بر کتاب دشت شقایق ها:

  نویسنده: محمدرضا بایرامی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
یادداشـــت های  دربردارنـــده  کتـــاب  ایـــن 
یـــک ســـرباز وظیفـــه  دربـــاره ایـــام حضـــور وی 
وی  خاطـــرات  اســـت.  جنـــگ  جبهه هـــای  در 
و  رزمنـــدگان  روزمـــره  زندگـــی  نشـــان دهنده 
نحـــوه تقابـــل آنهـــا بـــا مشـــکالت و ســـختی های 
منطقـــه جنگـــی اســـت. بخـــش عمـــده  خاطـــرات 
ــرات  ــده در مخابـ ــن رزمنـ ــور ایـ ــه حضـ ــوط بـ مربـ
بیـــن  ارتبـــاط  برقـــرارى  چگونگـــى   و  جبهـــه 

اســـت. ســـنگرهاى مختلـــف 


ارتــش بــا حجــم عظیــم و تــالش متنــّوع اش، ســهم 
بزرگــی در تشــکیل دفــاع مقــدس هشــت ســاله 
داشــته اســت. خاطــرات دیگــری کــه خوانــده ام 
ــوده  ــیج ب ــپاه و بس ــال س ــع و ح ــر وض ــه تصوی هم
اســت و اینــك نوشــته ای در شــرح حــال واحدهــای 
ارتشــی... ســبك هنرمندانــه و قلــم زیبــای ایــن 
ــت  ــرده اس ــین ک ــور تحس ــی در خ ــنده، کمک نویس
بــه آب و رنــگ بخشــیدن بــه حــوادث و وقایــع 
و  ایــن  میــان  فاصلــه  البتــه  ارتشــی...  خطــوط 
آنچــه از بســیج میدانیــم و خوانده ایــم، بســی ژرف 
اســت. در اینجــا وضــع یــگان هــای ارتشــی را مــی 

ــد. ــی دی ــود بخوب ش
کتاب را یکنفسه در روز جمعه 71/1/7 خواندم.
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از ایــن نوشــته عطــر اخــالص بــه مشــام می رســد. 
کــه  صحنه هاییــی  روایــت  کــه  زیباســت  وچــه 
ســر  از  نیــز  اســت،  سرشــار  ایثــار  و  اخــالص  از 
 
ً
ــا ــود را غالب ــه خ ــنده فروتنان ــد. نویس ــالص باش اخ
در پشــت یــاران شــهیدش پنهــان کــرده اســت. 
ــی از  ــه در یک ــی ک ــان نوران ــن جوان ــابحال ای خوش
تاریــخ،  در  الهــی  فرصت هــای  اســتثناییی ترین 
بیشــترین بهــره را بردنــد و بــه مــدد اراده و ایمــان و 
فــداکاری، بــه مــدارج عالــی انســانی رســیدند. ایــن 
ــش  ــان روایت ــیرینی زب ــر ش ــن بخاط ــاب همچنی کت
ــرده  ــته ک ــك نوش ــا نم ــی جاه ــه در خیل ــزی ک و طن
ــوب،  ــای مکت ــر از خاطره ه ــی دیگ ــت، از بعض اس

خواندنی تــر اســت. بایــد ترجمــه شــود.

۱۴ بهمن ماه ۱3۷۰ 

کتابزندهبادکمیل تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب زنده باد کمیل:

  نویسنده: محسن مطلق

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
شــرح دالوری های گــردان کمیــل در مناطق حســاس 
ــت.  ــلمچه اس ــه و ش ــران ، کرخ ــه مه ــی از جمل جنگ
ایــن کتاب توســط محســن مطلــق،  یکــی از مبارزین 
ایــن گــردان کــه از نزدیــک شــاهد و ناظــر وقایــع 
بــوده نوشــته شــده اســت. نویســنده در ایــن کتــاب 
ــه  ــدگان پرداخت ــوی رزمن ــوال معن ــف اح ــه توصی ب
و گــذری بــه صحنه هــای رزم و شــهادت آنــان زده 

اســت.
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  نویسندگان: سید یاسر هشترودی، 
مرتضی سرهنگی و هدایت هللا بهبودی

  انتشارات: سوره مهر

هها
ّ

بهقل کتابسفر

  درباره کتاب:
ایــن کتــاب مربــوط اســت بــه جنــگ در مناطــق 
ــزارش  ــراق. گ ــرق ع ــور و ش ــرب کش ــتانی غ کوهس
حلبچــه  ســازی  آزاد  عملیــات  بــه  مربــوط  اول 
عملیاتــی  منطقــه  از  بعــدی  گــزارش  اســت. 
بیت المقــدس 6 و گــزارش آخــر هــم حکایتــی 
ــن  ــارز ای ــای ب ــاد. از ویژگیه ــات مرص ــت از عملی اس
ــت  ــی اس ــم روان ــف و قل ــای پرتوصی ــر،  گزارش ه اث
ــر  ــفاف تصوی ــح و ش ــی را صری ــق عملیات ــه مناط ک

. می کنــد


گــزارش اّول، حرفــه ای و هنرمندانــه، شــرح کوتاهــی از 
اّولیــن ســاعت بمبــاران ســیانوری حلبچــه، ارائــه کــرده 
اســت کــه بســیار مغتنم اســت و نیز اشــاره ای بــه وضع 
اســرای عراقــی در پشــت خــط اّول دارد کــه آنهــم جالب 
و مّهــم اســت. گــزارش کوتــاه دوم از همــان نویســنده 
ــه ای و در  ــان روزنام ــه زب ــه ب ــدی ک ــزارش بع ــت. گ اس
ــا  ــد از آنه ــی و بتقلی ــات غرب ــهای مطبوع ــبك گزارش س
ــت،  ــم نیس ــدان مه ــی چن ــاوی مطلب ــده ح ــته ش نوش
ــان  ــاییی در زب ــن و نارس ــیختگی در ذه ــه گس ــالوه ک بع
هــم گاه در آن هســت، ولــی از ایــن جهــت کــه تصویــری 
ــه  ــی ارائ ــه ی میهن ــای اتحادی ــم - از کرده ــه مبه - گرچ
کــرده، مغتنــم اســت. گــزارش چهــارم دربــاره ی حمله ی 
عــراق بــه جنــوب پــس از قبــول قطعنامــه )تیرمــاه 67( 
و از آن جالبتــر، شــرح انهــدام منافقیــن در غــرب کشــور 
و تپــه ی حســن آبــاد اســت. گــزارش خوبــی اســت. 
تکیــه بــر بچه هــای جنــوب )فقــط( برایــم مفهمــوم 
نشــد هرچنــد ناگفتــه مانــدن چیــز مهمــی در آن واقعه، 
ــر  ــزارش آخ ــت! گ ــوده و هس ــوم ب  مفهم

ً
ــال ــم کام برای

ـ-از همــان نویســنده )نویســنده ی گــزارش چهــارم!( - 
چیــزی نیســت جــز قلــم انــداز یــك نویســنده ی خــوش 
ذوق کــه جــز پاســخ بــه احساســات، هدفــی از نوشــتن 

ــدارد... ن
ایــن گزارشــها را در 18 اســفند 70 تمــام کــردم و نــه 

چنــدان خوشــحال..!

تقریظ رهبر انقالب
ه ها:

ّ
بر کتاب سفر به قل
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نزدیکتـــر  آخـــر  بـــه  هرچـــه  نوشـــته  ایـــن  در 
می شـــویم، روح اخـــالص و صفائـــی را کـــه در آن 
ــه  ــن بـ ــم. مـ ــتر حـــس می کنیـ ــد بیشـ ــوج می زنـ مـ
ـــان  ـــن جوان ـــه ای ـــورم و ب ـــرت می خ ـــود حس ـــال خ ح
شـــجاع و باایمـــان و فـــداکار غبطـــه می بـــرم کـــه در 
عمـــری کمتـــر از نیمـــه ی عمـــر مـــا، بـــه مقاماتـــی 
ــرح  ــدن شـ ــا خوانـ ــن بـ ــال مـ ــه امثـ ــیده اند کـ رسـ
آن، احســـاس عـــروج معنـــوی می کننـــد... خـــدا 
ـــاد  ـــراج جه ـــه را در مع ـــه، آنچ ـــاکش زمان ـــد در کش کن
ــی  ــد بخوبـ ــد بتواننـ ــت آورده انـ ــداکاری به دسـ و فـ
حفـــظ کننـــد... ایـــن نوشـــته هنرمندانـــه و دارای نثـــری 
اســـتوار نیـــز هســـت کـــه ارزشـــش را بیشـــتر می کنـــد. 
ویژگـــی مّهـــم ایـــن کتـــاب آن اســـت کـــه حـــال 
ــوده و  ــیار الزم بـ ــد بسـ ــرح می کنـ ــران را شـ امدادگـ
هســـت کـــه جبهه گیـــان رســـته های غیـــر رزمـــی 
ـــدگان، آشـــپزها  ـــران، رانن ـــران، امدادگ ـــد: جهادگ مانن
و تدارکاتی هـــا کـــه هـــر کـــدام عالـــم مخصـــوص 
 فداکاریشـــان از 

ً
بـــه خـــود داشـــته اند، و بعضـــا

رزمنـــدگان خطـــوط مقـــدم کـــم خطرتـــر نبـــوده بلکـــه 
ــازان  ــل سنگرسـ ــوده )مثـ ــم بـ ــر هـ ــی پرخطرتـ حتـ
و خاکریززنـــان(، نیـــز شـــرح خـــود را بنویســـند، یـــا 
ــوان  ــن جـ ــاری از ایـ ــد. بـ ــی بنویسـ ــد و کسـ بگوینـ

عزیـــز و از ناشـــرین بایـــد تشـــکر کـــرد. 

