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دراینشمارهمیخوانید

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن 
آینده حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود را برای حل مشکالت گسترش دهند. رهبر معظم انقالب حادثه 
۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد حرکتی سلسله وار در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقالب خواندند و افزودند: این گونه حوادث که مضامین قوی و پیام های بزرگی برای 
نسـل های آینده دارند، نباید در غبار فراموشـی، کم رنگ شـوند. ایشـان افزودند: حادثه ۱۹دی و دنباله های سیاسـی- اجتماعی آن، نشان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم 

بود زیرا اگر امام)ره( به عنوان یک مرجع تقلید و عاِلم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد.

حضـرت آیت اللـه خامنـه ای بـا اشـاره بـه محوریـت علمـای 
دینـی شـجاع و سیاست شـناس در اغلـب حـوادث تاریخـی 
و اجتماعـِی ۱۵۰ سـال اخیـر ایـران از جملـه قضیـه تنباکـو، 
نهضـت مشـروطه، حادثه گوهرشـاد، قیام ۳۰ تیـر و قیام ۱۵ 
خـرداد گفتنـد: عناصر با نفوذ ممکن اسـت شـماری از مردم 
را بـه حرکت درآورنـد اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت 
در مقابـل اسـتعمار و اسـتکبار و دنباله هـای آنهـا، فقـط کار 
عاِلم و مرجع دینی اسـت و از همین جا می توان راز دشـمنی 
عمیق مسـتکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسـی، 
فقه سیاسـی و اسـام سیاسـی درک کرد. ایشـان با اشـاره به 
کسانی که شعار »مرگ بر امریکا« را علت خصومت همیشگی 
استکبار با جمهوری اسامی می دانند، افزودند: امریکا از ُبن 
دندان با نظام اسامی دشمن است زیرا این نظام را برخاسته 

از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند.

»غیرت دینی« منشأ تحوالت بزرگ تاریخ انقالب

حضرت آیت الله خامنه ای، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام 
۱۹ دی برشـمردند و گفتنـد: برخـی تـاش و تبلیغ می کنند 
که غیرت دینی را »بی منطقی و خشونت« بنامند اما حقیقت 
ایـن اسـت کـه غیـرت دینی همـراه بـا عقانیـت و برخاسـته 
از بصیـرت اسـت و بصیـرت نیز شـعبه و مظهـری از عقانیت 
اسـت ضمن اینکـه در عمل نیز در اغلب مـوارد، غیرت دینی 
بـا عقانیت همراه بوده اسـت. ایشـان امام خمینـی)رض( را 
مظهـر کامـل غیـرت دینـِی همـراه بـا عقانیـت و خردمندی 
دانستند و افزودند: شاگرد شایسته امام، آیت الله مصباح نیز، 
هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقانیت یک فیلسوف 
بـه معنـی واقعی کلمه بـود. رهبر معظم انقـاب تصمیم رژیم 
طاغـوت بـرای چاپ مقالـه موهن دربـاره امـام)ره( در یکی از 
روزنامه هـا را تصمیمـی براسـاس محاسـبه و نقشـه خواندنـد 
و گفتنـد: طاغـوت بـا درک نفـوذ روزافـزون امـام در مـردم، 
می خواست جایگاِه انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان را تنّزل 
دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم 
قم در ۱۹ دی ۵۶ به سـینه طاغوت نمی خورد، این حرکت را 

در شکل های مختلف ادامه می داد.
رهبـر معظـم انقاب با اشـاره بـه پشـت گرمی طاغوت به 
حمایت واشـنگتن و سـخنان کارتر رئیس جمهوِر وقِت امریکا 
در ۱۰ دی ۵۶ در تهـران افزودنـد: کارتر براسـاس محاسـبات 
غلـط امریکایی هـا کـه همچنـان ادامـه دارد، ایـراِن پهلوی را 
»جزیره ثبات« نامید اما قیام مردم قم و سلسله قیام های بعد 
از آن، به گونـه ای نقشـه محاسـباتی رژیم و امریـکا را بر هم زد 
کـه کارتر مجبور شـد سـال ۵۷، ژنرالی به نام هایـزر را به ایران 
بفرسـتد تا با کشتار، کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اسامی 

ملت ایران را سرکوب کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای به شـهادت رسـاندن سـردار 
غلـط  محاسـبات  اسـتمرار  از  دیگـری  نمونـه  را  سـلیمانی 
امریکایی  ها دانسـتند و افزودند: تروریسـت ها می خواسـتند 

حاج قاسـم را به عنـوان نماد حرکت عظیمی کـه نماینده اش 
بـود از بیـن ببرنـد امـا حرکـت عظیـم و ابـراز ارادت و محبـت 
عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد 
شـهادت سـردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشـی از دسـت 
قدرت خداوند، نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها 

حقًا و انصافًا معیوب و خراب است.
رهبر معظم انقاب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای 
پر شـکوه پیـروزی انقاب و برپایی نظام مردم سـاالری دینی، 
وظیفـه یـک ملِت زنـده را عبرت گرفتن از گذشـته، شـناخت 
وظایـف کنونـی، و تعیین چشـم انداز و گام های اسـتوار برای 
حرکت پر قدرت به سـمت آن چشم انداز دانستند و افزودند: 
ایـن وظیفه دانـی و آینده شناسـی موجب کامیابـی و پیروزی 
نهایـی یعنـی حیـات طیبـه ملـت ایـران و تأمیـن دیـن، دنیا و 
رفـاه روحـی و جسـمی برای ملت خواهد شـد. ایشـان با ابراز 
خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان مؤمن و حزب اللهی 
در سراسـر کشـور، گفتنـد: برخـی اظهارنظرهـا و گزارش هـا 
گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات واقعی مردم 
را باید در مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.

تذکرات و توصیه های مهم به مردم و مسئوالن

حضـرت آیت اللـه خامنـه ای در ادامه چند تذکـر مهم خطاب 
به مردم و مسـئوالن برای حفظ نشـاط و حرکت رو به پیشرفت 

انقاب اسامی بیان کردند.
ایشان »غیرت دینی« را عامل نجات کشور در بزنگاه های 
مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند: 
غیـرت دینـی را حفـظ کنید زیـرا این غیـرت دینی مـردم بود 
کـه کشـور را در دفاع مقدس -یعنـی آن جنگ بین المللی که 
آمریـکا، شـوروی، ناتـو و ارتجـاِع آن روز برای به زانـو در آوردن 

انقاب به راه انداخته بودند- پیروز کرد.
رهبـر معظـم انقـاب، تشـییع تاریخی شـهید سـلیمانی 
را نمونـه دیگـری از فوراِن غیرِت فرصت سـاز مردم دانسـتند و 

گفتنـد: در آن مراسـم، ملـت ایران بـار دیگر وحـدت و هویت 
دینـی و انقابـی خـود را عیـان کـرد و اگر آن پیکـر مقدس به 
سـوریه، لبنـان و پاکسـتان نیز می رفت، همانند ایـران و عراق 

مورد استقبال عظیم ملت های مسلمان قرار می گرفت.
ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجّلی غیرت دینی 
مـردم خواندند و خاطرنشـان کردنـد: در آن حادثه نیز غیرت 
دینـی مردم آثار سـوء تهدیدها را از بین بـرد و آنها را به فرصت 
تبدیل کـرد، بنابراین باید گویندگان، نویسـندگان و صاحبان 

نفوذ تاش کنند تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند.
حضـرت آیت  اللـه خامنـه ای »حساسـیت زدایی از اصول 
و مبانی انقاب به وسـیله تبلیغات وسـیع در فضای مجازی و 
رسـانه های بیگانه و برجسته سازی سـخنان افراد کم مایه و پر 
ادعا« را از دیگر برنامه های دشمنان دانستند و گفتند: اصول 
انقـاب از جملـه »شـکل گیری حکومـت و جامعـه بر اسـاس 
هندسـه دینی«، »اسـتقال« و»مبارزه با فساد و بی عدالتی« 
نباید تضعیف شوند. ایشان در همین زمینه افزودند: »تسلیم 
نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو« نیز جزو اصول انقاب 
اسـت و اینکه در مقطعی با دشـمن مذاکره، صحبت و تعامل 
شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا 

کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.
رهبر معظم انقاب، حساسـیت زدایی از اصول انقاب را 
بخشـی از جنگ نرم وسـیع و متنوع علیه ملت دانسـتند و با 
دعـوت از اهـل فکر و قلـم و صاحبان فعالیت هـای اجتماعی 
و مجـازی بـرای مقابلـه با ایـن نقشـه، افزودند: ایـن تصور که 
اصول انقاب برای مردم و آینده سودمند نیست خاف واقع 

و بی انصافی محض است.
ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکه پایبنـدی بـه اصول انقـاب از 
مهم ترین ابزارهای پیشرفت کشور است، خاطرنشان کردند: 
در طـول ایـن ۴۳ سـال هـر جـا پیشـرفت و حرکـت کرده ایم، 
محصـول روحیـه و مجاهدت افراد مؤمـن و انقابی بوده و هر 
جا کار زمین مانده، پای فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری و 

نگاه های غیرانقابی در میان است.

ضرورت حفظ انسجام و نشاط ملی

حضـرت آیت اللـه خامنـه ای در تذکـری دیگـر، همـگان را بـه 
»حفـظ وحدت و انسـجام ملـی« فراخواندنـد و تأکید کردند: 
البتـه در خصـوص بعضـی کـه در مقابل انقاب می ایسـتند، 
انقاب چاره ای جز ایسـتادگی نـدارد اما نباید »اختاف نظر 
و سـلیقه« بـه جبهه گیـری در مقابل یکدیگـر، تضعیف امید و 

مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود.
ایشـان با اشـاره بـه تخصص برخـی دشـمنان انقاب در 
سیاسـت »تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن« و تـاش آنهـا برای 
ایجـاد اختاف هـای مذهبـی و درگیـر کردن شـیعه و سـّنی، 
افزودند: نباید اجازه داد این مسـائل در کشـور اتفاق بیفتد و 
اوج بگیرد، هم چنان که قرن ها اسـت شـیعه و سّنی در کشور 
در کنـار یکدیگـر و بدون درگیری و اختـاف زندگی کرده اند، 
بنابرایـن نبایـد بـرای اختاف هـا بهانـه ای به وجـود بیایـد که 
خوشـبختانه نیـز به وجـود نیامده اسـت. رهبر معظـم انقاب 
اسـامی افزودند: حاال یک کسـی حرف غلطی می زند و یک 
نفر هم احسـاس تکلیف می کند اما این مسائل را نباید ادامه 

داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.
و  اسـام  مظهـر  را  ایـران  اسـامی  جمهـوری  ایشـان، 
حاکمیـت امـت اسـامی خواندند و با اشـاره بـه اظهار عاقه 
و تعصـب اهـل سـنت در کشـورهای مختلـف بـه جمهـوری 
اسامی، گفتند: مراسم های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی 
در کشـورهای اسـامی نمونـه ای از ایـن عاقـه و تعصـب و 
پشـتیبانی امت اسامی از جمهوری اسامی از شرق آسیا تا 

غرب آفریقا است.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای در توصیه بعدی بـا تأکید بر 
لـزوم تقویت امید به آینده، گفتنـد: جواِن امیدوار، بهتر کار و 
تـاش و تحقیـق می کند البته تقویت امیـد فقط با حرف زدن 
نیست و مسئوالن باید با کار و تاش خود که امروز بحمدالله 

به آن مشغول هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشـان با اشـاره به مکتوم ماندن موفقیت های جمهوری 
اسـامی در عرصه های گوناگون، افزودند: با وجود مشکات 
و  بـرای طبقـات ضعیـف  معیشـتی بخصـوص  و  اقتصـادی 
مشـکاتی همچـون مشـکات بانکـی و مالیاتـی، جمهوری 
اسـامی دسـتاوردهای مهمی در بخش های مختلف داشـته 
کـه بایـد بـرای مـردم و کسـانی کـه فقط بـا بیان مشـکات از 
ایـن موفقیت ها غافل هسـتند، بیان شـود. حضـرت آیت الله 
خامنه ای با تحسین گرایش مردمی و محسوس دولت، تقویت 
و تکمیـل ایـن حرکـت را ضـروری خواندند و افزودنـد: باید به 
وعده ها نیز در موِعد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای 

وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
ایشـان ایجـاد سـازوکاری بـرای اسـتفاده از دیدگاه هـا و 
شـیوه های پیشـنهادی صاحبنظـران، متخصصـان و مـردم 
و بررسـی چگونگـی اسـتفاده از مشـارکت های مردمـی را در 
اقدامـات دولـت الزم دانسـتند و به دولتمـردان توصیه کردند 
از ظرفیت های مردمی برای نظارت عمومی بر مسـائلی نظیر 
فساد و ویژه خواری نیز استفاده کنند. رهبر معظم انقاب در 
پایان سخنان شان تأکید کردند: مسئوالن با همه وجود برای 
مردم کار کنند و با نیت خالص، کار و تاِش محسـوِس فعلی 
را گسـترش دهنـد تا خداوند این تاش ها را هرچه بیشـتر ُپر 
برکـت گردانـد. گفتنی اسـت که حاضـران در این مراسـم، در 
شبسـتان امـام خمینـی )ره( حـرم مطّهـر حضـرت فاطمه ی 

معصومه )سام الله  علیها( اجتماع کرده بودند.

