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کتاب معرفی

دغدغه های  فرهنگی

روایت مردی که از جایگاه 
خود سوءاستفاده نکرد

حرکت عظیمی که جوان های امروزی 
راه انداخته اند

دوسـتانش بعدهـا اعتـراف کردند کـه در تمام 
مـدت دوستی شـان شـهید صیـاد شـیرازی را 
این چنین خشـمگین و عصبانی ندیـده بودند. 
او حتـی بـرای نخسـتین بـار سرشـان داد زده 
بود که: »چطـور توانسـتید بدون اجـازه ی من 
دسـت به چنیـن کاری بزنیـد؟« اما کسـی در 
آن لحظه جـرأت پاسـخ دادن نداشـت... ماجرا 
از ایـن قـرار بـود کـه سـال ها پیـش وقتـی که 
او شـب  و روزش را در جبهـه می گذرانـد بنیـاد 
شـهید بـه خانواده هـای شـهدا و جانبـازان در 
یکـی از شـهرک های شـمال تهـران زمیـن 
مـی داد. آنـان کـه از زندگـی صیـاد اطـاع 
داشـتند، تصمیـم گرفتنـد بـرای فرمانـده ی 
نیـروی زمینـی ارتـش کـه از قضـا جانبـاز هم 
بود زمینـی بگیرنـد. صیـاد که فهمیـد جلوی 
کار را گرفـت و برای رئیس بنیاد شـهید نامه ای 
قاطعانه نوشـت و درخواسـت کـرد تـا زمین را 
پس بگیرند: "خـدا می داند خـود را الیق چنین 
عنایاتـی از طرف جمهـوری اسـامی نمی دانم 
بلکـه همچنان مدیـون هسـتم و باید تـا روزی 
که نفس در بـدن دارم عاشـقانه به اسـام عزیز 

خدمـت نمایم." 
»داسـتان یک قهرمان« کلیدواژه ای اسـت که 
کتاب »در کمیـن گل سـرخ« را در کوتاه ترین 
عبارت می تـوان بـا آن توصیف کرد. قلـم روان 
و خواندنـی نویسـنده و تنظیم مناسـب روایت 
حوادث زندگی شـهید صیاد شـیرازی و فراز و 
نشـیب هایی که وی از آغـاز تا پایـان طی کرده 
اسـت )از خدمـت در ارتـش دوران طاغـوت و 
دوران مبـارزه با رژیم ستم شـاهی، تـا پیروزی 
انقـاب و سـپس دوران پرحماسـه ی دفـاع 
مقـدس و همـه و همـه( ماجرایـی شـورانگیز 
و پـر از جذابیت هـای داسـتانی را شـکل داده 
اسـت کـه هـر اهـل کتابـی را بـه خوانـدن آن 
مشـتاق می کنـد. موضوعـی کـه باعث شـده 
محسـن مؤمنـی، نویسـنده ی 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 می کنـم بـه جوانانی که 
در سرتاسـر کشـور، بـدون اینکـه علـی صیاد 
شـیرازی را دیـده باشـند، بـا او دوسـتی دارند 
و به نامـش عشـق می ورزنـد و می خواهنـد او 
را الگـوی زندگـی خود قـرار دهند!" نشـریه ی 
خـط حـزب اهلل از شـما دعـوت می کنـد تـا 
مطالعـه ی این کتـاب خواندنـی و جـذاب را از 

دسـت ندهیـد.      

انسان 250 ساله

در مراسم هشتمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت که صبح امروز 
)سه شنبه( و در آستانه ی روز ارتش در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران 
برگزار شد، تقریظ حضرت آیت اهلل خامنه ای بر کتاب »در کمین گل سرخ« 

