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»اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند، خود از معیارهای عصر 

خویش تبعیت کنند، دیگر تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.« اصل مطلب در 

این جمله شهید آوینی بیان شده است. آدمی در مواجهه با رخ دادهای بیرونی 

به طور معمول دو راه دارد؛ همرنگ جماعت شود یا محیط را تحت تاثیر رفتار و 

منویات خود قراردهد. در کتاب پیش رو، چهره هایی معرفی شدند که هرکدام در 

مسیر خودسازی با درک فانی بودن دنیا تاثیرات بسزایی در جامعه گذاشتند. اکثر 

این بزرگواران، بیشتر در تاریخ معاصر زندگی خود را سپری کردند، پس رویه آن ها 

می تواند الگوی مناسبی برای ما باشد تا در موقعیت های گوناگون مانند آن عمل 

کنیم. این مطالب بر این موضوع تاکید دارد که در هر شرایطی می توان درست و 

اساس ارزش های اسالم ناب محمدی)ص( زندگی کرد. بر

متون کتاب که پس از ماه ها تحقیق و بررسی برروی مطالب مختلف گردآوری شده، 

با هدف خالصه سازی و توجه به ُلب کالم ارائه گردیده است. 

در همین راستا خواهشمندیم ما را در بیان هرچه بهتر این نوشتار یاری نمایید.

Mohammad.Molana@chmail.ir
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! ا�ݓ ݠدو ستِ ک�ت

یکی از همخدمتی های اهل سنت دوران سربازی شهید حججی می گفت: کمد 

لباس محسن، کتابخانه پادگان ما بود. به قدری به سربازان کتاب می داد که با  

اعتراض برخی مسئوالن پادگان روبرو شد. 

محسن در نمایشگاه کتاب دفاع مقدس با همسرش آشنا شد. اولین هدیه ای که 

تقدیم همسرش کرد کتاب »طوفان دیگری در راه است« بود و همسر ایشان هم 

کتاب »سرباز سال های ابری« را به او هدیه داد.

چهره: شهید محسن حججی | راوی: حمید خلیلی | منبع: مشرق نیوز
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مهو�ی اسالمی مهو�ِ حݓ �ی� حݓ
��ؤ

زمانی که ایشان رئیس جمهور بود در یک زمستان به منزلشان رفتیم؛ اما دیدیم 

بخاری خاموش است! جناب رجایی آمد و گفت: کوپن نفت ما تمام شده، ولی با 

چایی و کشمش از شما پذیرایی می کنیم تا گرم شوید. 

یعنی شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور حاضر نبود بیش از کوپن، نفت مصرف 

کند و اینگونه انسان اثرگذار می شود.

چهره: شهید محمدعلی رجایی | راوی: احمد توکلی | منبع: خبرگزاری فارس
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هاد�ق
�ن �ش اسش ول�ی�ت �ݓ �چ

وسش م��ؤ طعم �ن

تازه ازدواج کرده بودم و با مدرک دیپلم دنبال کار می گشتم. از پله های شهرداری 

باال می رفتم که یکی از کارکنان شهرداری را دیدم و به او گفتم: تازه ازدواج کردم 

و دیپلم دارم. آیا اینجا برای من کار هست؟ کاغذی از جیبش درآورد، امضا کرد و 

به دستم داد. گفت: بده فالنی، اتاق فالن.

نزد فردی که گفته بود رفتم و کاغذ را به وی دادم. گفت: چی می خوای؟

گفتم:  کار

گفت: فردا بیا سرکار

باورم نمی شد. فردا رفتم و مشغول کار شدم.

بعد از چند روز فهمیدم آن آقایی که کاغذ را امضاکرد شهردار بود.

چند ماه کارآموز بودم. یکی از کارمندان که بازنشسته شد جای او مشغول کار 

شدم. شش ماه بعد، شهردار استعفا کرد و به جبهه رفت. بعد از اینکه در جبهه شهید 

شد یکی از همکاران گفت: توی اون مدتی که کارآموز بودی و منتظر بودیم   یک نفر 

بازنشسته بشه تا شما را جایگزین کنیم، حقوقت از حقوق آقای شهردار کسر و پرداخت 

می شد. این درخواست خود شهید بود. 

چهره: شهید مهدی باکری | منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