۷۱/۱/۶ و ۲۱ رمضان المبارك ۱۴۱۲

کتابشانههایزخمیخاکریز

تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب شانه های زخمی خاکریز:

  نویسنده: صباح پیری

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ایـن کتـاب مجموعـه خاطـرات صبـاح پیـری، امدادگر 
دوران دفاع مقـدس از دنیای پر افت و خیـز امدادگران 
اسـت. صباح پیری یـک امدادگر جانبـاز اسـت. او پس 
از قطعنامـه، شـبیه آدم هاییـی شـده بـود که بـه تازگی 
بیـکار شـده انـد و بـه همـان انـدازه دلخـور. در همـان 
روزهـا دفتـر ادبیـات و هنـر مقاومـت بـه »صبـاح« 
پیشـنهاد کـرد تـا خاطـرات هفـت سـاله جبهـه اش را 
بگویـد. او هـم شـروع کـرد و بـا حوصلـه 32 نـوار یـک 
سـاعتی را پـر کـرد. همـه آن نوارهـا، جملـه بـه جملـه 
روی کاغـذ نشسـتند و پـس از آن، »شـانه هـای زخمـی 

خاکریـز« در ردیـف کتـاب هـای جنـگ قـرار گرفـت.



26

بیانات رهبر انقالب کتابضربتمتقابل
درباره کتاب ضربت متقابل:

  نویسنده: گلعلی باباییی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ایــن کتــاب دومیــن جلــد از مجموعــه مســتند 
نــگاری تاریــخ لشــکر 27 محمــد رســول هللا در 
جنــگ تحمیلــی اســت. کتــاب شــامل کارنامــه 
ــر  ــان از تی ــات رمض ــکر، در عملی ــن لش ــی ای عملیات
ــت  ــد. ضرب ــی باش ــاه 1361 م ــهریور م ــان ش ــا پای ت
ــال  ــاب س ــزه کت ــن دوره جای ــل در دوازدهمی متقاب
ــاب  ــده انتخ ــر برگزی ــوان اث ــه عن ــدس ب ــاع مق دف

شــد.


پــای  هــم  و  متقابــل  ضربــت  ماننــد  کتابهاییــی 
ــان  ــج دســت کارکن ــد کتــاب هــای رای صاعقــه، بای

در ســطح ســپاه و خانــواده هایشــان باشــد.
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ــماها  ــه از ش ــده ک ــروع ش ــرا ش ــه اخی ــن کاری ک ای
خاطــرات  هــا  کاری  ریــزه  و  جزئیــات  ایــن  بــا 
میگیرند، ایــن هــم کار خیلــی خوبــی اســت. مــا 
دو جلــد از ایــن کتــاب هــای شــما را خواندیــم، 
یکــی کتــاب آقــای بنائــی را خوانــدم یکــی هــم 
کتــاب ایــن حــاج آقــای عبــاس دســت طــال را کــه 
مفصــل و بــا جزئیــات خوانــدم. خیلــی خــوب بــود 
ــب  ــم مطل ــان. ه ــاب ایش ــا کت ــا، مخصوص انصاف
ــت در آن  ــا و صداق ــار صف ــم آث ــود ه ــاد ب در آن زی
ــد  ــد. خداون ــان میدی ــود و انس ــوس ب ــال محس کام
ان شــاءهللا فرزنــد شــهید ایشــان را بــا پیغمبــر 
ــدارد. ــوظ ب ــم محف ــان را ه ــد و خودش ــور کن محش

کتابعباسدستطال بیانات رهبر انقالب
 درباره کتاب عباس دست طال:

  نویسنده: محبوبه معراجی پور

  انتشارات: فاتحان

  درباره کتاب:
ایــن کتــاب خاطــرات عباس علــی باقــری، یکــی 
هــای  جبهــه  در  کــه  اســت  صنعت گرانــی  از 
فعــال  حضــور  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت 
داشــته و بــه جــای گرفتــن اســلحه در دســت، 
آچــار و پیچ گوشــتی بــه دســت گرفتــه اســت. در 
صفحــه ی تقدیمیــه ی کتــاب نوشــته شــده اســت: 
ــرکار!  ــی و تعمی ــیجیان فن ــه ی بس ــه هم ــم ب تقدی
از همیــن جــا معلــوم می شــود بــا یــک کتــاب 

هســتیم... روبــه رو  متفــاوت 



28

آخرینخاکریز از تقریظ رهبر انقالبکتابعبور
 بر کتاب عبور از آخرین خاکریز:

  نویسنده: محمد حسین زوار کعبه

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
کتابــی اســت از خاطــرات اســیر عراقــی، دکتــر 
ــاعات آزادی  ــن س ــه در آخری ــن ک ــد عبدالرحم احم
خرمشــهر خــود و دوســت مجروحــش را تســلیم 
رزمنــدگان ایرانــی می کنــد. احمــد عبدالرحمــن 
نیروهــای  اســارت  بــه   1982 مــی  مــاه  در  کــه 
ایرانــی در مــی آیــد بــه عنــوان پزشــک در جنــگ 
حضــور داشــت و طــی ســال هــای حضــور خــود 
ــی از  ــکات و وقایع ــر ن ــه ذک ــگ ب ــای جن در جبهه ه
ــه  ــود )ب ــوع خ ــه در ن ــردازد ک ــی پ ــاله م ــگ 8 س جن
خصــوص از ایــن نظــر کــه روای عراقــی اســت( 

دارد. تازگــی 


ــام  ــه ی آن تم ــنبه 70/9/19 مطالع ــب سه ش درش
بــر  اشــتمال  نیــز  و  داســتانی  ازنظــر  را  آن  شــد 
مطالــب مفیــد، بهترازخاطــره ی اســیر دیگــر عراقــی 
ــت  ــم. بجاس ــت، یافت ــوده اس ــك ب ــز پزش ــه او نی ک
اگــر بــه زبانهــای اروپاییــی همــه یــا بخشــی ازآن 
منتشــر  روزنامه هاشــان  پاورقــی  در  و  ترجمــه 
 بخــش اّول آن یعنــی از ص11.

ً
شــود، مخصوصــا
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السـالم علیکـم یـا اولیـاء هللا و احّبائـه، السـالم علیکم 
یـا اصفیـاء هللا و خیرتـه، السـالم علیکـم یـا انصـار دین 
هللا و اعـوان ولیـه... ای آیت های خـدا،ای معجزه های 
انسـان...  جاودانـه ی  تعالـی  نشـانه های  ای  ایمـان، 
ای گلهـای محّمـدی کـه فسـاد و آلودگـی جهـان امـروز 
و  شـدید  برقـی  بازداردتـان،  شـکوفاییی  از  نتوانسـت 
دنیـای تاریـك را روشـن کردیـد،  حّجتـی شـدید بـر آن 
ط 

ّ
کوتـه نظران که بالندگی انسـان الهی را در عصر تسـل

مادّیـت ناممکـن میدانسـتند. خاطـره ی مسـلمانان 
صدر اسـالم را زنده کردید و صدق و اراده و فناء فی  هللا 
را حتـی بیـش از آنـان بـه نمایـش گذاشـتید... آنـان به 
نفـس پیامبـر و نـزول پیاپیـی آیـات قـرآن دل را گـرم و 
 خلـوص 

ً
جـان را تـازه  می کردنـد امـا شـما چـه؟!! حقـا

کـه  بحـق  امـام  آن  بـرای  و  کردیـد  مجّسـم  را  تقـوا  و 
مظهـر خلـوص و تقوا بود سـربازانی شایسـته شـدید... 
م... 

ّ
 لکـم رحمـه ربک

ً
سـالم هللا علیـه و علیکـم و هنیئـا

کتبـه بیمنـاه الـوازره اسـیر امانیـه و ذلیـل نفسـه علـی 
الحسـینی غفـر هللا لـه و رحمـه و حشـره مـع اولیائـه و 

الحقـه بهـذه الزمـره الطیبـه. آمین. 
ایـن کتـاب در 31 رجـب 1141 بـا چشـمی لبریـز اشـك 

شـوق و حسـرت زیـارت شـد.

کتابفرماندهمن

تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب فرمانده من:

  نویسنده: جمعی از نویسندگان

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــک  ــر ی ــه ه ــت ک ــش اس ــامل 7 بخ ــاب ش ــن کت ای
از نویســندگان روایتــی از یــک فرمانــده را بــه 
نــگارش درآورده انــد. کتــاب عــالوه بــر روحیه هــای 
ــلوک  ــی از س ــه بخش هایی ــان ب ــخصی فرمانده ش
ــرات  ــردازد. خاط ــم می پ ــا ه ــی آن ه ــی و رزم نظام
ایــن کتــاب، همگــی بــه شــکلی رواییــی نوشــته 
ــذت  ــی و ل ــب، خواندن ــرای مخاط ــا ب ــد ت ــده ان ش
بخــش باشــند و صداقــت و حقیقــی بــودن ایــن 
ــا  ــا آنه ــب ب ــا مخاط ــود ت ــی ش ــبب م ــرات س خاط

احســاس هــم ذات پنــداری داشــته باشــد.



