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دراینشمارهمیخوانید

شـخصیت و مجاهدت های حضرت فاطمه زهرا )س( از زوایای گوناگون، پیام ها و درس های بی نظیری برای بشـریت به همراه دارد. بهره مندی از دریای عظیِم »معنویت، معرفت 
و مجاهدت« آن حضرت نیازمند این اسـت که شـناخت کافی از ابعاد گوناگون شـخصیت این بانوی بزرگوار و سـیره و سـبک زندگی و مجاهدت های ایشـان پیدا کنیم. رهبر معظم 
انقـالب در مناسـبت های مختلـف بـه تبییـن و تحلیـل دقیـق اندیشـه ها و زندگـی آن حضـرت پرداخته اند که به اسـتناد پایـگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR بخشـی از بیانات 

معظم له را مرور می کنیم.

سرسلسله نسل مبارک پیغمبر)ص(

حضـرت زهـرا )سـام اللـه علیهـا( سرسلسـله ی نسـل مبـارک 
پیغمبر اعظم)ص( است که امروز بحمدالله بعد از ۱۴۰۰ سال، 
میلیون هـا انسـان در سراسـر جهـان بـه ایـن نسـبت مفتخرند. 
تاریـخ زندگـی حضرت زهـرا )س( عینًا منطبق با تاریخ رسـالت 
اسـت. حضـرت زهرا )سـام اللـه علیهـا( اندکی بعد از رسـالِت 
پیامبـر طلـوع می کنـد، اندکـی بعد از رحلـِت رسـالت و پیغمبر 
اکرم )ص( غروب می کند. حضرت زهرا)س( تجّسـم عالی ترین 
و اسـامی در مـورد زن اسـت. در مـادری،  انسـانی  مفاهیـم 
همسـری، کدبانویـی، تربیت فرزند؛ اوج قّلـه ی تصّور، حضرت 

فاطمه ی زهرا )سام الله علیها( است.
بیانات در ارتباط تصویری با مداحان۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 

درس های فاطمی به جامعه اسالمی

]دربـاره ی[ حضـرت زهرا )سـام  اللـه  علیها(؛ مقامـات معنوی 
ایشـان کـه خـب خیلی باالتـر از مبلغ تفّکـر ما و تفّکـر معمولی 
انسـان ها اسـت؛ بلـه، اهل اللـه و خـواص، در عاَلـم معنـا یـک 
چیزهایـی را درک می کننـد، ]ولـی[ ماهـا خـب انصافـًا بیگانـه 
الُمسـَتوَدِع  ـِرّ  الِسّ »َو  آن  را،  قدسـی  مقامـات  آن  و  هسـتیم 
لکـن  بکنیـم  درک  نمی توانیـم  واقعـًا  نمی فهمیـم،  را  فیهـا« 
رفتارهـای معمولـی زندگـی را می بینیـم، مشـاهده می کنیـم، 
اسـتفاده می کنیـم، درس می گیریـم؛ خـب، آن چیـزی کـه از 
ایـن بزرگـوار شـایع و رایج اسـت در زمینـه ی مسـائل فرهنگی، 
مسـئله ی حجـاب، مسـئله ی ایسـتادگی در مقابل باطـل برای 
از والیـت، چیزهایـی اسـت کـه مشـاهده  اثبـات حـق، دفـاع 
می شـود و تکـرار هـم می شـود؛ لکـن یـک بخـش دیگـری از 
رفتـار ایـن بزرگـوار و از معـارف فاطمـی، مسـئله ی کمـک بـه 
دیگـران است...انسـان ها در جامعـه موّظفنـد کـه بـه معنـای 
واقعـی کلمـه بـه یکدیگـر کمـک بکننـد؛ هـم کمک مالـی، هم 
انـواع و اقسـام کمک هـا  آبرویـی،  کمـک فکـری، هـم کمـک 
 بایـد در جامعـه شـکل بگیـرد؛ ایـن درس فاطمـی اسـت، ایـن 

معرفت فاطمی است.
بیانات در دیدار مداحان اهل بیت)ع( ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

صداقت در بندگی، اساس زندگی مؤمنانه

بـه  زهـرا)س(  فاطمـه ی  ارزش  کـه  کنـم  عـرض  می خواهـم 
عبودیـت و بندگـی خداسـت. اگـر بندگـی خـدا در فاطمـه ی 
ه علیها( نبـود، او صدیقـه ی کبـری نبـود. صّدیق  زهرا)سـام اللَّ
یعنـی چـه؟ صّدیـق کسـی اسـت کـه آن چـه را می اندیشـد و 
ایـن  می گویـد، صادقانـه در عمـل آن را نشـان دهـد. هرچـه 
صـدق بیش تـر باشـد، ارزش انسـان بیش تـر اسـت؛ می شـود 

صّدیـق؛ »اولئـک مـع الذیـن انعـم اللـه علیهـم مـن النبییـن و 
الصدیقیـن«. »صّدیقیـن« پشـت سـر »نبیین«اند. ایـن بزرگوار 
ایـن  صدیـق.  زن  برتریـن  یعنـی  اسـت؛  کبـری)س(  صدیقـه 
صدیـق بـودن بـه بندگی خداسـت. اگـر بندگی خـدا نمی کرد، 
خداسـت.  بندگـی  اسـاس،  نمی شـد.  کبـری)س(  صّدیقـه ی 
بـرادران و خواهـران عزیـز! مـن و شـما بایـد دنبـال عبودیـت 
نتیجـه اش  زهـرا)س(  فاطمـه ی  از  تمجیـد  باشـیم.   خـدا 

باید این باشد.
بیانات در دیدار جمعی از مداحان ۱۳۸۴/۰۵/۰۵

ایثار و از خودگذشتگی در زندگی

مگـر نمی گوییـم کـه آن بزرگـوار کاری کـرد کـه سـوره ی دهـر 
دربـاره ی او و شـوهر و فرزندانـش نـازل شـد؟ ایثـار نسـبت بـه 
فقـرا و کمـک به محرومان، به قیمت گرسـنگی کشـیدن خود؛ 
»و یؤثـرون علـی انفسـهم ولـو کان بهـم خصاصه«)حشـر: آیـه 
۹( مـا هـم بایـد همیـن کارهـا را بکنیـم. ایـن نمی شـود کـه ما 
دم از محبـت فاطمـه ی زهرا)سـام الله علیها( بزنیـم، در حالی 
کـه آن بزرگـوار بـرای خاطـر گرسـنگان، نـان را از گلـوی خـود 
پـدر  و  حسین)علیهماالّسـام(  و  حسـن  مثـل   - عزیزانـش  و 
بزرگوارشان)علیه الّسـام( - برید و به آن فقیر داد؛ نه یک روز، 

نه دو روز؛ سه روز!
ما می گوییم پیرو چنین کسی هستیم؛ ولی ما نه فقط نان 
را از گلـوی خـود نمی بریم که به فقرا بدهیم، اگر بتوانیم، نان را 
از گلوی فقرا هم می ُبریم! این روایاتی که در باب عامات شیعه 
هسـت، ناظـر بـه همین اسـت؛ یعنی شـیعه بایسـتی آن طوری 
عمـل کنـد. ما باید زندگی آنها را در زندگی خود - ولو به صورت 

ضعیف - نمایش بدهیم.
 بیانات در دیدار جمعی از مداحان
۱۳۷۰/۱۰/۰۵

شبیه ترین شخص به رسول خدا

درباره ی فاطمه ی زهرا سام الله علیها، هرچه بگوییم، کم گفته ایم 
و حقیقتـًا نمی دانیـم کـه چـه باید بگوییـم و چه باید بیندیشـیم. 
بـه قـدری ابعاد وجود این انسـّیه ی حـوراء، این روح مجـّرد و این 
خاصه ی نبّوت و والیت برای ما پهناور و بی پایان و درک ناشدنی 
است که حقیقتًا متحّیر می مانیم. اگر به کتاب هایی که درباره ی 
فاطمه  سام الله علیها به وسیله ی محّدثین اهل سّنت نوشته شده 
اسـت، نگاه کنید، روایات بسـیاری را می بینید که از زبان پیغمبر 
ه علیه وآله وسـّلم در ستایش صّدیقه ی طاهره علیهاسام  صّلی الَلّ
صادر شـده اسـت و یا رفتار پیغمبر با آن بزرگـوار را نقل می کنند. 
ایـن حدیـث معـروف از عایشـه اسـت کـه گفـت: »واللـه مـا رأیت 
فی سـمته و هدیه اشـبه برسـول الله صّلی الله علیه وآله وسـّلم من 
فاطمة«؛ هیچ کس را از لحاظ هیأت، چهره، سیما، درخشندگی 

و حرکات و رفتار، شبیه تر از فاطمه به پیغمبر اکرم)ص( ندیدم.«
بیانات در دیدار جمعی از مداحان ۱۳۷۳/۰۹/۰۳

دفاع عالمانه از والیت

ایشـان در محیط علم هم یک دانشـمند واالسـت. آن خطبه ای 
کـه فاطمـه ی زهـرا سـام اللـه علیهـا در مسـجد مدینـه، بعد از 
رحلـت پیغمبـر )ص( ایـراد کـرده اسـت، خطبه ای اسـت که به 
گفته ی عامه ی مجلسـی، »بزرگان فصحا و بلغا و دانشـمندان 
بایـد بنشـینند کلمـات و عبـارات آن را معنـا کننـد!« این قـدر 
پرمغز اسـت! از لحاظ زیبایی هنری، مثل زیباترین و بلندترین 
کلمات نهج الباغه است. فاطمه ی زهرا سام الله علیها می رود 
در مسـجد مدینـه، در مقابـل مـردم می ایسـتد و ارتجـااًل حرف 
می زنـد! شـاید یـک سـاعت، بـا بهتریـن و زیباتریـن عبـارات و 

زبده ترین و گزیده ترین معانی صحبت کرده است.
بیانات در دیدار جمعی از زنان ۱۳۷۱/۰۹/۲۵

اول دیگران بعد خودمان!

امـام حسـن مجتبـی)ع( می گویـد: شـبی - شـب جمعـه ای - 
مادرم به عبادت ایسـتاد و تا صبح عبادت کرد. »حتی انفجرت 
عمود الصبح«. تا وقتی که طلوع فجر شد. مادر من از سر شب 
تـا صبـح مشـغول عبادت بـود و دعـا و تضرع کرد. امام حسـن، 
علیه الّصاةوالّسـام، می گوید - طبق روایت - شـنیدم که دائم 
مؤمنیـن و مؤمنـات را دعا کـرد؛ مردم را دعا کرد؛ برای مسـائل 
عمومی دنیای اسام دعا کرد. صبح که شد گفتم: »یا اماه!«؛ 
»مـادرم!« »لـم ال تدعیـن لنفسـک کمـا تدعیـن لغیـرک« »یک 
دعـا بـرای خـودت نکـردی! یک شـب تا صبـح دعا، همـه برای 
دیگـران!؟« در جـواب فرمـود: »یـا بنی، الجـار ثم الـدار« »اول 

دیگران بعد خود ما!« این، آن روحیه ی واالست.
بیانات در دیدار جمعی از زنان ۱۳۷۱/۰۹/۲۵

تربیت فرزندانی که الگوی بشریت هستند

زندگی فاطمه ی زهرا سـام الله علیها از همه ی ابعاد، زندگی ای 
همراه با کار و تاش و تکامل و تعالی روحی یک انسـان اسـت. 
شـوهر جـوان او دائمًا در جبهـه و میدان های جنگ اسـت؛ اما 
در عیـن مشـکات محیـط و زندگـی، فاطمـه ی زهرا سـام الله 
علیهـا، مثـل کانونـی بـرای مراجعات مردم و مسـلمانان اسـت. 
او دختر کارگشـای پیغمبر)ص( اسـت و در این شـرایط، زندگی 
را با کمال سـرافرازی به پیش می بـرد: فرزندانی تربیت می کند 
مثل حسن و حسین و زینب؛ شوهری را نگهداری می کند مثل 
علی و رضایت پدری را جلب می کند مثل پیغمبر! راه فتوحات 
و غنایم که باز می شود، دختر پیغمبر ذره ای از لذت های دنیا و 
تشـریفات و تجمات و چیزهایی را که دل دختران جوان و زنها 
متوجـه آنهاسـت، به خود راه نمی دهد. عبـادت فاطمه ی زهرا، 

ه علیها، یک عبادت نمونه است. سام الَلّ
بیانات در دیدار جمعی از زنان ۱۳۷۱/۰۹/۲۵

رمز »یازهرا«

هیـچ کـس - نـه امـام بزرگـوار، نـه بـزرگان انقـاب - در دوران 
دفـاع مقـدس بـه رزمنـدگان نگفـت کـه رمـز »یـا زهـرا« بـرای 
حمات تان بگذارید، یا سـربند »یا زهرا« ببندید؛ اما هرچه که 
شـما نگاه می کنید، در طول دوران دفاع مقدس، اسـم مبارک 
حضـرت زهـرا)س( از همـه ی نام هـای مطهـر و مبـارک دیگـر 
بیش تـر مطـرح اسـت، بیش تـر آورده می شـود؛ همچنیـن نـام 
مبـارک حضرت بقیةالله )ارواحنا فداه(. این دو نام در انقاب، 
بـه طـور طبیعـی، بدون دسـتور، بـدون یـک مطالعـه ی قبلی، 
همیـن طـور از دل هـا و از ایمان هـا و از عواطف روئیده اسـت؛ 
این نشـانه ی مبارکی اسـت؛ نشـانه ی توجه آن بانوی دو عالم، 
آن عنصـر ملکوتـِی الهـِی بی نظیـر در عرصه ی وجـود از لحاظ 
نورانیـت - بعـد از پدر بزرگـوار و امیرالمؤمنین )علیه الّسـام( - 

است.
بیانات در دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت)ع( 
۱۳۹۰/۰۳/۰۳

