
قاب ماندگار

رفقای شهيد در يك قاب
شهادت 3 دوست با فاصله 3روز از هم

 آرمان شريف
گاهي عكس ها يك دني��ا حرف با هم دارند. 
مثل همين عكس كه سه نوجوان رشيد 17 

ساله را كنار هم نشان مي دهد. 
هر سه لباس رزم پوش��يده اند، لبخندي بر 
لب دارند و معصوميت و پاكي از چهره شان 

مي بارد. 
مي توان به همين يك قاب براي هميشه نگاه 
كرد و از تماشاي مردانگي، دليري و اخالص 
سربازان خميني در آن سنين كم سير نشد. 
آن روزها نوجوانان زود مرد مي ش��دند و با 
قدرت ايم��ان و تكيه بر توان ش��ان كارهاي 

بزرگي انجام مي دادند. 
حميد داودآبادي از رزمندگان و نويسندگان 
دفاع مقدس با انتشار اين عكس از سه رزمنده 
گردان حمزه مي گويد: » هر سه را كنار هم 
ايستاندم و درحالي كه خواستم عكس بگيرم، 
گفتم يك عكسي ازتون مي گيرم كه هر كي 
ديد و فهميد، خن��ده اش بگي��ره. اميني با 
تعجب پرسيد بخنده؟ واس��ه چي؟ مگه ما 
چمونه؟ گفت��م خنده دارتر از اين مي خواي 
كه هر سه تايي متولد سال 1۳۴۸ هستيد؟ 
تو با اين ريشت و محسن با اين جثه كوچيك 

و احمد با اين هيكل درشت!
1۰ روز بيش��تر نگذش��ته بود كه نيروها به 
منطقه عملياتي »كربالي ۵« در ش��لمچه 
رفتند و دو سه روز بيشتر از مستقر شدن شان 
در خط مقدم نگذشته بود كه هر سه جوان 
17 س��اله داخل عكس به شهادت رسيدند. 
هر سه متولد س��ال 1۳۴۸ بودند و با فاصله 
كمي از يكديگر در بهمن 1۳6۵ به شهادت 

رسيدند. 
شهيد محسن كردستاني، نفر سمت راستي 
اس��ت. چهره اش از همه كم س��ن و سال تر 
نشان مي دهد. به گفته همرزمانش، محسن 
آنقدر پاك، اهل معنويت و با روحيه اي زيبا 
بود كه همه احترام زيادي برايش قائل بودند. 
روز سه شنبه 7 بهمن سال 1۳6۵ در جريان 
عمليات كربالي۵ به شهادت مي رسد. پيكر 

شهيد در بهشت زهرا )س( تهران، قطعه ۲7، 
رديف ۸۸ به خاك سپرده شد. 

نفر ايس��تاده در وس��ط عكس شهيد احمد 
بوجاريان است. 

شهيد دهم بهمن 1۳۴۸، در تهران چشم به 
جهان گشود. پدرش عبدالحسين، كانال ساز 
بود و مادرش، اعظم نام داش��ت. دانش آموز 

اول متوسطه در رشته برق درس خواند.
 به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت و ۸ 
بهمن 1۳6۵ در شلمچه به شهادت رسيد. 
برادرش محمود نيز ش��هيد شده بود. پيكر 
مطهر شهيد در تاريخ 17 تير سال 1۳7۵ در 
بهشت زهرا )س( تهران قطعه ۲۸ رديف ۴۳ 

به خاك سپرده شد. 
نفر سمت چپي هم شهيد ستار اميني است. 
از دو دوست ديگرش، چهره اش بزرگسال تر 
نش��ان مي دهد. محاس��نش كامل درآمده 
و هيبت��ي مردان��ه به او بخش��يده اس��ت. 
ش��هيداميني رفاقت بيش��تري با محس��ن 

كردستاني داشت. 
ش��هيد  امين��ي در فروردي��ن 1۳۴۸، در 
مياندوآب به دنيا آمد. پ��درش كارگر بود و 
با رزق حالل و نان زحمتكش��ي بچه هايش 
را بزرگ كرد. ستار تا پايان دوره متوسطه در 

رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت. 
مدتي هم كارمند روزمزد آموزش و پرورش 
بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت 
و 6 بهمن 1۳6۵، در ش��لمچه بر اثر اصابت 

تركش شهيد شد. 
پيكر مطهرش در بهش��ت زهرا )س( تهران 
قطع��ه ۲۹، رديف ۲۳ واقع اس��ت. به گفته 
همرزمانش خيل��ي عارف و معن��وي بود و 
ش��ب هاي جمع��ه دع��اي كميل��ش ترك 

