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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

یکی از گرامی ترین روزها در تقویم ایران اسـامی، بیسـتم ماه جمادی الثانی اسـت که به دلیل تقارن آن سـالروز تولد حضرت فاطمه زهرا)س( روز مادر یا روز زن نام گرفته اسـت. 
مناسـبتی برای یادآوری و بازگویی فضیلت های اسـوه زنان عالم و مادر خاندان عصمت. جامعه و نسـل امروز بیش از هر زمان نیازمند توجه و تأمل در سـیره زندگی و اندیشـه های 
سیاسـی - اجتماعی آن بانوی بزرگ اسـت. رهبر معظم انقاب در نشسـت های مختلف به این مناسـبت مباحث دقیق و مبسـوطی را در باب فضایل و کماالت حضرت فاطمه)س( 
بیـان کـرده و بانـوان ایـران و جهان اسـام را نسـبت به الگوی گرفتـن از رفتار و منش آن بانوی بزرگ فراخوانده اند. معظم له همچنین به این مناسـبت بیانات روشـن و رسـایی را در 
زمینه جایگاه و نقش زنان در ایران اسامی بیان کرده و توصیه ها و تذکرات بسیاری را در زمینه حفظ کرامت و حقوق این قشر پیشتاز جامعه مطرح فرموده اند. در گزارش حاضر 

با استناد به پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبر معظم انقاب Khamenei.ir فرازهایی از این توصیه ها و رهنمودها را بازخوانی کرده ایم. 

نشانه های اعتای معنوی زن ایرانی

قـدرت ایمـان، راه مجاهدت هـای بـزرگ را بـه روی زنـان ایرانی 
حضـور  از  کم نظیـری  و  شـگفت انگیز  صحنه هـای  و  گشـود 
شـجاعانه و فداکارانـه و مبتکرانـه ی آنان در میدان های دشـوار 
پدیـد آورد. از تظاهـرات شـورانگیز روزهـای انقـاب تـا دوران 
فراموش نشـدنی دفـاع مقّدس، و از قهرمانـی در صفوف نبرد تا 
دل بریدن از فرزند و همسـر و فرسـتادن آنان به پیشـباز خطر و 
تا خدمات پشـت جبهه، و از حضور در جبهه ی علم و تحقیق و 
فّناوری و درخشـندگی در وادی ادبّیـات و هنر، تا هنرنمایی در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیرّیتها، و سرانجام فداکاری 
در میدان سـامت و خدمت به بیماران در آزمون ُپرخطر اخیر، 
همـه و همـه نشـانه های اعتای معنـوی زِن ایرانی اسـت که به 
برکت نظام اسـامی و درس ها و ارزش گذاری های اسـام پدید 
آمده است. بی شک زنان شهید و جانباز و آزاده -که تعداد آنان 
را هفـده هزار دانسـته اند- در قّله ی ایـن افتخاراتند. زن ایرانی 
توانسـت به رغم فرهنگ فسـاد و انحطاط غربِی تحمیل شـده بر 
بسـیاری از زنـان در دوران نحـس پهلـوی، خـود را به شـرافت و 
طهارت مطلوب اسام نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ 

و الحمد لله رّب العالمین
پیام به کنگره ملی هفده هزار زن شهید، آزاده و جانباز. 
۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شخصیت طراز اول تاریخ بشر

ه علیها یک شـخصیت برجسـته و بزرگ  فاطمه ی زهرا سـام الَلّ
و طـراز اّول اسـامی اسـت؛ در حقیقـت یـک شـخصیت طـراز 
اّول در طـول تاریـخ بشـر اسـت. همچنان کـه از قـول نبّی اکرم 
علیه وعلی آله الّصاةوالّسـام گفته شـده اسـت کـه به فاطمه ی 
زهـرا فرمودند: »اما ترضی عن تکونی سـّیدة نسـاء العالمین«؛ 
تو سّیده و بانوی همه ی زنان جهان در طول تاریخ هستی. خوِد 
ه علیها سـؤال می کنـد: »فکیف مریم«؛  فاطمه ی زهرا سـام الَلّ
چگونه مریم سـّیده ی نساء اسـت، که در قرآن هم تصریح شده 
اسـت. حضرت می فرمایند مریم سـّیده ی زنان زمان خود بود و 

تو سّیده ی زنان همه ی تاریخ هستی.
بـرای  علیهـا  ه  سـام الَلّ زهـرا  فاطمـه ی  شـخصیت  اگـر 
ذهن های سـاده و چشـم های نزدیک بین ما آشـکار می شـد، ما 
ه علیها سـرور  هـم تصدیـق می کردیم که فاطمه ی زهرا سـام الَلّ
همـه ی زنـان عالـم اسـت؛ بانویـی کـه در سـنین کـم و در عمـر 
کوتاه، به مقامات معنوی و علمی و معرفتی و به مرتبه ای برسد 
کـه برابـر مرتبه ی انبیا و اولیاسـت. در واقـع فاطمه ی زهرا)س( 

فجر درخشـانی اسـت که از گریبان او، خورشید امامت و والیت 
و نبـّوت درخشـیده اسـت؛ آسـمان بلنـد و رفیعـی اسـت که در 
آغوش آن، سـتاره های فـروزان والیت قرار گرفته اسـت. همه ی 
ائّمه علیهم الّسام برای مادر بزرگوار خود تکریم و تجلیلی قائل 
بودنـد کـه برای کمتر کسـی این همـه احترام و تجلیـل را از آن 

بزرگواران می شود دید.
بیانات در دیدار جمعی از زنان ۱۳۷۶/۰۷/۳۰

واقعیت زنانه جامعه ما

این همه همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، 
بازمانـدگان برجسـته ی کسـانی کـه رفتنـد جان شـان را در راه 
خـدا دادنـد و این ها بـا اراده ی محکم، عزم راسـخ و با صبر، هر 
انسـانی را در مقابل خودشـان خاشـع و خاضع می کنند. بنده 
کـه حقیقتـًا هـر وقت با ایـن زنان برجسـته مواجه می شـوم، در 
مقابل آنها احسـاس خضوع می کنم. بنده زیاد برخورد می کنم 
با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران جانبازان: 
ایـن بانـوی فـداکاری که یک عمـر زندگی خـودش را می گذارد 
بـرای مدیرّیـت کردن و بهبود بخشـیدن به زندگـی یک معلول و 
جانبـاز، بـرای خاطـر خـدا؛ این چیـز کوچکی نیسـت، اینها به 
زبان آسان است. آن مادری که دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند 
را در راه خـدا داده و همچنـان محکـم ایسـتاده، به ما سـفارش 
می کنـد کـه بایسـتید؛ محکـم باشـید! انسـان واقعـًا در مقابـل 
این  همه عظمت احسـاس خشـوع می کند. اینهـا واقعّیت های 
زنانـه ی جامعـه ی ما اسـت کـه بسـیار افتخارآمیز و مهم اسـت. 
خب بحمدالله این، آن بخش روشـن و درخشـان مسـئله ی زن 

در کشور ]است [. ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

زنی که اسام می خواهد بسازد

اسـام، فاطمـه - آن عنصـر برجسـته و ممتـاز ملکوتـی - را بـه 
عنوان نمونه و اسـوه ی زن معرفی می کند. آن، زندگی ظاهری 
و جهـاد و مبـارزه و دانش و سـخنوری و فداکاری و شـوهرداری 
و مادری و همسـری و مهاجرت و حضور در همه ی میدان های 
سیاسـی و نظامـی و انقابـی و برجسـتگی همه جانبـه ی او که 
مردهـای بـزرگ را در مقابلـش به خضـوع وادار می کرد، این هم 
مقـام معنوی و رکوع و سـجود و محراب عبـادت و دعا و صحیفه 
و تضـّرع و ذات ملکوتـی و درخشـندگی عنصر معنوی و همپایه 
و هموزن و همسـنگ امیرالمؤمنین و پیامبر بودن اوسـت. زن، 

این است. الگوی زنی که اسام می خواهد بسازد، این است.
بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان  ۱۳۶۸/۱۰/۲۶