زنی که افتخار خاندان وحی ]اسـت[ و چون خورشـیدی بر تارک اسـام عزیز 
می درخشـد، زنی که فضائـل او هم طراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکــرم)ص( 
و خانــدان عــصمت و طهـارت بــود. زنـی کــه هرکسی با هر بینش درباره او 
گفتاری دارد و از عهـده سـتایش او برنیامـده کـه احـادیثی کـه از خاندان وی 
رسیده به اندازه فهم مستمعان بوده و دریا را در کوزه نتوان گنجاند، و دیگران 

هرچـه گفته اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازه مرتبت او.
صحیفه نور ج ۱۲، ص ۲۷۴. ۱۹
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روایتزندگیحماسیشهیدقدیر
سرلکدرگفتوگوباهمسرش
فرماندهی که با دستان مجروح تا 

لحظه شهادت کنار یارانش ماند

روایتبرادررحیممحمدی،شهید
مدافعسالمت

 صحنه های ایثار پرستاران
بخش کرونا  غرور انگیز است

روزهای تحویل سال میالدی و 
خاطره قهرمانان شهید مسیحی

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تاکید کردند
برنامه اصلی بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، تأمین مسکن و اشتغال 
جامعه ایثارگری است

نشسـت صمیمـی معـاون رئیـس 
شـهید  بنیـاد  رئیـس  و  جمهـور 
از  جمعـی  بـا  ایثارگـران  امـور  و 
ایثارگـران معـزز در مـورد مسـائل 
و مشـکات جامعـه ایثارگـری در 
سـالن مـوزه شـهدا برگـزار شـد. 
دکتر سید امیرحسین قاضی زاده 

هاشـمی ضمن تشـکر از بانیان برگزاری این نشست عنوان 
کرد: جلسه امروز بسیار پربار بود و نکات زیادی را یادداشت 
کـردم و امیدوارم خداوند به ما کمک کند که بتوانیم دغدغه 
شما عزیزان ایثارگر را کاهش دهیم. معاون رئیس جمهور با 
اشاره به گله مندی برخی ایثارگران از بعضی کارکنان بنیاد، 
گفـت: بعضـی از ایـن گله مندی ها بـه حق اسـت و باید رفع 
شود اما باید در نظر داشت بیش از ۷۰ درصد کارکنان بنیاد 
از بدنـه جامعـه ایثارگری هسـتند و هیچ سـازمانی به اندازه 
بنیاد کارمند ایثارگر ندارد و در حقیقت ایثارگران خدمتگزار 

ایثارگران هستند.
وی اضافـه کـرد: از روز ورودم بـه بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران تأکیـد کردم که ما در هر جایگاهی، چه جانباز چه 
فرزنـد شـهید و چـه هر جایـگاه دیگری کـه باشـیم، در مقام 
کارمنـدی بنیـاد، فقط خدمتگـزار جامعه ایثارگران هسـتیم 
و حـق نداریـم از موضـع ایثارگـر به ایثارگـران نـگاه و برخورد 
کنیـم. وظیفـه داریـم خدمـت کنیـم و خدمتمـان هـم بایـد 
دقیـق و صحیـح باشـد. معـاون رئیـس جمهور ضمن اشـاره 
بـه فعالیت هـای چند ماه اخیر بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
گفـت: الزم بود کـه محیط را ارزیابی کنیـم و گزارش دقیقی 
از وضعیت بنیاد اسـتخراج کنیم که هم برنامه های تحولی و 
اجرایی پیش روی بنیاد و هم گزارش تشریح وضعیت بنیاد به 

مقامات عالی نظام آماده و قابل بهره برداری باشد.
وی افـزود: هم زمـان بـا تهیـه ایـن گزارش نشسـت های 
مختلـف حضـوری، ویدئوکنفرانسـی یـا در قالـب سـفرهای 
اسـتانی بـا افـراد و تشـکل های ایثارگـری برگـزار و مطالـب 
یادداشت و دسته بندی شده و چالش های پیش رو استخراج 
شـده اسـت. از طرف دیگـر مأموریت های بنیـاد را هم احصا 
کردیـم تـا مشـخص شـود طبـق قانـون و فرمایشـات امامین 
انقاب چه مأموریت هایی برعهده بنیاد است و چقدر از این 

مأموریت ها انجام شده است.
گـزارش  یـک  نهایتـًا  داد:  ادامـه  هاشـمی  قاضـی زاده 
مستدل برای بزرگان کشور و برنامه تحول بنیاد در کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت را تهیه کردیم. در نتیجه در حال حاضر 
رویکرد ۲۰ ساله، ۵ ساله و یک ساله بنیاد روشن است و این 

گزارش تحت عنوان برنامه تحول دولت چاپ و منتشر شد.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در بخـش دیگـر 
صحبت های خود عنوان کرد: اصواًل رویکرد و خواسـته های 
جامعـه ایثـار و شـهادت نسـبت بـه بنیـاد در دو گـروه جـای 
می گیـرد. یـک عـده متقاضـی اجـرای قانـون هسـتند امـا 
درخواسـت های یـک عـده در قوانیـن فعلـی تعریـف نشـده 
اسـت؛ یعنـی برخی تقاضاها هنوز جنبـه قانونی پیدا نکرده 
اسـت. ما قانون را معیار قرار دادیم و قانون را احصا کردیم تا 
برآورد مالی اجرای قوانین را به دست آوریم که این کار انجام 
شـده اسـت. قاضی زاده هاشـمی افزود: من خودم را متعلق 
بـه جامعـه ایثارگری می دانم و با کمال میل و افتخار پذیرفتم 
کـه در بنیـاد کار کنم. من و همکارانـم در اینجا حضور داریم 
کـه خدمتگـزار ایثارگـران باشـیم البتـه برخی درخواسـت ها 
خارج از قانون اسـت و بنیاد نمی تواند هیچ پرداختی خارج 
از حـدود قانونـی داشـته باشـد و در حـل برخی مشـکات و 

درخواست ها هم بنیاد به تنهایی اثرگذار نیست.
معـاون رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکه تمـام سـعی بنیاد 
رفـع مشـکات جامعـه معـزز ایثارگری اسـت، افـزود: گاهی 
اوقـات مشـکات بایـد در جـای دیگری حل شـود کـه ما آن 
را هـم پیگیـری می کنیم و البتـه برنامه اصلی بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران در حال حاضر تأمین مسکن و اشتغال جامعه 
ایثارگـری اسـت چراکـه ایـن مشـکات فراگیـر اسـت و بایـد 

به صورت جدی پیگیری و حل و فصل شود.
گفتنی اسـت، جمعی از ایثارگران معزز در این نشسـت 
صمیمـی که بـا حضور دکتـر سـید امیرحسـین قاضی زاده 
و  بنیـاد شـهید  رئیـس  و  رئیـس جمهـور  معـاون  هاشـمی 
امـور ایثارگـران، معاونـان و مدیـران کل بنیـاد شـهید و امور 
ماننـد  ایثارگـری  جامعـه  مسـائل  شـد؛  برگـزار  ایثارگـران 
مطالبات و پاداش سـنوات بازنشسـتگی جانبازان مشـمول 
مـاده ۳۸ قانون جامع خدمات رسـانی بـه ایثارگران، تبدیل 
وضعیـت اسـتخدامی فرزنـدان شـهدا و ایثارگـران و سـایر 

مطالبات جامعه ایثارگری را مطرح کردند.

 مرور بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
درباره ابعاد شخصیت بانوی بزرگ اسالم

 حرضت زهرا)س( 
تجّسم عایل ترین 
 مفاهیم در مورد 

زن است

سالم و رحمت خداوند بر این شهید عزیز

سـردار حـاج علـی خوش لفـظ جانبـاز سـرافراز دوران دفـاع مقدس که 
شـخصیت و کتـاب خاطراتش بـا عنوان »وقتـی مهتاب گم شـد« مورد 
تقدیـر رهبر معظم انقاب اسـامی قرار گرفته بـود، بر اثر جراحت های 
بـه جـای مانـده از دوران جنـگ تحمیلـی به شـهادت رسـید. به همین 
مناسبت حضرت آیت الله خامنه ای طی پیامی ضمن تبریک و تسلیت 
شـهادت این جانباز عزیز فرمودند: »سـام و رحمت خدا بر این شهید 
عزیـز کـه در هنگام زندگی نیز شـهید زنده نامیده شـد و درنگ سـال ها 

پس از دفاع مقدس، پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد.«

شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( بانوی بزرگ اسالم تسلیت باد
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حضرت فاطمه)س(: 
در خدمــت مادر بــاش؛ زیرا بهشــت زیر قدم های 

مادران است.
کنزالعّمال، ح ۴۵۴۴۳

پیامبری که والدتش معجزه الهی بود

تولد حضرت مسیح)ع( طبق روایت قرآن کریم جزو معجزات بزرگ خلقت 
خداونـدی اسـت. پیامبری که بـه تصریح قرآن کریـم، در چنین روزهایی 
از مـادری چون حضرت مریم)س( در »بیت اللحم« زاده شـد. مادری که 
تمـام عمـر خویـش را به عبـادت و بندگی خداونـد صرف کرد و سـرانجام 
بـا زادن فرزنـدی پـاک و مبّشـر روح القـدس اجر و مزد عبـادات خویش را 

گرفت.
قـرآن بـه زیبایی حکایت تولـد این پیام آور رحمت را بیان کرده اسـت. 
آنجـا کـه حضرت مریم)س( در پاسـخ قومی کـه از او به دلیل تولد حضرت 
عیسی)ع( بازخواست کردند، به کودکش اشاره کرد و گفت؛ از او بپرسید.
گفتنـد: چگونـه بـا کودکـی کـه در گاهـواره اسـت سـخن بگوییـم؟ 
ناگهان کودک زبان به سـخن گشـود و گفت: »من بنده خدایم، او کتاب 
)آسـمانی( بـه مـن عطا کـرده و مرا پیامبر قرار داده اسـت و مـرا هرجا که 
باشم موجودی پر برکت خواسته و تا زمانی که زنده ام، مرا به نماز و زکات 
امر فرموده است. سام خدا بر من، در آن روز که متولد شدم و در آن روز 

که می میرم و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد.«
اسـام عقیـده »تثلیـث« )پدر، پسـر و روح القـدس( را نفی می کند و 
آن را مخالف روح توحید می داند. در قرآن و انجیل، حضرت عیسـی)ع( 
پیامبر خدا معرفی شده، نه خدا یا فرزند خدا. در آیات قرآن مجید به این 
عقیده مسـیحیان اعتراض شـده و آمده است: »عیسی خود را بنده خدا 

می داند؛ چرا شما او را فرزند خدا می شناسید؟«
حضـرت عیسـی)ع( از پیامبـران اولوالعـزم و صاحـب کتـاب انجیـل 
اسـت، بـه ایـن معنـا که رسـالت همـه پیامبـران جهانـی و عمومـی نبوده 
اسـت. بسـیاری از پیامبـران تنهـا بـرای گـروه یـا قـوم خاصـی برانگیخته 
شـده اند. در میان انبیا تنها پنج پیامبر صاحب شـریعت، کتاب آسمانی و 
احـکام اجتماعـی بوده اند. این پنج تن عبارتند از نـوح)ع(، ابراهیم)ع(، 
موسـی)ع(، عیسی)ع( و پیامبر عظیم الشأن اسام. اینان همان کسانی 
هسـتند کـه در قـرآن به نـام »اولوالعـزم« نامیده شـده و رسـالتی جهانی 
داشته اند. دعوت آنان به گروه خاصی محدود نمی شده بلکه دعوتی عام 

و رسالتی فراگیر بوده است.
این سـنت پایدار الهی اسـت که پیوسـته از میان انسـان ها، کسی به 
رسـالت برانگیخته شـود. مسـیح نیـز پیامبـری واال با معجـزات و کراماتی 
بی نظیـر اسـت. در متـون تاریـخ صدر اسـام آمده اسـت کـه؛ گروهی از 
مسیحیان به شهر مدینه آمده و به حضور پیامبر اکرم)ص( رسیدند. آنان 
در گفت وگـو با پیامبر)ص( والدت بدون پدر حضرت عیسـی)ع( را نشـانه 
اولوهیت او عنوان کردند. در این هنگام آیه نازل شد و جواب آنان را این 
چنین بیان نمود: »والدت و خلقت حضرت عیسـی ابن مریم)ع( همانند 
خلقت حضرت آدم)ع( است«؛ یعنی اگر دلیل اولوهیت والدت بدون پدر 
باشد، پس درباره حضرت آدم)ع( که خلقت وی بدون پدر و مادر بوده نیز 
باید قائل به اولوهیت شـویم. در قرآن نام ۲۵ نفر از پیامبران آمده اسـت. 
در این کتاب الهی، نام حضرت مسـیح)ع( ۲۳ مرتبه با اسـم »عیسـی«، 
یـازده بـار بـا نـام »مسـیح« و دو مرتبـه بـا وصف »ابـن مریم« آمده اسـت.
کثـرت اسـتعمال نـام ایـن انبیا به سـبب وقایع مهمی اسـت کـه در زمان 
آنـان رخ داده و قـرآن کریـم بـا هـدف یـادآوری و پندآموزی به مسـلمانان 
بیان کرده اسـت. قرآن کریم تصریح می کند: خداوند متعال از همه انبیا 
پیمان گرفت که انبیای دیگر را تایید کنند و به پیامبر قبلی ایمان داشته 
باشند. مؤمنان نیز باید به انبیای گذشته و اوامری که بر آنان وحی شده، 
ایمـان داشـته باشـند. اعتقاد بـه نبوت حضرت مسـیح)ع( و ارتبـاط او با 

منشأ وحی از اعتقادات راسخ ما مسلمانان است.

تعالیم عیسی مسیح)ع(

پیام هـا و آموزه هـای حضـرت عیسـی)ع( در کتابـی به نـام انجیـل آمـده 
اسـت. انجیل کلمه ای یونانی به معنای بشـارت و جمع آن به زبان عربی 
»اناجیل« اسـت. اناجیل شـامل زندگی نامه عیسـی مسـیح)ع( و بیانات 
اخاقی ایشـان اسـت که مجموعه آنها را »عهد جدید« می گویند. از این 
انجیل هـا، چهـار انجیل »متی«، »مرقس«، »لوقـا« و »یوحنا« پیش همه 
مسـیحیان جهـان معتبـر اسـت و انجیل هـای دیگـری را که شـمار آنها از 
۱۱۴ انجیل فراتر می رود، کلیسـا خارج از کتب آسـمانی دانسـته اسـت. 