نمي شد. 
ش��هيد اميني در وصيتنام��ه اش چني��ن 
مي نويس��د: »پروردگارا، كريم��ا، غفارا،  اي 
پرده پوش عيبه��ا،  اي عالم غيبه��ا، ما را از 
قطره اي آب گندي��ده خلق نمودي و عقل و 
هوش و درك عطا كردي و در طريق س��ير 
تكامل قرار دادي و خواستي كه ما هم به اين 

تكامل برسيم. 
عده اي در اين مس��ير از مل��ك باالتر رفتند 
و عده اي از حيوان پس��ت تر شدند. گروهي 
در لقاي تو ج��اي گرفتن��د و جمعي آتش 
مأوايشان ش��د و آنان كه لحظه اي از ياد تو 
غافل نش��دند و يار و پناهي جز ت��و اختيار 
نكردند، الطاف شامل حالشان شد و به سوي 
تو س��ير نمودند و در درياي بي حد و كمال 

عشقت غوطه ور شدند. 
پس  اي كريم، از روي كرم نظري و عنايتي 
كن به اين بن��ده بيچاره و بدبخ��ت واال در 
وادي غرور و هواي نفس گرفتار و مبهوت و 
سرگردان خواهد ماند.  اي محبوب دالن، و  اي 

ولي المؤمنين، و  اي غياث المستغيثين. «
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۱۰ روز بيشتر نگذشته بود كه نيروها 
به منطقه عملياتي »كربالي۵« در 
شلمچه رفتند و دو سه روز بيشتر 
از مستقر شدن شان در خط مقدم 
نگذشته بود كه هر س�ه جوان ۱7 
س�اله داخل عك�س به ش�هادت 
رسيدند. هر سه متولد سال ۱348 
بودند و با فاصله كمي از يكديگر در 
بهمن ۱36۵ به ش�هادت رسيدند

جايگاه كتاب و كتابخواني در سيره شهدا

شهدا با مطالعه به زندگي شان عمق بخشيده بودند
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از باال به پايين
  1�     ماده اوليه صابون- لفافه  ۲� نماد الغری- جمع مفهوم- جهنم  ۳�  بايگانی- داللت كننده- فكر و انديشه 
 ۴�  تاراج- طال- جايگاه و زيستگاه يك گونه از جانوران- درد  ۵� جنگ در راه دين- مغازه- مهم ترين جشنواره  
فيلم  6�  به وقوع پيوسته- فالنی- كاكل اسب  7�  رگی كه خون را به قلب برمی گرداند- از بيماری های متداول 
مفصلی  ۸�  عيد رمضان- كشتی جنگی- نماد چس��بندگی- جواب مثبت  ۹-  نجات دادن و آزاد كردن - كسی 
كه با پرداخت مبلغی اجازه  زراعت در ملك ديگران را دارد  1۰�  ش��هر خرما- خارهای نازك خوشه  گندم- خرس 
تركی  11� درخت انگور- زبان- منسوب و مربوط به ريه  1۲� اسير كردن - جذاب و دل فريب- نيم ساعت!- عدد 
 1۳� هيزم- دختر نيست- هر چيز رنگ شده  1۴� آنكه هنگام شادی بانگ و آواز بردارد- جماعت و مردم از قبايل 
مختلف- حرف خطاب  1۵� همسايه و كنارهم- كسی كه چهار س��ال تحصيلی را در دانشگاه و دررشته ای خاص 

گذرانده باشد

از راست به چپ
   1�  بيماری افسارگس��يخته اين روزهای اقتصاد ما- نوعی كوس��ه ماه��ي  ۲- پول مصر- احاطه ش��ده- ابزار 
  ۳- نيمه تاريك زمين- از شهرهای استان فارس- پوس��يده و كهنه   ۴�  زهراگين- بدن و تن- مورچه- بحری 
 از بحور ش��عر  ۵�  مردود- حيله گر- آب بند- تازه و جديد  6  حرف انتخاب- مجانی- رشته كوهی در مركز اروپا 
 7� پاسخ منفی- مرض و علت- شكستگی نور  ۸�  زاپاس- فرار حيوان- دژ شطرنج- توضيح  ۹�  تكاور- زبانه  
آتش- خاندان  1۰�  زينت ناخن- روباه پير- حرف نفی و سلب  11� راه ميان بر- تو و من- آزاد- گشادی رگ ها به 
خصوص در پا  1۲�  نقل و انتقال توپ در فوتبال- طالی سياه- از حروف انگليسی- كاشتن بوته برنج  1۳�  ورزش 
مرتاضان- از انواع رنگ - نهر خون  1۴� توت فرنگی- روغن جال- اندازه گيری و س��نجش  1۵� جمله  نفس كش 