راه و رسم زن مسلمان ایرانی

زِن اسامی عبارت است از آن موجودی که دارای ایمان است، 
دارای عفـاف اسـت، متصـّدی مهم تریـن بخـِش تربیِت انسـان 
اسـت، اثرگـذاِر در اجتماع اسـت، دارای رشـد علمـی و معنوی 
اسـت، مدیـر کانون بسـیار مهّم خانواده اسـت، مایـه ی آرامش 
جنـس مـرد اسـت؛ همـه ی اینهـا در کنـار خصوصّیـات زنانگی 
]اسـت[، مثـل لطافت، مثـل رّقت قلـب، مثل آمادگـِی دریافِت 
انواِر الهی؛ این الگوی زن مسـلمان است؛ همین خصوصّیاتی 
 که پیغمبر اکرم در بیانات متعّدد به مناسبت تمجید از فاطمه ی 
زهرا )سـام الله  علیها( یا خدیجه ی کبرا یا به نحو کّلی درباره ی 

زن بیان کرده؛ این الگوی اسامی است.
بیانات در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السام 
۱۳۹۶/۱۲/۱۷

معضات مبتابه جامعه زنان 

امـروز معضـل بزرگـی در ارتباط با قشـر زن، نـه فقط در ایـراِن ما، 
بلکه در سراسِر جهان وجود دارد. آن معضل این است که نسبت 
بـه حقـوق و شـخصیت بانـوان، در بعضـی از بخش هـای زندگی، 
کوتاهـی یـا تعـّرض انجام می گیـرد. یعنی به زنان ظلم می شـود. 
بعضـی تصّور می کنند این ویژگی، مخصوص کشـورهای شـرقی 
یـا اسـامی اسـت. ایـن تصـّور، اشـتباه اسـت. ظلـم به زنـان، در 
کشـورهای غربـی - با همه ی اّدعاهایی که نسـبت به زنـان دارند 
- اگر بیشـتر از کشورهای اسامی و شرقی نباشد، کمتر نیست. 
آمارهایی مبنی بر آزار زنان در خانواده از طرف مردان - چه شوهر، 
چه پدر و چه برادر - وجود دارد که من این آمارهای تکان دهنده را 
دیده ام. واقعًا انسـان را دچار تعّجب می کند! پس، معضلی که به 
آن اشاره شد، در همه جای دنیا وجود دارد. این معضل، باید حل 
شود. البته در کشور ما، به هنگام مقّدمات پیروزی انقاب که زنان 
در میدان های عظیم مبارزه ی سیاسی حضور پیدا کردند و نقش 
خودشـان را به اثبات رسـاندند، وضع تا حدود زیادی عوض شـد. 
من این جا در جمع شما بانوان عزیز و خواهران و فرزندان خودم، 
عـرض می کنم کـه نقش اجتماعات زنـان در پیـروزی انقاب، به 
احتمـال زیـاد از اجتماعـات مخصوص مردان بیشـتر بـود. یعنی 
حضـور زنـان در مبـارزات عمومـی و سیاسـی، یـک نقـش چنـد 
گانـه داشـت. مرد یک نفـر بود و خودش می آمد در مبـارزات یا در 
اجتماعات و راهپیمایی ها شرکت می کرد. همین و بس! اما وقتی 
زِن خانه، خود را در مبارزه سهیم می دانست و وارد میدان می شد، 
در واقع خانه ای را که در آن، مرد و زن و فرزندان هستند، به صحنه 
می آورد و خانواده ای را در میداِن مبارزه حاضر می کرد. در جنگ 

نیـز همین طـور بـود. یعنـی اگـر خانواده هـای شـهدا - مـادران و 
همسـران - صبر نمی کردند، جنگ دچار مشکات بسیار بزرگی 
می شـد. در آن مقطع، نقش زنان، بسـیار برجسـته بود. انقاب و 
جنـگ، زنـان مـا را در جامعه از آگاهی و رشـد سیاسـی برخوردار 
کرد. زن، وقتی با سواد باشد و از آگاهی سیاسی برخوردار شود، 
کسـی نمی تواند به آسـانی به او زور بگوید و حّقش را پایمال کند. 

اینها غنیمت هایی بود که در انقاب برای زنان پیش آمد.
بیانات در جمع زنان شهر ارومیه . ۱۳۷۵/۰۶/۲۸

درخشش زنان در عرصه علم و هنر

واقعـًا ایـن یکـی از بزرگ تریـن افتخـارات نظام اسـامی اسـت که 
در سـایه ی نظـام اسـامی ایـن  همـه زن فرزانـه و تحصیل کـرده و 
خوش فکـر و ممتـاز از لحاظ فکری و عملـی در جامعه ی ما وجود 
دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایه ی افتخار است... جلسات 
متعّددی ما داشتیم که خانم ها صحبت کردند؛ هر کدام که بیاناتی 
را ابراز کردند، یک دریچه ای از نگاه نو، فکر نو به روی ذهن انسان 
گشـوده می شد. تربیت این همه انسان واال، برجسته و خوش فکر 
یکـی از بزرگ ترین افتخارات نظام اسـامی اسـت. امـروز وقتی ما 
نگاه می کنیم، نام زنان ما بر تارک کتاب های متعّددی - کتاب های 
علمی، کتاب های پژوهشی، کتاب های تاریخی، کتاب های ادبی، 
کتاب های سیاسی، کتاب های هنری - گذاشته شده؛ جزو برترین 
نوشـته ها و آثـار مکتـوب امـروز نظام اسـامی - چه مقـاالت و چه 
کتاب ها - نوشـته های بانوان ما اسـت، که این واقعًا مایه ی افتخار 
است. در تاریخ ما بی سابقه است؛ ما دوره های گوناگون را دیدیم، 
آشـنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشـور؛ ما هرگز این همه انسان 
برجسته ی در زمینه های مختلف - چه در مسائل حوزوی، چه در 
مسـائل دانشـگاهی - نداشـتیم. در کنار اینها، ُبروز و ظهور کامًا 
برجسـته ی هوّیـت و شـخصّیت مسـتقّل زن ایرانـی، در عرصـه ی 

مجاهدت ها، از جمله در دفاع مقّدس و دنباله های آن تا امروز؛
بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور 
۱۳۹۳/۰۱/۳۰

ابعاد تبعیض علیه زن در غرب

آنچـه امروز دسـتگاه های سیاسـی غـرب ترویج می کننـد، همان 
جاهلیتی است که بعثت پیغمبر برای زدودن آن - از محیط زندگی 
بشـر - به وجود آمد. نشـانه های همان جاهلیت، امروز در دنیا، در 
این تمدن رایج فاسد غربی، مشاهده می شود؛ همان بی عدالتی، 
همان تبعیض، همان نادیده گرفتن کرامت انسـان، همان عمده 
کـردن مسـائل جنسـی و نیازهای جنسـی.قرآن کریـم خطاب به 
همسـران مکرم پیغمبر می فرماید: َو َقرَن فـی ُبیوِتُکَن َو الَتَبَرجَن 
َتَبُرَج الَجِهِلَیِة االُوَلی .یکی از نشانه های جاهلیت ُاولی، تبرج زنانه 
اسـت. امروز یکی از عمده ترین مظاهر تمدن غربی، همین تبرج 
است؛ این همان جاهلیت است، منتها جاهلیتی که توانسته است 
خود را با ساح تبلیغات مدرن مجهز بکند، حقایق را از چشم مردم 

بپوشاند؛ اینها را باید ما مسلمان بفهمیم، اینها را باید بدانیم.
بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسامی 
۱۳۹۳/۰۳/۰۶

ایـن نهضـت قـدم  ثابـت کردیـد کـه در پیشـاپیش  ایـران  بانـوان در  »شـما 
برداشـتید، شـما سـهم بزرگی در این نهضت اسـامی ما دارید، شـما درآتیه 
برای مملکت ما پشـتوانه هسـتید... شـما در تحصیل کوشـش کنید که برای 
فضائل اخاقی، فضائل اعمالی، مجهز شـوید... دامان شـما یک مدرسه ای 

است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت بشوند.«
)صحیفه امام،ج۶،ص۵۲۱(
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والدت با سعادت حضرت زهرا)س( و روز مادر مبارک باد

گفتوگوباسیدعلیموسویفرزند
بانویفداکار،پرویناردستانی

روایت 35 سال همراهی و همرزمی 
با جانباز سرافراز

2 سردار فاتح عملیات آزادسازی 
سوسنگرد و بستان

گفتوگوباهمسرمدافعحرم،شهید
رضافرزانه

حکایت سلحشوری رزمنده لشگر 27 
در جهاد با داعش

دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تاکید کرد
 گرامیداشت یاد و نام شهدا، 

پیمودن راه آنان است
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگران در مراسـم 
سـی و پنجمیـن سـالگرد شـهادت 
سـردار سرافراز سـپاه اسام شهید 
محـراب«  حسـینی  »علی اصغـر 
در مسـجد جامـع رضـوی گفـت: 
گرامیداشـت یـاد و نام شـهدا، پیرو 
آنها بودن و پیمودن راه آنان است.