این کتاب آسمانی نیز همانند تورات دستخوش تحریف شده است.
پیامبـران الهـی اهدافـی مشـترک دارنـد و پیـام وحـی را بـه مردمـان 
زمانـه خـود اباغ می کنند و بعـد از خویش، نویدبخش پیامبری هسـتند 
کـه پـس از آنان راه توحید را پرچمداری می کند. این داسـتان از حضرت 
آدم)ع( آغاز و به پیامبر اکرم)ص( ختم شـد. در سـوره »صف« آیه ششـم 
آمـده اسـت: »بـه یـاد آوریـد هنگامـی را که عیسـی بـن مریم گفـت: ای 
بنی اسـرائیل من فرسـتاده خدا به سـوی شـما هسـتم؛ و کتاب تورات را 
که قبل از من فرسـتاده شـده تصدیق می کنم و به رسـولی که بعد از من 

می آید و نام او احمد است، بشارت دهنده هستم«
در قرآن مجید در سوره »اعراف« آیه ۱۵۷ آمده است: نام پیامبر اّمی 

را یهودیان و مسیحیان در تورات و انجیل می یابند. 

بشارت موعود آخرالزمان 

بـاور به ظهور مصلح بزرگ جهانی از حوزه اعتقادات مسـلمین فراتر رفته، 
در ادیـان دیگـر چـون مسـیحیت، بـه عنوان اصل مسـلم و قطعـی مطرح 
اسـت. حضـرت مسـیح)ع( نیـز چون انبیای گذشـته بـه پیروانـش، آمدن 
مصلح غیبی و تشـکیل دهنده حکومت واحد جهانی را بشـارت داده و به 
مظلومان و ستمدیدگان نوید سپری شدن فصل چپاولگران و ستم پیشگان 
و فـرا رسـیدن زمانه عدالـت و برپایی قانون مقدس الهی در سراسـر گیتی 
داده است. شور و التهاب انتظار موعود آخرالزمان در تاریخ پرفراز و نشیب 
مسـیحیت مـوج می زند. در این مسـیر حضـرت عیسـی)ع( دارای پیروان 
وفـاداری بـوده اسـت، کـه بـه حواریـون مشـهور هسـتند. در متـون دینی 
مسـیحیت حکایت هـای آموزنده ای از گفت وگوی آن حضـرت با حواریون 
آمده اسـت. عیسـی مسـیح)ع( نه تنها در تعالیم الهی خود به مسئله معاد 
و رستاخیز اشاره کرده است، بلکه در عمل با معجزه الهی، احیای مردگان 
سیمایی روشن از رستاخیز را برای پیروان خود به تصویر کشیده است.  در 
اناجیل نیز سخن از قیامت و چگونگی آن بسیار است. در انجیل متی باب 
۱۲۵ بنا بر روایت انصار آمده اسـت: »وقتی که سـتم و فسـاد و کفر بر روی 
زمین گسترش یافت، آنگاه عیسی بن مریم)ع( باز خواهد گشت تا با فساد 
و تباهی نبرد نهایی کند و پس از آن قیامت فرا خواهد رسید که پایان جهان 
اسـت. آنگاه نیکوکاران پس از عبور از پل صراط به بهشـت در ملکوت اعلی 

خواهند رفت و ستمکاران در قعر جهنم جای خواهند یافت«

روایتزندگیحماسیشهیدقدیرسرلکدرگفتوگوباهمسرش
فرماندهی که با دستان مجروح تا لحظه شهادت کنار یارانش ماند

هر چه زمان میگذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشـق و ایمان برای نجات سـرزمینهای 
اسالمی از شرارت داعش در خط مقدم جنگ سوریه و عراق حاضر شدند، بیشتر نمایان میشود. ایران 
اسالمی در سایه جانفشانی این نسل خداجو، به کانون امنیت در منطقه تبدیل شده است. این در حالی 

است که هنوز بسیاری از کشورها با حمالت تروریستی دست به گریبان هستند.
دفتر خاطرات جوانان مجاهد ما در نبردهای بزرگ سـوریه و عراق، ناگفتههای بسـیار برای نسـل امروز و 

آینده دارد.
در ادامـه سلسـله گفتوگـو بـا خانـواده مدافعـان حـرم، پـای صحبتهـای خانـم مریـم سـرلک همسـر 
شـهید قدیـر سـرلک نشسـتیم. شـهید واالمقامـی کـه بـر بسـیاری از موقعیتهـای اقتصـادی چشـم 
میبنـدد و شـرکت مهندسـی تأسیسـات خـود را رهـا میکنـد و بـرای فرونشـاندن آتـش فتنـه حرامیـان 
داعـش راهـی میـدان جنـگ سـوریه میشـود. شـهید سـرلک در جبهـه مقاومـت سـوریه کار خطیـر 
آمـوزش نیروهـای ایرانـی و سـوری را عهـدهدار میشـود. او در حالـی کـه فرماندهـی یکـی از گردانهای 
مقاومـت را در اختیـار داشـته اسـت، در یـک مرحلـه از ناحیـه دسـت مجـروح میشـود امـا علیرغـم 
 ایـن، حاضـر نمیشـود نیروهایـش را در میـدان نبـرد تنهـا بگذارد و تـا لحظه شـهادت در کنـار مجاهدان 

پاکباختهاش میماند. 

خانم سرلک در این گفتوگوها بهدنبال این هستیم 
که نسـل جوان را بیشتر با سـبک زندگی و الگوهای 
اخالقی و رفتاری شـهدای عزیز آشـنا کنیم. سـلوک 

اخالقی این شهید مدافع حرم چگونه بود؟
خصوصیـات قدیـر بسـیار شـبیه رزمندگانـی بـود که من 
خاطرات شـان را خوانـده و یـا شـنیده بـودم. او در کارها 
روابـط  در  امـا  بـود  جـدی  خیلـی  مسـئولیت هایش  و 
اجتماعـی فـردی صمیمـی و بسـیار شـوخ طبـع بـود. 
مخصوصـًا در مهمانی و دورهمـی خانوادگی، اهل مزاح 
و شـوخی بـود. امـا همـواره مراقـب بـود کـه در مجالـس 
عمومی باعث کدورت کسی نشود. اگر بدگویی یا غیبت 
 کسـی به میان می آمد، سـعی می کرد، فضای مجلس را 

عوض کند.
ما زندگی سـاده و معمولی داشـتیم. مـن تحت تأثیر 
روحیـات قدیر هیـچ گاه دنبال زندگی لوکـس و تجمات 
نرفتـم. برای او مسـئله مهـم در زندگی، آرامش، نشـاط و 
تندرسـتی بود. همواره تاکید می کرد که انسان باید قدر 

این نعمت های بزرگ خداوند را درک کند.
تـا جایـی کـه مـن اطـاع داشـتم در محیـط فعالیت 
اداری نیـز نسـبت به موضـوع بیت المال خیلی حسـاس 
بـود. بـا آن کـه از طـرف سـازمان خودرویـی دراختیارش 
گذاشـته بودنـد اما از آن صرفًا بـرای انجام مأموریت های 
سازمانی استفاده می کرد و معتقد بود که نباید امکانات 

سازمان برای امور شخصی استفاده شود.

از روحیات و سلوک معنوی شهید بگویید؟
قدیـر بـه طـور مـداوم در بسـیاری از مجالـس هیات هـای 
مذهبی شرکت می کرد. عاوه بر این، به همراه دوستانش 
مراسـم روضـه و زیارت عاشـورا برپـا می کردند. شـیفته ی 
روضه حضرت زهرا )س( بود. نوحه خوانان نیز در مجالس 

روضه ما همیشه به آن حضرت متوسل می شدند. 
غیرقابـل  واقعـًا  مجالـس  ایـن  در  قدیـر  حـال  و  حـس 

وصـف اسـت. او وقتـی روایـت مظلومیـت اهـل بیت)ع( 
در  بـه جهـاد  رفتـن اش  منقلـب می شـد.  را می شـنید، 
سـوریه نیـز تحت تاثیـر همین عشـق و دلبسـتگی اش به 
اهـل بیـت)ع( بـود. او طاقـت شـنیدن خبـر جسـارت و 
تخریب حرم شـریف امامان و حضرت زینب)س( توسـط 

جنایتکاران داعشی را نداشت.

چـه زمانـی تصمیـم بـرای حضـور در جبهـه مقاومت 
سوریه را گرفت؟

اول این نکته را بگویم که قدیر متخصص امور تأسیسات 
بـود و حتـی در ایـن زمینـه یـک شـرکت مهندسـی هـم 
تأسـیس کـرده بود. بـا همین تخصص اش نیز وارد سـپاه 
شـده بـود. تصمیم اش بـرای شـرکت در جنگ سـوریه را 
بعـد از سـفر بـه کربـا و زیـارت امام حسـین)ع( بـا ما در 
میـان گذاشـت. او بـا عشـق و ایمـان لبـاس پاسـداری و 
دفاع از آب و خاک ایران اسـامی را پوشـیده بود. زمانی 
که راهی جبهه سـوریه شـد، فرماندهی گردان۱۱۸ امام 
حسـین)ع(را برعهـده داشـت. مـن بـه تصمیم هایش در 
انتخاب راه جهاد احترام می گذاشـتم هم چنان که وقتی 
لباس پاسـداری به تن کرد و عضو رسـمی سپاه شد، با او 

همراه شدم.

حتی باوجود اینکه میدانستید حضورش در جنگ 
بـا داعـش ممکـن اسـت بـه شـهادت او ختـم شـود، 

مخالفتی نداشتید؟
قدیر انسان معتقدی بود و از ابتدا اعتقادات و باورهایش 
را با من در میان گذاشـته  بود. جهاد و جنگ با دشـمنان 
خـدا و مـردم جـزو عقایـد او بـود. مخصوصـًا بعـد از فتنه 
داعش در عراق و سوریه او حجت را برخودش تمام شده 
می دید. او نگرانی و دغدغه اش را در باره آینده خطراتی 
کـه داعـش بـرای مسـلمانان از جمله مـردم ایـران ایجاد 
می کننـد، مطـرح می کرد و در آن وضعیت نمی توانسـت 

در خانه بنشـیند و تماشـاچی حمات و پیشروی داعش 
به سمت ایران باشد. 

در دوران حضور در جنگ چه گذشت، آیا از فعالیتها 
و اقداماتش در سوریه اطالع داشتید؟ 

بار اولی که به سـوریه رفت ۴۵ روز آنجا ماند. تا جایی که 
مطلع شـدم قدیر فرمانده گردان بود، به نیروهای ایرانی 
و سـوری آموزش می داد.بعـد از ۴۵ روز وقتـی بـه خانـه 
بازگشـت، گفتم شـما دین خود را ادا کـردی، از این پس 
قدری اسـتراحت کن و به مشـغله های زندگی بپرداز. اما 
او توضیـح داد کـه نیـاز بـه همکاریـش در جبهـه سـوریه 
زیـاد اسـت و گفت؛ جنگ ما با حرامیـان داعش به جای 
حسـاس رسـیده اسـت و در چنیـن شـرایطی نمی شـود 
صحنـه را خالـی کرد و بچه ها را تنها گذاشـت. در مرحله 
دوم حضـورش در جنـگ مجروح شـده بود. ایـن مرحله 
از ناحیـه دسـت دچـار  بـود.  حـدود ۶۳ روز در سـوریه 
جراحت شـده بود. فرمانده ارشدشـان گفته بود؛ باید به 
منـزل برگردی، اما قدیر قبول نکـرده بود. گویا بچه های 
گردان قدیر نیز خیلی به ایشـان خو گرفته بودند. عشـق 
و صمیمیتی که میان او به عنوان فرمانده گردان و نیروها 
برقـرار بوده باعث می شـود، قدیر حتی با دسـت مجروح 
بچه ها را ترک نکند. او در هشتم محرم مجروح می شود و 

بیست و یکم محرم به شهادت می رسد.

خانم سرلک چگونه میتوان میراث فداکاری و ایثار 
جوانانی مثل قدیر را به نسل آینده منتقل کرد؟

به نظـرم قبـل از هـر چیـز بایـد بـه آرمـان و عقایـدی کـه 
شـهدای مـا بـا آن زندگـی کردنـد، شـناخت پیـدا کـرد. 
دوران  یـا  مقـدس  دفـاع  دوران  در  مـا  شـهید  جوانـان 
جهـاد در سـوریه ثابـت کردنـد کـه به انـدازه ای دلبسـته 
اهـداف و آرمان شـان بودنـد کـه بـرای تحقـق آن از همه 
سرمایه های زندگی شان گذشتند. متأسفانه امروزه فضا 
طـوری شـبهه آمیز شـده اسـت کـه عـده ای در تبلیغات 
خصمانه خود بحث سـهمیه شـهدا و رزمنـدگان را پیش 
می کشـند. من قبل از این هم اشـاره کردم که همسـرم 
صاحب شـرکت مهندسی بود و داوطلبانه راه خدمت در 
صحنه جهاد و دفاع از کشـور و نظام اسـامی را انتخاب 
کـرد. او با همیـن اعتقاد و ایمان تـاش زیادی را صرف 
راه انـدازی سـاختمان قـرارگاه جهادی کرد بـدون آن که 
چشم داشـت مادی داشـته باشـد و به لطف الهی نیازی 
هـم بـه دریافت حـق و پاداش در این زمینه نداشـت. در 
فضـای مـادی امـروز درک این موضوع کـه جوانان ما در 
دوران جهاد از همه هسـتی و سـرمایه خویش  گذشـتند 
آسـان نیسـت. کسـانی که می خواهنـد الگـوی زندگـی 
شـهدا را بـه نسـل امـروز معرفـی کننـد بایـد پیـش از هر 
چیـز، مفهوم »فـداکاری و ایثار« جـان و مال در راه خدا 

را دریابند. 