شما توجه داشته باشید که به اسام خدمت کنید و به کشور خودتان خدمت 
کنید. شـما وکیل مردمی هسـتید که همه اسـام را می خواهند و همه کشور 
خودشـان را می خواهنـد و شـما بایـد بـرای ایـن ملـت خدمـت بکنیـد. به آن 
چیـزی که شـما را وکیل کرده اسـت، خدمـت بکنید. اگر انحـراف پیدا کنید 

برخاف ملت، خیانت کرده اید.
)صحیفه امام، ج ۱2، ص ۳۵۱(
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گفتوگوبافرزندشهیداصغر
فالحپیشه

 ماجرای اسارت و شهادت 
محرم اسرار مدافعان حرم

درسالروزشهادتسردارانپرآوازه،
اسماعیلدقایقیوحاجیداهللکلهر

 دو بازوی فرماندهی دوران 
دفاع مقدس 

گفتوگوبامادرنرجسخانعلیزاده
اولینشهیدهدرمبارزهباکرونا

برشی از زندگی اولین ایثارگر 
عرصه سالمت

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تاکید کرد
ضرورت استفاده از ظرفیت های کارآفرینی 

برای حل مشکل اشتغال ایثارگران
در آخریـن روزهای هفتـه معاون 
بنیـاد  رئیـس  و  جمهـور  رئیـس 
بـرای  ایثارگـران  امـور  و  شـهید 
دیـدار بـا خانـواده معظـم شـهدا 
و ایثارگـران، حضـور در نشسـت 
ایثـار و شـهادت  شـورای ترویـج 
پـرواز  یـادواره  در  سـخنرانی  و 

پروانه ها به اسـتان لرستان سفر کرد. دکتر سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشـمی در ابتدای سـفر دو روزه خود به اسـتان 
لرستان با حضور در تپه شهدای گمنام خرم آباد، به شهیدان 

آرمیده در این گلزار مطهر ادای احترام کرد.
وی در ادامـه در دیـدار بـا حجت االسـام والمسـلمین 
سـید احمد شـاهرخی نماینده ولی فقیه در اسـتان لرستان 
و امام جمعه خرم آباد انجام سـفرهای اسـتانی را در راسـتای 
سیاسـت دولـت سـیزدهم و شـخص رئیس جمهور دانسـت 
و گفـت: آیـت الله رئیسـی عـزم جدی برای انجام سـفرهای 
اسـتانی و حضـور و دیـدار با مـردم در نقاط مختلـف دارند و 
ایـن موضـوع در سـخنرانی اخیـر مقـام معظـم رهبـری نیـز 
مورد تأکید قرار گرفت. سـفر به اسـتان لرستان نیز به عنوان 
نهمین سـفر اسـتانی رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران در 

همین راستا انجام می شود.
معـاون رئیـس جمهـور افـزود: ایـن سـفرها بـا حضـور 
معاونیـن و مدیـران کل بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران انجام 
می شـود تـا ایثارگـران عزیزی که مسـائل و مشـکاتی دارند 
کـه در سـطح اسـتان حـل نمی شـود از فرصت تشـکیل میز 
خدمت با حضور معاونین و مدیران برای طرح و رسیدگی به 
مسـائل خود استفاده کنند. همچنین دیدارهای عمومی با 
ایثارگران انجام می شـود و برنامه های دولت در این جلسات 
مطرح می شـود و به صورت مسـتقیم نیز دیدار با تعدادی از 

خانواده های معظم شهدا و ایثارگران انجام می شود.
رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران با اشـاره به تشـکیل 
جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان 
گفـت: در هـر سـفر مشـکات و مسـائل انباشـته ایثارگـران 
اسـتان ها رصد و دسته بندی می شود و شرایط فعالیت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در سطح استان نیز بررسی می شود.

قاضی زاده هاشـمی با بیان اینکه استان لرستان یکی از 
اسـتان های پیشتاز در دوران دفاع مقدس و انقاب اسامی 
بـوده اسـت، افـزود: اسـتان لرسـتان دارای شـرایط طبیعی 
بسـیار خوبی اسـت اما متأسـفانه نرخ بیکاری باالیـی دارد و 
نرخ بیکاران جامعه ایثارگری نیز در این استان از سطح کشور 
باالتـر اسـت. برطرف کردن این مشـکل یک عـزم عمومی را 
می طلبد تا در کنار آن موضوع اشتغال ایثارگران نیز پیگیری 
شود. وی ادامه داد: مطابق قانون 2۵ درصد استخدام ها باید 
به ایثارگران اختصاص یابد اما تعداد کل استخدام های دولت 
در طـول سـال عدد محـدودی در حـدود ۴۰ یـا ۵۰ هزار نفر 
اسـت که سـهم ایثارگران چیزی کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهد 
شد و این در حالی است که حدود ۳۰۰ هزار نفر از ایثارگران 
جویای شـغل هسـتند. بنابراین باید از امکانات اشتغال زایی 
و کارآفرینـی بـرای ایثارگـران اسـتفاده شـود. خوشـبختانه 
دولت دارای دو اولویت ایجاد اشـتغال و تأمین مسـکن برای 
عمـوم مردم اسـت کـه در طرح مسـکن ۵ درصد مسـکن هر 
استان و در زمینه اشتغال نیز ۱۰ درصد اشتغال استان ها به 
ایثارگـران تخصیص پیدا می کنـد. در کنار این موضوع طرح 
ویژه ای برای فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد فاقد شغل 
وجود دارد که این عزیزان جذب دسـتگاه های دولتی شوند. 
حجت االسـام والمسـلمین شـاهرخی نیـز در این دیـدار با 
گرامیداشـت ۶۳۰۰ شـهید اسـتان لرسـتان گفـت: در حال 
حاضـر فرصتی بـرای آزمـون و خطا در مدیریـت و فعالیت ها 
وجود ندارد و الزم اسـت دستاوردهای نظام و انقاب حفظ و 
ارتقا یابند و برای مشکات نیز چاره اندیشی شود. وی ادامه 
داد: برای رسـیدگی به مشـکات ایثارگـران باید برنامه هایی 
به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی شـود و 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز باید به صورت جدی صورت 
گیرد به عنوان مثال با توجه به ظرفیت های اسـتان لرسـتان 
می تـوان اشـتغال زایی خوبـی را داشـته باشـیم تـا بخشـی 
از مشـکل اشـتغال ایثارگـران نیـز بـه ایـن ترتیب حل شـود. 
معـاون رئیـس جمهـور همچنیـن در گفت وگو بـا خبرنگاران 
ایثارگـران گفـت:  توانبخشـی  در خصـوص سـاخت مراکـز 
راه انـدازی ایـن مراکز از وظایف بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
اسـت و خوشـبختانه در سـفرهای ریاسـت محترم جمهوری 
منابـع خوبی در اسـتان ها بـرای این منظـور تخصیص یافته 
اسـت. امیدواریـم تـا سـال ۱۴۰2 تمـام پروژه هایـی ماننـد 
ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا و مواردی از این دست که 
مأموریت بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـت در کل کشور به 

اتمام برسد.

لوح ۲دانشمند شهید

پایگاه اطاع رسـانی KHAMENEI.IR به مناسبت 
سـالروز شـهادت دو دانشـمند هسـته ای، شـهیدان 
مسـعود علی محمدی و مصطفی احمدی روشن، دو 
لوح یادبود را با عناوین »شهیِد مسعود« و »مصطفای 
شـهید« منتشـر کرد. شهید مسـعود علی محمدی از 
دانشـمندان و نخبگان برجسـته ی هسـته ای کشـور 
22 دی مـاه ۱۳۸۸ در عملیـات تروریسـتی عناصـر 
اسـتکبار مقابل منزلش در محلـه قیطریه تهران ترور 

شـد و به فوز شـهادت نایل آمد. شـهید مصطفی احمدی روشن از دانشمندان و نخبگان برجسته ی هسته ای کشور 
2۱ دی ماه ۱۳۹۰ در اقدام تروریستی عناصر استکبار در خیابان گل نبی تهران ترور شد و به فوز شهادت نایل آمد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از مردم قم تأکید کردند:

مسئوالن با کار و تالش 
دل جوانان را از امید 
لربیز کنند
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امام علی)ع(:
آنکه اخالق اش بد باشــد، روزی اش تنگ 

می شود.
غررالحکم، ح ۸۰۲۳ 

گفتوگوبافرزندشهیداصغرفالحپیشه

ماجرای اسارت و شهادت محرم اسرار مدافعان حرم 
هر چه زمان می گذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشـق و ایمان برای نجات سـرزمین های اسـالمی از شـرارت داعش در خط 
مقدم جنگ سـوریه و عراق حاضر شـدند، بیشـتر نمایان می شـود. ایران اسـالمی در سایه جانفشانی این نسـل خداجو، به کانون امنیت در 
منطقه تبدیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که هنوز بسـیاری از کشـورها با حمالت تروریسـتی دسـت به گریبان هسـتند. دفتر خاطرات 
جوانان مجاهد ما در نبردهای بزرگ سـوریه و عراق، ناگفته های بسـیار برای نسـل امروز و آینده دارد. در ادامه سلسـله گفت وگو با خانواده 
شهدای مدافع حرم، با یادگار یکی از جهادگران نام آشنای جبهه مبارزه با تکفیری ها هم سخن شدیم. خانم محدثه فالح پیشه، فرزند شهید 
حاج اصغر فالح پیشـه اسـت. شـهیدی که در حوزه مهم و حیاتی مخابرات و ارتباطات جنگ سـوریه نقش آفرینی کرده اسـت و جنایتکاران 
داعشـی بعد از اسـارت او سـرانجام در نهایت قسـاوت پیکر بی سـرش را برگردانده بودند. شرح زندگی حماسـی این مدافع حرم را که سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی خبر شهادتش را مخابره می کند از زبان دخترش می خوانید:

شهید فالح پیشه قبل از عزیمت به جهاد در 
سوریه چه فعالیت هایی داشت؟

پدر عمرشان را به خدمت در لباس سبز پاسداری 
سـپری کـرده بـود. از سـال ۶۰ بـود به عضویـت 
سـپاه درآمـد. رسـته ایشـان مخابـرات بـود و در 
واحد مخابرات لشـگر 2۷ محمد رسـول الله)ص( 
فعالیت داشـتند. سال ۸۴ بود که بازنشست شد. 
امـا بعد از بازنشسـتگی نیز همچنـان به همکاری 
بـا مجموعه هـای مختلـف جهـادی ادامـه دادند. 
مدتی در صنایع دفاعی فعالیت داشتند و از سال 
۸۸ تا ۹۴ افتخار این را داشتند که به عنوان خادم 
امـام موسـی کاظـم)ع( بـا دسـت انـدرکاران ایـن 

مجموعه همکاری کنند.

از خصوصیات اخالقی و رفتاری پدر بگویید؟
و  مذهبـی  مختلـف  مجموعه هـای  در  فعالیـت 
جهـادی ناشـی از عشـق و عاقـه پـدر بـود. در 
زندگی شخصی پدر برای حمایت و دستگیری از 

افـراد محـروم و طبقـه پایین تاش می کـرد. همین روحیه او باعث می شـد، 
افـراد زیـادی بـرای حل مشـکل خود به دیـدار ایشـان بیایند. پـدر در روابط 
افـراد مختلـف جامعـه، قـدرت جاذبـه عجیبـی داشـت.  بـا  و مناسـباتش 
مخصوصـًا نسـل جـوان را جـذب محافـل مذهبی می کـرد و جوانـان زیادی 
بـرای تصمیم گیـری در زندگـی یـا رفـع نیازهای خودشـان با پدر به مشـورت 
می نشسـتند. با آنکه مشـغله زیادی داشت اما هیچ گاه به افراد جوانی که به 

او مراجعه می کردند جواب رد نمی داد.

ماجرای عزیمت شان به جهاد با داعش چگونه بود؟
ما کم و بیش اطاع داشتیم که پدر در خصوص عزیمت به جنگ سوریه در 
حال مشـورت با دوسـتان و همرزمانش هسـتند. خوب به یاد دارم اولین بار 
بعد از آنکه از سـفر حج برگشـت، موضوع عزیمت به سـوریه را با ما در میان 
گذاشت. گفت: اگر نیروی پشتیبانی برای رفتن به سوریه الزم باشد، اجازه 
رفتـن بـه مـن را می دهید؟ مـا با روحیه پدر آشـنا بودیم و می دانسـتیم که از 
قبل خود را برای چنین مأموریتی آماده کرده اسـت به این خاطر مخالفتی 
نکردیم.البته ما از طریق دوستانش نیز مطلع شده بودیم که پدر چند بار بر 
ضرورت حضور بچه های جبهه و جهاد در صحنه مبارزه با داعش تاکید کرده 

بودنـد. گویـی در بحبوحه جنگ، طی نشسـتی، 
سـردار اسـدالهی چند نفر از فرماندهان خبره را 
فراخوانده بود تا برای شناسایی به منطقه بروند. 
در این نشسـت موضوع حضور یک کارشـناس با 
تجربـه حوزه مخابرات مطرح شـده بـود و نام پدر 
بـه عنـوان گزینه مسـئول ایـن کار به میـان آمده 
بود. باالخره وقتی این پیشـنهاد مطرح می شود، 
پدر با اشـتیاق داوطلب می شـود. جالب این بود 
کـه پـدر در آسـتانه سـالگرد درگذشـت مادرشـان 
ایـن مأموریـت را عهـده دار شـدند و حتـی بـه مـا 
گفتنـد کـه بعد از انجـام مأموریت سـه چهار روزه 

شناسایی برای برپایی مراسم مادر برمی گردم.

شـما از جزئیات مأموریت حساسی که پدر در 
تیم شناسایی منطقه های عملیاتی در سوریه 

داشتند اطالع داشتید؟
یگان هـای  مخابـرات  حـوزه  در  پـدر  مسـئولیت 
عملیاتـی همیشـه جنبـه محرمانـه داشـت و مـا 
هـم هیـچ گاه در ایـن زمینه پرس وجـو نمی کردیم. بعد از عزیمت ایشـان به 
صحنـه جنگ، همرزمان و دوسـتان پـدر چند بار به ما یـادآوری کرده بودند 
کـه ارتباطـات و شـبکه مبادله پیام با همت آقای فاح پیشـه در سـوریه به راه 
افتاده است. براساس برنامه ای که سردار شهید اسدالهی ارائه کرده بودند، 
پـدر نیازهـا و ابزارهای الزم برای کار مخابـرات و ارتباطات نیروها در داخل و 

خارج سوریه را تأمین می کردند.

آن روزها نحوه شهادت و اسارت پدر به یک موضوع خبری در رسانه ها 
تبدیل شد، می خواهم از زبان خود شما این ماجرا را بشنوم؟

گویا آن موقع چند نفر از فرماندهان برای شناسایی عازم یک منطقه حساس 
شده بودند. پدر نیز مسئول کنترل خطوط بوده اند. نیروها تحت فرماندهی 
سردار شهید اسدالهی قرار داشتند و مسئولیت بخش مهم عملیات برعهده 
شـهید فرزانه بوده اسـت. پدر در ارتباط بی سیمی متوجه می شود که شهید 
میر سـیار در محاصـره داعشـی ها قـرار گرفته اسـت.لذا شـهید فرزانـه و پدر 
همـراه شـهید اسـماعیلی بـرای نجات بچه هـا از محاصره حرکـت می کنند. 
که در این مسـیر متاسـفانه شـهید فرزانه را به رگبار می بندند. پدر به سـمت 
محل عملیات رفته و عده ای از بچه ها را به عقب برمی گرداند لکن در مرحله 

دوم هنگام عزیمت به میدان عملیاتی برای برگرداندن پیکر برخی از شهدا 
داعشـی ها از ناحیه پا ایشـان را هدف قرار می دهند و پس از زحمی شـدن 

به اسارت درمی آورند.
مـا قریـب یک ماه و نیم از پدر بی خبر بودیـم. همرزمان پدر گفته بودند 
کـه اصغـر را بـه دلیـل اهمیت رسـته  مهم اش)مخابـرات( و نیز تسـلط اش به 
زبان عربی تحت شـکنجه قرار می دهند. در نهایت ما ۱2 اسـفند ۹۴ بود که 
عکس شـهادت پدر را در حالی که داعشـی ها سـر او را از پیکرش جدا کرده 
بودنـد، دیدیـم و ۱۶ فروردین ۹۵ سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی طی 

نامه ای رسمًا خبر شهادت پدر را دادند.