دکتر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در این مراسم 
ضمـن ادای احتـرام به مقام واالی شـهدا، گفـت: حضرت امام 
سـجاد )ع( پس از عاشـورا اجازه ندادند این واقعه به فراموشـی 
تکـرار  را  آن  مـدام  ایـن حماسـه  بـرای حفـظ  و  سـپرده شـود 
می کردند. در مقابل شـایعات و دروغ دشـمن سـؤاالتی در مورد 
شـهادت حضرت علی اصغر و سـایر حوادث مطرح شد و در این 
میان خانواده شـهدای کربا به تشـریح هدف قیام و روشنگری 

پرداختند.
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران به واقعه شـهادت ۶۸ 
دانش آمـوز لرسـتانی اشـاره کرد و گفـت: تاریخ ما پـر از حوادث 
گوناگون اسـت که ماهیت دشـمنان را آشـکار می سازد. چندی 
پیـش سـالگرد شـهادت ۶۸ دانش آمـوز در شهرسـتان بروجـرد 
لرسـتان بـود کـه پـس از کربـای ۴ دشـمن حقیـر یک مدرسـه 
ابتدایـی را مـورد هـدف قـرار داد و ۶۸ دانش آمـوز را یـک جـا به 

شهادت رساند.
معـاون رئیـس جمهـور افـزود: ۱۳ آبـان را روز دانش آمـوز 
نامیدنـد چـون دانش آمـوزان در برابـر ظلم رژیم پهلـوی مبارزه 
کردند و بر اسـاس آمار ۵۶ دانش آموز توسـط رژیم ستم شاهی 
به شـهادت رسـیدند امـا در واقعـه لرسـتان ۶۸ دانش آموز یک 
جا شـهید شـدند. اگـر نام شـهید را پـاس بداریم هم بـه وجهه 
شـهادت  چرایـی  بـه  هـم  و  نهاده ایـم  ارج  شـهید  قهرمانانـه 

پرداخته ایم.
قاضـی زاده در توصیـف مقام شـهدا و شـهادت تأکید کرد: 
شهدا واقعیت دنیا را دیدند و درک کردند و خوشا به حال کسانی 
که از فرصت ها بهره بردند و شهادت را خریداری کردند. بسیاری 
پـس از دوران دفـاع مقـدس در زندگـی مـادی غـرق شـدند امـا 
عده ای منتظر شهادت ماندند و نمونه ای از آنان شخصیت هایی 

مانند حاج قاسم سلیمانی و یا شهید حججی هستند.
معـاون رئیـس جمهـور افـزود: اگـر در زندگی شـهدا دقت 
کنیـم شـوریدگی در طلب شـهادت را مشـاهده می کنیم. باید 
سـبک زندگی شـهدا را ادامـه دهیم. خداونـد در همین دوران 
انسـان هایی را به همه نشـان می دهد که عاشـق خـدا بودند و 
جـز عشـق خـدا کسـی را نمی دیدند و به خواسـته خـود یعنی 

شهادت دست یافتند.
معـاون رئیـس جمهور بـا بیان اینکه گرامیداشـت یـاد و نام 
شـهدا، پیـرو آنهـا بـودن و پیمـودن راه آنـان اسـت، ادامـه داد: 
مسـیر شـهدا باید در جامعه پررنگ شـود تا مردم به خوبی آن را 
بشناسـند و درک کنند و مسـیر را انتخاب کنند. اینکه به ظاهر 
بگوییـم مسـیر شـهدا را ادامه می دهیـم، کافی نیسـت و باید از 
شـهدا پیروی کرده و بدانیم او چگونه زندگی کرده، آرمانش چه 

بوده و چه هدفی داشته است.
وی افزود: وقتی خدمت خانواده شهدا می رسیم می گویند 
مـا هیـچ طلبی از نظام و انقـاب نداریم و با افتخـار فرزندمان را 
فدای انقاب کرده ایم، همچنان سـرباز والیت هسـتیم و افتخار 
می کنیـم کـه فرزنـد خـود را تقدیـم اسـام و انقـاب کردیـم و 
همچنان آماده هستیم. آن ها فقط می گویند کاری نکنید مردم 
از این دین دور شوند. برخی به طور اغراق آمیز می گویند نظام، 
خدمات و امتیازات بسـیاری به خانواده شـهدا داده اسـت، اگر 
این مطلب صحیح باشـد باید همه خاندان شـهدا شاغل بوده و 
دارای مسکن بودند و دنبال رفع مشکاتشان نبودند، اما آمار و 

بررسی ها وضعیت دیگری را نشان می دهد.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با اشـاره بـه گزارش 
خـود در مورد مسـائل جامعـه ایثارگری در برنامـه »نگاه یک«، 
افزود: آمارهای ایثارگران فاقد شـغل و مسـکن نشـان می دهد 
امتیاز با ارزشی به خانواده شهدا و ایثارگران داده نشده است. 
تعداد قابل توجهی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران مسکن 
دریافت نکردند و فرزندانشـان بیکار هسـتند، با این وجود این 
خانـواده بزرگ خود را مدیون اسـام می داند و همچنان آماده 

فداکاری است.
در پایـان این مراسـم تعـدادی از خانواده شـهدا و ایثارگران 
مشـکات خود را با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و 

امور ایثارگران مطرح کردند.
شـهید دفـاع مقـدس »علی اصغـر حسـینی محـراب« در 
پانزدهـم مردادمـاه ۱۳۴۰ در مشـهد چشـم بـه جهـان گشـود. 
این سـردار رشـید اسـام بـه عنـوان بنیان گـذار تیـپ عملیاتی 
فتـح،  جملـه  از  گوناگونـی  عملیات هـای  در  )ع(  انصارالرضـا 
لیلةالقـدر، قـادر، والفجـر ۴ و ۲، خیبـر، بدر و والفجـر ۸ و ۹ نیز 
حضور داشت و سرانجام با وجود آثار مجروحیت های شیمیایی 
همراه با جمعی از نیروهای اطاعات عازم خط مقدم شـد و در 
۳۰ دی سـال ۱۳۶۵ و پنج ماه پیش از تولد دومین فرزندش به 

علت اصابت راکت بالگرد به شهادت رسید.

مرور توصیه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
اسامی به مناسبت روز زن

تربیت زنان فرزانه 
و ممتاز از افتخارات 

نظام اسالمی است
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امام صادق )ع(:
حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است، که هر چه بیشتر بر خود 

می تند، بیرون آمدنش از پیله بعیدتر می شود تا اینکه از غم و اندوه می میرد.
کافی )ط-االسالمیه( ج ۲، ص ۳۱۶

گفتوگوباسیدعلیموسویفرزندبانویفداکار،پرویناردستانی
روایت 35 سال همراهی و همرزمی با جانباز سرافراز 

در مـرور دفتـر زندگـی پـر از حماسـه مـادران و همسـران شـهدا و جانبـازان عزیـز این بار سرگذشـت یکی از اسـوه های صبـر و مبـارزه را بازگو 
می کنیـم. بانویـی کـه در کـوران مبارزات انقاب دوشـادوش همسـر در صحنه های تظاهرات علیه رژیم ستم شـاهی حاضر می شـود و پس از 
جنگ تحمیلی نیز در میدان جهاد علیه رژیم بعث مشارکت می کند. بعد از مجروحیت و جانبازی همسر نیز به مدت 35 سال پرستاری او 
و تربیت 4 فرزندش را عهده دار می شـود. همه لحظات زندگی خانم پروین اردسـتانی همسـر جانباز شهید سید محمد موسوی حکایت های 
شـنیدنی از ایثار و فداکاری دارد. او فقط در یکی از صحنه های همراهی با همسـر جانبازش به مدت یک سـال در بیمارسـتان می ماند و بعد 
از ده ها عمل جراحی جانباز شـهید، کار توانفرسـای پرسـتاری و بهبودی او را بر دوش می کشـد. در گفت وگو با سید علی موسوی فرزند این 

خانواده ایثارگر گوشه هایی از مجاهدت های این بانوی فقید را مرور کرده ایم.