30

  نویسندگان: حمیدرضا پورقربان
 و حسینعلی محمدی

  انتشارات: ستارگان درخشان

کتابلبخندسنگر

بیانات رهبر انقالب 
درباره کتاب لبخند سنگر:

  درباره کتاب:
بــر  مشــتمل  اســت  ای  مجموعــه  حاضــر،  کتــاب 
خاطــرات، شــوخ طبعــی و شــیرین کاری هــای رزمندگان 
لشــکر 14 مقــدس امــام حســین علیه الســالم و ســایر 
رزمنــدگان اســتان اصفهــان در دوران دفــاع مقــدس. 
»ترس دوطرفــه«، »اعتصاب غــذا«، »خــوب ترکاندی«، 
»آرایشــگاه مــد روز«، »پرخــوری«، »حاللیت طلبیــدن«، 
ــداری«،  ــی«، »زورم ــروح موج ــرا«، »مج ــا اس ــوخی ب »ش
»تدبیــر بــه موقــع« و »گــراز موجــی« عنــوان هــای برخی 

ــتند. ــاب هس ــن کت ــده در ای ــای گردآم ــته ه از نوش


وقتــی کــه جلــد اول کتــاب شــما، فرهنــگ جبهــه، 
بقیــه  مثــل  عــادی،  طــور  بــه   ،

ً
طبعــا آمــد،  در 

منشــوراتی کــه پیــش مــن مــی آورنــد، نشســتم آن 
را خوانــدم. ایــن کتــاب از بــس مــن را جــذب کــرد، 
تــا آخــرش خوانــدم. بعــد دیــدم ایــن کافی نیســت، 
بــه خانــه بــردم و گفتــم همــه بنشــینید ایــن کتــاب 
را بخوانیــد! در جمــع خانــواده، جاهاییــی از کتــاب 
را خــود بازکــردم و خوانــدم. گفتــم کــه ایــن کتــاب 
 بایــد در فضــای خانــه هــا باشــد و همــه بایــد 

ً
اصــال

آن را همیشــه داشــته باشــند.
ــع  ــه را جم ــگ جبه ــاب فرهن ــات کت ــما اصطالح ش
دارد.  ارزش  خیلــی  اصطالحــات  ایــن  کردیــد؛ 
خــام  ی  مــاده  یــک  صــورت  بــه  آن  مجموعــه 
تاریخــی و بــه صــورت یــک ســند تاریخــی، االن در 
اختیــار ماســت. براســاس ســند تاریخــی، کارهــای 
گزارشــی فراوانــی ممکــن اســت انجــام بگیــرد. 
چقــدر خــوب اســت ک آن کســانی کــه فیلــم مــی 
ســازند، یــا قصــه مــی نویســند، یا شــعر مــی گویند، 
یــا نمایشــنامه مــی نویســند، از ایــن نوشــته هــا و 
ــی ایــن  ایــن اســناد اســتفاده کننــد.آن وقــت کارآیی
نوشــته هــای شــما بــه حــد نهایــت مــی رســد کــه 
در ادبیــات و در هنــر رایــج مربــوط بــه جنــگ بیایــد 
و بــه خــورد آن هــا بــرود؛ همچنــان کــه آن اســم هــا 
ــی کــه بــه آن هــا اشــاره کردیــد، مثــل  و لقــب هایی
ــتان  ــک داس ــوع ی ــودش موض ــا، خ ــی ری ــن ب حس
اســت. ایــن بایــد بیایــد و مثــل نگینــی کــه انســان 
در جــای مهمــی آن را مــی نشــاند، در جــای مهمــی 

ــرد. قــرار بگی
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اثــر جالبــی اســت. ابتــکاری و نمونــه نیــز هســت. 
از طبیعــت، حــوادث جنگــی،  آن  توصیف هــای 
در  اســت.  زیبــا  بــس  طبیعــی  هــای  وضعّیــت 
در  یکســونگری هاییی  و  بیــان  در  مبالغاتــی  آن 
حتــی  و  هــا  تنگ نظــری  برخــی  گاه  و  قضــاوت 
ســایه ای از خودســتاییی هســت... کــه می شــود 
 ! بخشیدشــان...  کتــاب  مثبــت  جنبه هــای  بــه 
ــی از  ــفند 96 در لحظات ــارم اس ــنبه چه ــب ش در ش
بدخوابــی عصبــی مطالعــه ی آن ـ کــه لحظاتــی 
 هــم فــرا گرفتــه بــود ـ بــه 

ً
کمابیــش مشــابه را قبــال

پایــان بــرده شــد... کاش می فهمیــدم چقــدر از آن 
حقیقــی و چقــدر داستانســراییی اســت...

کتابگزارش�کبازجو�یی تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب گزارش یک بازجوییی:

  نویسنده: مرتضی بشیری

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
مراحــل  حاصــل  بازجوییــی«،  یــک  »گــزارش 
ســرهنگ  اردوگاهــی  زندگــی  و  بازجوییــی 
محمدرضــا جعفرعبــاس الجشــعمی اســت کــه 
ــرای  ــده و ب ــته ش ــیری« نوش ــی بش ــط »مرتض توس

نخســتین بــار در ســال 69 منتشــر شــد.
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خوبان کتابلشکر

تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب لشكر خوبان:

  نویسنده: معصومه سپهری

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
لشــکر خوبــان روایتــی داســتانی از حوادثــی بــزرگ 
از  آن  در  رضاییــی  مهدیقلــی  راوی اش،  کــه  بــود 
بیــش از چهــار صــد همرزمــش یــاد کــرده اســت کــه 
اغلــب آنهــا بــه قافلــه شــهدا پیوســته اند. خاطرات 
رودروایســتی  بــدون  ســپهری  قلــم  و  رضاییــی 
ــالوه  ــیدند. ع ــر کش ــه تصوی ــود« را ب ــه ب ــی ک »جنگ
بــر جزییــات فــراوان شناســاییی ها، آموزش هــا و 
عملیات هــا، شــوخی ها، اشــتباهات، انتقــادات 
ــه  ــگ گفت ــر جن ــا در اواخ ــر روحیه ه ــح از تغیی صری

شــده اســت.


ــم و باشــکوهی  ــر عظی ــز بخشــی از آن تصوی ــن نی ای
اســت کــه مــا همــواره آن را از دور دیــده و تحســین 
ــا  ــزه کاری ه ــه از ری ــمرده ایم بی آنک ــزرگ ش ــرده و ب ک
ــده ی آن و  و نقــش هــای معجز آســای تشــکیل دهن
رنــگ آمیــزی هــای بی نظیر جــزء جــزء آن، به درســتی 
ــزه  ــن ری ــرح ای ــاب ش ــن کت ــیم. ای ــته باش ــر داش خب
کاری هــای حیــرت انگیــز در بخشــی از ایــن تابلــوی 
مانــدگار و تاریخــی اســت. آنچــه دربــاره ی عملیــات 
بــدر و والفجــر 8 و کربــالی 5 و کربــالی 4 و بیــت 
المقــدس 2 و 3 در ایــن کتــاب آمــده از بخشــهای 
ــا در  ــدت ه ــن مجاه ــت. همچنی ــته تر آن اس برجس
کــوه هــای غــرب؛ در مــاووت و گــرده رش و قامیــش 
دیگــر آن بلنــدی هــای ســخت، و نیــز آنچــه بــه یــگان 
هــا و دســتجات اطالعــات و غــواص مربــوط میشــود 
ــت  ــور آن اس ــری از آن در خ ــای دیگ ــش ه ــز بخ و نی

کــه در شــکل فیلــم و رمــان عرضــه شــود. 

۲9 فروردین 
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ــتهای  ــن یادداش ــن و قوی تری ــی از زیباتری ــن یک ای
جنــگ اســت. متــن و ترجمــه هــر دو قــوی اســت. 
ایــن ســند، مکّمــل ســندهاییی اســت کــه از نــوك 
قلــم بســیجیان روشــندل و باصفــا و مظلــوم و 

ــده اســت.  ــادگار مان ــه ی شــجاع مــا ب

۱9 آذر ماه ۱3۷۰

کتابمدالومرخصی تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب مدال و مرخصی:

  نویسنده: هدایت هللا بهبودی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــی  ــیر عراق ــک اس ــت از ی ــازده یادداش ــه ی مجموع
اســت کــه جنــگ را از دیــد یــک عراقــی تصویــر 
می کنــد. خوانــدن خاطــرات جنــگ از دیــد دشــمن 
هــم عبرت آمــوز اســت و هــم گاهــی جــذاب. 
توســط  عراقــی  مهمــان  ایــن  یادداشــت های 
هدایــت هللا بهبــودی ترجمــه شــده اســت. ایــن 
ــه  ــاپ را تجرب ــد چ ــت تجدی ــش از 15 نوب ــاب بی کت

کــرده اســت.
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ــد.  ــوج می زن ــادی م ــت زی ــا و صداق ــته صف ــن نوش در ای
 نقــش خــود را کمرنــگ کــرده و یــاد یــاران 

ً
نویســنده غالبــا

ــیجی  ــه ی بس ــت. روحی ــاخته اس ــته س ــهیدش را برجس ش
ــت،  ــس اس ــا منعک ــش در اینج ــه ی جوانب ــا هم  ب