در بخشی از مصاحبه اشاره کردید که پدر قبل از آنکه به عنوان مدافع 
حـرم راهی جهاد سـوریه شـود، خادم رسـمی اهل بیـت)ع( بویژه امام 
کاظم)ع( بود، از عشـق و دلبسـتگی او به خانـدان عصمت چه چیزی 

به خاطر داری؟
پدر نه تنها خودش را از ابتدا خادم و سـرباز اهل بیت)ع( می خواند بلکه به 
همـه مـا یاد داد که برای مکتب اهل بیت)ع( از بخشـش جان و مال خویش 
هیچ گاه دریغ نکنیم. پدر به همراه دوسـتانش در قالب هیأت های دوسـتدار 
اهـل بیـت)ع( راهی زیارت مرقد ائمه )ع( می شـدند. پدر همیشـه با افتخار 

می گفت که من کار نظافت در حرم ائمه )ع( برعهده دارم.
پـدر بـه آرزویی که ادامه مسـیر اهل بیت)ع( بود دسـت یافت. روزی که 
مداح مجلس سوگواری که از دوستان پدر بود، گفت؛ اصغر خوش  به حالت 
که مثل اربابت بی سـر رفتی. آن لحظه من چیزی نفهمیدم. وقتی به خودم 
آمدم مادر گفتم حضرت زینب)س( گوشه ای خیلی کوچک از واقعه کربا را 
به ما نشان داد. شاید جاویداالثر بودن بابا هم بخاطر ارادت شان به حضرت 
فاطمـه زهـرا)س( باشـد چـون پدر نیـز همیشـه می خواسـت در گمنامی به 

دیدار معبودش برود.

اکنـون کـه بـه کارنامه و انتخـاب زندگی جهـادی پدر نـگاه می کنی چه 
نظری داری؟

ببینیـد در ایـن زمانـه کـه دلبسـتگی های مـادی و دنیـوی زیاد شـده، رفتن 
بـه میـدان جهـاد و جنگ چنـدان آسـان نیسـت. دوران دفاع مقـدس رفتن 
بـه صحنـه نبـرد برای همه نوعی تکلیف شـده بـود اما در این دوره گذشـتن 
از جـان و مـال و خانـواده بـرای یـک آرمـان چنـدان راحـت نیسـت. به نظرم 
درک باالیـی الزم اسـت تا نسـل امروز به ارزش کار مدافعـان حرم پی ببرند و 
دریابنـد چنان کـه حضور داوطلبانه رزمندگان مدافع حـرم نبود االن معلوم 
 نبـود داعشـی های از خـدا بی خبـر چـه بر سـر ملت و سـرزمین اسـامی ما 

آورده بودند.

چه توصیه ای به نسل ما دارید و چگونه می توانیم وارث شایسته برای 
شهدای عزیز باشیم؟

بـا صداقـت و اخـاص و درسـتکاری زندگـی کنیـم. فکـر می کنـم مهم ترین 
خصوصیت شـهدای ما اخاص و پاکیزگی آنها بوده اسـت. اگر می خواهیم 
جامعه خود را طبق آرمان شهدا پیش ببریم باید این اصول یعنی اخاص و 
صداقت را در سرلوحه زندگی قرار دهیم. باید به فرزندانمان راه پاک زیستن 

و درستکاری را آموزش دهیم. 

مشعلدارانمبارزهدردورانخفقانپهلوی

میراث انقالبی شهید نواب صفوی و یارانش
سـیدمجتبی  کـه  بـود  دی مـاه  روزهـای  واپسـین  در 
نواب  صفـوی رهبـر جمعیت فدائیان اسـام و سـه تن از 
یارانـش در میـدان تیـر لشـکر 2 زرهـی تهران بـه جوخۀ 

اعدام رژیم ستم شاهی سپرده شدند. 
جمعیـت فدائیـان اسـام، از اولین گروه هـای مبارز 
است که در دهه ۱۳2۰ شمسی، به رهبری سید مجتبی 
نواب صفـوی شـکل می گیـرد و قریـب یـک دهـه یعنـی 
بیـن سـال های ۱۳2۴ تـا ۱۳۳۴ در کانـون فعالیت های 
سیاسـی قـرار می گیـرد. احمد کسـروی، عبدالحسـین 
هژیـر، علـی رزم آرا از جملـه کسـانی بودنـد کـه توسـط 
فدائیـان اسـام، اعـدام انقابی شـدند. نـواب صفوی و 
تعـداد دیگـری از اعضای این گـروه پس از تـرور ناموفق 
حسین عاء در سال ۱۳۳۴ دستگیر و به اعدام و حبس 

محکوم شدند.
جمعیـت فدائیان اسـام با صـدور اعامیه موسـوم 
بـه »دیـن و انتقـام« و هم زمـان با ترور کسـروی در سـال 
۱۳2۴ شمسـی اعـام موجودیـت کـرد. در بخشـی از 
ایـن اعامیـه آمده اسـت: »ما زند ه ایم و خـدای منتقم، 
بیـدار. خون های بیچـارگان از سرانگشـت خودخواهان 
شـهوتران که هر یک به نام و رنگی پشت پرده های سیاه 
و سـنگرهای ظلم و خیانت و دزدی خزیده اند، سـالیان 
درازی اسـت فـرو می ریـزد و گاه دسـت انتقـام الهی هر 
یک از اینان را به جای خویش می سپارد و دیگر یارانش 

عبرت نمی گیرند.
در مرحلـه دیگر، جمعیت فدائیان اسـام به سـمت 
مبارزه با عوامل و دسـت اندرکاران رژیم ستم شاهی گام 
برمی دارنـد. وقتـی انتخابـات فرمایشـی مجلـس برگزار 
شد و در کمال ناباوری افراد مورد نظر دربار با تقلب، آرا 
را کسـب کردند، جمعیت فدائیان به این نتیجه رسیدند 
که عامل این گونه حرکت ها باید از سر راه برداشته شود. 
از این رو، هژیر در ۱۳ آبان آن سال توسط سید حسین 
امامـی کشـته شـد. با مرگ هژیـر، رژیم پـس از چند روز 
انتخابات تهران را ابطال کرد. این تشـکل اسـامی بعد 

از هژیر طرح ترور حسین اعا را دنبال کرد.
روزنامـه اطاعـات فـردای آن روز در خبری نوشـت: 
»بعـد از حادثـۀ سـوءقصد علیـه جـان نخسـت وزیر در 
مسـجد شـاه و دسـتگیری مظفرعلـی ذوالقـدر ضـارب، 
مشـارالیه در بازجویی های اولیه اظهار داشـت که نواب 
صفوی دسـتور اجرای ترور نخسـت وزیر را در اختیار من 

گذاشته است.
و  آثـار  صفـوی  نـواب  شـهید  سرگذشـت  مـورد  در 
تحقیقات بسـیاری صورت گرفته اسـت. بر اساس گفته 
اکثـر مورخـان، اولین مبارزات او از زمانی آغاز می شـود 
کـه در شـرکت  نفت آبادان اسـتخدام می شـود. نواب در 
آبـادان و در پـی اهانـت  یک  انگلیسـی به کارگـر ایرانی، 

سـازماندهی  را  سیاسـی  اعتـراض  حرکـت 
می کنـد و پس از این حرکـت به طور مخفیانه 
راهـی حـوزه علمیـه  نجـف  اشـرف می شـود. 
تحصیل وی در این شـهر، سـه سـال و نیم به 
طول می انجامد و او ضمن استقرار در مدرسه 
بزرگ آیت الله آخوند خراسـانی نزد اسـتادان 
)صاحـب   امینـی  عامـه  ماننـد؛  مشـهوری 
الغدیـر(، آیت اللـه حـاج آقـا حسـین  قمـی و 
آیت اللـه آقا شـیخ محمـد تهرانی بـه تحصیل 
فقه، اصول، تفسـیر قـرآن و مباحث اعتقادی 

می پردازد.
برخـی نویسـندگان، اندیشـه نـواب برای 
مبـارزه بـا کسـروی را متاثـر از عامـه امینی و 

شیخ محمد آقا تهرانی می دانند.
بنابـر اسـناد تاریخی، نـواب صفوی خود 
در بازجویی هایـش و در جواب این سـوال که 

»شـما روی چـه عنوانـی، و  بـه  اجـازه کـدام مجتهد این 
کارها را کرده اید؟ می گوید: اجازه مجتهد نمی خواهد، 
زیـرا  مـا  جهاد کـه نمی کنیم. اینها مهاجم هسـتند و اگر 
کسـی بـه  اسـام و ناموس مسـلمین مهاجم بـود، بر  هر  
مسـلمانی واجب است دفاع کند و چون  ما  قدرت داریم  

و می توانیم، دفاع  می کنیم.
محمد مهدی عبد خدایی دبیرکل جمعیت فدائیان 
اسـام از زمـره چهره هـای سیاسـی مبارز کـه از نزدیک 
ناظر فراز و نشیب مبارزات این جمعیت بوده، در تشریح 
اندیشـه مبارزاتـی جمعیـت فدائیـان اسـام می گویـد: 
جنبش تحت رهبری امام خمینی)ره( در مصاف با سـه 
جریان قرار داشت؛ گروه ملی گرایان، الئیک ها و جریان 
ضدشـیعه. در مقابل این دیدگاه ها، سـه دسـته گرایش 
فرهنگ سـازان  دسـته،  یـک  داشـت؛  وجـود  اسـامی 
بودنـد کـه رهبـری ایـن جریـان را آیت الله بروجـردی بر 
عهـده داشـت کـه جنبشـی بـرای بیـداری راه انداختـه 
بود تا مردم را نسـبت به باورهای دینی آگاه کند. دسـته 
دیگـر استعمارسـتیزان بودند که رهبری آنهـا با آیت الله 
کاشـانی بود. دسـته سـوم هـم آرمانگرایان بودنـد که به 
اجـرای حداکثری و جزء به جزء احکام اسـامی اعتقاد 

داشتند و رهبری آن بر عهده شهید نواب صفوی بود.

مروری بر فهرست اقدامات انقالبی فدائیان اسالم 
در دوران رهبری نواب صفوی

۱-از اولیـن اهـداف اصلـی فدائیان اسـام تـرور احمد 
کسـروی بـود کـه نخسـتین حملـه بـه او در اردیبهشـت 
مـاه ۱۳2۴ به جایی نرسـیده بود. در 2۰ اسـفند همان 
سـال در سـاختمان عدلیـه و در جلسـه بازپرسـی علـی 

محمـد امامـی و حسـین امامـی او و منشـی اش را بـه 
قتـل رسـاندند. بعد از ترور کسـروی، متهمـان به همراه 
نـواب صفوی بازداشـت شـدند و پـس از مدتـی به دلیل 
تلگراف هـای فراوان از جانب علمـا، نواب ویارانش تبرئه 

وآزاد شدند.
بازگردانـدن جنـازه  اواخـر سـال ۱۳2۵ مسـاله  در   -2
رضاخـان سـروصدای زیـادی بـه راه انداخـت و فدائیان 
اسـام در ایـن زمینـه یـک حرکـت اعتراضـی گسـترده 
تدارک دید. تا جایی که در نشـریه آیین اسـام مقاله ای 
تحـت عنـوان صیحـه آسـمانی نجـف منتشـر شـد کـه 
جنایات رضاخان را یادآوری می کرد و باعث خشـم رژیم 

ستم شاهی شد.
۳- نـواب صفـوی بخشـی از خطابه هایش را به افشـای 
جنایت هـای رژیم صهیونیسـتی اختصاص داده اسـت. 
در دی ماه ۱۳2۶ تظاهراتی به دعوت آیت الله کاشـانی 
برای مسـاله فلسـطین برپا شـد کـه نواب صفـوی در آن 

اجتماع سخنرانی پرشوری ایراد کرد.
۴- جمعیـت فدائیـان اسـام از ابتدا تحـت تاثیر فتوای 
علمـای بزرگ با قانون موسـوم به کشـف حجـاب مبارزه 
کـرد. ازجملـه درسـال ۱۳2۶ ایـن تشـکل بـه سلسـله 
اقداماتـی برای ممنوعیت فعالیت زنان بی حجاب اقدام 
کـرد. مثـا بـا نصـب پـاکارد و پرده بـر درب مسـاجد و 
اماکـن مذهبـی مانـع ایـاب وذهـاب زنان بی حجـاب به 

داخل مسجد شدند.
۵- یکی از جریاناتی که باعث شـد حزب توده محوریت 
مبـارزه را از دسـت بدهـد و مذهبی ها از جملـه فدائیان 
اسـام در محوریت قرار بگیرنـد، روی کار آمدن هژیر در 
سـال ۱۳2۷ ومخالفت ها با وی بود که در رأس آنها آیت 
الله کاشانی و نواب صفوی بودند. در بهمن همین سال 

شـاه مورد سـوء قصـد قرار گرفـت و این اتفاق 
باعـث شـد عـده زیـادی از مبارزیـن از جملـه 

آیت الله کاشانی تبعید شوند.
۶- پـس از تـرور نافرجـام شـاه سـخت گیری 
نیروهـای امنیتـی نسـبت بـه فدائیان اسـام 
گسـترده شـد. در ایـن میـان ترور هژیـر، وزیر 
دربـار شاهنشـاهی در آبـان ۱۳2۸ به دسـت 
سـید حسین امامی معادالت را به هم ریخت. 
سـید حسـین امامی هم محاکمه و اعدام شد 
و این امر محبوبیت فدائیان اسـام را بیش از 

پیش کرد.
۷- سرلشـکر رزم آرا در سـال ۱۳2۹ به دستور 
شـاه به پسـت نخست وزیری رسـید که باعث 
اعتراض و اجتماع فدائیان اسـام در مسـجد 
سـلطانی تهـران و سـخنرانی عبـد الحسـین 
واحدی شـد. چند روز بعد هم در ۱۶ اسـفند 
۱۳2۹ رزم آرا که در مجلس ترحیم آیت الله فیض شرکت 
کرده بود، به دسـت خلیل طهماسـبی ترور وکشته شد. 