تـا جایـی که من اطـاع دارم مادر گرامی تان قریب 35 سـال پرسـتاری 
پـدر جانبازتـان را برعهـده داشـتند، از خصوصیـات و روحیـات مـادر 

بگویید؟ 
همینطور هسـت، از زمان مجروحیت پدر، مادرم نه تنها پرسـتار ایشـان بود 
بلکـه به عنـوان یـک همراه و همـکار در فعالیت هـا و مسـئولیت هایی که پدر 
عهـده دار بودند او را یاری می کـرد. صبر و بردباری مادر حقیقتًا قابل وصف 
نیست. در این مدت ما هیچ گاه ندیدیم مادر نسبت به دشواری و مشکات 
زندگـی گایـه  به زبان بیاورد. یا آنکه در انجام کارهای مربوط به پرسـتاری و 
همراهی پدر خستگی نشان بدهد. در این مدت مادر ۴ فرزند تربیت کردند 
و نسـبت بـه تـک تک کارهای ما در زندگی رسـیدگی می کرد. همه آشـنایان 
و بسـتگان مـادر را به چشـم یک الگو در زندگی نـگاه می کردند. خواهرانم و 
عروس های خانواده رفتار و اخاق ایشان را سرمشق زندگی قرار می دادند و 
مثل یک مربی و معلم در همه تصمیم های زندگی از او مشورت می گرفتند. 
اینکـه امروز همـه اعضای خانواده تحصیل کرده و صاحب منصب هسـتند، 
حاصـل زحمـات مادرمـان هسـت. ایشـان بـود که با سـختی و رنج زیـاد و با 
حداقـل امکانـات کاری کـرد کـه مـا فرزنـدان بتوانیم بـه موقعیـت و جایگاه 

مناسب در جامعه دست پیدا کنیم.
من شـخصًا خیلی تحت تأثیر افکار و رفتار مادرم قرار گرفتم. همینطور 
صمیمیتی که میان پدر جانباز و مادرم وجود داشـت بر روحیات ما فرزندان 

تأثیر زیادی برجای گذاشته است. 

پدر کجا و چه زمانی جانباز شدند؟ 
پـدر پـس از پیـروزی انقاب به عضویـت کمیته انقاب اسـامی درمی آید و 
در این نهاد مشـغول خدمت می شـود. سـال ۵۹ به منطقه علملیاتی آبادان 
اعزام می شـوند. در آن مقطع پدر مسـئولیت فرماندهی یک گروه را برعهده 
داشته است. در جریان همین مأموریت با انفجار مین از ناحیه هر دو دست 

و دو پا مجروح می شوند و به درجه جانبازی نایل می آیند.

گویـا پـدر و مـادر، هـر دو در جریـان مبـارزات و تظاهـرات علیـه رژیـم 
ستم شاهی مشارکت فعال داشتند؟

بله پدر یکبار سـابقه دسـتگیری توسط مأموران سـاواک نیز داشتند. ایشان 
در روزهـای مبـارزات انقـاب، بـه توریـع اعامیه هـا و نوارهـای سـخنرانی 
امـام)ره( اقـدام می کردنـد. همچنیـن پدر به همـراه مادرم به نصـب تصاویر 
امام)ره( در سـطح شـهر مبـادرت می کردند که در یکی از ایـن فعالیت های 
سیاسـی مأموران سـاواک از راه می رسـند و پدر را بازداشـت می کنند. پدر را 

آن روز بـه جـرم توزیـع تصاویر امام)ره( و فعالیت سیاسـی علیـه رژیم به مقر 
سـاواک می برنـد اما مـادرم به همراه دو فرزند خردسـالش مأمـوران را دنبال 
می کنـد و خـودش را به مقر مأموران رژیم می رسـاند و در نهایت با سـماجت 

آنها را وادار می کند، پدر را آزاد کنند. 
به این خاطر، پدر و مادرم دلبسـتگی خاصی به انقاب و نظام اسـامی 
داشـتند. آنهـا در همه مراحل زندگی از جمله فعالیت سیاسـی دوشـادوش 
هم بودند. مادرم همیشه به مزاح می گفت که من در صحنه های خطر ناجی 
پدرتان بوده ام. بعد از شروع جنگ تحمیلی نیز مادر همیشه در کنار او بوده 
اسـت. در مقطع اول جنگ پدر به عنوان یکی از فرماندهان عملیات مقابله 
بـا پیشـروی ارتـش بعث در ماهشـهر و آبادان به منطقه عزیمـت می کند. در 
این مأموریت نیز مادر همراه ایشان به منطقه جنوب می رود. پدر با بسیاری 
از شـهدای بـزرگ انقـاب حشـر و نشـر داشـته اسـت از جملـه شـهید دکتر 
بهشـتی. در این مدت خانه ما محل رفت و آمد بسـیاری از بچه های انقاب 
و جبهه بوده و مادرم خاطرات زیادی از این دید و بازدیدها نقل کرده است. 
نیروهـای جبهـه و مبـارزان انقاب همیشـه نسـبت به خانـواده ما لطف 
داشـته  اند و در نشسـت های مختلـف از خدمات پدر و نیـز تاش های مادرم 
در دوران انقـاب و دفـاع مقـدس یـاد کرده اند که اینجا الزم نیسـت من آنها 

را بازگو کنم.

زندگـی بـا یـک پدر و مـادر انقابی چـه تأثیراتی در رفتار و روحیه شـما 
گذاشته است؟

آنها واقعًا انسـان های خاصی بودند من هر جا صحبت از خاطرات جانبازان 
و نسـل انقـاب و دفـاع مقدس به میان آمـده، این نکته را گفته ام که شـهدا 
و ایثارگـران مـا تکـرار ناپذیر هسـتند. زندگی آنهـا در دوران انقـاب و جنگ 
تحمیلی سراسـر عشـق و اخاص بوده اسـت. من شـخصًا همیشـه به پاکی 
و خلـوص زندگـی آن روزهـای پـدر و مادرم غبطـه می خورم. مـادرم عاوه بر 
فعالیت در صحنه های انقاب و دفاع مقدس امتحان بزرگی را در پرسـتاری 
از پـدر جانبـازم پـس داد. همیـن عشـق و اخـاص ۴۰ سـاله باعث می شـد 
مادر با جان و دل برای آرامش و آسـایش پدر در دوران جانبازی تاش کند. 
احتمااًل شـما هم این خاطر پدر را در برخی مجالس شـنیدید که بارها گفته 
اسـت که اگر فداکاری و ایثار همسـرم نبود من نمی توانسـتم این همه سال 
عاوه بر تحمل رنج و مشکات معلولیت، به فعالیت های مختلف اجتماعی 
بپـردازم. مـن بارهـا این صحنه را شـاهد بودم کـه پـدر جراحت هایش اذیت 
می کرد اما وقتی مادر می پرسـید درد داری با لبخند جواب می داد؛ خیر با 

وجود شما که دردی حس نمی شود.

 این رفتارهای مادر در دوران جانبازی پدر نه تنها بر من بلکه بر بسیاری 
از آشـنایان و مردم محل تاثیر عمیق داشـت. پدر ۴۹ باز تحت عمل جراحی  
قرارگرفت و در تمام این جراحی های سـخت، پرسـتار اصلی اش مادرم بود. 
مادر نه تنها تا پایان عمل جراحی و دوران بستری کنار ایشان در بیمارستان 
می مانـد بلکـه روزهـای طوالنی برای بهبـود حراحت هایـش در منزل تاش 
می کـرد. خاطـرم هسـت، در یکـی از جراحی ها پدر ۳۶۵ روز یعنی یکسـال 
کامـل در بیمارسـتان بسـتری بـود و تمـام مـدت مـادر همـراه ایشـان بـود. 
گفتـن این مسـاله آسـان اسـت اما تجربـه کـردن آن در عمل به ایـن راحتی 
نیسـت. مـن هـر وقت بـه آن روز ها فکر می کنـم از قدرت صبـر و ایمان مادر 
حقیقتـًا شـگفت زده می شـوم و بـا خود می گویـم، چطور مادر چنـد فرزند را 
تربیـت می کـرد، بـه فعالیت هـای اجتماعـی می پرداخت و در عیـن حال  از 
پـدر پرسـتاری می کـرد. وضعیـت جسـمی پـدر اصا خـوب نبود هـر دو پا و 
دسـت چپ با از دسـت داده بود فک اش مصنوعی بود، حتی برای استفاده 
از سـرویس بهداشـتی هم به کمک مادرم احتیاج داشـت. جالب اینجاست 
که در تمام این ۳۵ سـال مادرم اجازه نداد کس دیگری بار پرسـتاری پدر را 
بردوش بکشد. حتی از ما فرزندان اش که بزرگ شدیم نمی خواست کارهای 

شخصی پدر  را برعهده  بگیریم. 