ً
ــا تقریب

و می شــود فهمیــد کــه چگونــه جوانهاییــی در کــوره ی 
درخشــنده ای  جواهرهــای  چــه  بــه  جبهــه  گداختــه ی 
و  موقع هــا  خصوصیــات  ذکــر  می شــده اند.  تبدیــل 
ــت  ــگ هش ــی جن ــر باورنکردن ــا، تصوی ــا و آدم ه حادثه ه
آینــدگان  چشــم  برابــر  در  زیــادی  حــدود  تــا  را  ســاله 
می گــذارد. ســؤال مــن از خــودم ایــن اســت کــه آیــا ایــن 
از معــراج برگشــتگان چقــدر می تواننــد آن حــال و هــوا را 
پــس از ســفر مــن الحــق الــی الخلــق حفــظ کننــد و حتــی 
ــی از  ــود عال ــن مقص ــرای ای ــد؟ و ب ــاد بیاورن ــه ی ــت ب درس
دســت مــا چــه کاری ســاخته اســت؟ و چــه کرده ایــم؟ 
ــد  ــن، نمی توان ــال م ــن و امث ــر م ــا تقصی ــور ی ــه قص البت
تکلیــف دشــوار آنهــا را کــه خــدا حّجــت خــود را برایشــان 
تمــام کــرده، از دوششــان بــردارد. ایــن کتــاب بــا روح طنــز 
و مزاحــی کــه در همــه جــای آن گســترده اســت و بــه آن 
شــیرینی و جاذبــه ی ویــژه ای بخشــیده، از بســیاری کتــاب 
ــب و  ــت. آن را در ش ــر اس ــر و گیرات ــه جالب ت ــای جبه ه
روزهــای منتهــی بــه بیســتم مــاه رمضــان 1412)71/1/5( 

ــدم. خوان

کتاب�اد�اران

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب یاد یاران:

  نویسنده: حمید داوود آبادی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
کتــاب یادیــاران مجموعــه ای اســت از خاطــرات 
دوران دفــاع مقــدس کــه بــا بیانــی طنــز و پرجاذبــه 
خــوب  ویژگی هــای  از  و  اســت.  شــده  بیــان 
ایــن کتــاب تصویرســازی مناســب آن از فضــا و 

اســت. رویدادهــا 
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ــتثناییی دوران  ــده ی اس ــن پدی ــیج ـ ای ــات بس روحی
جنــگ ـ در ایــن کتــاب، خــوب تصویــر شــده اســت: 
ــی، روح دینــی، شــوخ طبعــی و...  شــجاعت، پاکدل
در بدخوابــی شــب سه شــنبه 70/9/19 مطالعــه 

شــد.

کتابنجیب تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب نجیب:

  نویسنده: محمدجواد جزینی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
اســت  کوتــاه  و  خواندنــی  کتابــی  »نجیــب« 
کــه حجــم بســیار کمــی هــم دارد. ایــن کتــاب 
40 صفحــه ای قابلیــت جــذب مخاطــب از هــر 
طیــف و ســنی را دارد. روایت هــای ایــن کتــاب 
ــی  ــتان کوتاه ــت. در 7 داس ــی اس ــاده و صمیم س
کــه بیــان می کنــد از هرچیــزی حــرف می زنــد و 
فقــط میــدان جنــگ را روایــت نمی کنــد. گاه بــه 
ــادگان  ــه پ ــری ب ــی رود و گاه س ــا م ــنگر عراقی ه س
از  و  می زنــد  ایرانــی  رزمنــدگان  اســکان  محــل 
ــخن  ــا س ــطینت های آنه ــا و ش ــوخی ها، خنده ه ش

. یــد می گو



36

ا�ران کتابنورالد�نپسر

تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب نورالدین پسر ایران:

  نویسنده: معصومه سپهری

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
»نورالدیــن پســر ایــران« کتــاب خاطــرات ســید 
نورالدیــن عافــی اســت؛ پســری شــانزده ســاله 
از اهالــی روســتای خنجــان در حوالــی تبریــز در 
ــای  ــر رزمنده ه ــد دیگ ــه مانن ــرقی ک ــان ش آذربایج
فــراوان  زحمــت  و  تــالش  بــا  ایــران  نوجــوان 
اعــزام  بــرای  را  مســئولین  و  والدیــن  رضایــت 
بــه مناطــق عملیاتــی جلــب کــرد و از دی مــاه 
ــگ  ــاز جن ــس از آغ ــاه پ ــه م ــا س ــی تنه 1359 -یعن
تحمیلــی- بــه جبهه هــای نبــرد بــا متجــاوزان 

رفــت.


ایــن نیــز یکــی از زیباتریــن نقاشــی هــای صفحــه ی 
دفــاع  ســال  هشــت  گونــه ی  اعجــاز  و  ُپــرکار 
 در 

ً
مقــدس اســت. هــم راوی و هــم نویســنده حقــا

هنرمنــدی، ســنگ تمــام گذاشــته اند. آمیختگــی 
از  کــه  شــیرین زبانی  و  طنــز  بــه  خاطــرات  ایــن 
ــدی و  ــا هنرمن ــته و ب ــی راوی برخاس ــه ی ذات قریح
ــی در  ــی و پختگ ــه خوب ــنده، ب ــِی نویس نازک اندیش
ــرأت  ــت و ج ــز صراح ــت، و نی ــه اس ــا گرفت ــن ج مت
بیــان  در   

ً
عادتــا کــه  گوشــه هائی  بیــان  در  راوی 

هــای  ویژگــی  از  مانــد،  مــی  نگفتــه  خاطره هــا 
برجســته ی ایــن کتــاب اســت. تنهــا نقصــی کــه 
ــه ی  ــش فداکاران ــه نق ــن ب ــید نپرداخت ــر رس ــه نظ ب
همســری اســت کــه تلخی هــا و دشــواری هــای 
زندگــی بــا رزمنــده ای یکدنــده و مجــروح و شــلوغ 
را بــه جــان خریــده و داوطلبانــه همراهــی دشــوار و 

ــت. ــه اس ــا او را پذیرفت ــر ب ج
َ
ــر ا ــه پ البت

ســاعات خــوش و بــا صفاییــی را در مقاطــع پیــش از 
خــواب بــا ایــن کتــاب گذرانــدم والحمد هلل 

۲۰ دی ماه ۱39۰ 
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ایــن نیــز از جملــه ی ســندهای دقیــق دوران دفــاع 
ــیار  ــنده ی آن بس ــد از نویس ــه بای ــت ک ــدس اس مق
متشــکر بــود. صفــا و معنویــت در ایــن کتــاب 

مــوج می زنــد.

۱۲ آذرماه ۱3۷۰

کتابنونیصفر تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب نونی صفر:

  نویسنده: سید حسن شكری

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
کتــاب »نونــی صفــر« شــروع غافلگیــر کننــده و 
ــن،  ــرم و آهنگی ــروع ن ــن ش ــا ای ــاعرانه ای دارد ام ش
ناگهــان مخاطــب را بــا خــود می بــرد بــه عملیــات 
والفجر)فــاو( و طوفــان گلولــه و آتــش. در دومیــن 
فصــل از کتــاب، مخاطــب را بــا جغرافیــای خونیــن 
منطقــه  کــه  می ســازد  آشــنا  »سنگ شــکن« 
عملیاتــی کربــالی 1 در مهــران بــوده اســت. و 
فصــل ســوم کتــاب شــکری را شــکل می دهــد. 
او ایــن بــار بــاز هــم راوی صحنه هــای غریــب و 
هول انگیــزی می شــود کــه مخاطــب را متحیــر 

. د ز می ســا
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بهــزاد  حســین  نویســندگان:    
باباییــی وگلعلــی 

  انتشارات: سوره مهر

تقریظ رهبر انقالبکتابهمپایصاعقه
 بر کتاب همپای صاعقه:

  درباره کتاب:
»همپــای صاعقــه« کارنامــه ای تاریخــی و مســتند 
از شــکل گیری لشــکر 27 محمــد رســول هللا)ص( 
اســت. روایتــی اســت از یــک مقطــع زمانــی شــش 
ــاه 1360  ــدای دی م ــی؛ از ابت ــگ تحمیل ــه از جن ماه
تــا اواخــر تیــر مــاه گــرم ســال 1361. موضــوع اصلــی 
ایــن کتــاب شــرح مســتند مراحــل آغازین تاســیس 
تیــپ نظامــی محمــد رســول هللا )ص( و نقــش 
ایــن تیــپ در دو عملیــات بــزرگ فتح المبیــن و 
بیت المقــدس مــی باشــد. نویســندگان کتــاب 
کــه خــود از رزمنــدگان لشــگر بیســت و هفتــم 
آنکــه  بــی  بوده انــد،  رســول هللا )ص(  محمــد 
ــان  ــان و بی ــد، از زب ــرا بپردازن ــت ماج ــه روای ــود ب خ
ــری  ــه روایتگ ــپ ب ــهید تی ــود و ش ــان مفق فرمانده

قصــه  جنــگ پرداخته انــد.