منتشر شد. متن  این تقریظ بدین شرح است: 
»این نمونه ی جالب و بی سابقه ئی اســت از گزارش جنگ در ضمن 
داستان شیرین زندگی یکی از شخصیت های آن. آن را یکسره مطالعه 
کردم )تا 84/6/7( زیبا و هنرمندانه نوشــته شده است. با بسیاری از 
حوادث آن کاماً آشنایم. البته بسیاری دیگر از حوادث آن دوران و نیز 
مطالب بسیاری از آنچه مربوط به این شهید عزیز است ناگفته مانده 
است. و این طبیعی است. البته برجستگی های شخصیت شهید صیاد 
شیرازی را در نوشته و کتاب به درســتی نمی توان نشان داد او حقاً 

نمونه ئی از یک ارتشی مؤمن و شجاع و فداکار بود. رحمت خدا بر او.«

تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »در کمین گل سرخ«

بدانیم که یک حادثه ی بزرگ واقع خواهد شــد و همیشه منتظر 
باشید. هیچ وقت نمیشود گفت که حاال ســال ها یا مدت ها مانده 
است که این اتفاق بیفتد، هیچ وقت هم نمی شود گفت که این حادثه 
نزدیک است و در همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد. همیشه باید 
مترصد بود، همیشه باید منتظر بود. انتظار ایجاب می کند که انسان 
خود را به آن شکلی، به آن صورتی، به آن هیئت و ُخلقی نزدیک کند 
که در دوران مورد انتظار، آن ُخلق و آن شــکل و آن هیئت متوقع 

است. این الزمه ی انتظار است. ۹0/4/1۸

کســانی که مغرض و یا نادان بودند، این طور به مردم یاد داده بودند که انتظار، یعنی این که شــما از هر عمل مثبــت و از هر اقدام و هر 
مجاهدت و هر اصاحی دست بکشــید و منتظر بمانید، تا صاحب عصر و زمان، خودش بیاید و اوضاع را اصاح کند و مفاسد را برطرف 
نماید! انقاب، این منطق و معنای غلط و برداشت باطل را، یا کمرنگ کرد و یا از بین برد. پس بحمداهلل این معنا، امروز در ذهن جامعه ی 

ما نیست. 6۹/12/11

 ،)(این که در روایات ما وارد شده است که افضل اعمال امت، انتظار فرج است، یعنی چه؟ مگر انتظار چیست؟ انتظار ظهور حضرت ولیّ اهللَّ االعظم
مگر چه مضمون و چه معنایی در بطن خود دارد که این قدر دارای فضیلت است؟ 6۹/12/11

انقالب معنای انحرافی »انتظار« را از بین برد
)(به مناسبت والدت امام زمان معرفی کتاب »در کمین گل سرخ«

رهربی اخبار

االن همین حرکتی که شما در امداد به سیل زدگان خوزستان و دیگر مناطق 
می بینید، آموزش شهدای ما است؛ امروز حرکت عظیم مردم از سرتاسر کشور 
به سمت مناطق سیل زده یک پدیده ی عجیبی است؛ به این توّجه دارید؟ 
حاال خوزستان یک جور، لرســتان یک جور، ایام یک جور، مازندران یک 
جور، گلستان یک جور؛ مردم، جوان ها می روند آنجا و همراه با جوان های خود 
آن محل ها، با تن شان، با دست شان، با امکانات شان، بعضی ها با پول شان، با 
جنس شان، با هدایای شان امداد می کنند؛ حرکت عظیمی راه افتاده؛ اینها در 
دنیا کم نظیر است... این درس شهدای ما است... جوان های عزیز! اغلب شماها 
جوانید، آن روزها را ندیده اید؛ در دهه ی 60، در دوران دفاع مقّدس، همین 
جور جوان ها با شوق و ذوق حرکت می کردند، فداکارانه می رفتند؛ فَِمنُهم َمن 