ایثـار درس  ایـن الگوهـای  از  بایـد  به نظـر شـما، نسـل امـروز چگونـه 
فرابگیرد؟

نسـل امروز را نمی توان با نسل های گذشـته مقایسه کرد.دیدگاه ه، شرایط، 
طـرز رفتـار و باورها عوض شـده اسـت. برای ایـن نسـل درک زندگی معنوی 
و خداگونـه شـهدا و ایثارگـران به راحتـی قابـل درک نیسـت. چنانکه اشـاره 
کردم نسـل مجاهدان و مبارزان دوران دفاع مقدس قابل تکرار نیست. البته 
می تـوان تاش هایی برای آشـنایی و آگاهی نسـل آینده بـا الگوی زندگی و 

مبارزات آنها انجام داد اما معنویت و خلوص آن موقع قابل تکرار نیست.

گفتوگوبارضوانهامیرهمسرعلیاصغررهبان

شهید مدافع سالمت که بسیج خانه دوم اش بود
از روزی کـه ایـران اسـامی بـا مـوج جهـش یافتـه وی 
روس کرونـا دسـت بـه گریبـان شـد، نگاه هـا به دسـتان 
نجات بخش پزشکان و کادر درمان دوخته شد. آن ها در 
مبارزه ای به گسـتردگی سـرزمین ایران شرکت جستند. 
مخاطـرات و دشـواری های ایـن جنـگ کمتـر از دوران 
دفاع مقدس نبوده و نیسـت. کادر درمان در این مسیر، 
ماموریت خطیر نجات جان هزاران شـهروند گرفتار این 
ویـروس را بـر دوش دارند، ماموریتی که در آن سـامتی 

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.
ایـن گـروه از پزشـکان و پرسـتاران با الهـام از تجربه 
امدادگـری دوران جنـگ و بـا همـان عشـق و اخـاص، 
بـرای دفاع از سـامتی مردم آسـتین همت بـاال زده اند. 
گویـی بـرای ایـن خادمان عرصـه درمـان، بحـران کرونا 
میـدان امتحـان جدیـد بـود تا با تأسـی بـه تفکـر ایثار و 
فداکاری ۸ سال دفاع مقدس این بار در جبهه ای جدید 

برای حفظ آرامش و سامتی مردم جانفشانی کنند.
ایـن بـار کارنامـه خدمـات شـهید مدافـع سـامت، 
علـی اصغر رهبـان را در گفت وگو با خانم رضوانه امیری 

همسر ایشان مرور کردیم. 
سـوابق  از  شـرحی  می خواهـم  امیـری  خانـم  از 
شـغلی و تحصیلـی ایـن شـهید مدافـع سـامت ارائـه 
کنـد و او می گویـد: علی اصغـر تحصیـات خـود را در 
همـان شـهر بابل بـه انجـام رسـاند. او از ابتـدا تکیه گاه 
اقتصـادی و معیشـتی خانـواده اش بود و اندکـی بعد از 
پایان تحصیاتش، در بیمارسـتان کودکان بابل مشغول 
خدمت شـد. رسته فعالیت او در بیمارستان، رادیولوژی 
بـود. ایـن بخـش در ایـام کرونـا کاربـرد زیادی داشـت و 
علی اصغـر و همکارانش بیش از همه در تماس و ارتباط 
بـا بیمـاران بودند. خدمـات او در این بخش مـورد توجه 
مدیـران بیمارسـتان بـود و آنهـا بارهـا از سخت کوشـی و 

جدّیت او در انجام کار بیماران تجلیل کرده بودند. 
این شـهید مدافع سـامت عاوه بر حـوزه درمانی، 
فعالیـت  نیـز  اجتماعـی  و  فرهنگـی  عرصه هـای  در 
او  امیـری،  خانـم  به گفتـه  اسـت.  داشـته  گسـترده ای 
از چهره هـای فعـال در حـوزه بسـیج بـوده و بـه دلیـل 
ارتبـاط زیـاد با نسـل جـوان، نیروهـای زیـادی را به این 
نهـاد مقـدس جـذب کـرده بـود. همیـن موفقیت هایش 
باعث شـده بود، به عنوان فرمانده بسـیج محل انتخاب 
شـود.هیات های مذهبـی از دیگـر کانون هـای فعالیـت 
علی اصغـر بـوده اسـت. او در سـایه اسـتعدادی کـه در 
زمینه مداحی و مرثیه خوانی داشته، پای ثابت جلسات 

مذهبی و آئین ها و مراسم ها بوده است.
همسر شـهید مدافع سامت در زمینه خصوصیات 

خصوصیـت  اولیـن  می گویـد:  او  اخاقـی  و  رفتـاری 
بـود. مـا ۲۵  اقتصـادی  او در زندگـی  شـهید، قناعـت 
اول  سـال های  در  داشـتیم.  مشـترک  زندگـی  سـال 
زندگـی بـا کمبودهـا و مشـکات زیـادی روبـه رو بودیم. 
سـال ها بـه صـورت اجـاره ای یـا نـزد پـدر و مادر شـهید 
زندگـی کردیم. اما هیچ وقت مشـکات باعث دلسـردی 
او نمی شـد. بـه مـال و منال دنیوی دلبسـته نبـود. یکی 
از دالیـل موفقیـت و محبوبیـت اش در میـان بچه هـای 
محـل همین بود. دوسـتانش اغلـب از متانت و صبوری 
علی اصغر می گفتند. با وجود آرامشی که داشت به هیچ 
عنـوان اجحـاف و ظلـم را تحمـل نمی کـرد و بارهـا در 
مسئولیت اش به عنوان فرمانده بسیج برای احقاق حق 

پایمال شده افراد اقدام کرده بود.
در جمـع خانـواده، او احتـرام خاّصـی بـرای پـدر و 
مـادر قایـل بـود. همیشـه از شکسـته شـدن حرمت ها و 
بی مهری برخی جوانان نسـبت به والدین اظهار تأسـف 
می کـرد. در صحبت هایـش همواره تاکیـد می کرد: اول 
خـدا بعد پـدر و مادر. به همان اندازه، پـدر و مادرش نیز 
وابسـتگی خاصی نسبت به علی اصغر داشتند. مادرش 
همیشـه می گفـت: علی اصغـر نـور چشـم مـن اسـت و 
از ایـن کـه فرزنـد بـا ادب و خدمتگـزاری دارم، افتخـار 
می کنم.حقیقتًا من در طول زندگی مشـترک مان ندیدم 

کسی از علی اصغر برنجد یا شکایت از او را نزد من یا پدر 
و مادرش بیاورد. 

پرستاری از پدر در روزهای اوج کرونا

خانـم امیـری در خصوص ماجرای ابتای همسـرش به 
بیماری کرونا می گوید: بیمارستان خانه دوم علی اصغر 
خدمـت  در  را  عمـرش  سـال های  بیش تریـن  او  بـود. 
بیمـاران گذرانـد. بـا کمبودهایـی کـه از نظـر حقـوق و 
مزایای مالی در بیمارسـتان وجود داشت، کنار می آمد. 
در اوج فعالیت اش در بیمارسـتان، پدرشـان بر بسـتری 
بـر حضـور در شـیفت های  او عـاوه  بیمـاری بودنـد و 
فشـرده کار بیمارسـتان از پدرش نیز پرسـتاری می کرد. 
وقتـی زمسـتان دو سـال قبـل اولیـن مـوج کرونا کشـور 
را فراگرفـت. مـن نگرانـی و اضطراب زیـادی پیدا کردم. 
هـر روز کـه می گذشـت بـر حجـم فعالیـت علی اصغـر و 
همکارانـش در بیمارسـتان افـزوده می شـد و مـن خطـر 
سامتی او را بیش تر حس می کردم. بارها از او خواستم 
تا مدتی از بیمارستان مرخصی بگیرد اما به هیچ عنوان 
قبـول نمی کرد.اسـفندماه بـود کـه اولیـن عائـم ابتـا 
بـه کرونـا را حـس کردیـم. اما ابتـدا جدی نگرفـت و بعد 
از اندکـی اسـتراحت راهـی محل کارش شـد. رفته رفته 