روزهای تحویل سال میالدی و خاطره قهرمانان شهید مسیحی 
حضـور و همراهـی پیروان ادیان توحیـدی در جنگ 
هشـت سـاله ای کـه رژیـم بعـث عـراق بـر کشـورمان 
تحمیـل کـرد، از برجسـته ترین نمادهـای همدلـی و 
هویـت جمعی ملـت ایران اسـت. در اولیـن روزهای 
تأسـیس نظـام نویـن اسـامی، رژیـم بعـث حاکم بر 
عراق جنگی به راه انداخت که بر خاف محاسباتش 
موجـب شـد وحـدت بی نظیـری میـان آحـاد جامعه 

ایران شکل بگیرد. 
اقـوام و اقشـار مختلـف مـردم ایـران در صفوفی 
را  مسـتحکمی  دژ  و  دفاعـی  جبهـه  فشـرده  به هـم 
بـرای حفظ ایـن آب و خاک تشـکیل دادنـد. در این 
میـان، طیـف وسـیعی از هموطنان ارمنـی با حضور 
در خط مقدم جبهه عهده دار مسـئولیت های مهمی 
چـون؛ پشـتیبانی مهندسـی و فنـی ماننـد؛ مرمـت 
ماشـین های جنگی و راه سـازی، سـاخت سردخانه، 
بیمارسـتان صحرایی و... شـدند و هزینه های اغلب 

این پروژه ها را نیز خودشان تأمین  کردند.
آمار شهدا و ایثارگران مسیحی به روشنی گویای 
نقش به سـزای این هموطنان در دفـاع از ایران عزیز 
اسـت. به گونـه ای که جامعه مسـیحی ایـران، اعم از 
ارمنی و آشوری در جنگ تحمیلی ۹۰ شهید، ۲۹۵ 

جانباز و ۵۸ آزاده به ثبت رسـانده اند. یکی از اتفاقات مهم در زمینه حضور و 
همبستگی جامعه ایران در صحنه دفاع مقدس-طبق گزارش راویان جنگ-
این بود که ۴۰۰ جوان از جامعه ارمنی که قبًا دوران خدمت خود را سپری 

کرده بودند، به صورت داوطلبانه راهی میدان نبرد شدند.
پـای سـخنان خانواده شـهدا و ایثارگران جامعه مسـیحی اگر بنشـینید، 
درخواهیـد یافـت کـه قهرمانـان آنهـا سرگذشـتی مشـابه جوانـان پاکباختـه 
مسـلمان داشـته اند. آنهـا دوسـت داشـتنی ترین چهره های خانـواده و محل 
بودنـد. هنـگام رفتن به جبهه پا روی بسـیاری از عایق و منافع گذاشـته اند. 
وسوسـه نشسـتن در صندلی دانشگاه و کسب شـغل و مناصب جدید را یکی 
پـس از دیگـری کنار زده اند تـا در نهضت مقاومت تاریخی بـرای آزادی خاک 

ایران عزیز از اشغال دشمن بعثی حضور یابند.
نـام ایـن قهرمانـان اکنـون زینت بخـش بسـیاری از کوچه هـا و محـات 
مسیحی نشـین در تهران بزرگ اسـت. این روزها که خیل هموطنان مسیحی 
در تکاپـوی عیـد میـاد پیامبـر صلـح و مهربانـی حضـرت عیسی)ع(اسـت، 
درخت هـای کاج تزئیـن شـده بـه تصاویـر قهرمانـان شـهید ایـن محـات، 
خاطرات باشـکوه روزهای هم سنگری و هم رزمی فرزندان مسلمان-مسیحی 

در برابر دشمن متجاوز را زنده می کند. 
در این روزها که رایحه عید در محات مسـیحی  پیچیده اسـت، دیدار با 
خانواده شـهدای ارمنی و حضور در منازلی که عطر و بوی شـهیدان این مرز 
و بوم را دارد، حکایتی دل انگیز اسـت. به راسـتی چه اتفاقی زیباتر از ماقات 
و هم سـخنی بـا پدران و مادرانی که در دامـان خویش مجاهدانی پاکباخته را 
پروراندند و دست آخر سخاوتمندانه سرمایه گران عمر خویش را ارزانی دفاع 

از این سرزمین کردند.

اگـر پـای صحبـت اعضای خانـواده خونگرم شـهدای مسـیحی نشسـته 
باشید، خواهید شنید که آنها چه اندازه در حفظ و دفاع از میراث بزرگ تاریخ 

و سرزمین استوار هستند. 
در لیسـت بلنـد شـهدای مسـیحی می تـوان از خانـواده شـهید وهانـج 
رشـیدجور در محلـه اسـکندری تهـران یاد کرد که بسـیاری از جوانان پرشـور 
و انقابـی از ایـن منطقـه برخاسـته بودنـد حتی برخـی از آنها سـابقه حضور 
در نهضـت مبـارزه رژیم ستمشـاهی را داشـتند همانند شـهید رشـیدجور که 
به اتفاق جمعی از دوستانش یک حلقه انقابیون تشکیل داده بودند. لورنس 
رشیدجور برادر این شهید گرانقدر در توصیف روح میهن پرستی خانواده اش 
به نشـریه»حیات طیبه« می گوید: اینجا سـرزمین پدری ماست؛ در آن عزت 

و امنیت داریم. 
خیلـی از ماهـا امـکان و فرصـت ایـن را داشـتیم کـه زندگی تـازه ای را در 
خارج شـروع کنیم حتی خیلی از دوسـتان و بسـتگانی که در آن سوی آب ها 
سـاکن هسـتند بارها دعوت کردنـد و یا تاش می کنند مـا را به خارج منتقل 
کننـد امـا نپذیرفتیـم. علتـش را اگـر می خواهی بدانـی، صریح تـر بگویم، به 
همـان دلیلـی کـه وهانـج عزیز جانـش را تقدیم کرد. برای کسـی که عشـق و 
ایمـان بـه وطن خویـش دارد، حتی نفس کشـیدن در آن را بـا کل زرق و برق 
کشـورهای دیگر عوض نمی کند. او می گوید؛ در نظام آموزشـی کشـورهایی 
کـه جنگ هـای زیـادی تجربـه  کرده انـد، ایـن نکتـه را بـه پـدران و مـادران 
 می آموزند که فرزندانشـان را با حماسـه  ها و اسطوره های تاریخ سرزمین شان 

مأنوس سازند. 
در میـان خانواده هـای نامـدار مسـیحی می تـوان از پـدر و مـادر صبـور و 
صمیمی شـهید»آلفرد گبری« سـراغ گرفت که بارها میزبان مسـئوالن ارشـد 

نظام شـده اسـت. یک بار رهبر معظـم انقاب و پس 
از آن دیگـر مسـئوالن در خانـه ایـن شـهید واالمقـام 
حضور یافته اند. آلفرد همچنین چهره ای آشـنا برای 
جامعـه ورزشـی ایـران اسـت و در رشـته وزنه بـرداری 
مدال هـای ارزشـمند کسـب کـرده بـود. پـدر گرامی 
او می گویـد: آلفرد بارها می گفت که دسـت دشـمن 
نباید به آب و خاک  ما برسد، اینجا سرزمین ما است 

و بیرون راندن دشمن تجاوزگر نباید درنگ کنیم.
خانـه دیگـر در محلـه مسیحی نشـین پایتخـت، 
نـام و نشـانی شـهید هـراچ طوروسـیان را دارد. خانه  
و خانـواده ای شـناخته شـده برای بچه هـای جبهه و 
جنگ که سه جوان برومندش در صحنه دفاع مقدس 
حضور داشـتند. برادر بزرگ تر، می گوید: ما همیشـه 
معتقدیـم وطـن اول مـان ایـران بـوده و هسـت. مـا 
سـه بـرادر بودیم کـه هر سـه تجربه شـرکت در جنگ 

تحمیلی را داشتیم.
از دیـد مـا جنگ ۸ سـاله یـک تجاوز بـود ما هم 
برای جواب دادن به دست درازی دشمن این کشور 
عـازم شـدیم. خانـواده طوروسـیان پیـش از جنـگ 
تحمیلـی در عرصه مبارزه با نظام ستمشـاهی نقش 
آفریـن بودنـد. فرزند ارشـد خانـواده می گوید: همه 
مـا بـه یـک آب و خاک تعلـق داریم وطـن ما اینجاسـت. حـس وطن خواهی 
در تـک تک سـلول های بـدن مان جریـان دارد. ما برای مملکـت جنگیدیم، 
جنـگ تحمیلـی یـک تجاوز بی رحمانه بود که کسـی نمی توانسـت به عنوان 
فرزند این وطن سـاکت و تماشـاگر بماند. من مشـاهداتم را از ابعاد تجاوز و 
بی رحمی دشـمن بعثی بارها برای دوسـتان و آشـنایان توصیف کرده ام. من 
با چشـم خود شـاهد تخریب و ویرانی منازل، قتل عام شهروندان غیرنظامی 
و غـارت امـوال مـردم بـودم. مردم این کشـور ناموس ما هسـتند. چه کسـی 
راضـی می شـود در روز روشـن شـاهد ویرانـی سـقف خانـه هموطـن خویش 
باشـد. این که ملت ما توانسـت ا ز جنگ هشت ساله آبرومندانه خارج شود، 

بخاطر همین غیرت و روح وطن پرسـتی مردم بود.
بـه سـراغ خانـواده شـهید ژوزف شـاهی می رویـم کـه بافاصلـه بعـد از 
پایـان سـربازیش داوطلبانـه لبـاس رزم بسـیجی به تـن می کنـد. در توصیف 
روح سلحشـوری او، خواهـر گرامـی اش می گویـد: آن روز بحـث حفـظ ایران 
و موجودیت تاریخی یک کشـور در میان بود. کشـوری که سـرزمین و میراث 
تمدنی و تاریخی ما اسـت. خاطرم هسـت که این بحث ها آن روز در منزل ما 
داغ بـود و ژوزف عزیـز هـم کـه بـا حلقه دوسـتانش در رفت و آمد بـود بیش از 
همه درگیر این مباحث در باره سرنوشت و آینده کشور بودند. با اشغال خاک 
ایران توسـط صدام، آینده و هسـت و نیسـت همه ما به خطر افتاده بود. برای 

دفع این شّر راهی جز این نبود که جوانان و مردان و زنان به میدان بیایند. 
او خاطرنشـان می کند: شـهدا بی نیاز از تعریف و تحسین ما هستند. در 
همه کشـورها و آئین ها فداکاری و از جان گذشـتگی جوانان بزرگترین ارزش 
به حساب می آید. اگر می خواهیم این کشور استوار و قدرتمند بماند باید راه 

و رسم آن شهیدان حفظ شود.
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امام علی)ع(:
شـخص بـا انصـاف، یـاران و دوسـتان 

بسیاری دارد.
غرر الحکم، ح۲۱۱۶

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 »ماه کامل«زندگی نابغه جوان مقاومت

شـهید مرتضـی حسـین پور از فرماندهان 
جـوان و نخبـه حـاج  قاسـم سـلیمانی بود 
کـه بـه روایـت یکـی از نزدیکانـش، وقتـی 
خبـر شـهادتش را بـه سـردار داده بودند، 
 ایشان با تأسف فراوان گفته بود: »حسین 
سـرمایه سـپاه بـود، و ای کاش مـن بجای 
حسـین شـهید می شـدم.« در جای دیگر 
گفته بود: »رسـالت حسـین قمی تا امروز 
گمنامـی بود و رسـالت ما از امـروز معرفی 

حسـین قمـی بـه جامعـه اسـت.« به گـزارش سـایت حیـات طیبـه در کتاب 
»مـاه کامـل« عاوه بر آشـنایی با سـیره رفتاری و شـخصیت شـهید مرتضی 
حسـین پور، می توانیـد در مناطـق مختلـف عملیاتی سـوریه و عـراق حرکت 
کنیـد. طعـم تلـخ محاصـره حـرم حضرت زینـب)س( در دمشـق) سـوریه( و 
حرمیـن امامیـن عسـگریین)ع( در سـامرا) عـراق( را حـس کنیـد و روز هـای 
سـخت درگیری با دشـمن تکفیری و داعش در مناطق مختلف این دو کشور 
را مـرور کنیـد و با ضرب قدم های اسـتوار مدافعان حرم شـیرینی پیروزی در 

عملیات های مختلف در خاک عراق و سوریه را بچشید.

»بازیدار«؛ جنگ به روایت یک عراقی

»بازیدار« نوشـته محبوبه سـادات رضوی نیا، روایت یک سرباز عراقی گریزان 
از جنـگ بـا ایرانی هاسـت. ایـن کتاب شـامل خاطرات سـرباز عراقـی به نام 
سیدعباس موسوی است. محبوبه سادات رضوی نیا در سفر خودش به کربا 
با سـیدعباس موسوی آشنا می شود، خاطرات او را ضبط و سعی می کند در 
نوشتن روایت دخل و تصرفی نداشته باشد و هرچه می نویسد از دریچه نگاه 

راوی باشد و نه نویسنده ایرانی. 

کتاب گویای »سینای شلمچه« 

کتـاب گویـای »سـینای شـلمچه« 
بـه  و  نویسـندگی طاهـر مـؤذن  بـه 
حسـن پور،  حدیـث  تهیه کنندگـی 
بـر روی پایـگاه کتـاب گویـای ایران 
صدا در دسـترس عاقه مندان قرار 

گرفته اسـت. طاهر مؤذن، در کتاب »سـینای شلمچه«، خاطراتش از دوران 
جنـگ تحمیلـی را روایـت می کنـد. او حـال و هـوای جبهه هـا و رزمنـدگان، 
روحیـه ی شـهادت طلبی و ایثار و همچنین صحنه هایـی از جنگ را به خوبی 

در این کتاب به تصویر می کشد. 