ایــن یــك کتــاب منبــع بســیار غنــی و ارزشــمند 
اســت کــه از آن میتــوان دههــا کتــاب و فیلمنامــه و 
زندگینامــه اســتخراج کــرد. لحظــات و حــاالت ثبــت 
شــده در سراســر ایــن کتــاب، همــان ظرافــت هــای 
ــوی  ــوع آن، تابل ــه از مجم ــت ک ــزی اس ــرت انگی حی
پرشــکوه و بــا عظمــت عملیاتــی چــون فتــح المبیــن 
ــر  ــد آمــده و برتریــن هــای هن و بیــت المقــدس پدی
جهــاد و ایثــار و شــجاعت و ابتــکار را در مجموعــه ی 
اســالمی،  انقــالب  هنرهــای  بی نظیــر  نمایشــگاه 
ــا  ــام آنه ــه ن ــی ک ــردان بزرگ ــن م ــد. ای ــان میده نش
ــذرد از  ــا میگ ــل م ــان و دِل غاف ــر زب ــان ب ــی آس بس
جنــس همــان ِاخــوان صفــا و فرســان هیجائنــد کــه 
ــت  ــا عظم ــا را ب ــه آنه ــالم هللا علی ــهیدان س ــید ش س
و ســوز و مهــر، مخاطــب ســاخت و از فقــدان آنــان 
غمگیــن بــود. ســالم خــدا و بنــدگان برگزیــده و 
ــاد.  ــان ب ــر آن ــار روح مطه ــوالن او نث ــتگان و رس فرش
در روز و شــبهاییی از آبــان و آذر 86 صفحــه بــه صفحه 

و ســطر به ســطر مطالعه و نیوشــیده شــد.
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در روزهــا و شــبهای اوایــل آبــان 70 ایــن کتــاب 
ــرای مــا کــه ایــن ســوی  مطالعــه شــد. موضــوع، ب
ــا  ــت. ام ــب اس  جال

ً
ــرا ــم، قه ــرد را دیده ای ــه نب خّط

ترســیم  و  صحنه هــا  بازســازی  لحــاظ  از  نوشــته 
حــاالت و خصوصیــات، ضعیــف اســت. نویســنده 
نبــوده اســت  یــك نویســنده ی حرفــه ای  البتــه 
اّمــا همیــن کــه فرصــت کــرده در گرفتــاری جنــگ، 
یادداشــتهاای بــردارد ســپس از حافظــه ی خــود 
کمــك بگیــرد و دیده هــا را در دوران اســارت بــر 
ــت.  ــر اس ــب تقدی ــی موج ــاورد، بس ــذ بی روی کاغ

ــت. ــوب اس ــه خ ترجم

کتابهنگسوم تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب هنگ سوم:

  نویسنده: مجتبی الحسینی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ــک  ــک پزش ــرات ی ــه خاط ــوم« مجموع ــگ س » هن
اســیر عراقــی بــه نــام »مجتبــی الحســینی« اســت. 
ــث  ــزب بع ــدام و ح ــدن ص ــورد روی کار آم وی در م
ــراق و  ــور ع ــس جمه ــد رئی ــش از ح ــونت بی و خش
برنامــه هاییــی کــه حاکــی از آمــاده شــدن عــراق 
ــت.  ــح داده اس ــود، توضی ــران ب ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
ــدن  ــرون ران ــرای بی ــاب ماج ــن کت ــن در ای همچنی
گروهــی از مــردم مســلمان کــرد عــراق از محــل 
زندگیشــان کــه آنــان را پیــروان حضــرت امــام 
خمینــی )ره ( مــی دانســتند نیــز ذکــر شــده اســت.
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تقریظ رهبر انقالبکتاب�ادداشتهایخرمشهر
بر کتاب یادداشت های خرمشهر:

  نویسنده: شهید بهروز مرادی

  انتشارات: سوره مهر 

  درباره کتاب:
ایــن کتــاب مجموعــه یادادشــت هــا و نامــه هــای 
شــهید بهــروز مــرادی اســت. بهــروز مــرادی اصالتــا 
اصفهانــی بــود امــا در خرمشــهر بــزرگ شــد و 
ــاع  ــدگان در دف ــه رزمن ــا بقی ــگ ب ــاز جن ــگام آغ هن
ــتی  ــاش زبردس ــروز نق ــد. به ــراه ش ــهر هم از خرمش
بــود. تابلــوی معــروف »بــه خرمشــهر خــوش 
ــای  ــر« از کار ه ــون نف ــت، 35 میلی ــد. جمعی آمدی

خالقانــه اوســت.


خــدا غریــق رحمــت کنــد ایــن شــهید عزیــز را کــه در 
ســالهای منتهــی بــه 64 یعنــی در بحبوحــه ی شــور 
ــت 

ّ
و هیجــان دفــاع مقــّدس و بســیج سراســری مل

ــر  ــه نظ ــی را ب ــاط منف ــه، نق ــن راه، دردمندان در ای
آورده و از آن نالیــده و دم از غربــت رهــروان راه 
ــد  ــان می کنن ــروز گم ــی ام ــت! بعض ــاد زده اس جه
کــه راه خــدا غریــب اســت، یعنــی حقیقــت روشــن 
اصلــی را کــه همــان حرکــت عمومــی در راه خیــر و 
صــالح اســت در برابــر واقعیــت زشــت کجرویهــای 
ــا  ــد. ام ــگ می بینن ــی کم رن ــی و جابه جایی گاهگاه
ایــن گمــان همیشــه بــوده حتــی در ســال 64 و 
پیــش از آن... و البتــه چنیــن نگرشــی در جمهــوری 
انشــاء هللا  و  بــوده  نادرســت  همیشــه  اســالمی 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــه نادرس همیش

9 بهمن ماه ۱3۷۰ 
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  نویسندگان: شهید علی سمندریان
شهید سید محمد شكری، اصغر آبخضر

و کمال سپاهی

  انتشارات: سوره مهر


از ایــن چهــار نوشــته، ســومی را کــه بــه قلــم شــهید 
جــزوه ای  در   

ً
قبــال اســت  شــکری  محمــد  ســید 

مســتقل خوانــده بــودم، از اّولــی کــه بــه قلــم شــیوا 
و سرشــار از صفــای شــهید ســمندری اســت ذکــری 
ــیواترین  ــی از ش ــه یک ــی -ک ــداِن « قدم در» َحنابن
نوشــته های مربــوط بــه جبهــه اســت - رفتــه بــود 
و بــا آن آشــناییی دورا دوری داشــتم. آن را خوانــدم 
 محظــوظ شــدم. خــدا ایــن هــر دو شــهید 

ً
و حقیقتــا

ــد.  ــاء فرمای ــین اولی ــوت همنش ــرادق ملک را در س
نوشــته ی کمــال ســپاهی هــم شــیرین و خواندنــی 
اســت هــر چنــد آن جاذبــه ی دو نوشــته ی دیگــر را 
نــدارد. دربــاره ی نوشــته ی آخــر هــم دو ســه جملــه 
در ابتــدای آن نوشــته ام. خداونــد بــه همه شــان 

جــزای خیــر بدهــد. 

شب پنجشنبه 8 اسفند ۷۰ . شعبان ۱۴۱۲

کتاب�ادداشتهایناتمام تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب یادداشت های ناتمام:

  درباره کتاب:
کتــاب »یادداشــت های ناتمــام« خاطراتــی از چهــار 
رزمنــده دوران جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران 
لحظــه  ناتمــام،  یادداشــت های  دربرمی گیــرد؛  را 
ــار  ــن چه ــن ای ــش عناوی ــب آت ــران و ش ــل، در مه توس
ــی  ــات و لحظات ــان جزئی ــا بی ــاب ب ــن کت ــد. ای خاطره ان
بکــر و مســتند، توانســته اســت در تکمیــل تصویــری 
کــه از دوران دفــاع مقــدس وجــود دارد، نقش شــایانی 
ــزرگ را  ــه ب ــن واقع ــر ازای ــی دیگ ــد و جنبه هایی ــا کن ایف
پیــش روی مخاطبــان بگشــاید و بــه نمایــش بگــذارد.
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بیانات رهبر انقالبکتابمقتل
 درباره کتاب مقتل:

  نویسنده: محمد بكاییی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
مقتــل مجموعــه ای از هفــت داســتان بــا موضــوع 
دفــاع مقــدس اســت. نویســنده توانســته بــا 
ــتان  ــات داس ــق جزئی ــی دقی ــی روان و توصیف قلم
و  واقعی انــد  البتــه  کــه  کنــد  خلــق  را  هاییــی 
می کنــد.  درگیــر  حادثــه  متــن  بــا  را  خواننــده 
ایــن کتــاب  ماجــرای محاصــره  شــدن  عــده ای از 
رزمنــدگان ، کتــك  خــوردن ، شــهادت  و اســارت  

آن هــا  و مقایســه  آن  بــا وقایــع  کربالســت.


جــزوه ای بــه نــام مقتــل دیــدم، کــه آن لحظــه هــای 
حســاس و تعییــن کننــده را شــکافته بــود؛ نقاطــی 
 مفاهیــم اســالمی در آنجــا خــودش را 

ً
کــه اصــال

نشــان مــی دهــد. در لشکرکشــی، بــه عنــوان کالن 
ــود.  ــی ش ــده نم ــالمی دی ــم اس ــزی از مفاهی کار، چی
همــه دنیــا لشــکر کشــی مــی کننــد. همــه دنیــا مــی 
ــک روز  ــد و ی ــی برن ــک روز م ــا ی ــه دنی ــد. هم جنگن
مــی بازنــد. همــه گریــز دارنــد. همــه هــم حملــه و 
فــداکاری دارنــد. امــا آن جاییــی کــه بخصــوص تفکــر 
و روحیــه و منــش اســالمی خــودش را مشــخص 
مــی کنــد، جاهــای خاصــی اســت. آنجاهــا را جســتن 
ــان  ــوب بی ــا را خ ــردن و آن ه ــه ک ــا تکی و روی آن ه
 کار بســیار برجســته و مهمــی اســت. 