سـرفه هایش شـدیدتر و ضعـف و کسـالت اش شـدید تر 
می شـد. در ایـن اثنا بـرای انجـام آزمایشـات دقیق تر به 
بیمارسـتان منتقل کردیم و همکاران پزشـک اش بعد از 
انجام اسـکن اعام کردند که ریه اش درگیر شده است. 
میـزان تخریـب ریـه اش باال بـود. قریب ۲۰ روز بسـتری 
شد اما بیش از آن نتوانست مقابل بیماری مقاومت کند 

و روز ۱۱ فروردین جان خود را از دست داد.
از خانـم امیـری می خواهـم یکی از خاطـرات به یاد 
ماندنی شـهید مدافع سـامت را بگوید و او خاطرنشـان 
می کند: من بعد از شـهادت همسـرم به این باور رسیدم 
کـه سرنوشـت هرکسـی قابـل تغییـر نیسـت.علی اصغر 
قبـل از ایـن به دنبـال عزیمت بـه جهاد سـوریه بود. یک 
روز از محـل خدمتش به منزل برگشـت و گفت؛ تصمیم 
دارد عـازم سـوریه شـود. مـن تـاش کـردم تصمیـم اش 
را عـوض کنـم امـا موفـق نشـدم. پـس از آن بـه دیـدار 
مـادرش رفتـم و تصمیـم علی اصغـر را با ایشـان درمیان 
گذاشـتم. می  دانسـتم از حرف مادرش عدول نمی کند 
و این گونـه هـم شـد. آن روزهـا علی اصغر تـازه پدرش را 
از دسـت داده بود و مادرش تنها بود. لذا وقتی مادرش 
موضوع تنهایی اش را پیش کشید، علی اصغر کوتاه آمد 
و از تصمیـم اش بـرای عزیمـت به سـوریه منصرف شـد. 
امـا تقدیـر ایـن بود کـه او به آرزوی شـهادتش در سـنگر 
مدافعان سـامت برسـد. علی اصغر عشـق زیارت کربا 
را داشـت. مـن از او خواسـته بـودم برای سـفر حج ثبت 
نـام کنیـم امـا اصرار داشـت کـه قبـل از حج به دیـدار و 
زیارت حرم آقا اباعبدالله)ع( برویم و خوشبختانه از این 
خواسـته اش برآورده شـد و دو سـال قبل از شهادتش ما 

زائر موالیمان شدیم.
ایـن همسـر شـهید مدافـع سـامت در پاسـخ ایـن 
سوال که چگونه می توان روحیه فداکاری و رشادت این 
ایثارگـران را به نسـل های آینده منتقل کـرد؟ می گوید: 
اگر می خواهیم نسل های آینده راه و رسم زندگی شهدا 
را فرابگیرنـد و ادامـه دهنـد، بایـد خـود ما وارثان شـهدا 
در زندگـی چنان باشـیم که الگوی واقعی بـرای دیگران 
شویم. من طی ۲۵ سال زندگی مشترک با شهید مدافع 
سـامت سـعی کردم خصوصیات اخاقـی او مخصوصًا 
فرزندانـم  بـه  را  ایثـار اجتماعـی اش  و  روحیـه خدمـت 
انتقـال دهـم و آنهـا به عنـوان یـادگاران پدر شهیدشـان 
در زندگـی، افـرادی دلسـوز و مفید برای جامعه باشـند. 
مـن از فرزندانم خواسـته ام همیشـه در زندگـی صادق و 
امین باشند چون رفتار آنها به عنوان فرزند شهید مدافع 
سـامت مـورد قضـاوت مـردم هسـت. پدرشـان شـیفته 
خدمـت به افراد محروم بـود و بزرگ ترین آرزویش از بین 
رفتـن محرومیـت و فقـر بـود و امیـدوارم بچه هـای ما نیز 
همین عقیده و روحیه را در زندگی داشته باشند و برای 

گشودن گره مشکات مردم نیازمند تاش کنند. 

ششم بهمن و خاطره شهدا و جانبازان نبرد با ضدانقالب
قهرمانان حماسه آزادی آمل

در روزهای پر از حماسه ماه بهمن یکی از رویدادهای مهمی که در خطه شمال 
ایران نقش می بندد، حماسه مردم آمل است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته 
شـده اسـت. جرقه این رویداد زمانی زده شـد که معاندین و دشـمنان انقاب 
مجموعه ای از عملیات های خونین را در قالب ترور و شـهادت شـخصیت های 
انقابی، حمله به شهرهای مهم و بمب گذاری در مکان های عمومی با هدف 
ایجـاد ارعـاب بین مـردم درپیش گرفتنـد و به طور همزمـان در مرزهای غربی 
و جنوبـی زنـگ تهاجـم بعثـی بـه صـدا درآمـد. در چنیـن روزهای حساسـی، 
مـردم مؤمـن شـهر آمل حماسـه به یـاد ماندنـی در مقابله بـا تحـرکات اتحادیه 
کمونیسـت ها آفریدنـد که باعث شـد ششـم بهمن مـاه سـال ۱۳۶۰ در تاریخ 
جاودانـه شـود. هوشـیاری آن روز مردم آمل باعث شـد یکـی از خطرناک ترین 
توطئه هـای چپگرایـان وابسـته به اتحاد شـوروی سـابق به شکسـت بیانجامد. 
طبق نوشـته مورخان تاریخ انقاب اسـامی از سال ۵۹ تا ۶۰، چهار گروهک 
ضد انقاب در جنگل  های مازندران مسـتقر بودند که اتحادیه کمونیسـت در 
آمـل آخریـن بازمانـده ایـن گروهک ها بوده اسـت. نبـردی خونین، فشـرده و 
بی سابقه میان دو طیف انقابیون و کمونیست ها درگرفت. به گونه ای که طبق 
گـزارش تاریخ نـگاران، مردم آمل طی ده سـاعت مقاومت و ایثار جانانه، در هر 
۱۵ دقیقه یک شهید تقدیم کردند، اما مانع از آن شدند فضای شهر و محیط 

اطراف آمل به تسخیر جریان الحادی و مارکسیستی درآید.

شهر هزار سنگر

به این ترتیب بود که نام شـهر آمل نیز همیشـه در زبان و قلم بنیانگذار انقاب 
به عنوان مظهر مقاومت و ایستادگی در کنار شهرهایی مثل دزفول و خرمشهر 
یاد می شـد و نام این شـهر با عظمت و شایسـتگی در وصیت نامه سیاسـی - 
الهی امام راحل)ره( جای گرفت. حضرت امام )ره( در وصیت نامه شان آنجا که 
بر اهمیت مشارکت مردم در امنیت تاکید می کند، از نقش مردم آمل در حادثه 
ششم بهمن تجلیل کرده و می فرماید:»ما باید از مردم آمل تشکر کنیم، دیدید 

مردم آمل چه بر سرتان آوردند«.
از جملـه نام هـای بـا مسـّما که رهبـران انقاب بـه پاس حماسـه ۶ بهمن 
برای آمل برگزیدند »شهر هزار سنگر« است. رهبر معظم انقاب  در توصیفی 
زیبـا می فرماید:»تعبیر ظاهری هزار سـنگر از شـهر آمل به دلیل سـنگربندی 
خیابان ها در حادثه ۶ بهمن سال ۶۰ است و تعبیر واقعی آن به معنای سنگر 
دل هاسـت کـه با ایـن تعبیر به عدد هر انسـان مومـن و با انگبزه، سـنگری در 
مقابـل تهاجم دشـمن وجـود دارد«. در آثـار دیگری از تاریخ آنجا که سـخن از 
مقاومت هـای حماسـی در جنگل هـای ایـران به میـان می آید نیز نام حماسـه 
جنـگل سـال ۱۳۶۰، در کنـار حماسـه میـرزای جنگلـی یـا جوانانـی کـه در 

سیاهکل آماج تیر اهل کینه قرار گرفتند، به بزرگی یاد می شود.
یکـی از پاسـدارانی کـه در ایـن غائلـه طـی درگیـری بـا منافقـان جانبـاز 
می شود، در توصیف این رویداد حماسی می گوید: گروهی از اعضای اتحادیه 
کمونیسـت های ایـران بـا نـام "سـربداران"، از مقر خود بـا این تصـور که مردم 
آمـل در همـه زمینه ها با آنها همکاری کرده و با کمک اتحاد جماهیر شـوروی 
حکومتی را تشکیل و شهرها و روستاها را یکی پس از دیگری به مقر حکومت 

خود اضافه می کنند، وارد جنگل های آمل شدند.