لوا تَبدیًل. ۹۸/1/26 قىَض نَحبَُه َو ِمنُهم َمن یَنتَِظُر َو ما بَدَّ

کتابخوانی در سنین پائین
برای انسان می ماند

یکی از مشــکات ما تنبلی است. مســئله ی مطالعه و کتابخوانی 
مهم است. در جامعه ی ما بی اعتنائی به کتاب وجود دارد. گاهی آدم 
می بیند در تلویزیون از این و آن سؤال می کنند: آقا شما چند ساعت 
در شبانه روز مطالعه می کنید، یا چقدر وقت کتابخوانی دارید؟ یکی 
می گوید پنج دقیقه، یکی می گوید نیم ساعت! انسان تعجب می کند. 
ما باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم، کودکان را به کتابخوانی 
عادت دهیم؛ که این تا آخر عمر همراه شان خواهد بود. کتابخوانی در 
سنین بنده - که البته بنده چندین برابر جوان ها کتاب می خوانم - غالباً 
تأثیرش بمراتب کمتر اســت از کتابخوانی در سنین جوان ها و شما 
عزیزانی که اینجا حضور دارید. آنچه که همیشه برای انسان می ماند، 

کتابخوانی در سنین پائین است.  ۹1/7/20

1. »سال 61 شهید بابایی را گذاشــتیم فرمانده پایگاه 
هشتم شکاری اصفهان. درجه ی این جوان حزب اللّهی 
سرگردی بود، که او را به سرهنگ تمامی ارتقاء دادیم. آن وقت آخرین 
درجه ی ما ســرهنگ تمامی بود. مرحوم بابایی سرش را می تراشید و 
ریش می گذاشت. بنا بود او این پایگاه را اداره کند. کار سختی بود. دل 
همه می لرزید؛ دل خــود من هم که اصرار داشــتم، می لرزید، که آیا 
می تواند؟ اما توانست ۹2/5/15... من فراموش نمی کنم آن زمانی را که 
شهید عزیزمان، سرلشکر بابایی، با خوی اسامی خود و منش نظامی 
متناسب با دین، در این پایگاه فرماندهی می کرد. من یک بار دیگر این 
پایگاه را از نزدیک دیــده ام. آن روز، و پیش از آن هــم، از آغاز انقاب، 
خدمات این پایگاه خدمات برجســته ای بود. ده ها هزار ساعت پرواز 
جنگی و خدمات گوناگوِن تهاجمی و تدافعی و وارد کردن خســارات 
متعّدد به دشمن متجاوز، افتخاراتی اســت که هرگز از خاطره ها و از 

پرونده افتخارات نیروهای مسلّح ما زدوده نخواهد شد. 71/7/1۸« 
2. »من تقریباً از اّولین روزهای پیروزی انقاب این شــهید }صیاد 
شــیرازی{ را شــناختم. از اصفهان پیش ما می آمد، گزارش می داد 
و کمک می خواست؛ از آن وقت ما با ایشــان آشنا شدیم. او سپس به 
کردســتان رفت و بعد هم در دوران جنگ تحمیلی فّعالیت کرد؛ بعد 
از جنگ هم که معلوم است. این که شما می بینید یک ملت، بزرگش، 
کوچکش، زن و مردش، جوانش، پیــرش، امروزیش، دیروزیش، برای 
ابراز احترام به پیکر این شهید، یک اجتماع عظیم را به وجود می آورند 
- که جزو تشییع های کم نظیر در دوران انقاب بود - به خاطر همین 
اخاص و همین صفاست. خدای متعال دل ها را متوّجه می کند. ما این 

را الزم داریم و الحمدهلل امروز هم افراِد این گونه داریم.« ۸7/1/25 
3. شهیدان بابایی و صیاد شیرازی، دو نمونه از نیروهای جوان مؤمن 
و انقابی هســتند که با ورود خود به ارتش توانستند منشاء برکات 