 »دیپورت«؛ عملیات نجات 
در سرزمین شام

کتاب»دیپورت«؛ خاطـرات پیمان امیری 
به قلم علی اسکندری، از سوی انتشارات 
سـوره مهر در تهران چاپ و منتشـر شـده 
اسـت. مخاطب در این کتاب، با خاطرات 
یـک جـوان ایرانـی آشـنا می شـود کـه بـه 
کشـورهای  از  یکـی  بـه  مهاجـرت  قصـد 
اروپایی)آلمـان( بـرای دسـتیابی بـه کار و 

زندگی بهتر از ایران خارج می شـود تا به شـکل قاچاقی از طریق کشـورهای 
ترکیـه و یونـان خـود را بـه آلمان برسـاند امـا از بِد حادثه سـر از خاک سـوریه 
بحـران زده در مـی آورد و بـرای مدتـی اسـیر نیروهـای جبهه النصره)شـاخه 
القاعـده در سـوریه( می شـود.  نویسـنده در قسـمت آخـر و پایانـی کتـاب 
یـادآوری می کنـد عملیـات رهایی و نجات پیمان امیـری در کمترین زمان از 
اعـام درخواسـت خانواده، به همـت فرزندان این سـرزمین و مردان میدان 

عمل طرح ریزی شد و به اجرا درآمد. 

»آش پشت جبهه« 

کتاب »آش پشت جبهه«؛ خاطرات مربیان پرورشی دهه شصت اهواز به قلم 
آسیه طافی و توسط انتشارات »راه یار« چاپ و روانه بازار نشر شد. در مقدمه 
ایـن کتـاب بـه قلم نویسـنده می خوانیـم: » مخالفان انقاب فهمیـده بودند 
راه بـه انحـراف کشـاندن انقاب، از مدرسـه می گذرد؛ پس به سـراغ مدیران 
مـدارس می رفتنـد و با وعده هـای دروغین، آنهـا را فریب می دادنـد. مربیان 
پرورشـی باید از حریم مدرسـه حراست می کردند و جلوی سنگ اندازی های 
آن  ها می ایسـتادند. همه چیز خوب پیـش می رفت تا اینکه اولین هواپیمای 
عراقـی، دیـوار صوتی اهواز را شکسـت و زنـگ دفاع به صدا درآمـد و مربیان 
تربیتـی و پرورشـی اورکـت بسـیجی و سـپاهی بـه تن کردنـد. در ایـن میان، 
مربیـان پرورشـی دیـروز اهواز و بسـیجیان و سـپاهیان امروز ایران دلسـوزانه 

برای جبهه پدری کردند و مادری.

»داعشی و عاشقی« 

کتاب »داعشـی و عاشـقی« نوشـته مجید 
و  بحـث  موضـوع  هم چنـان  مامحمـدی 
گفت وگو است. در این کتاب دو شخصیت 
وجـود دارد، یکی اهل اروپـا ودیگری اهل 
سـوریه و نویسـنده بـا اسـتفاده از ایـن دو 
شـخصیت، داعش رو به صورت محققانه و 
علمی بررسی کرده و دالیلی که آورده قانع 

کننده است. 
مجیـد مامحمـدی می گوید: مهمترین دغدغه نویسـنده های کودک به روز 
بـودن آنهاسـت و اینکـه کـودکان چـه عائـق و توقعاتـی دارنـد. در موضوع 
کتـاب، مخاطبـان کـودک بـه موضوع داعـش خیلی حسـاس شـده بودند. 
اینکه داعش چه بود؟ این برای من دغدغه بود که چگونه بنویسم که بدون 
بیـان خشـونت، داعـش را به کـودکان و نوجوانان بشناسـانیم کتابی که هم 

جذاب باشد و هم تاریخی. 

روایتبرادررحیممحمدی،شهیدمدافعسالمت

صحنه های ایثار پرستاران بخش کرونا  غرور انگیز است
از روزی که ایران اسالمی با موج جهش یافته ویروس کرونا دست به گریبان شد، نگاه ها به دستان نجات بخش پزشکان و کادر درمان دوخته 
شد. آن ها در مبارزه ای به گستردگی سرزمین ایران شرکت جستند. مخاطرات و دشواری های این جنگ کمتر از دوران دفاع مقدس نبوده 
و نیسـت. کادر درمـان در ایـن مسـیر، ماموریت خطیر نجات جان هزاران شـهروند گرفتـار این ویروس را بر دوش دارنـد، ماموریتی که در آن 
سالمتی خود را نیز به خطر انداخته اند. درمیان کادر پزشکی و درمانی حاضر در خط مقدم نبرد با کرونا، نام شماری از یادگاران دوران دفاع 
مقدس به چشم می خورد. این گروه از پزشکان و پرستاران با الهام از تجربه امدادگری دوران جنگ و با همان عشق و اخالص، برای دفاع از 
سالمتی مردم آستین همت باال زده اند. گویی برای این خادمان عرصه درمان، بحران کرونا میدان امتحان جدید بود تا با تأسی به تفکر ایثار 
و فداکاری ۸ سال دفاع مقدس این بار در جبهه ای جدید برای حفظ آرامش و سالمتی مردم جانفشانی کنند. این بار کارنامه خدمات شهید 
مدافع سالمت، رحیم محمدی از جهادگران مبارزه با ویروس منحوس کرونا را تورق کردیم و به سراغ آقای عبدالرحمان محمدی برادر بزرگ 
این شهید رفتیم. او با آن که دو دوره به عنوان نماینده مردم در شورای محل حضور دارد، اما تصریح می کند که در مراحل مختلف زندگی و 

مسئولیت های اجتماعی تحت تأثیر رفتار و آرای شهید رحیم محمدی قرار گرفته است.

آقـای محمـدی، بـرادر گرامی تـان چـه مراحلـی را در تحصیـل گذرانده 
بودند و در چه مراکزی خدمت کردند؟

رحیـم در مراکـز مختلـف و عمدتـًا محروم فعالیت داشـتند. ابتـدا در جواب 
سوال تان که مدارج تحصیلی را چگونه کسب کرده بود، باید عرض کنم که 
در میـان اعضـای خانواده ما، رحیم از ابتدا سـخت کوش بـود. او با انگیزه و 
اراده خیلی قوی درس می خواند. واقعًا برای رسیدن به هدفی که در درس 
و شـغل بـرای خـود تعیین می کرد از هیچ تاشـی فروگذار نمی کرد. ایشـان 
سـال ۹۱ بعـد از شـرکت در کنکـور، وارد رشـته پرسـتاری شـد. بعـد از پایان 
دانشـگاه به مدت دوسـال در سازمان بهداشـت و درمان مراغه فعالیت کرد. 
قریب ۱۴ماه در بیمارسـتان امام خمینی)ره( پیرانشـهر مشـغول به کار شد. 
در آن مقطع یک ماموریت چندماهه  در ۱۱۵ اشنویه داشت و سپس دوباره 
به بیمارسـتان امام خمینی)ره( پیرانشـهر برگشـت و به صورت داوطلبانه در 

بخش کرونا مشغول خدمت به مبتایان این بیماری شد.

چگونه رشته پرستاری را انتخاب کرد؟
چنان کـه در کارنامـه تحصیلی رحیم دیدید او در کنکور رتبه ی عالی کسـب 
کـرده بـود و این امـکان و فرصت را داشـت که رشـته های مختلفـی انتخاب 
کنـد امـا حقیقتـًا به خاطـر عاقـه و عشـقی کـه بـه شـغل پرسـتاری داشـت 
و همین طـور نیـازی کـه در مناطـق محـروم به ایـن حرفه وجود دارد، رشـته 
پرسـتاری را انتخـاب کرد. این نکته را بارهـا مطرح می کرد که برای من مهم 
نیسـت در چـه جایـگاه، رتبـه و یـا مقامی هسـتم بلکـه مهم آن اسـت که در 
چنین جایگاهی بتوانم بیشـترین تاثیر را در جامعه داشـته باشـم و خدماتی 

شایسته در این موقعیت به مردم بدهم.

خصوصیاتـی  و  رفتـار  چـه  خانـواده  محیـط  و  اجتماعـی  زندگـی  در 
داشتند؟

با وجود آن که من برادر بزرگ تر شـهید هسـتم و می دانید، توفیق این را دارم 
که به مدت دو دوره عهده دار مسـئولیت نمایندگی مردم منطقه در شـورای 
محل شوم، اما شخصًا تحت تأثیر رحیم بودم. او در مقاطع مختلف، راهنما 
و مشـّوق من بـرای پذیرش مسـئولیت های اجتماعی بود. سرشـار از انرژی 
و انگیـزه بـرای ایجـاد تحـول در وضعیـت جامعـه بویـژه محرومیت زدایی در 
مناطـق فقیرنشـین بود. حتـی در جریـان ورود به انتخابات شـوراها و جلب 
اعتماد شهروندان، ایشان بیش از همه به من روحیه و انرژی می داد. رحیم 
هیـچ گاه در یـک نقطـه متوقـف نمی مانـد، دائمـًا می خواسـت فعالیت های 
جدید و عرصه های تازه را تجربه کند. در امور فرهنگی نیز با حضور مستمر 

در مسجد گرمای خاصی به محفل بچه های مذهبی می بخشید.
از نظر ارزشـی و اعتقادی شـخصیت رحیم را باید از همکارانش در حوزه 

درمـان بپرسـید. او خیلـی پایبنـد بـه تعالیـم دینـی بـود. خودش پـای ثابت 
مراسـم های مختلـف نمـاز جماعـت و آئین هـای مذهبی بود و سـایر اعضای 

خانواده را نیز به حضور در چنین محافل معنوی و روحانی تشویق می کرد.

از روحیه آرمان گرایی و تحول خواهی شهید مدافع سالمت گفتید، به 
طـور مشـخص در حرفـه خودش یعنی درمان و سـالمت چـه هدفی در 

ذهن داشت؟
چنان کـه اشـاره کـردم، رحیم در محیطی تربیت شـده بود که سـطح زندگی 
مردم و محرومیت ها تاثیر زیادی بر افکار او داشـت. او در محیط بیمارسـتان 
هـر روز بـا ده هـا شـهروند گرفتار روبه رو می شـد که توان مالـی الزم برای حل 
مشـکات درمانی خویش را نداشـتند. به همین دلیل بزرگ ترین آرزویش، از 
بیـن رفتن محرومیت و برخـورداری خانواده ها از امکانات درمانی، تغذیه ای 
و بهداشتی بود. بارها در صحبت هایی که باهم داشتیم این نکات را به زبان 
مـی آورد یـا در دیدارهایـی کـه با مسـئوالن شـهر داشـتیم آن را به عنوان یک 

مطالبه مطرح می کرد.

و  اقدامـات  چـه  بیندازیـم،  نـگاه  کرونـا  دوران  در  شـهید  کارنامـه  بـه 
فعالیت هایی در این دوران سخت داشتند؟

رحیم از زمانی که در بخش ایزوله به صورت داوطلبانه شروع به کار کرد واقعًا 
فرصت اسـتراحت نداشـت. هر از گاهی به خانه می آمد. در ایام کرونا شـب و 
روزش در بیمارستان می گذشت. به اندازه ای که من گاهی کافه می شدم و 

تماس می گرفتم و گایه و اعتراض می کردم.
یک خاطره جالب از دوره کرونا برای تان بگویم. پدر با ما زندگی می کند.
یک روز که باید پدر را برای آزمایش به بیمارستان می بردیم از رحیم خواستم 
تـا مرخصـی بگیـرد و کار پـدر را پیگیـری کنـد. آن روز اوج فعالیت شـان در 
زمینـه کرونـا بود. او با صراحـت گفت، نمی تواند بیمارسـتان را ترک کند. در 
تمـاس تلفنـی موضوع ازدحام بیمـاران مبتا به کرونا را مطـرح کرد و این که 
به شدت کمبود نیرو وجود دارد. حتی از من پرسید که آیا وجدان شما راضی 

می شود، من چند بیمار گرفتار کرونا و نیازمند پرستاری را رها کنم.
طی دو سال اخیر بیش ترین وقت رحیم در خدمات رسانی به افراد مبتا 
به کرونا سـپری شـد. او حتی در سـاعات شب به برخی از افراد و آشنایان که 
در منزل قرنطینه بودند سرکشـی می کرد و نیازهای دارویی و تزریقاتی شـان 

را تأمین می کرد.
بعـد از شـهادتش چند نفر از افـرادی که زمانی تحت پرسـتاری و درمان 
او بودنـد و به تشـییع جنـازه اش آمده بودند، می گفتند؛ زمان بسـتری بودن 
دست شـان تنگ بود و رحیم بی خبر از آنها هزینه دارو و درمان شـان را تامین 

کرده بود.

رحیم در این دو سال اغلب قرارهای سفر یا دید و بازدید که با دوستانش 
داشت، کنسل  کرد. چند بار مهمانانی از شهرهای دیگر منزل ما آمدند اما او 

به دلیل نیاز مبرم بیمارستان عذرخواهی می کرد.

از چه زمانی خودشـان به کرونا مبتال شـدند، آیا شـما احتمال این که او 
گرفتار این بیماری شود را می دادید؟

بله، من و اعضای خانواده کامًا از خطرات فعالیت در بخش ویژه کرونا آگاه 
بودیـم. از یـک طرف نگران سـامتی او بـودم و از طرف دیگـر واقعًا به خودم 
می بالیدم که جوانانی مثل رحیم جان شـان را در کف دسـت گرفته و همانند 
بچه هـای دوران جبهـه و جنگ، برای سـامتی و نجات مـردم تقا می کنند. 
رحیـم واقعـًا با عشـق لباس پرسـتاری را بـه تن کرده بـود. روزهایـی که همه 
خـود را در خانـه قرنطینـه می کردنـد و از بیـرون رفتن واهمه داشـتند، رحیم 
و همکارانـش بـا کمترین امکانـات به جنگ کرونا رفتند. اطـاع دارید که در 
روزهای نخسـت شیوع بیماری، بسـیاری از مراکز بیمارستانی و کادر درمان 
حتـی لبـاس و لوازم مطمئن بـرای صیانت خود نداشـتند. ماجرای ابتایش 
بـه کرونـا نیز به این صورت بود که بعد از بـروز عائم بیماری به خانه آمد. آن 
روز اصا حال خوشـی نداشـت. خود را در اتاق قرنطینه کرد، نمی توانسـت 
چیزی بخورد. تب اش باال رفته بود و تعریق شدید داشت. دو روز از این ماجرا 

نگذشته بود که یک شب خوابید و دیگر بیدار نشد.