بعد ازاین جریان خلیل طهماسبی دستگیر شد.
۸- بـه مـرور زمـان روابـط فدائیان اسـام بـا دولت ملی 
مصـدق به سـردی گرائید. آنها براین باور بودند که سـید 
حسـین فاطمـی وزیر امور خارجه دولـت مصدق، نقش 
اساسی در دور کردن دولت ملی از دین و آیین دارد. لذا 
بـه اندیشـه تـرور وی افتادند که به دسـت محمد مهدی 
خدایی انجام شـد. این عملیات نافرجام ماند و حسـین 
فاطمـی زخمـی شـد.این جریـان باعـث زندانـی شـدن 
تعـدادی از فدائیـان اسـام از جمله خود نـواب صفوی 
شـد. به گونـه ای کـه از 2۸ ماه نخسـت وزیـری مصدق، 

نواب صفوی 2۰ ماه را در زندان گذراند.
۹- فدائیـان اسـام در مرحلـه دیگـر بـاب همـکاری بـا 
کانون هـای مبارزاتـی منطقه را گشـودند. نـواب صفوی 
در سـال ۱۳۳۳ در کنگـره اسـامی کـه با هـدف نجات 
فلسـطین در بیت المقدس تشـکیل شـده بود، شـرکت 
کـرد و سـخنرانی آتشـینی در حمایت از فلسـطین ایراد 
نمـود. او پـس از کنگره راهی مصر شـد و با رهبر اخوان 

المسلمین مصر دیدار کرد.
۱۰- شـاه کـه به فکـر تثبیت قدرت سیاسـی خـود بود، 
تحت فشـار آمریـکا، تن به پیمان نظامی بغداد )سـنتو( 
داد. ایـن پیمـان حاصـل اتحـاد آمریـکا وانگلیـس بود و 
در ابتدای صدارت حسـین عا به وقوع پیوسـت. نواب 
صفوی از این حرکت بسـیار خشـمگین شد و طرح ترور 
حسین عا نخست وزیر وقت را ریخت. این طرح نهایتًا 
در مجلس ختم مصطفی کاشانی پسر آیت الله کاشانی 
در 2۵ آبـان مـاه سـال ۱۳۳۴ پیـاده شـد کـه مجری آن 

مظفرعلی ذوالقدر بود.

شرح پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب بر کتاب 
»حاج قاسمی که من می شناختم«

از قول من بگو، سلیمانی فقط یک 
سرباز است؛ همین!

رهبر معظم انقاب در دیدار خانواده و ستاد سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم 
سـلیمانی، خاطـره ای از شـهید سـلیمانی را کـه در کتـاب »حاج قاسـمی 
کـه مـن می شـناختم« خوانـده بودند بـا حالت تأثـر این گونه تعریـف کردند: 
»نـوه  یکـی از دوسـتان شـهیدش را می خواسـتند عمل جراحـی کنند، رفت 
داخل بیمارسـتان و ایسـتاد تا عمل تمام بشـود. مادر آن بچه گفت که خب 
حاج آقا عمل تمام شد، دیگر بروید به کارتان برسید؛ گفت نه، پدر تو -یعنی 
پدربزرگ این بچه- به جای من رفت شهید شد، من هم حاال به جای او اینجا 
می ایستم؛ ایستاد تا بچه به هوش آمد، خاطرش که جمع شد، بعد رفت.« 

بـه همیـن مناسـبت، پایـگاه اطاع رسـانی KHAMENEI.IR در ایـن 
یادداشت به معرفی این کتاب پرداخته است.

در این دو سـالی که از شـهادت سیدالشـهدای جبهه مقاومت و مدافعان 
حرم، حاج قاسم عزیز ما می گذرد، کتاب های متنوع و متعددی درباره او چاپ 
و منتشر شده است. یکی از کتاب های خوبی که درباره شخصیت حاج قاسم 
منتشرشـده و برخـاف معروفیـت و سـروصدای کـم از کیفیـت قابل قبولـی 
برخوردار است، کتاب »حاج قاسمی که من می شناختم« است. هرچند این 
کتـاب، حتـی برای اهالـی فرهنگ و کتاب، تا قبل از سـخنرانی و دیدار رهبر 
معظم انقاب با خانواده شـهید سـلیمانی در آستانه دومین سالگرد شهادت 
حاج قاسـم ناشـناخته بود؛ اما در این دیدار، رهبر معظم انقاب در قسـمتی 
از سـخنان خود به بخشـی از همین کتاب اشـاره می کنند -که اخیرًا مطالعه 
کرده انـد- و خاطـره ای از حاج قاسـم را همراه با بغضی سـنگین و تلخ تعریف 
می کنند. »حاج قاسـمی که من می شـناختم«، خاطرات حجت االسام علی 
شـیرازی است از یک رفاقت حدودًا چهل ساله با حاج قاسم. اولین چیزی که 
پس از خواندن صفحات ابتدایی کتاب مدام در ذهن مخاطب می چرخد این 
اسـت که چقدر مؤلف کتاب خوش اقبال  بوده؛ رفاقت چهل سـاله با فردی که 
بسـیاری از چهره های شـاخص ایرانی و غیرایرانی آرزوی همراهی و ارتباط با 
او را داشـته اند. مردمی که البته حاج قاسـم هم عاشق شـان بود، نه در حرف 
و شـعار و لقلقه زبان، بلکه در عمل و با تمام وجود و جان. باید »حاج قاسـمی 
کـه مـن می شـناختم« را خوانـد تـا عمـق عشـق و ارادت حاج قاسـم بـه مردم 
به خصوص مردم کرمان فهم شـود. خوش اقبالی آقای شـیرازی، گره خوردن 
زندگی وی از زمان جبهه و جنگ با حاج قاسم بود؛ گرهی که با گذشت زمان 
محکم تر و محکم تر شد و باعث شد بین این دو رزمنده دفاع مقدس، رفاقتی 

حدودًا چهل ساله شکل بگیرد.
سـال ۶١ در حمیدیـه اهـواز، شـروع ایـن دوسـتی رقم می خورد. قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده تیـپ ثارالله، سـخنران اسـت و علـی شـیرازی، روحانی 
گـردان شـهید باهنـر کـه مرتبـه اول بـود به جبهـه اعـزام می شـود. فروردین 
۶۵، ایـن ارتبـاط و دوسـتی شـکل همـکاری به خـود می گیرد و حاال سـوژه 
کتـاِب »حاج قاسـمی که من می شـناختم«، مسـئولیت تبلیغات لشـکر را به 
آقای  شیرازی می سپرد. دوستی عمق بیشتری پیداکرده و پس از جنگ هم 
ادامـه  داشـته تا اینکه در سـال ١٣٩٠ و اوج فعالیت هـا و اقدامات منطقه ای 
نیروی قدس، او به درخواسـت سـردار سلیمانی مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در این نیرو شـده و هشت  سـال از پرفرازونشیب ترین روزهای جبهه مقاومت 
را بـا حاج قاسـم سـپری می کنـد. کتـاب از یـک پیش گفتـار بـه قلـم سـعید 
عامیـان از نویسـندگان و خاطره نـگاران دفاع مقدس برخوردار اسـت که به 
اهتمام او چاپ شـده اسـت. عامیان در بخش پیش گفتار، به مرور زندگی و 
مسـئولیت های حجت االسام علی شـیرازی در دوران دفاع مقدس و حضور 
در میـان مدافعـان حـرم اشـاره می کنـد و از تصمیم خـود برای نـگارش این 
کتاب می نویسـد: »این کتاب، ثمره نوزده سـاعت گفت و گو با آقای شیرازی 
اسـت. برخـی دست نوشـته ها و یادداشـت های ایشـان هم ضمن نـگارش و 
تدوین آمده است.« در ادامه کتاب هم دوازده فصل به روایت حجت االسام 
علی شـیرازی اختصاص پیدا کرده اسـت. راوی، سعی  داشته خاطرات خود 
از شـهید سـلیمانی در حوزه های گوناگون را بیان کند و با یادآوری خاطرات 
پراکنـده پیرامون یک موضوع، سـلوک رفتاری آن شـهید بزرگـوار را با لحن و 

بیان ساده و صمیمی روایت می کند.
در فصل اول، با نام »شـهادت بزرگ« به ماجرای روز شـهادت حاج قاسم 
و نحوه خبردارشـدن ایشـان از شهادت سـردار پرداخته شده است. در فصل 
»زندگـی خـوب«، آقـای شـیرازی به زندگـی و سـلوک شـخصی و خانوادگی 
حاج قاسم و نحوه رفتار با همسر و فرزندانشان اشاره می کند. از زمان جنگ، 
آقـای شـیرازی با حاج قاسـم رابطه خانوادگی داشـته و همین مسـئله باعث 
شـده اسـت که اطاعات جالب و کمتر شـنیده   شـده ای درباره این بخش از 
زندگی حاج قاسم ارائه بدهد. برای فصل سوم کتاب، عنوان »عموی بچه ها« 
انتخـاب  شـده و در آن بـر توجه و محبت شـهید سـلیمانی به فرزندان شـهدا 

تأکید شده است.
در فصل چهارم با نام »فدایی مردم«، به عشق و محبت بی پایان حاج  قاسم 
به مردم ایران پرداخته شـده اسـت و یکی از دل نشـین ترین بخش های کتاب 
همیـن فصل اسـت. در بخشـی از این فصل می خوانیـم: »موضوع انتخابات 
ریاسـت جمهوری داغ شـده بـود. مردم بـا نامه نگاری یا در فضـای مجازی، از 
سـردار سـلیمانی درخواسـت می کردنـد کاندیـدای ریاسـت جمهوری شـود. 
خیلی هـا هـم از گوشـه  وکنـار بـا مـن تمـاس می گرفتنـد و نظـر حاج قاسـم را 
جویـا می شـدند. رفتـم پیـش اش و گفتم خیلـی از مـردم مایل  انـد کاندیدای 
ریاسـت جمهوری شـوی... نگذاشـت حرفـم تمام شـود. گفت تو کـه نظر مرا 
می دانـی! گفتـم خودم مخالفم، اما پیام مـردم را می دهم. می خواهم از زبان 
خـودت بشـنوم. گفـت هر کـس پرسـید، از قول مـن بگو سـلیمانی فقط یک 
سرباز است، نه چیز دیگر! گفتم اگر رهبر انقاب راضی به این اقدام باشند، 
چـی؟ بـا همان لبخند همیشـگی گفت؛ اگر حضرت آقا بـه من تکلیف کنند 
کاندیدای ریاست جمهوری شوم، می روم پیش ایشان آن قدر گریه می کنم تا 
تکلیف را بردارند! یکی از دوستان هم اخیرًا برایم بازگو کرد که از بیت رهبری 
می   آمدیـم بیرون، به سـردار سـلیمانی گفتـم بیا کاندیدای ریاسـت جمهوری 
بشـو، گفـت ایـن را که می گویـم، به مردم بگـو. »بگو من کاندیدای شـهادتم، 

کاندیدای گلوله ام، نه کاندیدای ریاست جمهوری.«
فصـل پنجـم بـا عنـوان »مـرد کارهـای سـخت« به سخت کوشـی شـهید 
سـلیمانی در عرصه هـای گوناگـون نظامی در ایران و غرب آسـیا اشـاره دارد 
و در فصـل بعـدی بـا عنـوان »سـیره و سـلوک« به منـش و آداب رفتـاری این 
سـردار بـزرگ سـپاه اسـام در مواجهـه بـا افـراد و موضوع هـای گوناگـون 
پرداخته شـده اسـت. همچنین، راوی در فصل هفتم با عنوان »عاشـق اهل 
بیـت علیهم السـام« به ارادت شـهید سـلیمانی بـه اهل بیت علیهم السـام 
و برنامه هایـش بـرای توسـعه نگاه و توجه خـود و اطرافیانش بـه این موضوع 
می پـردازد. در فصل »شـیعه تنـوری«، ارادت و احترام حاج  قاسـم به علمای 
شـیعه و نـگاه ایشـان بـه مسـئله تشـیع توجه شـده اسـت و در فصـل »مدال 
بهشـت«، به اعطای نشـان ذوالفقار به شـهید سـلیمانی و واکنش ایشـان به 
ایـن موضـوع و نگرش کلی ایشـان بـه رتبه بندی هـای رایج نظامـی پرداخته 
شده است. دو فصل بعدی با نام های »مرد جبهه فرهنگی« و »شجاع میدان 
سیاسـت« اسـت که دیدگاه های فرهنگی ایشـان و نگاه شـان به بحث کتاب 
و کتاب خوانی و سـپس، دیدگاه های شـهید سـلیمانی در امر سیاست ورزی 
بیان شـده اسـت. در فصل دوازدهم که آخرین فصل کتاب اسـت، به تشییع 
باشـکوه و تاریخـی و بـه تعبیـر رهبـر حکیـم انقـاب، یوم اللـه تشـییع پیکـر 
حاج  قاسـم عزیز ملت ایران پرداخته شـده اسـت. در بخش پایانی کتاب نیز 

شانزده قطعه عکس مرتبط با موضوع اثر ضمیمه کتاب شده است. 
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امام صادق)ع(:
با همسایه ات خوش رفتاری کن تا مسلمان راستین 

باشی.
بحاراالنوار: ج ۷۴، ص ۱۵۸

روایت های تازه از حماسه  آفرینان 
دفاع مقدس

کتاب هـا و آثـار حـوزه دفـاع مقـدس گنجینـه ای گرانبهـا از دانـش و معرفت در 
خصوص افکار و سـبک زندگی بهترین فرزندان این مرز و بوم هسـتند. هر اثر و 
کتاب نو در این عرصه، دریچه ای تازه به دنیای زیبا و آرمانی شـهدا و ایثارگران 
ایـران اسـامی می گشـاید. بـا غـور در ایـن آثـار، می تـوان حکایت فـداکاری و 
جانفشانی دوران هشت سال دفاع مقدس را از نزدیک لمس کرد. هنوز بسیاری 
از زوایـای دوران حماسـی دفـاع مقـدس ناشـناخته و ناگشـوده مانـده اسـت و 
انتظار می رود به همت محققان و جویندگان حقیقت، این رشته از ناگفته های 
مجاهدت قهرمانان شـهید این سـرزمین بازگو شـود. در گزارش حاضر به چند 

نمونه تازه از آثار و کتاب های منتشره در این حوزه نگاه انداختیم.

استقبال از کتاب خاطرات مادر۳ شهید

کتاب »درگاه این خانه بوسیدنی است« نوشته »زینب عرفانیان« با استقبال 
چشـمگیر روبه رو شـده و تاکنون به چاپ هفتم رسـیده اسـت. طبق گزارش 
پایـگاه خبری»حیـات طیبـه«، ایـن کتـاب خاطـرات بانـو »فـروغ منهـی« 
مادر شـهیدان داوود، رسـول و علیرضا خالقی پور اسـت که شـاهد شـهادت 
فرزندانـش در راه وطـن بـود. صبر، ایسـتادگی، ایمـان و اندیشـه های بلند؛ 
ویژگی های اصلی راوی داستان است. زینب عرفانیان در این کتاب در واقع 
به یک سـیر و سـلوک معنوی در زندگی مادری اسـت که سـه شهید نامدار را 
در دامان خویش پرورانده اسـت. این از سـوی انتشـارات شـهید کاظمی به 

مخاطبان عرضه شده است.