استراتژی گشودن جبهه سوم!

اتحادیـه کمونیسـت ها بر اسـاس مشـی مائوئیسـتی خـود و با ذهنیتـی که از 
جنگ های چریکی و دهقانی داشت، استقرار در جنگل را به عنوان استراتژی 

خود برگزیده بود.
طبـق اعترافـات حسـین تاجمیـر ریاحـی )از رهبـران گروهک موسـوم به 
سـربداران( یکی از تاکتیک های اتحادیه کمونیسـت ها، فرصت طلبی آنان در 
اسـتفاده از وضعیـت جنگی کشـور بوده  اسـت. طبق این اعترافـات، اتحادیه 
کمونیست ها به اصطاح در پی گشودن جبهه سومی علیه جمهوری اسامی 
ایران بود، جبهه اول جنگ ایران و عراق اسـت که بخش عمده ای از امکانات 
و نیروهـای نظـام را به خود مشـغول کرده بود، جبهـه دوم جنگ تجزیه طلبان 
در کردسـتان و گروه هـای متحـد آنـان بـود، با ایـن توصیف، ایجـاد یک جبهه 
سوم در جنگل بدون مقاومت چندانی از سوی حکومت می توانست موفقیت 
بیش تری را در پی داشته باشد و نهایتًا طبق محاسبات  آنها به سقوط حکومت 

بیانجامد که به تز »جبهه سوم« معروف بود.
در کتـاب »پرنـده نوپـرواز« نیـز از گروهک سـربداران نقل شـده اسـت که 
سـران ایـن گروهـک  ایـن سـودا را در سرداشـتند کـه پـس از پیـروزی در آمل 
جبهـه دیگـری را در کرمانشـاه ایجاد کننـد. یکی دیگر از پاسـداران حاضر در 
صحنه نبرد شهری آمل خاطرنشان می کند: انتخاب جنگل های آمل به عنوان 
مقـر گروهک سـربداران دالیل فراوانی داشـت؛ اول اینکـه از نظر جغرافیایی، 
کوهستانی بودن و پوشش جنگلی آن، امکان استتار و اختفا را به راحتی برای 
آنها فراهم می کرد و دیگر اینکه، آب و مواد غذایی به راحتی در دسـترس  بود. 
آمل عمق پدافندی بسـیار مناسـبی داشـت؛ یعنی فاصله کوه تا لب دریا زیاد 
بـود و ایـن عمق، امـکان تعقیب و گریـز در کارهای چریکـی را فراهم می کرد. 
عـاوه بـر این، شهرسـتان آمل بر سـر راه جاده اسـتراتژیک و بین المللی هراز 
بـود و آنهـا می توانسـتند به راحتی با ایجـاد راه  بندان و پخـش اعامیه، اخبار 
حضور خود را به اطاع دیگران برسانند. جاده هراز گزینه خوبی برای تحرکات 

و جابه جایی نیرو هم بود.
این رزمنده واقعه ششم بهمن آمل خاطرنشان می کند: از ورود این گروه 
کمونیستی تا شکست آنها در شهر آمل ۶ ماه طول کشید. گروهک سربداران 
در طـی زمانـی کـه در جنگل های آمل پنـاه گرفته بودند، بعضـی از جوانان را 
تحریـک کـرده و حـدود ۱۲۰ نیـرو را به صورت یـک گروهـان وارد اردوی خود 
کردند. این گروهک در ابتدا عملیات ترورهای کور را پیش گرفت و مردم عادی 
و روحانیون را هدف قرار داد. حتی یکی از روحانیون را پیش چشم خانواده اش 
به شـهادت رسـاند، در مرحله بعدی، این ترورهای کور به سـطح شـهر کشیده 
شـد و نیروی انتظامی که در گذشـته با نام شهربانی فعالیت می کرد، متحمل 
تلفات شـد، اما پس از مدتی با برنامه ریزی سـپاه و سـاخت پایگاه های متعدد 
در اطراف جنگل و محاصره آنان، فشـار بر گروهک سـربداران شـدیدتر شد تا 
زمانی که روز پنجم بهمن آنها به سطح شهر آمدند. شب پنجم بهمن، سپاه در 
سطح شهر آماده باش کامل اعام کرد. در این میان عوامل این گروهک نیز با 
ورود به داخل شـهر، شـهربانی، فرمانداری، جاده هراز و چند نقطه از شـهر را 

به تصرف خود درآوردند.
علیرضـا ایـزدی از جانبـازان ایـن مبـارزه بـا ذکـر خاطـره ای از محلـی که 
خودش زخمی شده بود، می  گوید: منافقان اوایل نیمه شب به مراکز حساس 
نظامی و تصمیم گیری نظیر؛ سپاه پاسداران، کمیته انقاب اسامی )نیروی 
انتظامی فعلی( ژاندارمری، فرمانداری، بخشداری و بنیاد شهید حمله کردند 

و تا روشن شدن صبح این مراکز را به تصرف خود درآوردند.
وی بـا بیان اینکه بعضی از مناطق مهم شـهر مثـل؛ دوازده پله، پلیس راه 
و سبزه میدان نیز به کنترل منافقان درآمد، می افزاید: از همان ابتدای صبح 
وقتی ملت شجاع و انقابی آمل و روستا های اطراف از قضیه مطلع شدند، از 
خانه  ها بیرون آمدند و نبرد مسلحانه خود را با این گروهک شروع کردند. همه 
نقـاط شـهر حالت تعطیلی و وضعیت نظامی به خـود گرفت. آنها با بی رحمی 
به هرکسـی که در شـهر می دیدند، تیراندازی می کردند. جانباز حادثه ششـم 
بهمن می گوید: آمل هیچ گاه این واقعه بزرگ را فراموش نخواهد کرد زیرا بعد 
از گذشت قریب ۴ دهه هنوز آثار گلوله آنها بر در و دیوار های شهر نمایان است.
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امام حسن عسکری )ع(:
مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت 

است.
)تحف العقول، ص ۴۸۹(

روایت های تازه از حماسه  آفرینان 
دفاع مقدس  

کتاب هـا و آثـار حـوزه دفاع مقـدس گنجینه ای گرانبها از دانـش و معرفت در 
خصـوص افکار و سـبک زندگـی بهترین فرزنـدان این مرز و بوم هسـتند. هر 
اثـر و کتـاب نـو در ایـن عرصه، دریچـه ای تازه به دنیـای زیبا و آرمانی شـهدا 
و ایثارگـران ایـران اسـامی می گشـاید. با غـور در این آثار، می تـوان حکایت 
فداکاری و جانفشانی دوران هشت سال دفاع مقدس را از نزدیک لمس کرد. 
هنوز بسـیاری از زوایای دوران حماسـی دفاع مقدس ناشـناخته و ناگشـوده 
مانـده اسـت و انتظـار می رود بـه همت محققـان و جوینـدگان حقیقت، این 
رشـته از ناگفته های مجاهدت قهرمانان شـهید این سـرزمین بازگو شود. در 
گـزارش حاضـر به چنـد نمونه تازه از آثـار و کتاب های منتشـره در این حوزه 

نگاه انداختیم.

یادگار رزمنده منحصر به فرد

»عصرهـای  کتـاب  راوی  سـعیدزاده  امیـر 
کریسـکان« از جانبـازان دفـاع مقـدس بـه 
همرزمـان شـهید خـود پیوسـت. عصرهای 
راغـب  گلـزار  کیانـوش  قلـم  بـه  کریسـکان 
تدویـن شـده و امیر سـعیدزاده و همسـرش 
کرده انـد.  روایـت  را  آن  حمـزه ای  سـعدا 
عـراق  کردسـتان  در  منطقـه ای  کریسـکان 
اسـت که پس از پاکسـازی سردشـت تبدیل 

بـه مقر اصلی گروهک های تجزیه طلب شـد و آنهـا در آنجا زندانی دایر کرده 
بودند. راوی کتاب نیز چندسـالی را در این زندان اسـیر بوده است. ماموستا 
ماقادر قادری امام جمعه پاوه خبر داده است که این کتاب به تازگی مزین 
بـه تقریـظ رهبـر انقاب شـده اسـت. سـعیدزاده رزمنـده ای بود کـه دائم در 
مأموریت های اطاعاتی و عملیاتی شرکت می کرد و مأموریت هایی نیز برای 

شناسایی در خارج از کشور داشت.