آقـای محمـدی خـود شـما کـه مسـئولیت اجتماعـی در شـهر داریـد، 
سـختی ها و رنج هـای کادر درمـان را از نزدیک دیده ایـد، فکر می کنید، 

چگونه می توان قدر زحمات آنها را پاس داشت؟
در این مدت من دریافتم که بین آنچه از سـختی کار پرسـتاران می شـنویم و 
آنچـه در صحنه بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی می گذرد بسـیار تفاوت وجود 
دارد. بارهـا بـه بیمارسـتان مراجعـه می کـردم و از نزدیـک می دیـدم که کادر 
درمان چطور برای احیای یک بیمار دست و پا می زنند و چه فشار و استرس 
خردکننـده ای را بـه دلیـل مـوج نگرانی و گریه و زاری بسـتگان فـرد مبتا به 

کرونا تحمل می کنند.
واقعیت این است که متأسفانه هنوز قدم های جدی برای رفع مشکات 
قشر پرستاری برداشته نشده است. من مواردی را سراغ دارم که پرستاران ما 
برای گذران معیشت خود بعد از شیفت بیمارستان به یک کار دوم غیرمرتبط 
بـا حرفه شـان می پردازنـد. لـذا مسـئوالن باید چـاره  عاجـل برای حفـظ این 

سرمایه های انسانی بجویند.

جایگاه علمی و معنوی بانوی بزرگ اسالم
حضرت زهرا)س( در بیسـتم جمادی الثانی سال پنجم 
پـس از بعثـت در مکه مکرمه به دنیا آمد و سـوم جمادی 
الثانـی سـال یازدهـم هجری و در ۱۸ سـالگی در مدینه 
منوره به شـهادت رسـید. ۱۲ امام بزرگوار شـیعه از نسل 
حضـرت فاطمـه زهرا )س( هسـتند؛ مطابـق آیات قرآن 
کریـم مانند سـوره کوثر، سـوره انسـان، آیـه تطهیر و آیه 
مـودت در حـق آن حضـرت )س( و همسـر و فرزندانش 
نـازل گردیـده اسـت و دوسـتی و دشـمنی با ایشـان، به 
منزلـه دوسـتی و دشـمنی بـا پیامبر)ص( قلمداد شـده 

است.
حضـرت زهرا )س( هر آنچه از علم، معرفت، اخاق 
وایمـان پدر در دسـت داشـتند، در رفتـار و کام خویش 
آن را بـه زیباترین شـکل عرضه کردند تا حقیقت اسـام 
زنده بماند و جاودانه شـود. حضـرت فاطمه)س( دختر 
گرامـی خاتـم االنبیـاء حضـرت محمـد)ص( و حضـرت 
خدیجـه کبـری)س(، همسـر مکرمـه امـام علـی)ع( و 
مادر ارجمند امام حسـن )ع( و امام حسـین)ع( و زینب 

کبری)س( است.
پیامبـر اکـرم )ص(، نـام فرزنـد عزیـز خـود را فاطمه 
گذاشـتند کـه در مورد علـت این نامگـذاری در حدیثی 
َوَجَلّ َفطَم اْبَنِتی  از آن حضرت آمده اسـت: »إّن الّلـَه َعَزّ
ُهْم ِمـَن الّناِر َفِلذِلَک ُسـّمَیْت  َحًبّ

َ
فاِطَمـة َو ُولَدهـا َو َمـْن أ

فاِطَمـة: خداونـد دخترم فاطمـه و فرزندانش و هر کس 
که آن ها را دوسـت داشـته باشـد را از آتش دوزخ مصون 

می سازد، به این دلیل او فاطمه نامیده شده است.
در جایـی دیگـر، دلیـل نامگـذاری ایشـان بـه نـام 
فاطمـه را این گونـه بیان کردند که از هـر گونه بدی جدا 
و بریده شـده اسـت. اکثر مفسـران شـیعی و عـده ای از 
مفسـران بزرگ اهل تسـنن نظیر فخـر رازی، آیه آغازین 
سـوره کوثـر را بـه حضـرت فاطمـه زهـرا)س( منتسـب 
دانسـته اند و او را خیر کثیر و باعث بقا و گسـترش نسل 
و ذریـه پیامبر اکرم)ص( ذکر نموده اند. آیه انتهایی این 
سوره نیز قرینه خوبی براین مدعاست که در آن خداوند 
بـه پیامبـر)ص( خطـاب می کنـد و می فرمایـد: همانـا 

دشمن تو ابتر و بدون نسل است.

ماجرای ازدواج حضرت فاطمه)س( و علی)ع(

وقتـی حضـرت زهـرا)س( بـه سـن ازدواج رسـید، افـراد 
زیـادی از صحابه پیامبر )ص( و بزرگان و سرشناسـان از 
ایشان خواستگاری کردند. لیکن پیامبر اسام)ص( در 
جـواب آنـان فرمودنـد: »در مـورد فاطمه منتظـر فرمان 

الهی هستم.«

پس از آن، خویشـاوندان از علی)ع( 
از  را  زهـرا)س(  حضـرت  تـا  خواسـتند 
امـام  لـذا  کنـد؛  خواسـتگاری  پیامبـر 
علی)ع( شـخصا بـه حضـور پیامبر)ص( 
دیگـری  نقـل  بنابـر  و  شـد  شـرفیاب 
علـی )ع( بـه پیامبـر )ص( عـرض کـرد: 
»پـدر و مـادرم فـدای تو باد. تـو می دانی 
کـه مـرا در کودکـی از پـدرم "ابوطالب" و 
مـادرم "فاطمـه بنـت اسـد" گرفتـی و در 
سـایه تربیت خود پرورش دادی و در این 
پـرورش از پـدر و مـادر بـر مـن مهربان تر 
بـودی و از سـرگردانی و شـک کـه پدران 
مـن دچـار آن بودنـد، رها نمـودی. تو در 
دنیـا و آخرت تنها اندوخته من هسـتی. 
تـو  وسـیله  بـه  مـرا  کـه خداونـد  اکنـون 

نیرومند ساخته است، می خواهم به زندگی خود سامان 
بدهم و ازدواج کنم. من برای خواسـتگاری فاطمه آمده 

ام. آیا قبول می کنی؟«
بـا شـنیدن ایـن خبـر پیامبـر )ص( خطاب بـه علی 
)ع( فرمـود: آیـا چیـزی داری کـه مهریـه فاطمـه قـرار 
دهی؟ عرض کرد: حال من بر شما پوشیده نیست. جز 
شمشـیر و شـتر آبکـش و زره چیزی نـدارم. پیامبر)ص( 
فرمودند: شمشیر را برای جهاد و شتر را برای آب دادن 
به نخل های خرما و بارکشی در سفر می خواهی، همان 
زره را مهـر قـرار بده. سـپس به خانه رفـت و به دخترش 
فرمود: "علی)ع( تو را از من خواسـتگاری کرده اسـت، 
تـو پیوند و سـبقت او در اسـام را می دانـی و از فضیلت 
او آگاهـی." حضـرت زهـرا )س( بـدون آن کـه صـورت 
خـود را برگردانـد، خامـوش مانـد. پیامبـر)ص(، چـون 
آثـار خشـنودی را در چهـره او دیـد، فرمـود: اللـه اکبـر، 

سکوت ها، اقرارها، سکوت او نشانه رضایت اوست.
حضـرت علـی)ع( مهریـه حضـرت زهـرا )س( را که 
مبلـغ ۴۸۰ درهـم بـود و به قولی ۴۰۰ درهـم ؛ از طریق 
فـروش زره خویـش تامیـن کـرد و آن را بـه پیامبـر )ص( 
داد. آن حضـرت بـه "سـلمی" فرمود: »مـن فاطمه را به 
علـی تزویـج نکـردم، بلکـه خدا فاطمـه را به علـی تزویج 
نمـود.« و نیز در فضیلت علـی )ع( فرمود: »لو لم یخلق 
علـی)ع( مـا کان لفاطمه کفو؛ اگر علی )علیه الّسـام( 
خلق نمی شـد، برای فاطمه همسـری پیدا نمی شد.« و 
نیز فرمودند: »فاطمه جان؛ خداوند به رضای تو راضی 
و بـه خشـم تـو خشـمگین می شـود« و نیـز "عایشـه" از 
رسـول اکرم)ص( نقل می کند کـه آن حضرت به فاطمه 
زهـرا)س( فرمودنـد:  »ای فاطمـه بشـارت بـر تـو باد که 

همانا خداوند تو را بر همه زنان عالم و بر همه زنان اهل 
اسام برگزیده است«

ازدواج پـر برکـت حضـرت فاطمـه)س( و حضـرت 
علـی)ع( طبـق نقـل مشـهور در سـال دوم هجـرت در 
مدینه اتفاق افتاد.حضرت علی)ع( در خصوص رفتار با 
حضرت فاطمه)س(  فرمود: به خدا قسم تا فاطمه )س( 
زنده بود او را به خشم نیاوردم و او نیز کاری نکرد که مرا 

به خشم آورد.
ثمـره ایـن ازدواج مبـارک، پنـج فرزنـد بـه نام هـای 

حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن بود.
به جز امام حسـن و امام حسین )علیهما سام( که 
در دامـان چنیـن مـادری تربیـت یافتند ۹ امـام دیگر از 
ذریه امام حسـین)ع( هسـتند. به خاطر منسـوب بودن 
ائمـه اطهـار)ع(( بـه آن حضـرت، فاطمـه زهـرا)س( را 

"ام االئمه" )مادر امامان( گویند.

جایگاه علمی و اجتماعی حضرت زهرا)س(

چنان کـه در تبییـن رهبـر معظم انقاب آمـده، حضرت 
فاطمـه )س( همتای امیرالمومنین)ع( و دارای منزلتی 
عظیم تر از سـایر ائمه طاهرین )علیهم السـام( اسـت. 
اگـر بخواهیـم مقـام علمـی حضـرت زهـرا )س( را درک 
کنیـم و بـه گوشـه ای از آن پـی ببریـم، شایسـته اسـت 
بـه گفتـار او در خطبـه فدکیـه بنگریـم؛ چـه آنجـا کـه 
اسـتوارترین جمـات را در توحیـد ذات اقدس ربوبی بر 
زبـان جـاری می کنـد، یا آن هنـگام که معرفـت و بینش 
خود را نسبت به رسول اکرم)ص( آشکار می سازد و یا در 

مجالی که در آن خطبه، امامت را شرح می دهد.

جای جای ایـن خطبه و احتجاجات 
این بانوی بزرگوار به قرآن کریم و بیان علت 
تشـریع احکام، سـندی محکم بـر دریای 
بی کـران علـم اوسـت. از دیگر شـواهدی 
که به آن وسـیله می توان گوشـه ای از علو 
مقـام حضـرت فاطمـه زهـرا)س( را درک 
نمود، مراجعه زنان و یا حتی رجال مدینه 
در مسـائل دینی و اعتقادی به آن بزرگوار 
اسـت که در فرازهای گوناگون تاریخ نقل 

شده است. 
عامـه سـید جعفـر مرتضـی عاملـی 
درخصـوص مرجعیت حضرت زهرا )س( 
می نویسـد: »تاکیدهـای مکـرر و مـداوم 
پیامبر اکرم)ص( در گفتار و رفتار، به عاوه 
مقام و موقعیت حضرت زهرا )س( سبب 
شـد تـا ایشـان محـل مراجعـه مـردم باشـند و از درجـه و 
موقعیت خاصی برخوردار گردند. چنان که منزل ایشان 
پایـگاه و پناهگاهـی برای کسـان زیـادی بود کـه به آنجا 

رفت و آمد می کردند.«
در مـورد تاریـخ شـهادت حضـرت فاطمه زهـرا)س( 
چنـد روایـت وجـود دارد که بنـا بر روایتـی ۷۵ روز پس از 
رحلـت پیامبـر اسـام)ص( در ۱۳ جمـادی االولـی )که 
نظـر اهـل سـنت نیـز بر همیـن تاریخ اسـت( و بـه روایت 
مشـهورتری ۹۵ روز پـس از رحلـت پیامبـر اسـام)ص( 
یعنـی سـوم جمـادی الثانـی سـال یازدهـم هجـری -در 
حالی که ۱۸ سال بیشتر از عمر مبارکشان نمی گذشت- 

دنیا را وداع می کنند.
در روایـات متواتـر آمـده اسـت: مـردم مدینـه پس از 
آگاهـی از شـهادت فاطمـه زهـرا)س(، در اطـراف خانـه 
تدفیـن  و  تشـییع  منتظـر  و  گشـتند  جمـع  بزرگـوار  آن 
فاطمـه)س( بودنـد، امـا اعـام شـد کـه تدفیـن حضرت 
زهرا)س( به تأخیر افتاده است؛ لذا مردم پراکنده شدند. 
هنگامی که شـب فرا رسـید، امام علی )ع( بنا بر وصیت 
فاطمـه س(، بـه غسـل بـدن مطهـر و رنـج دیـده ایشـان 
پرداخت. هنگامی که از غسل دادن او فارغ شد، به امام 
حسن و امام حسین)علیهما السام( که در زمان شهادت 
مـادر هر دو کودک بودنـد. امر فرمود تا عده ای از صحابه 
راسـتین رسـول خـدا)ص( را کـه تعدادشـان از هفت نفر 
تجاوز نمی کرد، خبر نمایند تا در مراسم تدفین آن بزرگوار 
شرکت کنند. پس از حضور صحابه، امیرالمومنین)ع( بر 
حضـرت زهـرا)س( نمـاز گزارد و سـپس در میـان حزن و 
اندوه کودکان خردسالش که مخفیانه در فراق مادر جوان 
خویش گریه می نمودند، به تدفین فاطمه)س( پرداخت.
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پیامبر اکرم )ص( :
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معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد:
ارتقای انگیزه های معنوی از شاخص های 