بی شماری برای کشور شوند. حماسه ی 19 بهمن 57 نیروی هوایی 
ارتش و دیدار آنها با امام خمینی)ره(، تنها یکی از صفحات درخشان 
کارنامه ی این نهاد است. در طول این چهل سال نیز برگه های زرین 
دیگری همچون حماسه ی ناوچه پیکان، مقاومت لشکر 92 زرهی اهواز 
در اولین روزهای تهاجم ارتش بعثی، جهاد خودکفایی نیروی هوایی 
ارتش، رشــادت های کشوری و شــیرودی در ارتفاعات غرب کشور، 
عملیــات اچ3 و مجاهدت چهر ه های انقابی ای همچون شــهیدان 
ستاری و صیاد و بابایی و اقارب پرســت 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 
سیل زده ی گلستان و خوزستان و لرستان تصویری از ارتش جمهوری 
اسامی رقم زده اســت که با تصویر پیش از انقاب آن، هیچ قرابت و 
پیوندی ندارد. حاال ارتش ایران به برکت وجود نیروهای جوان مؤمن و 
انقابی، تبدیل شده است به یک »ارتش مردمی« تمام عیار. ارتشی که 

به تمام معنا خود را »فدای ملت« کرده است. 
4. اگر مخاطب اصلی رهبــر انقاب در بیانیــه ی گام دوم انقاب، 
جوانان بودند بنابراین »جوان ها باید شانه شان را زیر بار مسئولّیتهای 

3  دشوارِ کوچک و بزرگ بدهند؛ عاج مشکات کشور این است. 

فرخنده میـال دحضرت ولی عصـر )( بر همه مسـلمانان و آزادگان جهـان مبارک بادهفته نامه خبری-تبیینـی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی| سـال چهـارم، شـماره 1۸0| هفته اول اردیبهشـت ۹۸
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شـهید به طور قهـری در تاریـخ و یاد مـردم ماندگار اسـت؛ اما ابـزار طبیعـی ای که خـدای متعال بـرای ایـن کار - مثل همـه ی کارهـا - قرار داده اسـت، 
همین چیزی اسـت کـه در اختیـار و اراده ی ماسـت. ما هسـتیم که بـا تصمیم درسـت و بجـا، می توانیم یـاد شـهدا و خاطره و فلسـفه ی شـهادت را احیا 

کنیـم و زنده نگهداریـم.    6۸/6/2۹

شهید در تاریخ و یاد مردم ماندگار است  |  این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه ی شهدای ارتش جمهوری اسالمی 

کتابخوانی در سنین پائین برای انسان می ماند حرکت عظیمی که جوان های امروزی راه انداخته اند روایت مردی که از جایگاه خود سوءاستفاده نکرد
حزب اهلل این است  |  4 دغدغه های فرهنگی  |  4اخبار رهبری  |  4

ن حرم از نسل مدافع�ی
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انقالب معنای انحرافی »انتظار« را از بین برد
)(به مناسبت والدت امام زمان
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ارتش فدای ملت
رهبر انقالب:  اینکه یک سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن
 بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود، جلوه هایی از صداقت ارتش در بیان شعار »ارتش فدای ملت« است.

جوشان مثل چشمه
گام دوم انقالب، و لزوم  ورود  نیروهای جوان مؤمن و انقالبی به ساختارهای رسمی کشور
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1   ما در گام دّوم انقاب بایستی حرکت کشور را بر 

دوش جوان ها قرار بدهیم همچنان کــه در گام اّول در 
دوره ی انقاب هم هدایــت را امام می کرد اّما حرکت را 
و موتور پیشرفت را جوانان روشن می کردند، حرکت را 
آنها به وجود می آوردند... همچنان که یک روز جوان ها، 
هزینه ی مبارزه ی با دســتگاه طاغوت را قبول کردند و 
دادند، زندانش را رفتند، کتکــش را خوردند و انقاب 
بحمداهلل به پیروزی رسید، نظام طاغوت ویران شد؛ یا در 
دوران جنگ تحمیلی خانواده   ها هزینه ی دفاع از کشور 
را دادند و امروز شما در امنّیت دارید زندگی می کنید؛ 
امروز هم شما باید هزینه ی ایستادگی در مقابل دشمن 
را بدهید تا نسل های آینده ان شاءاهلل از دست آورد شما 