طلبی- پليس قديمی 
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جدول سودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
آنچه عموم م�ردم از زندگي ش�هدا مي دانند، 
بيشتر مربوط به حضورشان در جبهه هاي نبرد 
و شرح رشادت هايشان مقابل دشمن متجاوز 
بعثي است. به خاطر اهميت كار رزمندگان در 
هشت س�ال دفاع مقدس، كمتر فرصتي پيش 
آمده تا از پش�ت جبهه و زندگي روزمره ش�ان 
صحبت�ي به مي�ان آي�د. در حالي ك�ه زندگي 
رزمندگان زماني كه عمليات نبوده نكات جذاب 
زيادي در خود دارد. آنها زماني كه در عمليات 
نبودند، اوقات فراغت شان را به بهترين شكل 
پر مي كردن�د و اجازه نمي دادند وقت ش�ان به 
آس�اني هدر ش�ود. مطالعه و كتابخواني يكي 
از عالقه مندي هاي جدي ش�هدا بود. بسياري 
از ش�هدا عاش�ق كتاب بودند و در هر فرصتي 
كه پي�دا مي كردند، ب�ه مطالع�ه رو مي آورند. 

 توصيه به خواندن كتاب هاي دفاع مقدس
حاج قاس��م س��ليماني از فرمانده��ان ب��زرگ 
دفاع مق��دس، حساس��يت ويژه اي ب��ه مطالعه و 
كتابخواني داشت. كتابخواني، يكي از دغدغه هاي 
مهم شهيد سليماني به حس��اب مي آمد و ايشان 
اهل مطالع��ه و ترويج دهن��ده كتابخوان��ي بود. 
سردار سليماني مرتب و منظم كتاب هاي تاريخي، 
اخالق��ي، ديني و تفس��يري و كتاب ه��اي حوزه 
تاريخ شفاهي جنگ را مي خواند و با يادداشت ها 
و تقريظ هايش گاه باعث معرفي و رونق فروش اين 
آثار و مطالعه آن كتاب ها مي شد. يادداشت هاي اين 
فرمانده بزرگ بر كتاب هاي راديو، گردان ۴۰۹، من 
زنده ام، وقتي مهتاب گم شد و كتاب هاي كنگره 
شهداي استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان و 
هرمزگان نمونه از عشق و سردار سليماني به كتاب 

و كتابخواني است. 
شهيد س��ليماني هي��چ گاه ب��ا كت��اب و مطالعه 
بيگانه نبود و به صورت مس��تمر كتاب هاي حوزه 
دفاع مقدس را پيگيري مي كرد. سردار س��ليماني 
درباره اهميت توجه به كتاب هاي حوزه دفاع مقدس 
چنين مي گويد: »توصيه من به آنهايي كه جنگ را 
حس كرده اند يا آنهايي كه جنگ را حس نكرده اند، 
مطالعه كتاب ها و نوش��ته هاي مرب��وط به دوران 
دفاع مقدس است ش��ايد بهترين تأثيرات تربيتي 
حقيقي در اين كتاب وجود داشته باشد. اگر دقت 
كرده باش��يد در بين همه كتاب هاي توصيه شده 
مقام معظم رهبري ايش��ان بيش��ترين تجليل و 
توصيه را نسبت به همين كتاب هاي دفاع مقدس 
دارند؛ شايد بتوان گفت كمتر كتابي منتشر شده 
و در دسترس ايشان قرار گرفته كه ايشان مطالعه 
نكرده باشند و پيرامون آن تقريظي نداشته باشند، 
دليل اصلي آن هم اين اس��ت ك��ه در داخل اين 
نوش��ته ها حقيقتي وجود دارد كه موجب تأثير و 
تأثر بسيار بااليي اس��ت. « مهدي باكري، فرمانده 
لشكر عاشوراي تبريز بود كه بي شك اغلب كساني 
كه نامش را مي شنوند، مردي با لباس خاكي جنگ 
در ذهنشان تداعي مي شود كه چهره اي آرام دارد. 
شهيد باكري در دانش��گاه تبريز درس خوانده بود 
و عش��ق به خواندن و دانس��تن در وجودش موج 
مي زد. همسر ش��هيد اين عش��ق را اينگونه بيان 
مي كند: » مهدي يك جعبه مهم��ات را داده بود 
طبقه زده بودند و به جاي كتابخانه گذاشتيم كنار 
اتاق و كتاب هايمان را داخل آن چيديم. مي گفت 
اگر وقت نمي كنم بخوانم، اقال چش��مم كه به آنها 
مي افتد، خجالت مي كشم. به من س��پرده بود از 
كتاب المعجم آيات ايثار و شهادت، جهاد و هجرت 
را در بياورم. هر ب��ار مي آمد چيزهايي كه در آورده 