»سومین پالک« 

ایـن کتـاب حـاوی زندگی نامه شـهید جواد 
واضحی فرد به قلم فاطمه وفایی زاده اسـت. 
واضحی فرد از فرماندهان لشـکر 2۷ محمد 
بـرادرش،  دو  کـه  اسـت  رسـول الله)ص( 
عبـاس و حمیدرضـا پیـش از او به شـهادت 

رسـیدند. واضحی فـرد از جملـه فرماندهـان محبـوب دفاع مقدس اسـت که 
در عملیات »کربای ۵« و شـلمچه به شـهادت رسـید. وفایی زاده می گوید: 
نوشـتن از شـهید جواد واضحی فرد، کسـی که به مفهوم واقعی کلمه فروتن 
و خالـص بـود. سـاده نیسـت. او در ادامه تصریـح می کند که بـرای پی بردن 
به ابعاد شـخصیت این فرمانده باید شـناختی عمیق از خانواده واضحی فرد 
پیدا کرد. خانواده ای شـناخته شـده در وادی ایثار و شـهادت که ۳ جهادگر 
حماسه سـاز عملیات هـای فتح المبیـن، والفجـر۸ و کربـای ۵ از دامـان آن 
برخاسـته اسـت و رهبـر معظـم انقـاب نیـز بـه دیـدار پدر و مـادر آنهـا رفت. 
نویسنده، لحظه شهادت او را چنین توصیف می کند: حاال دیگر غروب شده 
بود و سـرخی آفتاب آسـمان را رنگ کرده بود. انگشـترهای جواد را درآوردند 
تا به خانواده اش برسـانند. همان موقع صدای اذان مغرب پخش شـد. مادر 
چشـم بـه راه سـومین پاک بـود. چـاپ و نشر»سـومین پـاک« حاصل کار 

انتشارات »2۷ بعثت« است.

روایتی از »زیست سلیمانی«

اخیرًا طی مراسـمی در فرهنگسـرای اندیشه از کتاب»معنویت اجتماعی در 
مکتب شـهید سـلیمانی« نوشته حجت االسـام محمدجواد رودگر رونمایی 
شد. محمدجواد رودگر نویسنده کتاب می گوید: این کتاب قطره ای در برابر 
دریای عظمت وجودی و خدمت این سـردار به اسـام و مسـلمین اسـت. به 
نظرم یکی از وظایف ما این است که ضمن شناسایی کسانی که در حوادث 
و وقایـع گوناگـون در برهه هـای مختلـف از زندگی سـردار سـلیمانی در کنار 
او حضـور داشـتند، روایـت دقیقی از زیسـت سـردار سـلیمانی، خصوصیات 

اخاقی او و معرفت دینی اش ارائه بدهیم.

 کتابی الهام بخش برای 
اصحاب هنر و فیلم

رهبر معظم انقاب کتاب »همپای صاعقه« 
را منبـع غنی برای تولیـد فیلم دفاع مقدس 
توصیـف کرده انـد. ایـن کتـاب کـه حاصـل 
و گلعلـی  بهـزاد  تحقیـق حسـین  و  تـاش 

بابایی اسـت، با اسـتقبال گسـترده مواجه شـده است. انتشـارات سوره مهر 
ناشر کتاب است. این اثر در واقع، کارنامه ای تاریخی و مستند از شکل گیری 
لشـکر 2۷ محمـد رسـول اللـه )ص( اسـت و مولفانش، روایتـی از یک مقطع 
زمانـی شـش ماهه از جنـگ تحمیلـی، یعنـی از ابتـدای دی مـاه ۱۳۶۰ تـا 
اواخـر تیرمـاه گرم سـال ۱۳۶۱ را بازگـو می کنند. موضوع اصلـی این کتاب 
شـرح مسـتند مراحـل آغازیـن تأسـیس تیپ نظامـی محمد رسـول الله)ص( 
اسـت و نقـش این تیـپ را در دو عملیـات بزرگ فتح المبیـن، بیت المقدس و 
لبنـان بیـان می کند. انتشـار کتـاب »همپای صاعقـه« با اسـتقبال خوبی از 
سـوی پژوهشـگران حوزه دفاع مقدس مواجه شـد؛ این اثر در ششمین دوره 
جشـنواره کتـاب کتاب دفاع مقدس در رشـته پژوهش به عنـوان اثر برگزیده 

انتخاب شد.

»بوی تند خردل« 

کتـاب »بـوی تنـد خـردل« نوشـته »نجمـه 
بـن  آرام« و »نرگس التیام مقدم« دربرگیرنده 
»محمدنبـی  آزاده   جانبـاز  خاطـرات 
ملک حسـینی« است که از سوی نشر سوره 
مهـر منتشـر شـده اسـت؛ کتـاب حکایت ۵ 

سـال اسـارت راوی در چنـگال نیروهـای بعثـی را بازگـو می کنـد. محمدنبی 
ملک حسـینی در ۱۶ سـالگی داوطلبانـه بـه جبهـه مـی رود و یـک سـال بعد 
در عملیـات تـک دشـمن و غافلگیری نیروهـای ایرانی به اسـارت درمی آید. 

۵ سال در ادوگاه ُرمادیه استان االنبار، به سر می برد.

زندگی حاج قاسم در قاب کتاب 

 »قهرمـان ملـی« کتابنامـه توصیفـی ۳۰ اثر 
قاسـم  حـاج  شـخصیت  و  زندگـی  دربـاره 
کتابخانه هـای  نهـاد  همـت  بـه  سـلیمانی 

عمومی کشور راهی بازار نشر شد. 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب 

»قهرمان ملی« را که شـامل آثار برتر گزینش شـده درباره شـهید حاج قاسم 
سـلیمانی اسـت، تدویـن و منتشـر کـرد. ایـن کتاب بـا مقدمه ای شـامل ۴۰ 
جملـه از رهبـر معظم انقاب درباره حاج قاسـم آغاز می شـود و در ادامه آثار 
برتـر گزینـش شـده درباره زندگی و شـخصیت شـهید سـلیمانی در ۶ بخش 
»زندگی نامـه و خاطـرات«، »زندگی نامـه داسـتانی«، »زندگی نامه و خاطرات 
همـراه با تحلیل«، »مکتب حاج قاسـم«، »آثـار هنری« و »کودک و نوجوان« 

معرفی می شود.

گفتوگوبامادرنرجسخانعلیزادهاولینشهیدهدرمبارزهباکرونا

برشی از زندگی اولین ایثارگر عرصه سالمت 
نام نرجس خانعلی زاده برای آحاد شهروندان ایرانی آشناست. کسی که به عنوان اولین شهیده مدافع سالمت در کشور در تاریخ این مرز و 
بوم ثبت شد. بهار امسال همزمان با سالروز والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر، تندیس او بر »کالچای« گیالن زینت بخشید. نرجس 
۲۶ سال بیشتر نداشت که تبدیل به قهرمان عرصه دفاع از مرزهای سالمت شد، قهرمانی که از جانش گذشت تا به خیل مبتالیان ویروس 

منحوس کرونا زندگی ببخشد، داستان زندگی این جوان ایثارگر خطه شمال از زبان مادرش، آسیه حاجی زاده شنیدنی است:

خدمـات  بـه  اینکـه  از  قبـل  مـادر، 
نرجس خانـم در دوران سـخت کرونـا 
سـوابق  از  خالصـه ای  بپردازیـم، 

تحصیلی او بگویید؟
نرجـس متولـد ۳۰اردیبهشـت ۷۴ بود و 
در شـهر رامسـر به دنیا آمد. من همیشـه 
به خاطـر شـور و عاقـه ای کـه در درس 
تشـویق  را  او  نشـان می داد  تحصیـل  و 
بـه داشـتن دختـر  و حقیقتـًا  می کـردم 
تحصیـل  زمینـه  در  موفـق  و  پرتـاش 
افتخـار می کـردم. نرجـس تحصیـل اش 

را در شـهرک مبعث جنت آباد شـمالی شـروع کرد. اما بعدًا به خاطر شـرایط 
کاری همسرم به اردبیل نقل مکان کردیم و نرجس تحصیات ابتدایی را در 
این شهر ادامه داد.بعد از سال ۸۵ که به تهران بازگشتیم مقاطع راهنمایی 
و متوسـطه را اینجا به اتمام رسـاند. سـال ۹2 بود که در کنکور شـرکت کرد 
و رشـته پرسـتاری قبـول شـد. پس از پایـان تحصیـات دانشـگاهی، دوران 
طرح پرسـتاری خود را در بیمارسـتان امام خمینی)ره( تهران سـپری کرد. 
با گذراندن این دوره، رسـمًا به عنوان پرسـتار در بیمارسـتان میاد الهیجان 

مشغول به خدمت شد.

نرجس خانم در زندگی خانوادگی و صحنه جامعه چه رفتار و خصوصیاتی 
داشتند؟

نرجـس در زندگـی دختر بسـیار شـاد، مهربان و فـداکار بود. سـعی  می کرد 
مسائل اخاقی و دینی را در زندگی اش رعایت کند. مثًا از غیبت و بدبینی 
پرهیـز می کـرد. همیشـه می گفـت، انسـان نبایـد در روابط اش با مـردم دل 
کسـی را آزرده کنـد یـا باعـث کینـه و کـدورت شـود. بـه من و پـدرش خیلی 
احترام می گذاشـت. با وجود خسـتگی کاری و مشغله ای زیادی که داشت، 
وقتـی بـه خانـه می آمد اجازه نمـی داد من درگیر کار شـوم. همـه امور خانه 
را خـودش رتـق و فتـق مـی داد. مـن اکثرًا نسـبت بـه فعالیت بیـش از حد او 
اعتـراض می کـردم و می گفتـم بـه خـودت آسـیب می زنـی. نگـران ضعـف 
جسـمی و سامتی اش می شـدم. اما او در مقابل می گفت؛ از کار و فعالیت 

لذت می برد و تنبلی و سستی در کار زندگی انسان را فلح می کند.
نرجس تا جایی که خبر داشـتم، در محیط بیمارسـتان نیز سـختکوش 
بود. همیشه منظم و به موقع در شیفت کاری خود حاضر می شد. مدیرانش 
بارهـا از ایـن خصوصیـت پرکاری و فـداکاری او تجلیل کـرده بودند. نرجس 
به شـغل خود عشـق و عاقه داشـت. همیشـه تعریف می کرد که با بیماران 
مثـل یـک دوسـت عزیز رفتـار می کند.  نرجس روحیه حساسـی داشـت. از 
دیـدن فقـر و وضعیت اقتصـادی خانواده های فقیر خیلی ناراحت می شـد. 
بارهـا می گفـت کـه هیـچ چیـز بـه انـدازه کـودکان کار و بچه های سـرگردان 

در خیابان هـا او را رنـج نمی دهـد. او تـا 
جایی کـه در توان داشـت به ایـن بچه ها 
کمـک می کرد. بارها دیده بودم که برای 
آنها مواد غذایی و خوراکی تهیه می کرد. 
در سال های اخیر نیز سرپرستی یکی از 

این بچه ها را برعهده گرفته بود.

از فعالیت هایـی که نرجـس در دوران 
کرونا داشت و خدماتی که به بیماران 
مبتـال به ایـن ویروس منحـوس انجام 

داد، بگویید؟
نرجـس از آنجـا کـه در واحـد اورژانـس فعالیـت داشـت، از ابتـدای شـیوع 
کرونا یکسـره به این بیماران رسـیدگی می کرد. من در جریان بودم که او و 
همکارانش در اورژانس با وضعیت های خطرناکی روبه رو هستند. بچه های 
بخـش اورژانـس در دوره کرونـا واقعًا جـان خود را کف دسـت گرفته بودند. 
آنها که در این بخش در اوج کرونا ماندند، واقعًا فدکاری و ایثار از خودشان 
نشـان دادنـد. مـن واقعـًا ندیدم نرجـس از مسـئولیت و کاری کـه در بخش 
رسـیدگی به بیماران کرونا برعهده داشـت، شـکایت کند. او با آنکه شـاهد 
ابتـا و جـان باختـن همـکاران پرسـتار و اعضـای کادر درمـان بر اثـر کرونا 
بود اما حتی یک روز هم حاضر نشـد، از مسـئولیت خودش دسـت بکشـد. 
مـن نمی توانـم ارزش کاری کـه بچه های بیمارسـتان برای نجـات مبتایان 
کرونـا انجـام دادند را تعیین کنم. فقط این اندازه می فهمیدم که دلسـوزی 
کـه بـرای بیمـاران کرونـا در روزهای بسـتری و درمان نشـان می دادند مثل 
محبت و عشق یک مادر و پدر نسبت به فرزندش بود. فقط یک مادر یا پدر 
می توانـد برای نجات فرزند از جان و سـامتی خـودش بگذرد و فداکاری و 

ایثار نشان دهد. 

خـود شـما و پدرشـان کـه از خطـر فعالیـت در بخـش کرونـا و تهدیـد 
سـالمتی فرزندتـان آگاه بودیـد چگونـه پذیرفتیـد، نرجـس تـا آخریـن 

روزهای حیاتش همراه متبالیان این بیماری بماند؟ 
زمانـی کـه خبـر ورود ویـروس جدیـد از چین را شـنیدم، چند بـار به نرجس 
گفتـم کـه دیگـر قیـد کار در بیمارسـتان را بزنـد بارها از او خواسـتم اسـتعفا 
کند. یادم هسـت یکی از روزهای پیک کرونا نیز که به اتفاق پدرش صحبت 
می کردیم، تصاویر و خبرهای مربوط به قربانیان کرونا پخش می شد. آن روز 
خطر ابتای نرجس را بیش تر حس کرده بودم با لحن قاطع به او گفتم نباید 
بیش از این سـامتی خودت را به خطر بیاندازی، از قضا پدرش هم آن روز 
با من همصدا شـد و از نرجس خواسـت مدتی از محیط پرخطر بیمارسـتان 
فاصلـه بگیرد تا وقتی اوضاع وخیـم کرونا کمی بهبود پیدا کرد، فعالیت اش 
را شـروع کنـد. امـا نرجس از ایـن حرف و توصیه من و پـدرش خیلی دلخور 

شـد. او با احترام و آرامش پاسـخ ما را داد و گفت که من اگر دنبال آسـایش 
و رفاه بودم نباید حرفه پرسـتاری را انتخاب می کردم. حرف های نرجس آن 
شـب مـن و پـدرش را خیلی تحـت تأثیر قـرار داد. او گفت که اگـر در چنین 
وضعیتـی بیمارسـتان را تـرک کنم پـس وجدان و ایمان چه می شـود و حتی 
نمی توانم یک لحظه تصور کنم که همکارانم را در این روزهای سخت تاش 

برای نجات بیماران کرونا تنها بگذارم.