ً
کــردن، حقیقتــا

خوشــبختانه کارهــای شــما از همیــن قبیــل اســت.
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ــماها  ــه از ش ــده ک ــروع ش ــرا ش ــه اخی ــن کاری ک ای
خاطــرات  هــا  کاری  ریــزه  و  جزئیــات  ایــن  بــا 
میگیرند، ایــن هــم کار خیلــی خوبــی اســت. مــا 
دو جلــد از ایــن کتــاب هــای شــما را خواندیــم، 
یکــی کتــاب آقــای بنائــی را خوانــدم یکــی هــم 
کتــاب ایــن حــاج آقــای عبــاس دســت طــال را کــه 
مفصــل و بــا جزئیــات خوانــدم. خیلــی خــوب بــود 
ــب  ــم مطل ــان. ه ــاب ایش ــا کت ــا، مخصوص انصاف
ــت در آن  ــا و صداق ــار صف ــم آث ــود ه ــاد ب در آن زی
ــد  ــد. خداون ــان میدی ــود و انس ــوس ب ــال محس کام
ان شــاءهللا فرزنــد شــهید ایشــان را بــا پیغمبــر 
ــدارد. ــوظ ب ــم محف ــان را ه ــد و خودش ــور کن محش

صادق کتاب�اور بیانات رهبر انقالب
 درباره کتاب یاور صادق:

  نویسنده: حسین نیری

  انتشارات: فاتحان

  درباره کتاب:
خاطــرات »محمــد صــادق بناییــی« کــه یکــی از 
بازاریــان قدیمــی و سرشــناس بــوده، در طــی 
او  انقــالب و دفــاع مقــدس اســت.  ســال های  
قبــل از انقــالب بــا خانــواده مقــام معظــم رهبــری 
ــک  ــه ای  نزدی ــان، رابط ــوار ایش ــدر بزرگ ــژه پ ــه وی ب
و دوســتانه داشــته اســت کــه بخشــی از ایــن 
کتــاب هــم بــه خاطــرات ایــن فــرد از رهبــر انقــالب 

دارد. اختصــاص 
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کتابفرنگیس
تقریظ رهبر انقالب بر کتاب فرنگیس:

  نویسنده: مهناز فتاحی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
»فرنگیــس« شــامل خاطــرات فرنگیــس حیدرپــور 
متولــد ســال 1341 در روســتای اوازیــن اســت. او 
در حملــه نظامیــان عراقــی بــه روســتای محــل 
ــربازان  ــر س ــود در براب ــر از خ ــک تب ــا ی ــکونتش ب س
ارتــش بعــث عــراق دفــاع کــرد. در ســال 1359 پــس 
از حملــه عــراق بــه روســتای اوازیــن، مــردم بــه 
ــه  ــس ک ــد. فرنگی ــی کنن ــرار م ــراف ف ــای اط دره ه
ــراه  ــگام هم ــب هن ــت ش ــال داش ــان 18 س در آن زم
ــاز  ــتا ب ــه روس ــذا ب ــه غ ــت تهی ــدرش جه ــرادر و پ ب
می گردنــد. امــا در طــول راه پــدر و بــرادر فرنگیــس 
ضمــن درگیــری بــا عوامــل عراقــی کشــته مــی 
شــوند و فرنگیــس در پیــی برخــورد بــا دو ســرباز 
ــدرش  ــر پ ــا تب ــرم، ب ــالح گ ــتن س ــدون داش ــی ب عراق
بــا ســربازان درگیــر شــده، یکــی را کشــته و دیگــری 
ــه  ــد و ب ــی کن ــیر م ــی اس ــزات جنگ ــام تجهی ــا تم را ب
مقــر فرماندهــی ارتــش ایــران تحویــل مــی دهــد.


بخــش ناگفتــه و بااهّمّیتــی از حــوادث دوران دفــاع را 
ــداکار،  ــجاع و ف ــوی ش ــن بان ــال ای ــرح ح ــبت ش ــه مناس ب
دالور  فرنگیــس  بانــو  دیــد.  میتــوان  کتــاب  ایــن  در 
زبــان  بــا  و  ُپرقــدرت،  و  اســتوار  روحّیــه ی  همــان  بــا 
و  عواطــف  بــا  و  روســتاییی،  یــک  صمیمــی  و  صــادق 
احساســات رقیــق و لطیــف یــک زن، بــا مــا ســخن گفتــه 
از جغرافیــای جنــگ  ناشــناخته و مهّمــی  و منطقــه ی 
ــا  ــت. م ــان داده اس ــا نش ــه م ــش ب ــا جزئّیات ــی را ب تحمیل
از روســتاهای مــرزی در دوران جنــگ و مصائــب فــراوان 
آنــان و آوارگی هــا و گرســنگی ها و خســارتهای مــاّدی و 
ــوح و  ــن وض ــه ای ــز ب ــا، هرگ ــزان آنه ــا و داغ عزی ویرانی ه
تفصیلــی کــه در ایــن روایــت صادقانــه آمــده اســت، خبــر 
نداشــتیم؛ و نیــز از فــداکاری جوانــان آنــان کــه در شــمار 
اّولیــن شــتابندگان بــه مقابلــه بــا دشــمن مهاجــم بودنــد. 
ماجــرای قتــل و اســارت دشــمن بــه دســت ایــن بانــوی 
ــتثنائی  ــتقل و اس ــتان مس ــک داس ــود ی ــه خ ــم ک دالور ه
اســت کــه نظیــر آن فقــط در سوســنگرد، در همــان اوان، 
اّتفــاق افتــاده بــود. بانــو فرنگیــس را بایــد بــزرگ داشــت 
ــم  ــر قل ــی- به خاط ــم فّتاح ــاب -خان ــنده ی کت و از نویس
خاطره نویســی،  و  مصاحبه گیــری  هنــر  و  شــیوا  و  روان 

ــرد. ر ک
ّ

ــک ــیار تش ــد بس بای
15 بهمن ماه 1396
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سرگذشــت ایــن نوجــوان شــجاع و باهــوش و صبــور 
از شــگفتی های دفــاع  یکــی  اســارت،  اردوگاه هــای  در 
ــارده  ــیزده چه ــربّچه ی س ــای پس ــت؛ ماجراه ــّدس اس مق
ســاله ای کــه نخســت میــدان جنــگ و ســپس میــدان 
مقاومــت در برابــر مأمــوران درنده خــوی بعثــی را بــا 
از هــر دو  و  آزمــوده  اعجاب   انگیــز،  روحیــه ای  و  رفتــار 
او  مظلومّیــت  بــر  دل  اســت.  آمــده  بیــرون  ســربلند 
ــد؛  ــر او پرمیکش ــل و صب ــدرت و تحّم ــی از ق ــوزد ول میس
ایــن نیــز بخشــی از معجــزه ی بــزرگ انقــالب اســالمی 
اســت. در ایــن کتــاب، نشــانه های خباثــت و لئامــِت 
مأمــوران بعثــی آشــکارتر از کتابهــای مشــابهی اســت کــه 
ــاع  ــاارزش از دف ــند ب ــک س ــن ی ــال ای ــده ام. به هرح خوان

ــود. ــته ش ــدر دانس ــد ق ــت؛ بای ــالب اس ــّدس و انق مق
مغلوب دنیاشــده،  سســت پیمان های  اســت  خــوب 
نگاهــی بــه امثــال ایــن نوشــته ی صادقانــه و معصومانــه 

بیندازنــد، شــاید رحمــت خــدا شــامل آنــان شــود.
21 تیر ماه 1369

کوچکامام کتابسرباز
تقریظ رهبر انقالب

 بر کتاب سرباز کوچک امام:

  نویسنده: فاطمه دوست کامی

  انتشارات: پیام آزادگان

  درباره کتاب:
کتــاب »ســرباز کوچــک امــام« روایتــی اســت 
از کودکــی  آزاده مهــدی طحانیــان  از خاطــرات 
تــا امــروز. ایــن کتــاب بــه بیــان اتفاقــات ریــز و 
درشــت زندگــی مهــدی طحانیــان پرداختــه اســت؛ 
اتفــاق هــای خواندنــی و جذابــی کــه در بســترهای 
متفاوتــی روی مــی دهــد و ذهــن خواننــده را بــه 
طــرز ماهرانــه ای بــه همراهــی خویــش دعــوت 

ــد. ــی کن م
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شینا تقریظ رهبر انقالبکتابدختر
 بر کتاب دختر شینا:

  نویسنده: بهناز ضرابی زاده

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
خیــر  قــدم  خاطــرات  شــینا«  »دختــر  کتــاب 
ســتار  حــاج  شــهید  ســردار  همســر  محمــدی، 
ابراهیمــی اســت. ایــن کتــاب، زندگــی نوشــت 
در  کــه  ســت  روســتاییی  دختــر  یــک  عاشــقانه 
حــال وهــوای روزهــای جنــگ مــی گــذرد و بــه 
ــری  ــگ، اث ــداری و جن ــات پای ــه ادبی ــق ب ــم تعل رغ
ــا و  ــختی ه ــام س ــا تم ــی را ب ــن زندگ ــه عی ــت ک اس

کنــد. مــی  روایــت  خوشــی هایش، 


ــان؛ و  ــور و با ایم ــوی صب ــن بان ــر ای ــدا ب ــت خ رحم
بــر آن جــوان مجاهــد و مخلــص و فــداکاری کــه این 
رنجهــای توانفرســای همســر محبوبــش نتوانســت 

او را از ادامــه ی جهــاد دشــوارش بــاز دارد.
نیــز  واال  انســان  دو  ایــن  فرزنــدان  از  دارد  جــا 

شــود. قدردانــی 

شهریورماه ۱39۱ 
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و  عشــق  و  صفــا  بّچه هــای  همــدان؛  بّچه هــای 
ــین  ــاران حس ــا؛ ی ــزرگ و بی اّدع ــردان ب ــالص؛ م اخ
آنــگاه  و  خــدا...  دیــن  یــاوران  )علیه الّســالم(؛ 
ــگاه  ــور... و آن ــجاع و صب ــان ش ــادران؛ مردآفرین م
روشــن،  دلهــای  معرفــت؛  و  معنوّیــت  فضــای 
هّمتهــا و عزمهــای راســخ؛ بصیرتهــا و دیدهــای 
شــیرین  جویبارهــای  بســی  و  اینهــا   .. ماوراییــی 
و خوشــگوار دیگــر از سرچشــمه ی ایــن روایــت 
صادقانــه و نــگارش اســتادانه، کام دل مشــتاق 
آن  در  را  شــوق  آتــش  و  میکنــد  ت 