استفاده کنند.« ۹۸/1/1
انتقال مسئولیت ها به جوانان، از جمله کارهایی است 
که خود رهبر انقاب در دو ســه سال اخیر بر آن تأکید 
داشته اند بدان گونه که یکی از اقدام های مستمر رهبر 
انقاب، تسریع روند »جوان گرایی« و تزریق »نیروهای 
جوان و مؤمن و انقابی« به ساختارهای حکومتی بوده 
اســت. این اقدام، گاهی با انتصاب مسئولی جوان تر از 
گذشــته در نهادهای مختلف مانند سازمان تبلیغات 
اسامی، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، فرماندهی 
کل ارتش جمهوری اســامی، ســتاد کل نیروهای 
مسلح، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه و... بوده 
است و گاهی، با مطالبه از همین افراد منتصب جدید. 
مثا ایشــان در پیام انتصاب حجت االســام رئیسی 
به ریاســت قوه قضائیه، در یکی از بندهای مطالبه ی 
خود خطاب به ایشــان صراحتاً فرمودنــد »از جوانان 
 صالح و انقابی و فاضل در مسؤولیت های قوه استفاده 
کنید.« ۹7/12/16 در دیدار دانشــجویی سال گذشته 
نیز رهبر انقاب به همین روند جوان گرایی اشاره کرده 
و فرمودند: »کار اساســی ای که باید انجام بگیرد... این 
است که باید عناصر جوان و مؤمن و پُرانگیزه و انقابی 
در بدنه ی این دستگاه ها تزریق بشــوند که ان شاءاهلل 
این کارها را بنا دارند بکنند، بنده هم تأکید کردم؛ هم 
به صدا و سیما تأکید کردم، هم به بخشی از مراکز دیگر؛ 
فرض کنید مرکز ائّمه ی جمعه و امثال اینها و ان شاءاهلل 

همین جور پیش خواهد رفت.« ۹7/3/7 

5. تجربه ی شهیدان صیاد و بابایی در ارتش، و باقری 
و همت و باکری در ســپاه، کاظمی آشتیانی در رویان، 
احمدی روشــن و رضایی نژاد در هسته ای و... تجربه ی 
گران بهایی برای ســال های پیش روی انقاب اســت. 
تجربه ای که نشــان می دهد »هرجایی که ما به ابتکار 
و اســتعداد جوانان مان تکیه کردیم، آنجا ناگهان مثل 
چشمه ای جوشید، شکوفا شــد؛ در قضایای مربوط به 
مسائل هسته ای، در قضایای مربوط به مسائل دارویی، 
در درمان هــای گوناگون، در ســلّول های بنیادی، در 
نانــو، در این برنامه هــای صنعتِی دفاعــی، هرجایی 
ما ســرمایه گذاری ]کردیم [ و به این نیــروی جوان و 
عاقه مند و مؤمن و بااخاص داخلی تکیه کردیم و به او 

ارج نهادیم، کارمان پیش رفت.« ۹3/2/23
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عید نوروز امسال، اگر چه با مصیبت سیل و آب گرفتگی برای بخشی از هموطنان عزیزمان همراه بود ارتش فدای ملت
اما یک عیدی به یادماندنی و فراموش نشدنی نیز از خادمان و سربازان خود گرفتند. تصویر سرهنگ 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی که خم شده تا پیرزنی پا بر شانه هایش بگذارد تا از خطر دورتر 
شود، تنها یکی از جلوه های حضور گسترده و حماســی ارتش جمهوری اسالمی در امدادرسانی به 
هم وطنان بود که دست به دســت در فضای مجازی می چرخید و سند افتخار دیگری را به نام ارتش 
حزب اهلل و انقالب اســالمی رقم میزد. رهبر انقالب در دیدار امروز )چهارشــنبه 2۸ فروردین( با 
فرماندهان ارتش، که به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی برگزار شد، با اشاره به این جلوه های 
حضور و خدمت به مردم، از زحمات کارکنان خدوم ارتــش قدردانی کردند و این خدمات را گواهی 
بر صداقت ارتشیان در شعار چهل ساله گذشته شــان خواندند: شعار »ارتش فدای ملت«. به همین 
مناسبت، نشریه خط حزب اهلل در کنار انتشار بخش هایی از بیانات امروز رهبر انقالب، مروری داشته 

است بر نظرات و دیدگاه های ایشان درباره ارتش جمهوری اسالمی ایران.