ماجـرای ابتـالی ایشـان بـه کرونـا از چـه زمانی آغاز شـد و شـما چطور 
متوجه شدید؟

نرجـس در آن روزهـا به طور مداوم و شـیفت های پیاپی در بیمارسـتان بود. 
روزهـای تشـدید کرونـا اکثر شـب ها را در کنار بیمـاران کرونا بودند. فشـار و 
سنگینی کار و بی خوابی بدن او را ضعیف کرده بود. لذا وقتی ویروس مبتا 
شـد، سیسـتم ایمنی بدنش مقاومت اش را از دسـت داده بود. روزهای اول 
ابتـا به ویروس دچار سـرفه های خشـک، ازدسـت دادن حـس بویایی ودرد 
شـدید در بخش هـای مختلـف بـدن بویـژه گردن و سـر بود. وقتـی حال اش 
رو بـه وخامـت گذاشـت، در بیمارسـتان بسـتری شـد. مـن به طور مـداوم به 
دیدارش می رفتم. در روزهای آخر قدرت تکلم اش را نیز از دسـت داد. پس 
از این تاش های پزشکان معالج نیز ثمری نداشت و نرجس به عنوان اولین 
شـهید مدافع سـامت کشـور که تا آخرین روز بـرای نجات بیمـاران کرونا با 

جان و دل تاش کرد، از میان ما رفت.

نرجـس در بهـار جوانـی، عمـر خویـش را فـدای سـالمتی مـردم ایـران 
اسـالمی کـرد، می دانـم برنامه هـای زیادی بـرای آینده خود داشـته، از 

آرزوهای او بگویید؟
حقیقتـًا نرجس عاشـق همـه آدم های اطرافش بود. ایـن را همه همکارانش 
می گفتند که او طاقت دیدن رنج و مشـکات افراد دیگر را نداشـت. قبل از 
ایـن هـم گفتم که نرجس بـرای کمک به کودکان فقیـر و بیکار خیلی تاش 
می کـرد و آرزوی بزرگـش ایـن بـود کـه ایـن بچه هـا را گرفتار فقر و سـرگردان 
در خیابان نبیند. دخترم در واقع فرشـته ای بود که 2۴سـال مهمان ما شـد 
و خیلـی زود از پیش مـان رفـت هرکسـی کـه اورا می شـناخت بعـد رفتنـش 

دلتنگش شد نرجس به امثال من و تمام اطرافیان درس انسانیت داد.

حتمـًا همکارانـش مطالب زیادی از نرجس نقـل کرده اند می خواهم در 
پایان مصاحبه یکی از این خاطرات شیرین را از زبان شما بشنویم؟

دوسـتانش می گفتنـد نرجس در برخورد با بیمـاران خیلی حوصله و آرامش 
داشـت و رفتارش طوری بود که آنها را بسـیار زود جذب می کرد. من بعد از 
فوتش باخبر شـدم که با برخی از همکارانش فعالیت های نیکوکارانه زیادی 
را دنبـال می کردنـد. مثـًا بـه کمپ های تـرک اعتیاد سـر می زدنـد و در حد 

بضاعت شان به آنها کمک می رساندند.
یکی از خصوصیات نرجس که من را متأثر می کرد این بود که بسـیاری 
از روزها که دلتنگ می شـد، به گلزار شـهدا می رفت و آنها را زیارت می کرد، 
نـام ۴۰ شـهید را می نوشـت و در حـد توانش خیـرات می کرد و همیشـه هم 

حاجت اش را می گرفت.
نرجس قدم در راهی گذاشـت که واقعًا خودش انتخاب کرده بود و من 

افتخار می کنم او اولین شهیده مدافعان سامت شد.

درسالروزشهادتسردارانپرآوازه،اسماعیلدقایقیوحاجیداهللکلهر

دو بازوی فرماندهی دوران دفاع مقدس 
در چنین روزهایی جبهه نبرد ایران با دشـمن بعثی شـاهد یکی از بزرگ ترین 
عملیات هـای تاریـخ دفاع مقدس بود. عملیـات کربای ۵ به فاصله چند روز 
از عملیات کربای ۴ شـروع شـد. این رویداد تصویری از حماسـه و رشـادت 
رزمنـدگان ایرانـی را بـه نمایش گذاشـت امـا در عین حال با واقعـه تلخ رفتن 
شـماری از مردان تاثیرگذار جبهه و جهاد همراه شـد. در رأس این سـرداران 
پرآوازه، شهید اسماعیل دقایقی و حاج یدالله کلهر قرار دارد. ویژگی مشترک 
این دو فرمانده این بود که آنها از دو خاندان جهادی برخاسته بودند و زادگاه 
و خاسـتگاه آنها به نام سلسـله ای از شهیدان زینت گرفته است. از طرفی هر 
دو سردار، دوران طوالنی از مبارزه علیه استبداد را قبل از انقاب در کارنامه 
خویش به ثبت رسانده بودند و در واقع همه سال های عمرشان صرف آبیاری 
نهال برومند انقاب اسـامی شـد. با این مقدمه در سـالروز شـهادت  این دو 

الگوی جهاد و ایثار، شمه ای از رشادت های آنها را بازگو کردیم.

فرزند شایسته خطه خوزستان

دفتـر زندگـی جهادی شـهید دقایقـی، حکایت هـا و حرف های بسـیار برای 
نسل امروز دارد. در دوران انقاب، او را در حلقه جوانان با دانش و دلباخته 
آرمـان عدالـت و آزادی می بینیـم و در ایام جنگ نام اش در ردیف موسسـان 

نهادهای انقابی و تیم طراح عملیات های بزرگ به چشم می خورد.
شـهید اسـماعیل دقایقـی از خطـه گرم جنوب برخاسـته بـود و عاقبت 
خـاک خوزسـتان بود که ایـن فرزند برومندش را به گرمـی در آغوش گرفت. 
دشـت شلمچه آخرین نقطه از خاک ایران زمین بود که سردار دقایقی برای 

آزادی آن از چنگ اشغالگران خون مطهر خویش را ارزانی داشت.
کافـی اسـت به ایـن فهرسـت بلنـد از ابتکارهـا و اقدام هـای او در دوران 
فرماندهـی سـپاه و دفـاع مقـدس نـگاه افکنید: تاسـیس سـپاه آغاجـاری و 

همراهی با دریابان شمخانی در راه اندازی سپاه خوزستان، 
نماینده سپاه در اتاق جنگ لشکر۹2 زرهی اهواز، مسئول 
فرماندهـی حفاظـت از شـخصیت ها در قـم، همراهـی بـا 
شهید حسین علم الهدی در شکستن محاصره سوسنگرد، 
همکاری با مجید بقایی در عملیات فتح المبین، راه اندازی 
دوره عالـی مالـک اشـتر ویژه تعلیـم نخبـگان و فرماندهان 
سپاه و دست آخر؛ تاسیس لشگر ۹ بدر با جذب مجاهدان 
عراقی. در شرح دوران فعالیت سیاسی شهید دقایقی آمده 

اسـت: اسـماعیل بسیار با کتاب حشر و نشـر داشت. از آثار شهید مطهری و 
شـریعتی تا بیانیه ها و نظرات امام)ره( که آن را به صورت نوار کاسـت یا متن 
بدسـت مـی آورد. اسـماعیل همیشـه و به طور مسـتمر بیانات امـام)ره( را در 

همان لحظه انتشار گوش می داد و توزیع می کرد.
همسـر شـهید دقایقی که در عین حال همسـنگر او در همه سـال های 
مبـارزه و جهـاد بوده اسـت، در خصوص مبارزات دوران دانشـجویی شـهید 
می گوید: نبض مبارزه ضد رژیم در دانشگاه تهران می زد و از این نظر ما در 
کانون فعالیت سیاسی بودیم. هم دوره های ما از گرایش های مختلف درگیر 
مبـارزه بودند. شـماری از آنها به گـروه مجاهدان خلق)منافقین( پیوسـتند 
که البته در همان روزهای آغازین انقاب راه شـان را از پیروان امام)ره( جدا 
کردند. مخصوصا از وقتی آنها وارد فعالیت های مسلحانه و تروریستی شدند 
و امام)ره( فتوای خویش را در باره انحراف آنها اعام کرد. اسماعیل به دلیل 

فعالیـت گسـترده سیاسـی اش از سـوی سـاواک تحـت تعقیب قـرار گرفت و 
زندانـی شـد. فعالیـت اسـماعیل در ایام منتهی بـه انقاب حالـت نظامی و 
مسـلحانه پیدا کرده بود. البته آشـنایی او با دیگر اعضای تشکیات معروف 
به سـازمان مجاهدین انقاب اسـامی مثل سردار محسن رضایی به دوران 
هنرسـتان اهواز برمی گشت و این ارتباط و همکاری آنها در مقطع دانشگاه 

شکل گسترده پیدا کرد.
دوران حضور سـردار دقایقی در سـپاه نیز حکایت شـنیدنی دارد. طبق 

گفتـه هسـنگر شـهید؛ »از وقتـی سـردار محسـن رضایـی 
فرمانده سـپاه شـد افرادی را که در گروه مجاهدان انقاب 
اسـامی بودنـد از جملـه اسـماعیل را دعـوت بـه همـکاری 
کرد. ایشـان بعد از حضور در این نهاد، ابتدا سپاه آغاجری 
را تاسـیس کرد.پس از آن نیز در تاسـیس سـپاه خوزسـتان 
بـا دریابـان شـمخانی همراهـی کـرد. بـه همیـن ترتیـب، 
سـپاه  مختلـف  بخش هـای  در  را  بعـدی  مسـئولیت های 
عهـده دار شـد از مأموریـت ایجـاد یـگان مالـک اشـتر بـرای 

تعلیم نخبگان سـپاه تا تاسـیس لشـگر بدر مرکب از مجاهدان عراقی که در 
جنگ با داعشی ها نقش کلیدی ایفا کرد.«

 شوق سردار دقایقی به شهادت از حکایت های مکرر در خاطرات یاران 
و همرزمان او اسـت. همسـرش می گوید: در آخرین دیدارمان با اسـماعیل 
او بحث شهادتش را پیش کشید. ماجرا از این قرار بود که در حین عملیات 
کربـای۵ ایشـان مـا را بـه اهـواز فراخوانـد. مـن به خاطـر درس بچه هـا و 
امتحانـات دانشـگاهی خودم راضی به رفتن نبودم اما اسـماعیل پافشـاری 
کـرد و در نهایـت بـا این جمله تصمیم من را عـوض کرد و گفت که اگر نیایی 
پشـیمان می شـوی. به اتفاق بچه ها)ابراهیم و زهرا( عازم اهواز شـدیم و در 
آنجا بود که اسماعیل برای اولین بار سخن از خداحافظی همیشگی به میان 
آورد و حتی گفت که اگر به شـهادت برسـم در بهشت منتظر 
تـو خواهم بـود. آنجا بود که حس کردم ایـن حرف از اعماق 
دل اسـماعیل برخاسـته اسـت و خبرهـای دیگـری در راه 
اسـت. اینجا حرف مادرم در خاطرم زنده شـد که می گفت: 
اسـماعیل برای تو نمی ماند و شـهید خواهد شـد. شب قبل 
از شـهادتش به اسـماعیل گفتم که اگر بنا بر شهادت است، 
دوسـت دارم باهم شهید شـویم. مثا در موشکباران و امثال 
آن. کـه اینجا اسـماعیل گفت که پس از ایـن همه عملیات، 
دریـغ اسـت کـه من در رختخواب کشـته شـوم. در نهایت اسـماعیل هنگام 
اذان ظهـر 2۸ دی مـاه بـه شـهادت رسـید. گویـا در روز شـهادتش، هنـگام 
عزیمـت بـرای شناسـایی منطقـه، آقای محسـن رضایـی خواسـتار انصراف 
اسماعیل از این ماموریت شده بود اما شهید دقایقی گفته بود که من بدون 

شناسایی دقیق منطقه نمی توانم نیروهایم را به این صحنه بکشانم.

قافله ساالر یکی از خانواده های ایثار و شهادت

در میـان جامعـه بـزرگ شـهادت و ایثـار، خانـواده کلهـر نامـی آشـنا اسـت. 
خانواده ای که ۵ جوان برومند آن لباس جهاد و شـهادت به تن کرده اسـت. 
شهید نادعلی رستمی دایی خانم کلهر که در عملیات والفجر ۸ به شهادت 
رسـید، »طلبـه شـهید علیرضـا کلهـر«، بـرادر خانـم کلهـر کـه در عملیـات 

والفجر ۴ به شهادت رسید و برادران شهید »حاج حسینعلی کلهر« )والفجر 
۸(، »محمدرضا کلهر« )والفجر ۴( پسر عموهای سردار شهید کلهر.

در رأس این سلسـله مردان آسـمانی، سـردار حاج یدالله کلهر جانشین 
لشگر پرآوازه ۱۰ سید الشهدا قرار دارد.

سردار شهید از شروع انقاب تا کربای ۵ زندگی و عمر خویش را وقف 
آزادی کشـور از اسـتبداد و اشـغال می کنـد. روزی به عنوان جـوان مبارز که 
در مسـجد شـهریار اولین بار شعار »مرگ بر شاه« سر می دهد و در تظاهرات 
ضـد رژیـم مجـروح می شـود. روزی دیگـر در صف مبـارزان 
آزادی شـهر سـنندج از چنگ گروهک ها می ایسـتد. بعد از 
شـروع جنـگ تحمیلـی نیـز هیـچ عملیاتـی نبوده کـه او در 
نقش فرمانده و صف شـکن تیپ و لشـگر حضور پیدا نکند.  
سـردار شهید، در روزهای نخسـت جنگ، جبهه »فیاضیه« 
در آبادان را فرماندهی کرد. در عملیات »طریق القدس« با 
سـمت فرمانده گردان وارد عمل شـد. بعد از رشـادت هایی 
کـه در ایـن عملیـات از خـود نشـان داد به عنوان جانشـین 
فرمانـده تیـپ » المهـدی )ع(« منصوب شـد.در عملیات هـای فتح المبین، 
بیت المقدس و رمضان نیز به عنوان فرمانده لشـکر 2۷، مسـوول محور و در 
والفجـر مقدماتـی، جانشـین تیپ نبی اکـرم) ص( ایفای نقش کرد و دسـت 
آخر در مقام جانشـین لشـگر ۱۰ سید الشـهدا)ع( در عملیات کربای ۵ به 

آرزوی شهادت نایل آمد.
خانـم کلهـر همـدم سـال های دشـوار جهـاد و مبـارزه سـردار شـهید، 
حکایت های شنیدنی از او دارد. می گوید: حاجی همیشه درگیر ماموریت های 
سـازمان اش بود. اغلب روزها در ماموریت به سـر می برد. این وضعیت در اول 
زندگی مان برای من سخت بود. مشغله هایش بعد از حضور در سپاه بیشتر و 
بیشـتر شـد و خیلی از اوقات ارتباط ما در حد یک تماس تلفنی بود. درسـت 
شب پیروزی انقاب یعنی 22 بهمن از ناحیه پا هدف قرار گرفته بود. چند روز 
اول حادثه همه ما بی خبر بودیم چون خودش حاضر نشده بود، تماس بگیرد 
و ماجـرای زخمی شـدنش را اعـام کند و بعد انتقال از بیمارسـتان به منزل، 
خانـواده از مجروحیـت اش اطاع پیدا کرد. حاجی همان موقع هم گفته بود 