بودم را مي دادم بخواند. 
  عاشق علم، عاشق شهادت

ش��هيد احمدرضا احدي، يكي از شهداي شاخص 

دفاع مقدس است. اين شهيد نخبه در سال 1۳6۴ 
در كنكور سراسري تجربي رتبه اول را كسب كرد 
و در رشته پزشكي در دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
پذيرفته شد و در آنجا به ادامه  تحصيل پرداخت. 
عش��ق به دانش و علم در وجود شهيد احدي موج 
مي زد، ولي او با تمام عالقه اي به درس و دانشگاه 
داشت، همه را نيمه كاره رها كرد تا به جبهه برود 
و حرف ام��ام روي زمان نماند. ش��هيداحدي در 
سال 1۳61 در پاسخ به نامه  يكي از دوستانش او 
را به مطالعه كتاب رس��اله لقاء اهلل ميرزا جواد آقا 
ملكي تبريزي س��فارش كرده بود. شهيداحدي 
در يادداشتي پرمغز و خواندني از داليلش درباره 
به جبهه رفتن مي نويس��د: »چگونه مي توانيم در 
ش��هرمان بمانيم و فق��ط درس بخوانيم؟ چگونه 
مي توانيم درها را ب��ه روي خ��ود ببنديم و چون 
موش در انبار كلمات كهنه كت��اب النه بگيريم؟ 
كدام مس��ئله را حل مي كني؟ براي كدام امتحان 
درس مي خوان��ي؟ به چه اميد نفس مي كش��ي؟ 
كيف و كالس��ورت را از چه پر مي كني؟ از خيال، 
از كتاب، از لقب شاخ دكتر يا از آدامسي كه هر روز 
مادرت در كيفت مي گذارد؟ كدام اضطراب جانت را 
مي خورد؟ دير رسيدن به اتوبوس، دير رسيدن سر 
كالس، نمره گرفتن؟ دلت را به چه چيز بسته اي؟ 
به مدرك، به ماش��ين، به قبول ش��دن در حوزه 
فوق دكترا؟ صفايي ندارد ارسطو شدن. خوشا پر 

كشيدن، پرستو شدن. « 
بس��ياري از رزمندگان و فرماندهان، آزادي شهر 
خرمشهر در سال 1۳61 را مديون رشادت و حماسه 
شهيد حس��ين قجه اي و گردان سلمان مي دانند. 
مقاومت شهيد قجه اي و نيروهاي گردان سلمان 

سبب مي شود تا عمليات بيت المقدس با موفقيت 
انجام ش��ود و خرمشهر را براي هميش��ه به ايران 
بازگرداند. ش��هيد قجه اي در جريان اين مقاومت 
جانانه در خرمشهر در تاريخ 1۵ ارديبهشت 1۳6۲ 
در سن ۲۵ س��الگي بر اثر اصابت گلوله به سرش 
به شهادت رسيد. غيرت و شجاعت شهيد قجه اي 
براي هميش��ه در تاريخ ايران ماندگار خواهد بود. 
مطالعه از جمله كارهايي بود كه ش��هيد قجه اي 
براي آن جايگاهي وي��ژه در برنامه ريزي خود قرار 
داده بود. اگر روزي موفق نمي شد مطالعه كند به 
سادگي از آن نمي گذشت و به خود گوشزد مي كرد 
كه روز بعد كمبود آن را جبران كند. شهيد دفترچه 
يادداشتي با جلد آبي داشت كه بيشتر دوستانش 
آن را به خاطر دارند. فرمانده گردان سلمان برنامه  
روزانه و كارهايي را كه در طول روز انجام مي داد، 
در آن دفترچه يادداشت می كرد. او هر روز كارهاي 
خود را بررسي مي كرد و شب كه مي شد با بررسي 
آنها سعي مي كرد در روزهاي بعد ميزان حسناتش 
را باال ببرد. مطالعه در ميان برنامه هاي شهيد جايگاه 
ويژه اي داشت؛ به طور مثال در دفترچه يادداشتش 
چنين مي نوشت: » مطالعه: در روز شنبه مطالعه 
نكردم...«، »روز دوشنبه: نه كار مثبتي انجام دادم، 
نه مطالعه كردم. وقتي هم كه خواس��تم مطالعه 
كنم، خوابم برد. « اين يادداشت كردن ها نشان از 
توجه ويژه شهيد به اهميت مطالعه و كتابخواني 