ّ
لــذ غــرق  را 

میســازد. ســرکش تر 
راوی، خــود یــک شــهید زنــده اســت. تــِن بشــّدت 
ــداری دل او  ــرزندگی و بی ــته از س آزرده ی او نتوانس
بکاهــد، و الحمــدهلل رّب العالمیــن. نویســنده نیــز 
ــدگان  ــدادگان و تجربه دی ــن دل ــل همی ــود از خی خ
ــاد فیــض  ــان گــوارا ب ــر همــه ی آن ــر او و ب اســت. ب
ــن  ــگارش ای ــاره ی ن ــاء هللا. درب ــی؛ ان ش ــای اله رض
ایــن  لطــف  اســت؛  کــم  نوشــتم  آنچــه  کتــاب، 
نــگارش بیــش از اینهــا اســت. مقّدمــه ی کتــاب 

ــه تمــام معنــی اســت.  یــک غــزل ب

۱8 بهمن ماه ۱395

کتابوقتیمهتابگمشد

تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب وقتی مهتاب گم شد:

  نویسنده: حمید حسام

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
شـرح  آنکـه  از  قبـل  شـد«  گـم  مهتـاب  »وقتـی 
از  عینـی  روایتـی  باشـد،  خوش لفـظ  علـی  زندگـی 
واقعـه ا ی تاریخـی اسـت کـه موجب شـد سرنوشـت 
خیـل وسـیعی از مردمـان ایـران تغییـر کنـد. علـی 
خوش لفـظ، کـه نامـش را بـه دلیـل نزدیکـی تولدش 
بودنـد،  گذاشـته  جمشـید  پهلـوی،  ولیعهـد  بـا 
وقـوع  بـا  هم زمـان  نوجوانـی،  در  بعـد  سـال ها 
انقالب اسـالمی، دچـار تحـول و دگرگونـی در اهداف 
و آرمان هـا می شـود. علـی پانـزده سـاله در عنفـوان 
جوانی بـا اصرار فـراوان خود بـه جبهه اعزام می شـود 
و آنجاسـت کـه درمی یابـد شـهادت ارمغانـی اسـت 

کـه بـا تـرک خـود بـه  دسـت می آیـد.
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تقریظ رهبر انقالبکتابگلستان�ازدهم
 بر کتاب گلستان یازدهم:

  نویسنده: بهناز ضرابی زاده

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ایــن کتــاب بــا زبانــی صادقانــه بــه شــرح زندگــی یــک 
ــازیان  ــهید چیت س ــترک ش ــت ماهه مش ــال و هش  س
و همسرشــان پرداختــه اســت. فرمانــده ای کــه در 
جبهــه بــه دلیــل مهارت هــای رزمــی و شــجاعتش 
بــه عقــرب زرد معــروف بــود، در خانــه بــا مــادر و 
همســرش بــه انــدازه ای بــا مهــر و محبــت رفتــار 
می کــرد کــه گوییــی این قلــب رئــوف هیــچ گاه ســابقه  
حضــور در حــرب و قتــال را نداشــت. »گلســتان 
توانســته   شــکل  زیباتریــن  بــه  کــه  یازدهــم« 
است،قســمت مهمــی از نیمــه  پنهــان زندگی شــهید 

چیت ســازیان را بــه مخاطبــان معرفــی کنــد.


ایــن روایتــی شــورانگیز اســت از زندگــی سراســر 
جهــاد و اخــالِص مــردی کــه در عنفــوان جوانــی 
ــم  ــد، و ه ــل آم ــزرگ نائ ــی ب ــردان اله ــام م ــه مق ب
ــید ..  ــّزت رس ــه ع ــٰی ب ــأ اعل ــم در م ــن و ه در زمی

ــه.  ل
ً
ــا هنیئ

راوی -شــریک زندگــی کوتــاه او- نیــز صــدق و 
ــود  ــه ی خ ــت معصومان ــالص را در روای ــا و اخ صف

بروشــنی نشــان داده اســت.
ــده از  ــگارش آکن ــد و ن ــم هنرمن ــان، قل ــن می در ای
ذوق و لطــف نویســنده اســت کــه بــه ایــن همــه، 
ــو؛ راوی و  ــر هــر دو بان جــان داده اســت. آفریــن ب

ــاب. ــنده ی کت نویس

۲۱ بهمن ماه ۱395 
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سـالم بر یاران حسـین )علیه الّسـالم( و سالم بر لشگر 
انصارالحسین همدان؛ و سـالم بر شهیدان، دالوران، 
بـر  و عابـدان شـب؛ و سـالم  روز  فدائیـان، شـیران 
شـهید زنده میرزا محمد ُسـلگی و بر همسـر باایمان 
و صبـور او؛ و سـالم بر حمید حسـام کـه دردانه هاییی 
شناسـاند.  مـا  بـه  را  خوش لفـظ  و  ُسـلگی  چـون 
سـاعتهای خوش و باصفائی را با ایـن کتاب گذراندم 

و بارهـا بـا دریـغ و حسـرت گفتم:
درنگـی کـرده بـودم کاش در بـزم جنـون مـن هـم / 

لبـی تـر کـرده زان صهبـای جـام پرفسـون مـن هـم
هـزاران کام در راه اسـت و دل مشـتاق و مـن حیـران 
/ کـه ره چـون میتوانم یافتن سـوی درون من هم...

از  یکـی  ایـن،  جنـگ،  خاطـرات  کتابهـای  میـان  در 
ذوق  قـوی،  و  درسـت  نـگارش  اسـت.  بهترین هـا 
بـا  سرشـار، سـلیقه و حوصلـه، هّمـت بلنـد، همـه 
هـم دسـت بـه کار تولیـد ایـن اثـر شـده اند. کتـاب 
خانـم ضّرابـی در شـرح حـال شـهید عالی مقـام علـی 
چیت سـازیان نیز دارای همین برجسـتگی ها اسـت. 

ایـن دو نفـر از سـتارگان اقبـال همداننـد.

بهمن ماه ۱395 

نمیمیرد کتابآبهرگز

تقریظ رهبر انقالب
 بر کتاب آب هرگز نمی میرد:

  نویسنده: حمید حسام

  انتشارات: صریر

  درباره کتاب:
از  مســتند  داســتانی  نمی میــرد"  هرگــز  "آب 
ســلگی  محمــد  میــرزا  حــاج  ســردار  خاطــرات 
ــالم  ــل علیه الس ــرت ابوالفض ــردان حض ــده گ فرمان
لشــکر 32 انصــار الحســین علیه الســالم اســت. 
از  کــه  اســت  جانبــازی  روایــت  کتــاب  ایــن 
ــه ای  ــور فعاالن ــدس حض ــاع مق ــدای دوران دف ابت
فرمانــده   62 ســال  ابتــدای  از  وی  داشــت. 
گــردان 152 حضــرت ابوالفضــل )ع( لشــکر 32 
انصارالحســین)ع( بــود کــه تــا بعــد از عملیــات 
گــردان حضــور  ایــن  کربــالی 5 در ســال 65 در 

داشــت.



50

تقریظ رهبر انقالبکتابآنبیستوسهنفر
 بر کتاب آن بیست و سه نفر:

  نویسنده: احمد یوسف زاده

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
ســه  و  بیســت  خاطــرات  حــاوی  کتــاب  ایــن 
در  بعــث،  ارتــش  توســط  کــه  اســت  نوجــوان 
ــد و  ــارت درآمدن ــه اس ــدس ب ــت المق ــات بی عملی
ــان  ــن نوجوان ــت از ای ــعی داش ــراق س ــور ع دیکتات
ــتفاده  ــران اس ــه ای ــی علی ــگ روان ــاد جن ــرای ایج ب

کنــد امــا...


ــیرینی  ــا ش ــن 9۴ ب ــی 93 و آغازی ــای پایان در روزه
هنرمندانــه،  و  جــذاب  و  شــیوا  نوشــته ی  ایــن 
شــیرین کام شــدم و لحظه هــا را بــا ایــن مــردان کــم 
ســال و پرهمــت گذرانــدم. بــه ایــن نویســنده ی 
خــوش ذوق و بــه آن بیســت و ســه نفــر و بــه 
دســت قــدرت و حکمتــی کــه همــه ی ایــن زیبائیها، 
درود  اوســت  معجزه گــر  ســرپنجه ی  پرداختــه ی 
ــایم. ــاک میس ــر خ ــپاس ب ــه ی س ــتم و جبه میفرس
یــک بــار دیگــر کرمــان را از دریچــه ی ایــن کتــاب، 
ــدم  ــناخته ام، دی ــده و ش ــاز دی ــه از دیرب ــان ک آنچن
را  آن  درخشــان  و  زیبــا  رنــگ  هفــت  منشــور  و 

تحســین کــردم.