که من آرزوی شهادت داشتم اما توفیق نشد.
اتفاقاتـی از این دسـت در زندگی مـا زیاد بود. حاجی همیشـه با حالت 
شـرمنده از ایـن بابـت عذرخواهـی می کـرد. حجـم کارهایـش در جبهـه به 

اندازه ای بود که ما فرصت گرفتن مراسم عروسی را هم پیدا نکردیم. 
او در بـاره ویژگی هـای رفتـاری شـهید می گوید: حاجی خیلـی مهربان 
و در عیـن حـال با حجـب بود. به نظرم مسـئولیت هایی که در سـپاه و جنگ 
داشـت نیز بر روحیاتش اثر می گذاشت. فردی رازدار بود و به راحتی مسائل 
درونی خودش را به زبان نمی آورد. فردای شروع زندگی مشترک مان، حاجی 
نزدیک سـه ماه عازم منطقه شـد و هیچ خبری هم از او نداشتم. نه تلفن، نه 
نامـه، هیـچ چیـز. در عین حال می دانسـتم او بـرای دیدن اولیـن فرزندمان 
خیلی بی تاب است اما مسئولیت و تکلیفی که برای دفاع از کشور و انقاب 
بر دوش داشت فرصت این دیدار را نمی داد. یادم هست بعد از چهل روزگی 
مریـم توانسـت بـه دیدن ما بیایـد. دیدارش چند سـاعته بـود و در فاصله دو 
پرواز به ما سرزده بود. سردار خستگی ناپذیر لشگر سیدالشهدا)ع( سرانجام 
در جریـان عملیـات شـلمچه و کربای پنچ به آرزوی دیرین اش که شـهادت 

در راه دوست بود، رسید.
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امام رضا )ع(:
عبادت به فراوانی روزه و نماز نیست بلکه عبادت به بسیار 

اندیشیدن در کار خداوند است.
تحف العقول صفحه ۴۴۲

هفتهنامهحیاتطیبهفقطروزهایجمعهمنتشرمیشود.ضمنًا
کلیهشمارههاینشریهرامیتوانیدازپایگاهخبریحیاتبه
آدرسwww.hayat.irدریافتنمایید.نشریهآمادهدریافت

اخبار،انتقاداتوپیشنهادهایشمامیباشد.

قابلتوجهخوانندگانمحترم:

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگراندرلرستانتاکیدکرد:

فرهنگ ایثار و شهادت با مرجعیت بخشی به ایثارگران توسعه می یابد
معـاون رئیـس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران گفت: راه حفظ 
فرهنگ ایثار و شهادت، مرجعیت بخشی است و صاحبان این فرهنگ باید 
الگو و مرجع باشند و از راه های مختلف به ویژه از طریق هنر به جامعه معرفی 
شـوند. دکتر سید امیرحسـین قاضی زاده هاشمی در نشست شورای ترویج 
فرهنگ ایثار و شـهادت اسـتان لرسـتان که در اسـتانداری این استان برگزار 
شـد، مـردم لرسـتان را از اقوام غیور ایرانی دانسـت و گفت: مـردم لر همواره 
در مقاطع سخت و حساس در کنار کشور بوده اند و اوج آن در دوران پیروزی 

انقاب اسامی و دفاع مقدس بوده است.
وی ادامـه داد: وقتـی بیانـات امـام خمینی )ره( و مقـام معظم رهبری 
در خصـوص آینده کشـور و انقاب را بررسـی می کنیم، ایـن آینده همواره 
در پیوند با فرهنگ ایثار، جهاد و شـهادت اسـت. مقام معظم رهبری حفظ 
حیات انقاب را وابسته به حفظ فرهنگ ایثار و شهادت دانسته اند و بنیاد 

شهید و امور ایثارگران را دستگاه عصمت و طهارت توصیف کرده اند.
معـاون رئیـس جمهور یکـی از کارهـای اصلی شـورای ترویـج فرهنگ 
ایثـار و شـهادت را حفـظ و تقویت پیونـد بین مردم از طریـق ترویج فرهنگ 
ایثار و شـهادت دانسـت و گفت: امیدواریم تعداد برگزاری جلسـات شورای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان ها افزایش یابد. راه حفظ فرهنگ، 
مرجعیت بخشی است و صاحبان این فرهنگ باید الگو و مرجع باشند و از 
راه های مختلف به ویژه از طریق هنر، فیلم و سریال به جامعه معرفی شوند.
رئیـس بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران ادامـه داد: بسـیاری از مطالبات 
قانونـی ایثارگـران هنـوز پاسـخ داده نشـده اسـت و بودجـه بنیـاد شـهید و 
امـور ایثارگـران پاسـخگوی بـرآورده کـردن تمام ایـن مطالبات نیسـت، اما 
خوشـبختانه دولـت محتـرم بـرای بودجـه سـال آینده نـگاه ویـژه ای به این 
موضوع داشته است. امیدواریم در استان ها نیز شاهد همراهی مسئولین 
باشـیم تا نیازهای اساسـی ایثارگران از جمله مسـکن و اشـتغال به سرعت 
تأمین شوند. قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اهمیت انجام دیدار با ایثارگران 
گفت: حضور در منازل ایثارگران به ویژه والدین معظم شهدا وظیفه مهمی 
اسـت که بر دوش همه ما قرار دارد. فرصت دیدار با این عزیزان با توجه به 
افزایش سن آنان بسیار کم است و امیدواریم در کنار این دیدارها، کار ثبت 
و ضبـط خاطـرات آنان نیز انجام شـود. نامگـذاری خیابان هـا و معابر با نام 

مبارک شهدا باید با جدیت پیگیری و انجام شود.
وی افزود: مشـاورین ایثارگران در دسـتگاه ها نباید خود را تنها موظف 
بـه پیگیری امـور ایثارگران آن دسـتگاه بداننـد، بلکه باید پیگیـر امور تمام 
ایثارگران در دستگاه خود باشند. فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز در این 
جلسه تأکید کرد: رشد، کمال و ماندگاری بشر به واسطه ایثارگری است که 
یکی از مهمترین تفاوت های بشـر با سـایر موجودات است. کشور ما دارای 
الگوهای بسیار بزرگی از ایثار است که تعداد قابل توجهی از آنان در استان 
لرسـتان هستند. وی ادامه داد: انقاب اسامی یکی از نقاط عطف تاریخ 
اسـت که تعریف و تبیین جدیدی از ایثار و شـهادت را در دنیا مطرح کرد و 
الگویی برای سایر ملل جهان شد. ان شاءالله دعای تمام شهدا و ایثارگران 

به همراه ما باشد تا بتوانیم راه و مسیر آنان را به خوبی امتداد بخشیم.

 تکمیل مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار در کشور 
در دستور کار قرار دارد

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از برنامه های 
پیـش روی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران را تکمیـل و راه انـدازی مراکـز 

توانبخشی ایثار در سطح کشور عنوان کرد و گفت: دولت و شخص رئیس 
جمهور محترم از طرح تکمیل این مراکز اسـتقبال خوبی داشـته اند. دکتر 
سـید امیرحسین قاضی زاده هاشـمی در دومین روز از سفر خود به استان 
لرسـتان از مجتمـع فرهنگـی، ورزشـی و توانبخشـی ایثـار خرم آبـاد بازدید 
کـرد و از نزدیـک در جریـان فعالیت هـای ایـن مجموعه قرار گرفـت. وی در 
حاشیه این بازدید در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ساخت مراکز فرهنگی، 
ورزشی و توانبخشی ایثار از ۱۵ سال پیش در سراسر استان های کشور آغاز 
شـده اسـت اما متأسفانه هنوز بسـیاری از این مراکز به مرحله بهره برداری 
نرسـیده اند. وی افـزود: یکـی از خدمـات پیش بینی شـده به منظـور ارائه 
از طریـق ایـن مراکـز بـه ایثارگـران ایجـاد یـک کلینیـک سـرپایی اسـت تـا 
خدمات درمان سـرپایی را در اختیار این عزیزان قرار دهد. همچنین مرکز 
توانبخشـی، اقامتـی و ورزشـی نیـز در این مراکز پیش بینی شـده  اسـت تا 
هرکـدام خدمـات الزم را به ایثارگران ارائـه کنند. معاون رئیس جمهور یکی 
از برنامه های پیش روی بنیاد شـهید و امور ایثارگران را تکمیل و راه اندازی 
این مراکز در سطح کشور عنوان کرد و گفت: دولت و شخص رئیس جمهور 
محتـرم نیـز اسـتقبال خوبی از این طرح داشـته اند، به عنـوان مثال بخش 
اقامتـی مجتمع خرم آباد برای تکمیل احتیاج بـه 2۰ میلیارد تومان اعتبار 
داشت که دکتر رئیسی در سفر خود به استان لرستان این اعتبار را تصویب 
کردنـد. ان شـاءالله از تمـام ظرفیت هـای ایـن مرکـز جهت برپایـی اردوها و 
انجام مسـابقات ورزشی استفاده شـود. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ادامه داد: اولویت اسـتفاده از امکانات این مراکز با ایثارگران اسـت، اما در 
صورتی که زمان خالی و مازادی وجود داشته باشد می توان این امکانات را 

در اختیار عموم مردم عزیز نیز قرار داد.

یادواره شهدا یادآور صبر و وحدت ملت ایران است

معـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران در یادواره پرواز 
پروانه ها، گرامیداشت ۶۸ شهید دانش آموز شهرستان بروجرد تصریح کرد: 
جنایت علیه کودکان در جنگ تحمیلی صفات دشمان انقاب اسامی را 

آشکار ساخت.
دکتر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در این مراسـم که حضور 
مسـئوالن اسـتان لرستان برگزار شد، گفت: تاریخ ملت بزرگ ایران روزهای 
بـزرگ، پرشـکوه و سرنوشـت سـازی بـه خـود دیـده اسـت. روزهایی نشـانه 
قدرت، اقتدار و شـکوه و روزهایی نشـانه مظلومیت و رذالت دشـمنان بوده 
است. به هر روز تقویم که چشم بدوزیم این وضعیت را مشاهده می کنیم و 

امروز نیز سالگرد روزی است که نشانه مظلومیت ملت ایران است.
معـاون رئیـس جمهور با اشـاره به حادثـه 2۰ دی بمباران موشـکی در 
بروجرد گفت: این روز صفات دشـمنان ایران اسـامی را به جهانیان نشان 
می دهـد و صفـات دشـمنان انقـاب اسـامی را هویـدا می سـازد کـه ایـن 
دشـمنان چگونه فکر و عمل می کنند. در حادثه عاشـورا شـهادت حضرت 
علی اصغر )ع( صحنه پردازی الهی است که در تاریخ ماندگار شده و امکان 
تحریف وقایع را از دشمنان سلب کرد و صفات دشمنان امام حسین )ع( را 
آشـکار سـاخت. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه با جنایات 
آمریکا و صدامیان امکان تحریف و انکار حقایق وجود ندارد، افزود: بمباران 
مناطق مسکونی و کودک کشی دشمنان که یکی از آنها در بروجرد رخ داد 
فراموش نشدنی است. جنایت علیه کودکانی که فرصت دفاع و پیدا کردن 
جان پناه نداشتند و به شهادت رسیدند و جایگاه آنها در بهشت برین است.
قاضی زاده هاشـمی ادامه داد: با معرفی درسـت این نوع حوادث باید 
صدای مظلومیت و ستم دیدگی در جریان جنگ تحمیلی باید ثبت شده و 
به اطاع جهانیان برسد. دشمن توانایی مقابله با رزمندگان در جبهه های 
جنگ را نداشت و ضعف و عقده خود را در شهرها و علیه مردم غیر نظامی 
به رخ می کشـید. وی با پاسداشـت مقام ۶۸ شـهید دانش آموز شهرسـتان 
بروجـرد، تصریـح کـرد: صبـر خانواده معظـم شـهدا در مورد شـهادت این 
دانش آموزان ستودنی است و ملت ایران با همبستگی و صبوری از حوادث 
سـختی بـا غـرور و افتخار گذر کـرده و ضمن دفاع از کشـور و به فتح و ظفر 

رسیده است.
معـاون رئیـس جمهور با اسـتقبال از رونمایـی از یادمان دانـش آموزان 
شـهید بروجـرد تأکیـد کرد: مسـیر خدمت به خانواده معظم شـهدا مسـیر 
عشـق اسـت و بـه فرموده مقام معظم رهبری بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
دسـتگاه عصمـت و طهـارت اسـت و هیچ افتخـار و عزتی باالتـر از خدمت 
بـه خانـواده معظم شـهدا و ایثارگران نیسـت. رئیس بنیاد شـهید و امور در 
پایان خاطرنشـان کرد: برگزاری یادواره های شـهدا یادآوری این نکته است 
که عظمت، عزت و امنیت ایران اسـامی مدیون چه کسـانی است و اینکه 
کسـانی کـه طمـع به ایـن خـاک دارند چـه کسـانی هسـتند و در واقع این 

یادواره ها نماد و یادآور وحدت و صبر مردم عزیز این است.
رونمایی از تمبر و پوستر یادبود، برگزاری مسابقات خاطره و قصه نویسی 
توسـط دانش آمـوزان و کاشـت ۶۸ اصله نهال بـا نام شـهدای دانش آموز از 
جمله برنامه های این یادواره بود. گفتنی اسـت، ظهـر روز 2۰ دی ۱۳۶۵، 
طی حمله  موشکی رژیم بعثی عراق به دو مدرسه  شهید فیاض بخش و امام 
حسـن مجتبـی )ع( بروجرد، تعـداد ۶۸ دانش آموز به درجه رفیع شـهادت 
نائل آمدند. دکتر قاضی زاده هاشمی در سفر به شهرستان بروجرد در دیدار 
بـا حجت االسـام سـید علی حسـینی امام جمعـه بروجرد، گفـت: وظیفه 
ذاتـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت و 
البته این وظیفه مختص بنیاد نیسـت و سـازمان ها و دسـتگاه های مدنی و 

اجرایی نیز مسئولیت هایی در این زمینه دارند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: مزار شهدا مطهر است و 
این محل وادی مقدسـی اسـت که باید حرم و میعادگاه عشق قلمداد شود 
لذا طرحی توسـط بنیاد شـهید و امور ایثارگران در دسـت پیگیری است تا 
گلزارهای مطهر شـهدا به حرم مطهر تبدیل شـوند که این اقدام در کرمان 
و یزد آغاز شده است. معاون رئیس جمهور در سفر به شهرستان بروجرد با 
حضور در گلزار مطهر شـهدا به مقام شـامخ شهدای این شهرستان به ویژه 