روزی که توطئه ها خنثی شد
یکی از بهترین و هوشمندانه ترین 
کارهای بزرگ امــام عزیزمان، 
تعیین روز ارتش بــود؛ این کار 
همچنان که پایه ی ارتــش را محکم کرد، 
ریشه ی ارتش را در ]این[ سرزمین مستحکم 
کرد، خیلی از توطئه گران و خیال پردازان را 
مأیوس کرد؛ آنها فکرهــای دیگری کرده 
بودند. تعیین روز ارتش از طرف امام به این 
معنا بود که انقاب و نظام جمهوری اسامی، 
ارتش را با همین هویّت، با همین مجموعه 

قبول دارد و تأیید می کند. ۹6/1/30

توطئه نابودی ارتش با شعار ارتش توحیدی
بعضی از شما جوان ها یادتان نیست آن روزها را، بعضی هم اصاً در آن ایّام در دنیا نبودید؛ انگیزه ی بسیار قوی و خطرناکی وجود 
داشت حّتی از درون خود ارتش برای نابود کردن ارتش ایران؛ تاش می کردند؛ برای این کار، منطق و فلسفه ارائه می کردند. در 
داخل خود ارتش عناصری وجود داشتند که به عنوان ارتش مکتبی و ارتش توحیدی، می خواستند ارتش را از بین ببرند و نابود 
کنند؛ چنین انگیزه هایی وجود داشت، امام در مقابل این انگیزه ها ایستاد؛ امام تشخیص دادند که ارتش باید با قّوت و قدرت بماند و نقش ایفا 

کند و عوارضی را که توانسته بود در دوران طاغوت، ارتش را از مردم جدا بکند، بایستی زائل کرد؛ و زائل کردند.۹4/1/30

اولین رژه   ارتشی ها برای امام خمینی
در اولین مراسم 29 فروردین، بنده حضور داشتم. آن وقتی که امام در 
سال 58 در بیمارســتان بســتری بودند، همان جا جلوی بیمارستان 
جایگاه درست کردند و دسته هائی از ارتش آمدند آنجا رژه رفتند و روز 
ارتش به وسیله ی امام اعام شد. من اوضاع ارتش را می بینم. در بین شما جمعی 
که اینجا حاضرید - آنهائی که از سی ســال پیش به این طرف در ارتش بوده اند - 
شاید کسی نباشــد که من در مراســم فارغ التحصیلی او شــرکت نکرده باشم. 
علی الظاهر بنده در همه ی مراسم فارغ التحصیلِی یکایک شماها و گرفتن درجه، 
حضور داشتم؛ شماها که دانشکده رفتید و افسر شدید و روی دوشتان درجه نصب 
شده. من نگاه میکنم، می بینم که امروز ارتش ما از بیست سال پیش، از پانزده سال 
پیش جلوتر رفته؛ از اول انقاب که خیلی جلوتر رفته. این یک حرکِت خوب است؛ 

این حرکت را بایستی استمرار بدهید.۹1/2/3

پدیده جدیدی به نام ارتش جمهوری اسالمی
ارتش جمهوری اسامی، در حقیقت یک پدیده جدید است. کسی گمان نکند که ارتش امروز، تداوم ارتش گذشته است. این مجموعه و این هویّت جمعی، یک 
ساختار جدید است که بر مبنای یک نوسازِی به معنای درست کلمه بنا شده است. این نوسازی هم سه رکن دارد و تا هر جایی که شما هّمت کنید و قدرت و 

ابتکار نشان دهید و بدرخشید و پیش بروید، جا دارد. این سه رکن و سه پایه، عبارت است از: اّول، دین و اخاق؛ دوم، استقال؛ سوم، کارایی. 76/1/27