را نشان مي دهد. 
  كتابخانه هاي شهيد باقري

شهيد حس��ن باق��ري ش��هيد ش��اخص ديگري 
اس��ت كه نام او را در جريان عمليات هاي بزرگ و 
موفقيت آميزي مثل فتح المبين و بيت المقدس 

بارها شنيده ايم. اس��تعداد نظامي و هوش باالي 
شهيد باقري در دوران دفاع مقدس در نزد رزمندگان 
زبانزد بود. شهيد باقري به خاطر بهره مندي از همين 
تواناي��ي و هوش باال در س��نين جواني توانس��ت 
كارهاي بزرگي را انجام دهد. قطعاً چنين انس��ان 
نخبه اي با مطالع��ه و كتاب بيگانه نبوده اس��ت. 
كتابخواني يكي از دغدغه ها و عالقه مندي هاي مهم 
شهيد باقري بود. مادر شهيد عالقه مندي فرزندش 
را به كتاب چنين توصيف مي كند: » هرنوع كتابي 
مي خواند. كتاب از دكتر علي ش��ريعتي، مهندس 
مهدي ب��ازرگان. كتاب هاي آيت اهلل دس��تغيب، 
آيت اهلل بهش��تي، آيت اهلل مطهري و تفسيرهاي 
متعددي را مطالعه مي كرد. بعد به سراغ كتاب هاي 
پايه، مثل المعجم و حتي كتب اديان مختلف، مثل 
مسيحيت  رفت. من ديدم كه حتي كتاب هايي از 
چپي ها و منافقي��ن )مجاهدين خلق( تهيه كرده 
بود. همه جور كتاب داش��ت. ي��ك مطلبي را كه 
مي خواست تهيه كند، پنج جلد، شش جلد كتاب را 
مي آورد و مطالعه مي كرد. از هر كدام شان يك متني 
را در مي آورد. سه  كتابخانه داشت و هر سه كتابخانه 
پر بود. يك روز از بيرون آمدم، ديدم كمدش را باالي 
پله ها گذاشته و دارد روي كمدش كارهايي مي كند. 
ديدم دريل آورده و مي خواهد يك طبقه به كمدش 
اضافه كند كه بتواند كتاب هاي بيشتري جاي دهد. 
لحظه اي وقتش را تلف نمي ك��رد. از لحظه اي كه 
مي آمد، مي دانست امروز چه كتاب هايي بايد بخواند 
و چه مطالبي را بايد تهيه بكند. از قبل برنامه ريزي 
مي كرد و برنامه هايش را مي نوشت. از حدود 1۳- 
1۲ سالگي دفتر يادداشت روزانه داشت. هميشه در 

 حال خواندن يا نوشتن بود. «

شهيد يوس��ف كاله��دوز از از بنيانگذاران س��پاه 
پاسداران به شمار مي رود كه داوطلبانه از »ارتش 
جمهوري اسالمي ايران« به »سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي« منتقل شد. ش��هيد كالهدوز از همان 
دوران نوجواني به مطالعه عالقه داش��ت و كتاب 
خواندن جزو برنامه هاي روزان��ه اش بود. به گفته 
اطرافيان شهيد، عش��ق به مطالعه از وجود شهيد 
كالهدوز كم نشد و ايشان بيشتر اوقات فراغت خود 
را صرف ورزش، نقاش��ي و مطالعه مي كرد. ايشان 
عالقه بسياري به مطالعه داس��تان و رمان داشت 
و به داس��تان هاي »جالل آل احمد« و همسرش 
»سيمين دانشور« عالقه مند بود. شهيد كالهدوز 
همچنين در دوران دفاع مقدس مطالعه كتاب هاي 
نظامي و كتاب هاي مديريتي را به رزمندگان توصيه 
مي كرد. خودش دو، سه روزه كتابي را تمام مي كرد 
و آن را با ديگر نيروها تبادل مي كرد. به رزمندگان 
مي گفت در اين شرايط سخت، هر كسي سريع تر 
عمل كند، ابتكار عمل با اوست و به نيروها تأكيد 
مي كرد كه خودشان را بايد با وقت كم وفق دهند. 