۶۸ شهید دانش آموز ادای احترام کرد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در لیست نهادهای 
برگزیده در »پاسخگویی به شهروندان«

بـر اسـاس گزارش هـای سـامانه ملـی انتشـار و دسترسـی 
آزاد بـه اطاعـات، بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـه همـه 
درخواسـت های ارائـه شـده بـا میانگین زمانی ۷ روز پاسـخ 
و  انتشـار  ملـی  سـامانه  گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت.  گفتـه 
دسترسـی آزاد بـه اطاعـات، بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
بـه 2۱ درخواسـت مطرح شـده در سـال جاری بـا میانگین 
زمانی ۷ روز پاسخ گفته و بدین ترتیب از جمله دستگاه های 
برتر پاسـخگو در این سـامانه بوده است. سازمان اقتصادی 
کوثـر، سـازمان مجتمع هـای فرهنگـی و سـیاحتی کوثـر و 
سـازمان امـوال و امـاک کوثـر نیـز از جملـه سـازمان های 
 تابعه بنیاد شـهید و امور ایثارگران هستند که به این سامانه 

پیوسته اند.
قانون انتشـار و دسترسـی آزاد به اطاعـات در ۶ فصل 
2۳ ماده ای، سـه آیین نامه اجرایی و ۹ شـیوه نامه موضوعی 

اطاعـات  بـه  دسترسـی  و  پاسـخگویی  بـرای  را  شـرایط 
ایـن سـامانه  در  فراهـم کـرده اسـت.  مؤسسـات مشـمول 
گـزارش وضعیـت پاسـخگویی، برتریـن مؤسسـات، گزارش 
آیین نامه هـای  قانـون،  مردمـی،  درخواسـت های  جامـع 
عملکـرد  گزارشـات  موضوعـی،  شـیوه نامه های  اجرایـی، 
دسـتگاه عمومـی و... بـرای عمـوم مـردم در صفحـه اصلی 
سـامانه انتشار و دسترسـی آزاد به اطاعات قابل دسترسی 

است.
مؤسسـات عمومـی عـاوه بـر پاسـخگویی در سـامانه، 
تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین 
و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای 
عموم منتشـر کرده اند. مردم می تواننـد با مراجعه به بخش 
اسـناد منتشـر شـده در ایـن سـامانه بـه هـزاران سـند که از 

سوی دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.

 همایش ملی »هم پای مالئک« 
برگزار می شود

همایـش ملـی »هم پـای مائـک« بزرگداشـت 
روز  بـا  همزمـان  شـهدا  همسـران  و  مـادران 
بزرگداشـت مـادران و همسـران شـهدا برگـزار 
مائـک«  »هم پـای  ملـی  همایـش  می شـود. 
بزرگداشـت مادران و همسـران شـهدا همزمان 
با سـالروز رحلـت حضـرت ام البنیـن )س( روز 
بزرگداشـت مادران و همسـران شـهدا به همت 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و سـازمان صدا 
و سـیمای جمهوری اسـامی برگزار می شـود. 
این همایش روز یکشـنبه 2۶ دی ماه در تهران 
بـا حضـور معاون رئیـس جمهور و رئیـس بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران و رئیس سـازمان صدا 
و سـیما برگزار خواهد شـد و مادران و همسران 

شهدا تجلیل می شوند.
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امضای تفاهم نامه همکاری بنیاد شهید و 
امور ایثارگران با سازمان فنی و حرفه ای

معـاون تعـاون و امـور اجتماعـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران از انعقـاد تفاهم نامه 
همـکاری جدیـد بـا سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور بـا اعتبار زمانی ۳ سـاله 
خبـر داد. محمـود پاکدل با اشـاره به مفـاد فصل پنجم قانون جامع خدمات رسـانی 
به ایثارگران و رویکرد سـند چشـم انداز و تحقق اهداف پیش بینی شـده در قوانین و 
مقررات مربوط به جامعه ایثارگری تحت پوشـش بنیاد شـهید و امور ایثارگران گفت: 
معاونـت تعـاون و امـور اجتماعی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران با توجه بـه این موارد 
همـواره با بهره گیری از تمام امکانـات، فرصت ها و ظرفیت های بخش های دولتی و 
غیردولتی در سراسر کشور برای برطرف کردن مشکات شغلی فرزندان معزز شاهد 

و ایثارگر به هر نحو ممکن اقدامات الزم را انجام می دهد.
وی افزود: در همین راسـتا اداره کل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد با هدف افزایش 
آمادگی ایثارگران برای ورود به بازار کسـب و کار و ایجاد زمینه الزم برای اشـتغال در 
مراکـز مختلـف، به ویژه بخـش خصوصی تابع قانـون کار و به منظور تقویت و توسـعه 
خوداشتغالی و کارآفرینی و همچنین مهارت افزایی ایثارگران برای تسهیل و تسریع 
در روند ایجاد مشاغل مولد و پایدار و باال بردن توان رقابتی آنان، بر اساس بند »ب« 
ماده ۳۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به شیوه نامه آموزش های 
فنی مهارتی و توانمندسـازی شـغلی، سـال های متمادی است که تعامل سازنده ای 

را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دارد.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: به عنوان 
یکـی از مهم تریـن زیرسـاخت های موضـوع اشـتغال، بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
اهمیـت فراوانـی را بـه موضوع آموزش های فنی و مهارتی معطـوف کرده و ایثارگران 
واجد شرایط را جهت شرکت در دوره های مرتبط و متناسب با شغل و رشته تحصیلی 
آنان در حدفاصل فارغ التحصیلی تا اشتغال به کار به مراکز متولی آموزش که دارای 

سابقه و اعتبار کافی هستند معرفی می کند.

پاکـدل بـا بیـان اینکـه مشـمولین بهره منـدی از این خدمت شـامل جانبـازان و 
آزادگان، فرزنـدان شـهدا، فرزنـدان جانبـازان 2۵ درصد و باالتر، فرزنـدان آزادگان با 
یک سال اسارت و باالتر با وضعیت شغلی بیکار در سامانه جامع اطاعات یکپارچه 
ایثارگـران هسـتند افـزود: ایـن افـراد می توانند از خدمات آموزشـی آموزشـگاه های 

یادشده با سرانه آموزشی 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استفاده کنند.
وی ادامه داد: بنیاد شـهید و امور ایثارگران با تمدید همکاری سـازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشـور به عنوان متولی آموزشـی بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به انعقاد تفاهم نامه مشـترک با اعتبار زمانی دوسـاله در سـوم اردیبهشـت سـال ۹۸ 
اقدام و دستورالعمل مربوطه را جهت اجرا و ارائه خدمات آموزشی به استان ها اباغ 
کـرد. پـس از پیگیـری و هماهنگی هـای به عمل آمده در سـطح سـتاد مرکـز و بنیاد 
اسـتان ها و اطاع رسـانی ظرفیت های آموزشـی و شـرایط بهره منـدی ایثارگران، در 
سـال گذشـته تعداد ۱۱۰۱ نفر از جامعه هدف جویای کار به سـازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشـور و مؤسسـات غیردولتی و آزاد سـازمان معرفی و با اعمال ۳۰ درصد 
تخفیـف از امکانـات و دوره هـای آموزشـی با هزینـه کل یک میلیـارد و ۹۴۱ میلیون 
تومان بهره مند شدند. همچنین در سال جاری نیز تاکنون بالغ بر ۱۱۴۰ نفر از این 

خدمات استفاده کرده اند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شـهید و امور ایثارگران خاطرنشـان کرد: با 
پیگیری های به عمل آمده از طریق اداره کل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد، تفاهم نامه 
همـکاری جدیـد با سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور و با اعتبار زمانی ۳ سـاله 
منعقد و جهت اجرا به بنیاد استان ها اباغ شده است. امیدواریم با توجه به شرایط 
شـیوع بیمـاری کرونـا، میـزان درخواسـت ایثارگران و شـرایط مالی دولـت، از تعداد 
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر از واجدین شـرایط که به عنوان هدف کمی تعیین شـده، تمام 
متقاضیان دوره های فنی و مهارتی به مراکز دولتی و غیردولتی سـازمان معرفی و از 
تخفیفات سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور و همچنین کمک  هزینه های بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استفاده کنند.
پاکدل در پایان با تشکر از همکاری صمیمانه و دلسوزانه سازمان فنی و حرفه ای 
گفت: انتظار می رود تا با تعامل و همکاری سازنده با مراکز استانی و شهرستان های 
بنیـاد در سـه سـال پیـش رو، ضمـن تحقق اهـداف کمـی، خدمات آموزشـی کیفی 
مـورد نیـاز از طریق مراکز دولتی و غیردولتـی فنی و حرفه ای مانند قبل به ایثارگران 

متقاضی واجد شرایط ارائه شود.

دوره آموزشی »طرح والیت« برای 
دانشجویان شاهد و ایثارگر

دوره آموزشی_عقیدتی طرح والیت در راستای ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان 
شاهد و ایثارگر و همچنین ترویج و تقویت معرفت دینی در بین دانشجویان و عوامل 
اجرایی طرح شـاهد، برگزار می شـود. اداره کل آموزش بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
در نظـر دارد در راسـتای ارائـه خدمـات فرهنگـی بـه دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر و 
همچنیـن ترویـج و تقویـت معرفت دینی در بین دانشـجویان و عوامـل اجرایی طرح 
شـاهد، دوره آموزشـی_عقیدتی »طرح والیت« را به صورت مجازی در نیم سال دوم 
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)بهمن ماه( با همکاری مرکز آموزش های آزاد موسسه 
امـام خمینـی )ره( برگـزار کنـد. عاقه منـدان بـرای شـرکت در ایـن دوره آموزشـی 
می تواننـد بـرای ثبت نام تـا ۱۰ بهمن ماه از طریق سـایت mabnaha.ir اقدام کنند. 
حداکثر سـن متقاضیان برای حضور در این دوره ۴۵ سـال اسـت و دوره آموزشـی از 

تاریخ 2۰ بهمن ماه آغاز می شود.

گزارشی از برپایی »میز خدمت« برای رسیدگی میدانی به مسائل ایثارگران 
سرپرسـت اداره کل ارتباطـات و مراجعـات )هاتـف( بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران گزارشی از برپایی میز خدمت در سفرهای استانی معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران به اسـتان های چهارمحال و 
بختیاری، سمنان، یزد، خراسان رضوی، قم، زنجان و گلستان ارائه داد.

محمود دهباشی با بیان اینکه میز خدمت در سفرهای استانی دکتر 
قاضی زاده هاشـمی برای رسـیدگی و پاسخ به مسـائل ایثارگران با حضور 
معاونـان و مدیـران بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران برپا می شـود، گفت: در 
مجمـوع ایـن ۷ سـفر ۳۳۶۹ درخواسـت توسـط میز خدمت واصل شـده 
است که از این میزان ۸2۹ درخواست به صورت چهره به چهره و 2۵۴۰ 

درخواست به صورت نامه بوده است.
سـوی  از  شـده  مطـرح  درخواسـت های  موضوعـات  مـورد  در  وی 
ایثارگـران افزود: در مجموع بیشـترین درخواسـت که بیـش از ۳۰ درصد 
درخواسـت ها را شـامل می شـود در موضـوع اشـتغال بـوده و موضوعـات 

تسـهیات، بهداشـت و درمان، مسـکن، پذیرش و امور اداری، حقوقی، 
فرهنگـی و هنـری، مددکاری و آموزش به ترتیب درصد کمتری را به خود 

اختصاص داده اند.
سرپرسـت اداره کل ارتباطات و مراجعات )هاتف( بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران افزود: در موضوع درخواسـت شـغل بیشـترین تقاضا از سـوی 
فرزندان معزز شهدا و جانبازان ارائه شده است و در موضوع تأمین مسکن 

نیز خانواده معظم شهدا درخواست های بیشتری ارائه داده اند.
سـایر  میـان  از  اشـتغال  درخواسـت  میـزان  مـورد  در  دهباشـی 
درخواسـت های ارائه شـده به میز خدمت در این ۷ اسـتان گفت: میزان 
درخواسـت اشـتغال در اسـتان های چهارمحـال و بختیـاری ۳۵ درصـد، 
خراسـان رضوی 22 درصد، زنجان 2۸ درصد، سـمنان ۳۴ درصد، قم ۹ 

درصد، یزد ۳2 درصد و گلستان ۴۳ درصد بوده است.
وی درخصـوص میـزان درخواسـت ها بـه تفکیـک نـوع ایثارگـری نیز 

گفـت: جانبـازان 2۵ تـا ۵۰ درصـد و کمتـر از 2۵ درصـد نسـبت به سـایر 
گروه ها تعداد بیشتری درخواست در این سفرهای استانی ارائه کرده اند.

دیدار ویدئوکنفرانسی با ایثارگران استان آذربایجان غربی
امـور  و  بنیـاد شـهید  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
ویدئوکنفرانسـی  دیـدار  یازدهمیـن  در  ایثارگـران، 
 خـود بـا ایثارگـران اسـتان آذربایجـان غربـی دیـدار و 
گفت وگـو کـرد. دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده 
هاشـمی در این نشسـت پس از شنیدن درخواست ها 
و مشـکات ایثارگـران، به ارائه دسـتورات و نکات الزم 
به منظور حل مشـکل این عزیزان در موضوعاتی چون 

تأمین مسکن، معیشت و درمان پرداخت.
معـاون رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکه تمام سـعی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای رفع مشکات 

مشـکات  گفـت:  اسـت،  ایثارگـری  معـزز  جامعـه 
ایثارگـران بایـد به صـورت اساسـی و پایـه ای بررسـی و 
حل شـود. مسـئوالن بنیاد شـهید و امور ایثارگران در 
استان ها باید تمام همت و تاش خود را مصروف حل 

مشکات این عزیزان کنند.
درمـان  و  بهداشـت  معـاون  عباسـپور  عبدالرضـا 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران و محمـود پاکدل معاون 
تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
ایـن دیدار ویدئو کنفرانسـی حضور داشـتند و به بیان 
نکاتی در راستای حل مشکات خانواده های شهدا و 

ایثارگران استان آذربایجان غربی پرداختند.
الیاسـی  »آسـیه  جلسـه  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
صوفیانـی« مـادر شـهید، »حمـزه حسـین نژاد بدلبو« 
فرزند شـهید، »رحیم رشـادت زمان آباد« فرزند شهید، 
»صابر برجیسـی« جانباز ۱۵ درصد ناجا، »اسـماعیل 
حسینی قریب کندی« پدر شهید، »کیمیا باباپور« مادر 
شهید، »الله روفس« فرزند شهیده، »مقصود حسینی 
کردلـر« جانباز ۱۵ درصد و »یوسـف رحیمی حیدرلو« 
جانبـاز و آزاده ۳۵ درصـد از طریـق ویدئوکنفرانـس بـه 

طرح دغدغه ها و مسائل خود پرداختند.