ارتش صداقتش را نشان داد
اینکه یک سـرهنگ ارتش خم شـود تا فـردی سـالخورده با قدم گذاشـتن بر دوش او سـوار وسـیله نقلیه شـود، 
جلوه هایـی از صداقـت ارتـش در بیان شـعار »ارتش فـدای ملـت« اسـت... ارتش به برکـت جمهوری اسـامی، 
ارتشـی »مکتبـی« و »نمایشـگاهی از ارزشـهای اسـامی« اسـت. نمونه هایـی 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، 

قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت اسامی هستند و این روحیه و ارزش ها باید روز به روز تقویت شود. ۹۸/01/2۸

دست برادری ارتش و سپاه، حرکتی زیبا بود
دربـاره حضور منطقـه ای ارتـش و نیروهای مسـلح و مقابله آنان بـا فتنه های دشـمنان، اگر ارتش و سـپاه در مبـارزه با 
داعـش وارد نمی شـدند، امـروز منطقه و کشـورهای همسـایه مـا چـه وضعیتی داشـت و چه کسـانی بـر آن حکومت 
می کردنـد؟... 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، عاوه بـر ملت ایـران، شـامل کشـورهای دیگر نیز شـده 
اسـت... دسـت برادری دادن ارتش و سـپاه، حرکتی زیبا پـس از حرکت زشـت آمریکایی ها 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 کنند. ۹۸/01/2۸

ارتش فدای ملت نه فدای فالن آدم
اوائل انقاب، در یکی از این کاخهای سلطنتی که یک بخشی از نیروی ارتش را آنجا برای پاسداری متمرکز کرده 
بودند، یک تابلوئی آن باال زده بودند که مضمونش این بود: ما - یعنی ارتش - اصاً برای حفظ جان این طاغوت تشکیل 
شده ایم! خب، این خیلی فاصله دارد با منافع ملی. اگر ما در دنیا ارتشی را پیدا کنیم که اعتقاداتش مثل اعتقادات 
مردم، احساساتش مثل احساسات مردم، خودش نه در خدمت اشخاص و افراد، بلکه در خدمت مردم و در خدمت منافع ملی به 

معنای حقیقی باشد، این ارتش خیلی ارزش دارد؛ این ارتش شمائید. من مورد دیگری را واقعاً سراغ ندارم. ۹1/2/3

حماسه حزب اللهی های ارتش 
در انقالب و دفاع مقدس

حزب اهلل ارتش را حفظ کرده است. 
اگر حزب الّلهی های ارتش نبودند، 
ارتــش در همان کودتــای پایگاه 
شــهید نوژه، یکــی از بدتریــن تجربه های 
خودش را می گذراند. حزب اهللِ ارتش، موجب 
شد که یک کودتا که از طرف چهار نفر ارتشی 
بی حیثّیت و وابســته طّراحی شده بود، مایه 
روســفیدی و ســربلندی ارتــش شــود. 
حزب اللّهی های ارتش، حقِّ حیات به گردن 
ارتش دارند. حزب اهلل را بزرگ بشــمارید. در 
جنگ هم آن فرمانــده حزب اللهی، آن طور 
حرکــت کــرد. در مقــام فرماندهــی هم، 
فرماندهــان حزب اللّهی - دیــروز و امروز - 

همیشه سعی و تاش کردند. 75/1/2۸

شهید امیر سپهبد 
صیاد شیرازی

شهید امیر سرلشکر 
ولی اهلل فالحی

شهید امیر سپهبد 
ولی اهلل قرنی

شهید امیر سرلشکر خلبان 
سیدعلیرضا یاسینی

شهید امیر سرلشکر 
خلبان عباس بابایی

شهید امیر سرلشکر 
حسن اقارب پرست

شهید امیر سرلشکر 
منصور ستاری

شهید امیر سرلشکر 
موسی نامجو

شهید امیر سرلشکر خلبان 
مصطفی اردستانی

شهید امیر سرلشکر 
خلبان عباس دوران

شهید امیر سرلشکر 
محمود خضرائی

شهید امیر سرلشکر 
ایرج رستمی

ارتش جمهوری اسالمی به روایت رهبر انقالب