  وصيت شهيد به اهداي كتاب هايش
شهيد احمد تبريزي، به قدري به كتاب عالقه داشت 
كه وقتي به كتابخانه پا مي گذاشت، مشغول مرتب 
كردن قفسه ها مي شد. شهيد تبريزي به كتاب هاي 
شهيدمطهري عالقه فراواني داشت. عالقه شهيد 
به كتاب به حدي بود كه پس از مدتي او را مسئول 
كتابخانه جبهه كردند و او خيلي زود تمام كتاب ها 
را كد گرفت و باعث شد تا كتابخانه نظم بيشتري 
پيدا كند. ي��ك روز رزمندگان ديدن��د كتابخانه  
تعطيل است و پالكاردي باالي آن نصب كرده اند كه 
رويش نوشته بود شهادت مسئول كتابخانه. سرباز 

شهيد احمد تبريزي تسليت باد.
ش��هيد محمود اخالقي در وصيتنامه اش چنين 
نوشته بود: »6۰۰ جلد كتاب دارم؛ آنها را نبريد به 
كتابخانه و حبس كنيد. آنها را بدهيد به كساني كه 
اهل مطالعه هستند و به آنها هم بگوييد كتاب ها را 
دست به دست كنند و در گردش نگه دارند و مطالعه 
كنند. «  شهيد حسين السجردي نمي توانست همه 
كتاب هاي مورد عالقه اش را بخرد، به همين دليل 
عضو كتابخانه شده بود. كتاب ها را امانت مي گرفت 
و قبل از خواندن ورق مي زد. اگر صفحه اي از كتاب 
پاره بود آن را مرمت مي كرد و بعد شروع به خواندن 
مي كرد. دوستانش به شوخي مي گفتند برو همانجا 
داخل كتابخانه بنشين، كتاب ها را تعمير كن. شهيد 
هم در جواب ش��ان مي گفت وقتي آدم چيزي را 
امانت بگيرد، بايد تميز و مرتب نگه دارد.  شهيد ناصر 
تركان نيز دوس��ت داش��ت تا با ترويج كتابخواني 
به گسترش فرهنگ اس��المي بين جوانان همت 
گمارد و در اين راه تالش زيادي كرد. برادر شهيد 
در اين باره مي گويد: » ناصر يك موتورسيكلت داشت 
و با آن به هنرستان مي رفت. اوايل سال تحصيلي 
بود كه او تصادف كرد و پايش شكست و چند وقتي 
نتوانست به هنرستان برود. ناصر در اين مدت با پاي 
گچ گرفته به كتابخانه اي كه با دوستانش تأسيس 
كرده بود، مي رفت. مي رف��ت تا فعاليت كتابخانه 
متوقف نشود و امور كتابخانه را ساماندهي مي كرد. « 
ش��هيد عطاهلل منصوري نيز آنقدر به كتاب عالقه 
داشت كه بيشتر مسيرهاي رفت و آمدش را پياده 
مي رفت تا پول كرايه ماشين را جمع كند و كتاب 
بخرد. ش��ب ها تا ديروقت مطالعه مي كرد. معتقد 
بود چهار، پنج ساعت خواب براي تجديد قوا كافي 
است. هديه انتخابي اش كتاب بود. هر گاه به ديدن 
دوستان و عزيزانش مي رفت برايشان كتاب هديه 
مي برد. براي كتاب خريدن درنگ نمي كرد و بيشتر 
پول هايش خرج خريد كتاب مي شد. شهيد بهرام 
علي اجاللي با پول هايي ك��ه از ميوه چيني جمع 
مي كرد، كتاب مي خريد و به مناطق محروم مي برد 

و بين بچه هاي روستا پخش مي كرد.

سردار س�ليماني درباره اهميت توجه 
ب�ه كتاب ه�اي ح�وزه دفاع مق�دس 
چني�ن مي گوي�د: »توصي�ه م�ن ب�ه 
آنهايي ك�ه جنگ را ح�س كرده اند يا 
آنهايي ك�ه جنگ را ح�س نكرده اند، 
مطالعه كتاب ها و نوش�ته هاي مربوط 
ب�ه دوران دفاع مقدس اس�ت ش�ايد 
بهتري�ن تأثي�رات تربيت�ي حقيق�ي 
در اي�ن كت�اب وجود داش�ته باش�د
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