فرهنگ ایثار و شهادت است

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به مشهد مقدس 
ضمن دیدار با خانواده معظم شـهدا و ایثارگران از پروژه عمرانی هتل امام رضا )ع( 
بازدید کرد. طاهر موهبتی در جریان این سـفر در همایش مشـترک اعضای شـورای 
معاونیـن و روسـای بنیـاد شهرسـتان های خراسـان رضـوی حضـور یافـت و ضمـن 
ادای احتـرام بـه مقـام واالی شـهدا، گفـت: تفکـر و انجـام فعالیت در بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران باید متفاوت تر از سـایر سـازمان ها و نگاه کارکنان به فعالیت ها باید با 

رویکرد ایثارگرانه همراه باشد.
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع بنیاد شـهید و امـور ایثارگران با بیـان اینکه هر 
سـازمانی بـرای موفقیـت به یـک برنامه ریزی مدون نیازمند اسـت، ادامـه داد: نظام 
برنامه ریـزی در کشـور بـه برنامه هـای راهبردی محدود شـده  اسـت کـه علت محقق 
نشـدن آن عـدم وجـود برنامه عملیاتی بوده اسـت، در سـازمان هایی کـه برنامه های 
عملیاتی را اجرا کردند، اجرای درسـتی نداشـتند و اگر هم درسـت اجرا شـده پایش 
درستی انجام نشده و یا تشویق و تنبیه وجود نداشته و این تأثیر منفی در حوزه های 

مختلف و در نهایت در کل مجموعه می گذارد. 
موهبتی تأکید کرد: نظام ارزیابی برپایه اصاح و بازسازی می تواند از مشکات 

پیشگیری و یا آنها را شناسایی و حل کند.
معاون توسـعه مدیریت و منابع بنیاد شـهید و امور ایثارگران تأکید کرد: اهداف 
بنیاد باید هم راستا با اهداف کشور باشد و باید توجه کنیم بیانیه گام دوم انقاب و 
سند راهبردی کشور به چه شاخص های ارزشمندی توجه کرده است و برای تحقق 
آن باور و خودمان را به علم و دانش و مهارت مجهز و نگاه بومی سازی داشته باشیم.
وی سپس در جمع کارکنان بنیاد استان و مناطق سه گانه مشهد مقدس در تاالر 
شـهر حضور یافت و گفت: برنامه مدیریتی بنیاد به سـمتی باشـد که اسـتعدادهای 
کارکنـان را شـکوفا کنـد و توانمندی هـای افـراد در جهـت راهبـرد اهـداف ایـن نهاد 

مقدس به کار گرفته شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تکریم، 
نیازمند بسترهای مختلف است، ادامه داد: خوشبختانه بیشترین جمعیت کارکنان 
بنیاد خراسـان رضوی از جامعه ایثارگری هسـتند، که این افراد باید خود نیز تکریم 

شوند و جامعه ایثارگری را تکریم کنند.
موهبتی با بیان اینکه اگر علم با عمل یکی شـود ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت 
تأثیرگـذار اسـت، خاطرنشـان کـرد: انتظـار اسـت، کارکنان نیـز در تدویـن و اجرای 
برنامه هـای عملیاتـی مشـارکت داده شـوند، تـا احسـاس تعلق خاطر مطلـوب برای 
آنها ایجاد شـود، اگر فرد نسـبت به برنامه هایی که اجرا می شـود، خودش را سهمیم 
بدانـد، حتمـًا از آن حمایـت و بـرای موفقیـت آن تاش و خاقیت بـه خرج می دهد 
ولـی اگـر مشـارکت کارکنان نباشـد و تنهـا اباغ برنامه باشـد، هیچ دفاعـی از برنامه 

وجود ندارد.
معاون توسـعه مدیریت و منابع بنیاد شـهید و امور ایثارگران در ادامه این سفر با 
والدین شـهدای بسـتری در مرکز سـالمندان »ایثار« دیدار و از این اسوه های صبر و 

مقاومت تجلیل کرد.
موهبتی سـپس به دیدار خانواده شـهیدان »حسـن و حسـین پهلوان« و جانباز 
۷۰ درصد »موسی میرشکار« رفت و با اهدای شاخه های گل و لوح سپاس از صبر، 

مقام واال و ازخودگذشتگی خانواده معظم شهدا و جانبازان تجلیل کرد.
در ایـن دیـدار موهبتی با بیان اینکه خدمت به ایثارگـران خیر و برکات به همراه 
دارد، خطـاب بـه خانـواده شـهید و جانباز تأکید کـرد: باید فداکاری و آرمان شـهدا 
را بـرای جوانـان بازگو کنیـد تا روحیه شـهادت طلبی و ایثارگری به نسـل های جدید 

منتقل شود.
وی همچنیـن از پـروژه عمرانی هتل امام رضا )ع( بازدید و تصریح کرد: با توجه 
بـه مرقـد مطهـر امام علـی ابن موسـی الرضا )ع( در مشـهد مقدس، عاقـه خانواده 
معظم شـهدا و ایثارگران در سـفر به این شـهر بیش از سـایر شـهرهای دیگر اسـت و 
خوشـبختانه سـاخت این هتل ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با تأمین 

اعتبارات الزم بهره برداری از این مکان سرعت خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در سفر به 
اسـتان زنجان ضمن بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی، ورزشـی و توانبخشـی ایثار با 

جمعی از ایثارگران دیدار و گفت وگو کرد.
وی همچنیـن در حاشـیه این بازدید با جمعی از جانبـازان و ایثارگران حاضر در 
سـالن ورزشـی ایـن مجموعـه دیـدار و گفت وگو کـرد و از نزدیک در جریان مسـائل و 

مشکات این عزیزان قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در نشست 
صمیمـی بـا کارکنـان بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان زنجـان، از طرح هـای 
خاقانه در بنیاد این اسـتان قدردانی کرد و گفت: نیروی انسـانی در کشـور نسـبت 
به انتظارات فاصله جدی دارد اما خدمت به ایثارگران متفاوت است و کارکنان بنیاد 

باید همواره جامعه ایثارگری را تکریم کنند.

مراسم»یلدایشهدایی«باحضوررئیسبنیادشهیدوامورایثارگران

هیچ الگویی واالتر از زندگی شهدا و خانواده های آنها نیست
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران در مراسـم »یلـدای شـهدایی« در امـام زاده 
سـید روح اللـه حسـنی )ع(، گفـت: به الگو سـازی در 
جامعه نیاز داریم و هیچ الگویی واالتر از زندگی شـهدا 
و خانواده های آنها نیسـت بنابراین زندگی این عزیزان 
بایـد در قالـب کتـاب و خاطره نگارش و منتشـر شـود. 
دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی در ایـن 
مراسـم کـه با حضـور فرزنـدان شـهدای مدافـع حرم و 
خادمین حرم مطهر رضوی برگزار شـد، با گرامیداشت 
و  مـا  راهنمـای  و خاطـره شـهدا، گفـت: شـهدا  یـاد 
مشعل های فروزانی هستند که تاریکی های امروز دنیا 

را به روشنایی و ظلمات را به نور تبدیل می کنند.
وی افـزود: در ظلمـات و تاریکـی نیـاز بـه چـراغ و 
نـور داریـم زیرا عالم بـا وجود شـیاطین و ظلمی که به 
مسـتضعفان عالم می شـود پر از تاریکی شـده اسـت. 
ایـن شـیاطین امـوال مسـتضعفان را به یغمـا می برند 

و دسـتاوردهای آن هـا را تـاراج می کننـد و بـه خاطـر 
تاریکـی فکـر و ذهـن انسـانیت را فرامـوش کرده انـد. 
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران ضمـن قدردانی 
از برگزارکننـدگان این برنامه که فرزندان شـهدا را تنها 
نگذاشته اند، خاطرنشان کرد: شب یلدا طوالنی ترین 
شـب سـال اسـت و طبق سـنت ما ایرانی ها مردم دور 
هم جمع می شـوند و دالیل زیادی برای دور هم جمع 
شـدن مـردم وجـود دارد. یکـی از دالیل این اسـت که 
نزدیکان در کنار هم جمع می شـوند تا نشـان دهند با 
وحـدت و اتحاد می توانند در مقابل تاریکی و سـختی 
مقاومـت کننـد لـذا اگـر کسـی بزرگـی، سرپرسـتی و 

رفیقی دارد سعی کند که به یاد او باشد.
معـاون رئیس جمهـور گفت: خانـواده و فرزندان 
شـهدایی که فداکاری و از خودگذشتگی کردند نباید 
فرامـوش شـوند و ان شـاءالله توفیـق داشـته باشـیم 
کـه مقـام شـکرگزاری و سپاسـگزاری ایـن عزیـزان را 

بـه جـا آوریـم زیـرا خداونـد رحمـان، توفیـق و لیاقـت 
مقـام همسـری و فرزنـدی شـهید را نصیـب هرکـس 
نخواهـد کـرد و بایـد ایـن مقـام را تکریـم و آن را حفظ 
و نگهـداری کـرد. دکتـر قاضـی زاده هاشـمی ضمـن 
ابـراز خرسـندی از حضـور در این مراسـم، ادامه داد: 
امیـدوار هسـتیم که همه کانون ها و مسـاجد این نوع 

برنامه هـا را برگـزار کنند و در هر کوچه و محله از مقام 
شـهدا و خانـواده ای کـه شـهید دارد تقدیـر و تجلیـل 
شـود و خداوند رحمان شـهدا را از ما راضی نگه دارد 
کـه برگـزاری ایـن برنامه توفیقی بـرای کارکنـان بنیاد 
شـهید و امور ایثارگران است. این برنامه ها باید ترویج 
پیدا کنند و سـایر مراکز نیز این کار را انجام دهند که 
برگـزاری ایـن برنامه ها منجر به ترویـج فرهنگ ایثار و 

شهادت می شود.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: به الگوسازی 
در جامعـه نیـاز داریـم و هیـچ الگویی واالتـر از زندگی 
شهدا و خانواده های آن ها نیست و زندگی این عزیزان 

باید در قالب کتاب و خاطره نگارش و منتشر شود.
گفتنی است، اجرای گروه سرود دختران میعاد و 
برگزاری برنامه های فرهنگی، تئاتر و نمایش عروسکی 
توسـط گروه منتظران فرج از دیگر برنامه های مراسـم 

یلدای شهدایی بود.

لزوم هم افزایی ظرفیت های علمی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران تأکیـد کرد: به 
کانـون تفکـر و نظـام اندیشـه ورزی نیـاز داریم تا بـر مبنـای آن مأموریت ها و 
نیازهای جامعه ایثارگری را رصد کرده و متناسب با آن برنامه های عملیاتی 

و اجرایی تدوین کنیم. 
دکتر سـید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست شورای معاونین 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران در دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران با تأکید بر نقش »اندیشه« و »دانش« در رشد و توسعه کشور 
گفـت: جامعـه و سـازمانی که اندیشـیدن در آن افول کند به قهقـرا می رود. 
اگر به تاریخ تمدن ایران نگاه کنیم متوجه می شویم که فات ایران همواره 
خشک بوده و مشکل کمبود آب وجود داشته اما هر نسل با علم و دانش عصر 
خود با این بحران به مقابله پرداخته و کشـور به واسـطه علم و اندیشـه ورزی 
توانسـته به موقعیت کنونی دسـت پیدا کند. معاون رئیس جمهور بر اتمام و 
تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف در بنیاد شهید 
و امـور ایثارگـران تأکید کرد و گفت: به کانون تفکر و نظام اندیشـه ورزی نیاز 

داریـم تـا بر مبنـای آن مأموریت ها و نیازهـای جامعه هـدف را رصد نموده و 
متناسب با آن برنامه های عملیاتی و اجرایی تدوین کنیم. رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت شناخت 
جامع از جامعه ایثارگری در ابعاد مختلف گفت: اگر این شـناخت را هرچه 
جامع تر به دست بیاوریم راهکارها کاربردی تر می شوند. »نظارت فناورانه« بر 
فعالیت های سـازمان هم دارای اهمیت بسـزایی است تا با دیدگاه »نظارت 

راهبردی« عملکردها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اینکه قوانین گذشته چه تأثیری بر فعالیت های امروز دارند، 
باید مورد بحث و بررسـی قرار گیرند. مراکز پژوهشـی در جهان محلی برای 
کسـب درآمدند و گاهی سـرمایه گذاری اولیه در این مراکز انجام می شود و 
بعدها چندین برابر این سـرمایه بازمی گردد. بر همین اسـاس رویکردهای 
سـازمان نیـز بایـد تغییـر کنـد و بـه سـمت خودکفایی بـرود و در ایـن حوزه 
دانشـگاه شـاهد را داریم که می توان از ظرفیت آن اسـتفاده بهینه کرد. در 
ادامه این نشسـت حجت االسام والمسلمین شـکری نماینده ولی فقیه در 

بنیاد شـهید و امور ایثارگران در سـخنانی با تأکید بر نقش تفکر در پیشبرد 
جامعه اظهار داشـت: کاری که بدون دانایی انجام شـود بی اثر اسـت. اگر 
قرار اسـت جامعه اندیشـمند شـود، اگر بدون دانایی باشـد، تخریـب آن از 
اثرش بیشـتر اسـت. اگر پژوهش انجام می شـود باید تبیین شـود و به ویژه 
میزان کارآمدی تحقیقات مشـخص شـود. سـردار یعقوب سلیمانی معاون 
فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز در این نشست گفت: 
باید عمیق تر مسائل را بررسی کنیم. ما همیشه به مسائل بنیاد نگاه معنوی 
داریـم و در حـال حاضـر بنیاد شـهید و امـور ایثارگران نیازمنـد یک الگوی 
مناسـب اسـت تا بر اسـاس آن از ظرفیت عظیم فرهنگی جامعـه ایثارگری 
استفاده کند. در ادامه نشست شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران 
دکتـر جـواد مینوئـی فر سرپرسـت پژوهشـکده مهندسـی و علوم پزشـکی 
جانبازان و مجید مؤدی مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه ها و ارائه نتایج آخرین 

یافته های پژوهشی حوزه های تخصصی خود پرداختند.

