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 .باشد چیزها خیلی گویای روشنی به است شده درج کتاب این جلد روی که تیراژی تعداد و چاپ شماره کنم می فکر

 امانگیزه تنها ابتدا در که کنممی اعتراف. کردم خریداری( تهران در ساواک سابق زندان) ایران عبرت یموزه یکتابخانه از را کتاب این

 مطالعه را آن از ایصفحه چند بار هر ولی. بود کرده جلب را نظرم که بود تیراژی و چاپ عجیب تعداد همین کتاب، این خرید از

 کتاب یادامه یمطالعه خیال بی که دهدنمی اجازه و کندمی جذب شدیداً را من کتاب، درون نامعلومی عامل کردم احساس کردم

 .شوم

 شده یگردآور برونسی عبدالحسین شهید همرزمان و خانواده اعضای اطرافیان، از که است شده تنظیم خاطراتی حول کتاب،

 تصویر به را سواد واقعی معنای که بود مقام واال شهید این شخصیت کرد، کتاب این درگیر را من که عاملی کنممی احساس. است

 واناییت همان که است کلمه واقعی معنای به سواد منظورم بلکه نیست، تحصیلی مدرک معنای به سواد منظورم. است کشیده

 .است محیط در مساعد تغییرات ایجاد و تأثیرگذاری

 قدرت که شودمی مردی به تبدیل مرور به است، نرسانده اتمام به هم را ابتدایی تحصیالت که خراسان توابع از روستایی کودک یک

 بالفاصله و گردان فرمانده به تبدیل سرعت به تحمیلی جنگ آغاز از پس که شودمی باعث همین و داشته آوری شگفت تأثیرگذاری

 و ترینختس همواره که شکن خط هایتیپ آن از بلکه معمولی، تیپ یک نه هم آن. شود رزمندگان از تیپ یک فرمانده به تبدیل

 .است داشته عهده بر را عملیات هر هایبخش ترین غیرممکن

 در روشیخ آنچنان تیپ یفرمانده شهادت. یابدمی ادامه هم شهادتش از پس و نشده محدود حیاتش دوران به تأثیرگذاری این

 !شودمی زیادی استراتژیک مناطق حفظ و عراق ارتش از ایعمده هایپاتک دفع به منجر که کندمی ایجاد هارزمنده
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 یک که شودمی باعث عواملی یا عامل چه واقعاً» که شودمی تربرجسته شما ذهن در سوال این خوانیدمی که را کتاب از خاطره هر

 خواهید پیش به کتاب از صفحه آخرین تا سوال، این پاسخ دنبال به و «برسد؟ نفس عزت و تأثیرگذاری از حد این به معمولی آدم

 حادثه شهدای تشییع روزهای با کتاب یمطالعه اتمام...  رسیدم منکه یعنی. رسید خواهید هم جواب به زیاد احتمال به و رفت

 .شد همزمان اصفهان در زاهدان تروریستی

 شخصیت. کنید ایجاد تأثیری او در بخواهید شما که ایعقیده هر با کسی هر. است مناسب کسی هر به شدن معرفی برای کتاب این

 خواهد آن از را اثری اعتقادش و وسع حد در کسی هر که است برخوردار شگرفی تأثیرگذاری قدرت چنان از کتاب این محوری

 .پذیرفت

 حق پناه در

 

 