5 فروردین ۱39۴
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ــازه خوانــده ام کــه خیلــی بــرای مــن  یــک کتابــی ت
ــوهر-  ــوان -زن و ش ــر ج ــر و پس ــود. دخت ــب ب جال
اینکــه  بــرای  دیــن دهــه ی ۷۰، می نشــینند 

ّ
متول

ــذر  ــرد، ن ــام نگی ــاه انج ــان گن ــن عروسی ش در جش
ــن  ــن ای ــر م ــه  نظ ــد! ب ــه روز روزه بگیرن ــد س میکنن
را بایــد ثبــت کــرد در تاریــخ کــه یــک دختــر و 
ــرای اینکــه در جشــن عروسی شــان  ــی ب پســر جوان
ــرد،  ــام نگی ــی انج ــرع و گناه ــالف ش ــته خ ناخواس
ســه  میشــوند،  متوّســل  متعــال  خــدای  بــه  
حریــم  از  دفــاع  عــازم  پســر  میگیرنــد.  روزه  روز 
حضــرت زینــب )ســالم هللا علیها( میشــود؛ گریــه ی 
میلرزانــد؛  را  او  دل  دختــر،  ایــن  ناخواســته ی 
کــه  میگویــد  خانمــش-  -بــه  دختــر  ایــن  بــه 
ــن را  ــان م ــا ایم ــد، اّم ــن را لرزان ــو دل م ــه ی ت گری
نمیلرزاَنــد! و آن خانــم میگویــد کــه مــن مانــع 
رفتــن تــو نمیشــوم، مــن نمیخواهــم از آن زنهاییــی 
ــت پیــش فاطمــه ی زهــرا  باشــم کــه در روز قیام
ســرافکنده باشــم! ببینیــد، اینهــا مــال قضایــای 
صــد ســال پیــش و دویســت ســال پیــش نیســت، 
مــال ســال 9۴ و 95 و مــال همیــن ســالها اســت، 
ــت؛  ــا اس ــش ]روی[ م ــای در پی ــن روزه ــال همی م
امــروز ایــن اســت. در نســل جــواِن مــا یــک چنیــن 
عناصــری حضــور دارنــد، یــک چنیــن حقیقت هــای 
درخشــانی در آنهــا حضــور دارد و وجــود دارد؛ اینهــا 
را بایــد یادداشــت کــرد، اینهــا را بایــد دیــد، اینهــا را 
بایــد فهمیــد. فقــط هــم ایــن ]یــک نمونــه[ نیســت 
ــود«؛  ــار نمیش ــک گل به ــه ی ــا! ب ــد »آق ــه بگویی ک
نــه، بحــث یــک گل نیســت؛ زیــاد هســتند از ایــن 
قبیــل. ایــن دو -زن و شــوهری کــه عــرض کــردم- 
هــر دو دانشــجو بودنــد کــه البّتــه آن پســر هــم بعــد 
میــرود شــهید میشــود؛ جــزو شــهدای گران قــدر 
ــالم هللا علیها(  ــب )س ــرت زین ــم حض ــاع از حری دف

اســت. وضعّیــت این جــوری اســت.

۱5 شهریور ۱39۷

کتاب�ادتباشد

بیانات رهبر انقالب
 درباره کتاب یادت باشد:

  نویسنده: محمدرسول مالحسنی

  انتشارات: شهید کاظمی

  درباره کتاب:
کتــاب »یــادت باشــد« روایتــی اســت عاشــقانه 
ــیاهکالی  ــد س ــرم حمی ــع ح ــهید مداف ــی ش از زندگ
کــه پاییــز ســال 89 بــه کربــال رفــت، پاییــز ســال 91 
 در 

ً
ــا ــرد و نهایت ــال 92 ازدواج ک ــز س ــرد، پایی ــد ک عق

پاییــز ســال 94 در دفــاع از حــرم مطهــر حضــرت 
زینــب کبــری)س( بــه شــهادت رســید! »یــادت 
باشــد«کتابی اســت کــه می شــود ســاعت ها بــا 

ــت. ــک ریخ ــا آن اش ــا ب ــد و روزه آن خندی
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دست نوشته رهبر انقالبکتابدلتنگنباش!
 بر کتاب دلتنگ نباش:

  نویسنده: زینب موالییی

  انتشارات:  روایت فتح

  درباره کتاب:
ــی از زندگانــی شــهید مدافــع  ایــن کتــاب فــراز هایی
حــرم، روح هللا قربانــی مــی باشــد. کــه حاصــل 
و  شــهید  همســر  بــا  مولــف  هــای  مصاحبــه 

اســت. ایشــان  نزدیــکان 


ســالم و رضــوان خــدا بــر شــهید عزیــز روح هللا 
قربانــی. از همســر شــهید بایــد تشــکر شــود بخاطــر 
فرســتادن ایــن کتــاب و از ایشــان و خانــم موالئــی 

ــر.  بخاطــر تدویــن ایــن اث

۲8 آذرماه ۱39۷
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کتاببابانظر

بیانات رهبر انقالب 
درباره شرح حال بابانظر:

  نویسنده: مصطفی رحیمی 

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
سـاعت   36 حاصـل  بابانظـر،  خاطـرات  کتـاب 
گفت وگـوی سیدحسـین بیضاییـی بـا محمدحسـن 
نظرنژاد اسـت. مصاحبه هاییی که سـال 1374 انجام 
شـد و مصطفـی رحیمـی چنـد سـال بعـد آن را در 
هجده فصل تدوین کرده اسـت. شـخصیت بابانظر 
واجـد ویژگی هـای جالبـی اسـت کـه بـا حفـظ لحـن 

بابانظـر جذابیـت بیشـتری یافتـه اسـت.

ــه  ــوده رفت ــوادی ب ــم س ــوان ک ــک ج ــه ی ــر ک بابانظ
جنــگ، فرماندهــی کــرده و ســال هــا در جنــگ 
بــوده و بعــد هــم جانبــاز شــده و شــهید شــده 
ــاب  ــن کت ــه؛ ای ــودش گفت ــال را خ ــرح ح ــت، ش اس

ــد. ــل ش ــتان مفص ــک داس ــد. ی ش

  نویسنده: حسین بهزاد و گلعلی باباییی

  انتشارات: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس

بــه ایــن دو بــرادر بلنــد همــت آفریــن مــی گویــم و 
از زحمــات بــا ارزش ایشــان تقدیــر مــی کنــم و بــه 

فتوحــات آینــده شــان دل مــی بنــدم.

الوندتاقراو�ز کتاباز

تمجید رهبر انقالب از
 نویسندگان کتاب از الوند تا قراویز:

  درباره کتاب:
این کتاب، کارنامه تاریخی اسـتان همـدان در انقالب 
از  تحمیلـی  جنـگ  و  کردسـتان  نبردهـای  اسـالمی، 
سـال 1342 تـا 1367 اسـت. در بخـش مهمـی از ایـن 
کتـاب حوادث کودتـای 18 تیر سـال 1359 معروف به 
کودتـای نـوژه، چگونگـی شـکل گیـری گروهـك های 
ضـد انقالب در خـارج از ایران و نقش مبـارزان همدان 
در دسـتگیری و خنثـی کـردن کودتا بیان شـده اسـت.

از الوند تا قراویز بابانظر
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کتابدرکمینگلسرخ

تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب در کمین گل سرخ

  نویسنده: محسن مؤمنی

  انتشارات: سوره مهر

  درباره کتاب:
محسـن مؤمنـی قصه نویـس اسـت. بـه همین خاطـر 
 غیرمنتظـره و بـا 

ً
روایـت زندگـی صیادشـیرازی را کامـال

تعلیـق آغـاز می کنـد؛ از آن جـا کـه یـک سـرهنگ حکـم 
بازداشـت صیادشـیرازی را صـادر می کنـد و نمی دانـد 
چنـد روز بعـد او ضامـن جانـش می شـود. بعـد قصـه را 
از پـدر صیادشـیرازی کـه نظامی بـوده شـروع می کند تا 
برسـد به کودکـی و نوجوانی و جوانـی صیاد. حـاال او به 
عنـوان یـک نظامـی در آسـتانه انقـالب، فعالیت هـای 
انقالبی می کند و سـرهنگ شـعیبی او را بـه همین جرم 
بـه بازداشـت می فرسـتد. چنـد روز بعـد کـه انقـالب به 
ثمـر می رسـد جوانـان انقالبـی اصفهـان می خواهنـد 
سـرهنگ را اعـدام کننـد کـه صیادشـیرازی شـفاعتش 
را می کنـد. باقـی قصـه خواندنـی مؤمنـی، خوابانـدن 
غائلـه کردسـتان اسـت و پاکسـازی بانـه و مریـوان بـه 
دسـت صیاد شـیرازی؛ رسـیدنش به فرماندهـی نیروی 
زمینـی ارتـش، فرماندهی عملیات هـای بـزرگ جنگ، 
حضـور موثـر در آزادسـازی هویـزه و خرمشـهر، انجـام 
عملیات مرصاد و بعد شـهادت گل سرخ داسـتان ما...


از  اســت  بیســابقه ئی  و  جالــب  نمونــه ی  »ایــن 
گــزارش جنــگ در ضمــن داســتان شــیرین زندگــی 
یکــی از شــخصیتهای آن. آن را یکســره مطالعــه 
کــردم )تــا 8۴/۶/۷( زیبــا و هنرمندانــه نوشــته 
 
ً
شــده اســت. بــا بســیاری از حــوادث آن کامــال
آشــنایم. البتــه بســیاری دیگــر از حــوادث آن دوران 
ــن  ــه ای ــوط ب ــه مرب ــیاری از آنچ ــب بس ــز مطال و نی
ــن  ــت. و ای ــده اس ــه مان ــت ناگفت ــز اس ــهید عزی ش

ــت. ــی اس طبیع

صیــاد  شــهید  شــخصیت  برجســتگیهای  البتــه 
شــیرازی را در نوشــته و کتــاب بــه درســتی نمیتــوان 
 نمونه ئــی از یــک ارتشــی مومــن 

ً
نشــان داد او حقــا

ــر او.« ــود. رحمــت خــدا ب و شــجاع و فــداکار ب
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