انتصاب نخستین مدیرکل استانی بنیاد بر اساس فرایند »شمسا«
دبیـر شمسـا،کانون ارزیابـی و انتصابـات بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران بـا اعـام ثبت نـام ۴۴۶۷ نفـر در این 
سامانه، از انتخاب و انتصاب نخستین مدیرکل استانی 
بنیاد بر اسـاس فرایند کانون ارزیابی و انتصابات بنیاد 

شهید و امور ایثار گران »شمسا« خبر داد.
اسـکندر یارنسب با اعام این خبر افزود: شایسته 
گزینـی مدیران سـرآمد آینده سیاسـت و رویکرد جدید 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در انتخـاب و انتصـاب 

مدیـران اسـت و همـکاران متقاضـی طبـق ضوابـط و 
مقررات در سـامانه شمسـا ثبت نام و پـس از موفقیت و 

کسب شرایط الزم به کانون ارزیابی دعوت می شوند.
دبیـر شمسـا، کانـون ارزیابـی و انتصابـات بنیـاد 
اسـتقبال  از  تشـکر  ضمـن  ایثارگـران  امـور  و  شـهید 
همـکاران عزیـز و متقاضیـان محتـرم بـرای ثبت نـام و 
شـرکت در آزمون شمسـا، اعام کرد: در هر دو مرحله 
فراخوان، تعداد ۴۴۶۷ نفر در سـامانه ثبت نام و تعداد 

۳۰۵۹ نفـر در آزمـون شـرکت کردنـد کـه ۲۶۴۳ نفـر 
آزمون را به پایان رسانده اند و ۴۱۶ نفر موفق به اتمام 

آزمون نشدند.
یارنسـب افـزود: ایـن حسـن اعتمـاد و اطمینان و 
اسـتقبال قابل تقدیر اسـت و حسب سیاست و رویکرد 
جدیـد بنیـاد همه انتصابات بر اسـاس فرآیند شمسـا، 
انجام خواهد شد. در کانون ارزیابی با روش های علمی 
و اسـتاندارد و ابزارهـای فنی از بین افـراد متقاضی در 

هر پسـت، افرادی که حائز شرایط بهتر و امتیاز بیشتر 
باشند به کمیسیون انتصابات معرفی می شوند.

وی درباره انتصاب مدیران بر اساس فرآیند شمسا 
معـاون  ریاسـت  بـه  انتصابـات  گفـت: در کمیسـیون 
توسـعه مدیریت و منابع بنیاد شـهید و امور ایثارگران، 
بررسـی،  افـراد  تخصصـی  و  پیشـنهادی  برنامه هـای 
ارزیابی و نفر نهایی که حائز شرایط بهتر در کل فرایند 
باشد انتخاب و پس از مراحل اداری منصوب می شود. 

مرجعیت بخشی به ایثارگران با پررنگ شدن 
نقش  آنان در جامعه محقق می شود

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده 
جلسـه  پانزدهمیـن  در  هاشـمی 
نظـارت  و  هماهنگـی  شـورای 
بـه  و شـهادت کـه  ایثـار  فرهنـگ 
برگـزار  ویدئوکنفرانسـی  صـورت 
شـد، تأکیـد کـرد: شـورای عالـی 
و  ایثـار  فرهنـگ  توسـعه  و  ترویـج 
شـهادت بسـتری برای هماهنگی 
تـا  اسـت  دسـتگاه های فرهنگـی 

فعالیت های منسجم و نظام مندی در راستای ترویج و 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت صورت گیرد.

وی تصریـح کـرد: به نظر می رسـد شـورای عالی 
ترویـج و توسـعه فرهنـگ ایثـار و شـهادت علی رغـم 
وظایف سنگینی که بر عهده دارد هنوز جایگاه اصلی 
خود را به دسـت نیاورده که یکی از دالیل این مسـئله 

وجود شوراها و ساختارهای موازی است.
وی افـزود: ایـن شـورا بـه منظـور فراهـم کـردن 
بسـتری برای بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد 
هماهنگـی بیـن دسـتگاه های فرهنگی شـکل گرفته 
است تا فعالیت های منسجم و نظام مندی در راستای 
ترویـج و توسـعه فرهنـگ ایثـار و شـهادت در جامعـه 

صورت گیرد.

معـاون رئیس جمهور بـا بیان 
فرهنـگ  ترویـج  مسـیر  در  اینکـه 
ایثار و شـهادت بایـد از وجود خود 
افـزود:  کـرد  اسـتفاده  ایثارگـران 
مرجعیت بخشـی بـه ایثارگـران بـا 
حضـور و پررنگ شـدن نقـش  آنان 
در جامعـه محقـق می شـود و ایـن 
کارهـای  انجـام  بـه  نیـاز  مسـئله 
دارد.  تحقیقاتـی  و  مطالعاتـی 
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران افـزود: مصوبات 
شـورای عالی ترویج و توسـعه فرهنگ ایثار و شـهادت 
بایـد با پیوسـت مالی همراه باشـد تا ایـن مصوبات به 

خوبی محقق و اجرایی شوند.
حجت االسـام محمد حسن کاویانی راد مدیرکل 
دبیرخانـه شـورای عالی ترویج و توسـعه فرهنگ ایثار 
و شـهادت نیـز در ایـن نشسـت بـه ارائـه گزارشـی از 

فعالیت ها و برنامه های این دبیرخانه پرداخت. 
اسـتان  بنیـاد  مدیـرکل  فرجیـان  عبدالرضـا 
ایـن  در  ویدئوکنفرانـس  صـورت  بـه  نیـز  خوزسـتان 
شـورای  اجرایـی  حـوزه  در  نکاتـی  بیـان  بـه  جلسـه 
شـهادت  و  ایثـار  فرهنـگ  توسـعه  و  ترویـج   عالـی 

پرداخت.

دیدار ویدئوکنفرانسی رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران با ایثارگران استان قزوین

معـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران روز سه شنبه 
سـی ام آذرمـاه، در نهمیـن دیـدار 
ویدئوکنفرانسـی خـود بـا ایثارگران 
استان قزوین دیدار و گفت وگو کرد. 
دکتر سید امیرحسـین قاضی زاده 
هاشـمی در ایـن نشسـت پـس از 
شـنیدن درخواسـت ها و مشکات 
ایثارگران، به ارائه دستورات و نکات 

الزم به منظـور حل مشـکل این عزیـزان در موضوعاتی 
چون تأمین مسکن، معیشت و درمان پرداخت. رئیس 
بنیـاد شـهید و امور ایثارگران با تسـلیت ایـام فاطمیه، 
بـا اشـاره به مشـکل اشـتغال جانبـازان و فرزنـدان آنها 
گفت: با رفع مسئله اشتغال فرزندان جامعه ایثارگری، 
بخـش زیـادی از مسـائل و دغدغه هـای این عزیـزان و 
خانواده هایشان برطرف می شود. قاضی زاده هاشمی 
اسـتان های  از  قزویـن  اسـتان  خوشـبختانه  افـزود: 
برخـوردار و رو بـه توسـعه کشـور اسـت و توقـع مـا این 
اسـت بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان به کمک 
سـایر دستگاه های موظف به خدمات رسانی به جامعه 
ایثارگـری تا جایـی که امکان دارد، مشـکات خانواده 

معزز شهدا و ایثارگران را حل وفصل کنند.

عباسـپور  عبدالرضـا  دکتـر 
بنیـاد  معـاون بهداشـت و درمـان 
شـهید و امـور ایثارگـران، محمـود 
امـور  و  تعـاون  معـاون  پاکـدل 
امـور  و  شـهید  بنیـاد  اجتماعـی 
ایثارگـران و مهـدی ایـزدی معـاون 
بنیـاد  مجلـس  امـور  و  حقوقـی 
ایـن  در  ایثارگـران  امـور  و  شـهید 
بیـان  بـه  ویدئوکنفرانسـی  دیـدار 
نکاتـی در راسـتای حـل مشـکات ایثارگـران اسـتان 
قزویـن پرداختنـد. غامرضا حقایق پـور مدیرکل بنیاد 
شـهید و امور ایثارگران اسـتان قزوین نیز در این دیدار 
ویدئوکنفرانسـی ضمـن معرفـی ایثارگـران حاضـر در 

جلسه به بیان نکاتی در مورد آنان پرداخت.
گفتنـی اسـت، »معصومـه گونجی« مادر شـهید، 
»رضـا غیاثونـد« جانبـاز، »شـیما اللـه یـاری« فرزنـد 
جانبـاز،  محمـدی«  عزیـز  »الیـاس  متوفـی،  جانبـاز 
»مهـدی شـیرزاد« فرزنـد شـهید، »اکبـر حیدرعلـی« 
جانبـاز، »علی اکبر آقـا میرزایی« جانبـاز، »علی اصغر 
ایوزخانی« فرزند شـهید، »حمـزه صابری فر« جانباز، 
»فاطمه شرفی« فرزند شهید و »محمد اصغری« فرزند 

شهید در این دیدار ویدئو کنفرانسی حضور داشتند.

نام و یاد شهدای مدافع حرم در تاریخ جاودانه شد
امـور  و  شـهید  بنیـاد  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
ایثارگـران با حضور در جمع خانواده های معظم 
در  اسامشـهر  شهرسـتان  فاطمیـون  شـهدای 
مراسـم »یلـدای فاطمـی« بـا بیـان اینکه شـهدا 
هسـتند،  زمان)عـج(  امـام  ظهـور  طایـه داران 
گفت: نام و یاد شهدا و رزمندگان مدافع حرم در 
تاریخ جاودانه شـد. حجت االسـام والمسلمین 
یوسـفعلی شـکری در ایـن مراسـم ضمـن اباغ 
سـام مقام معظم رهبری به خانواده های معظم 

شـهدا و تسـلیت فرارسـیدن دهـه فاطمیه و ایـام عزاداری حضـرت فاطمه 
زهرا)س(، حماسه ها و جهاد رزمندگان و شهدای جبهه مقاومت را، امتداد 
جان فشانی های شهدا در دوران دفاع مقدس برشمرد و گفت: روحیه  جهاد 
و شـهادت و مبارزه با اسـتکبار، دکترین معمار کبیر انقاب اسـامی بود و 

امروز نیز منویات مقام معظم رهبری بر این اصل استوار است.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران  بـا بیـان اینکـه 
شـهدا طایه داران ظهور امام زمان)عج( هسـتند، گفت: نام و یاد شـهدا و 
رزمندگان جبهه مقاومت که شـیعیان امیرالمؤمنین)ع( و فرزندان حضرت 
مهدی)عج( هستند، در کنار مجاهدان حزب الله، پاسداران سپاه قدس و 

سایر گروه های مقاومت جاودانه شد.
وی بـا اشـاره بـه آیـه شـریفه »اّن اللـه یحّب اّلذیـن یقاتلون فی سـبیله 

صّفـا کاّنهـم بنیـان مرصـوص« تٔاکید کـرد: ملت 
مسـلمان با هر نژاد، گویش و نگرشی باید متحد 
شوند و بدون در نظر گرفتن مرزها، برای شکست 
استکبار جهاد کنند. وی در پایان با ادای احترام 
به سـاحت مقدس شهیدان دوران دفاع مقدس، 
شـهیدان مدافعـان امنیت و سـامت و شـهدای 
جبهـه مقاومت، تصریـح کرد: نام و یاد شـهدای 
مدافع حرم و شـهدای بزرگ جبهه مقاومت برای 
همیشـه در قلـب تاریـخ مانـدگار اسـت. در ایـن 
مراسـم که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرسـتان اسامشهر، 
فرمانـدار و شـهرداران مناطـق ایـن شهرسـتان برگـزار شـد، از ۲۴ خانواده 

شهید مدافع حرم قدردانی شد.
حجت االسـام والمسـلمین یوسـفعلی شـکری همچنین در همایش 
فصلی معاونین فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها با 
اشاره به وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد، گفت: ۱۱ وظیفه برای 
نمایندگی ولی فقیه در بنیاد تعریف شـده اسـت که در راستای اساسنامه و 

اسناد باالدستی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
وی بـا بیـان اینکه خدمات رسـانی بـه ایثارگـران در روزهـای ابتدایی 
دفـاع مقـدس با یـک عزم جهـادی آغاز شـد، افـزود: جهادی فکـر کردن 
و جهـادی حرکـت کـردن و اعتقـادی که در گذشـته وجود داشـت و امروز 

قوی تـر از قبـل وجود دارد کار را پیش برد ولی باید توجه داشـت جهادی 
کار کردن مکمل ایمان و راهگشـا اسـت. جهاد اگر از جریانی حذف شود 
بیماری هایی مانند نسـیان و فراموشـی، راحت طلبـی، غفلت، انحراف از 
مسـیر، تحریـف، کار را بـه تأخیـر انداختن و بزک کـردن اقدامات کوچک 

گریبانگیر آن خواهد شد.
نماینـده ولـی فقیـه در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران افـزود: عنصـر 
جهـاد سـازنده روح انسـان اسـت و بزرگتریـن کار خیر خدمت بـه بهترین 
قشـر یعنـی خانواده معظم شـهدا و ایثارگران اسـت که بایـد این مفهوم را 
بیـان کنیـم و در ایـن راه جهـاد کنیـم و برای ایـن اعتقاد از هیـچ تاش و 
اقدامی فروگذار نکنیم. حجت االسـام والمسـلمین شکری با بیان اینکه 
هر اقدامی که در راسـتای خدمات به شـهدا و ایثارگران انجام می شود در 
جهت رشـد و انسان سـازی اسـت، ادامـه داد: این اقدامات سـازنده روح 
بلند انسـان اسـت که به واسـطه ایمان، عمل صالح و مجاهدت در انجام 

این عمل صالح حاصل می شود و باید قدر این فرصت را دانست.
وی در پایان با اشاره به وظایف تعریف شده برای نمایندگی ولی فقیه 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مجاهدت 
در خدمـت بـه ایثارگـران و تحقق اهداف تعریف شـده بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران اسـت و همه برنامه های فرهنگی بنیـاد باید به تهذیب و ارتقای 
معرفـت دینـی جامعـه هـدف منجر شـود و ایـن موضوعـات بایـد در همه 

استان ها پیگیری شود.
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