»حمله به ناو آمریکایی« 

از  داسـتانی  روایتـی  شـامل  کتـاب  ایـن 
خاطـرات حجـت االسـام حسـین جالـی 
شـورای  مجلـس  در  رفسـنجان  نماینـده 
اسـامی نوشـته رضـا کشـمیری اسـت کـه 
توسـط انتشـارات ملک اعظم منتشـر شـده 
اسـت. این اثر گوشـه ای از حوادث ابتدایی 
جنگ هشـت سـاله را در بندر چابهار روایت 
می کنـد؛ روایتـی گاه طنزآمیـز، گاه جـّدی 

و شـگفت انگیز! روایتی کوتاه، از نقش بسـیار مهّم و راهبردی سـردار شـهید 
حمیـد قلنبـر در کنترل و مدیریـت طوایف مختلف اشـرار و راهزن ها. برخی 
از سرفصل های کتاب عبارتند از: درخت عجیب، حلبی های طایی، اولین 
ناکامی، حمله به ناو کیتی هاوس، طعم خر مرده!، اسـارت و اعجاز اشـک. 
در بخشـی از این کتـاب آمـده اسـت:یک روز که بـرای ورزش صبحگاهی در 
سـاحل پشـت پـادگان می دویدیم، ناگهـان به سـر بریـده او برخوردیم. همه 
شوکه شده بودند، من که بیشتر با او صمیمی بودم، اشکم جاری شد. برای 
همـه تازگی داشـت و همه ترسـیده بودیم. نمی دانسـتیم بایـد چه تصمیمی 
بگیریـم. فرمانـده و معاونش هم مثل بقیه حیران و سـرگردان بودند. هنوز نه 

هسته اّطاعاتی داشتیم و نه تجربه کار اّطاعاتی و شناسایی.

»با نوای کاروان«

کتـاب گویـای تاریخ شـفاهی دفـاع مقدس 
روایت حـاج محمدصادق آهنگران با عنوان 
»با نوای کاروان« تهیه و بر روی پایگاه کتاب 
گویای ایران صدا در دسـترس عاقه مندان 
قرارگرفتـه اسـت. ایـن کتاب به نویسـندگی 
محمدمهـدی بهدارونـد و بـه تهیه کنندگـی 
تینا میرکریمی و با همراهی آهنگران در سه 
قسـمت، عرضه شده است. در این کتاب به 

فرازوفرودها، نامایمت ها و تاش های جهادگران فرهنگی در عرصه ی دفاع 
مقدس و بین الملل نیز پرداخته اسـت. مرکز اسـناد و تحقیقات دفاع مقّدس 

ناشر این کتاب است.

اولین کتاب با ژانر طنز

کتاب »موقعیت ننه« اولین کتاب با درون مایه طنز توسط انتشارات مرز و بوم 
وارد بازار نشر شد. کتاب های زیادی در ژانر طنز آن هم در حوزه دفاع مقدس 
منتشر شده ولیکن کتاب »موقعیت ننه« دارای ویژگی های خاصی است که 
از آن جمله واقعی بودن اتفاقات، بیان ساده روایت ها و بعضًا با لهجه شیرین 
اصفهانی و از همه مهم تر تجربه اول نویسنده شوخ طبع آن است. نویسنده 
کتاب، رمضانعلی کاوسی، از جانبازان قطع نخاعی دفاع مقدس است. وی 
با تمام محدودیت هایی که داشته این خاطرات را گردآوری کرده است. اکثر 
این خاطرات از نیروهای رزمنده اصفهانی اسـت و در خاطرات طنز با لهجه 

اصفهانی روایت شده است.

نامه ای به بهشت

شـهید سـید سـعید )محمد( امیری مقـدم از راویـان مرکز اسـناد و تحقیقات 
دفـاع مقدس اسـت که در عملیـات کربای ۵ در حین مأموریت به شـهادت 
رسـید. نامه شـهید سـید سـعید )محمـد( امیری مقدم به دوسـت شـهیدش 
مجید صادقی نژاد در قالب کتابی با عنوان »نامه ای به بهشت« منتشر شده 
اسـت، نامه ای که همچون خود شـهید زنده اسـت و با گذشـت سال ها برای 

جامعه امروزی نیز حکم تلنگر دارد.
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سـردار  خاطـرات  گوش برهـا«  »شـکارچی 
شهید حاج  یادگار امیدی، فرمانده اطاعات 
لشـکر ۱۱ امیرالمومیـن بـه قلـم محمدعلی 

قاسمی منتشر شد.
انتشـارات سـوره  از سـوی  ایـن کتـاب 
مهـر در دسـترس عاقه منـدان حـوزه دفاع 
مقـدس و پژوهـش جنگ قرار گرفته اسـت. 
در معرفـی ناشـر از ایـن کتـاب آمده اسـت: 

"اولین شعله های آتش افروزی جنگ هشت ساله و تجاوز ارتش عراق به خاک 
ایـران در مناطق مرزی اسـتان ایام از جمله موسـیان، میمـک و مهران رقم 
خورد. بر اسـاس اسـناد و مدارک وزارت امور خارجه، نخستین درگیری های 
مرزی بین مرزداران ایرانی با سـربازان عراقی در پایگاه های رضاآباد، بیات و 

چیات در خردادماه سال ۱۳۵۸ ثبت و ضبط شده است.

گفتوگوباهمسرمدافعحرم،شهیدرضافرزانه
حکایت سلحشوری رزمنده لشگر 27 در جهاد با داعش

هـر چـه زمـان می گـذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشـق و ایمان برای نجات سـرزمین های اسـامی از شـرارت داعش در 
خـط مقـدم جنگ سـوریه و عراق حاضر شـدند، بیشـتر نمایان می شـود. ایران اسـامی در سـایه جانفشـانی این نسـل خداجـو، به کانون 
امنیت در منطقه تبدیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که هنوز بسـیاری از کشـورها با حمات تروریسـتی دسـت به گریبان هسـتند. 
دفتـر خاطـرات جوانـان مجاهـد مـا در نبردهای بزرگ سـوریه و عراق، ناگفته های بسـیار برای نسـل امـروز و آینده دارد. در ادامه سلسـله 
گفت وگو با خانواده مدافعان حرم، با یادگار یکی از جهادگران نام آشـنای جبهه مبارزه با تکفیری ها هم سـخن شـدیم. خانم معصومه ولی 
همسـر شـهید رضا فرزانه رزمنده و جانباز نامدار لشـگر 27 حضرت رسـول)ص( از دوران پر از حماسه او در مبارزه با بعثی ها و تکفیری ها 

در جهاد سوریه می گوید.

اگر موافق باشید گفت وگوی مان را با نگاه به تجربه زندگی مشترک تان 
و شـهید فرزانه شـروع کنیم. چه زمانی باهم آشـنا شـدید و در دوران 

دفاع مقدس و پس از آن چه فراز و نشیبی را در زندگی گذراندید؟
زندگـی مشـترک ما با جنگ تحمیلی آغاز شـد. ما از ابتـدا هم عقیده بودیم. 
من واقعًا بر اساس عاقه و باوری که نسبت به عقاید رضا داشتم، زندگی ام را 
پایه ریزی کردم و فکر می کنم دلیل موفقیت و خوشبختی در زندگی مشترک 
مـا همیـن همدلـی و همفکری بـود. در تجربه زندگی به این باور رسـیدم که 
موفقیـت هـر زوجـی در گـرو همراهی و همدلی آنهاسـت. بویـژه در امتحان 
دوران جنـگ و جهـاد، زن بایـد پشـتیبان مرد باشـد. من به نوبه خود سـعی 
کردم در تمام دوران سخت زندگی دوران جهاد همراه رضا باشم. ایشان بعد 
از مجروحیت سـختی های زیادی را تحمل کرد و در همه آن روزهای دشـوار 
من کنارشان بودم. با اعتقادی که نسبت به ارزش فعالیت جهادی او داشتم 

کوشیدم در نبودش، فرزندان مان را به شایستگی تربیت کنم. 

بارزتریـن خصوصیـات رفتـاری و اخاقـی شـهید فرزانـه در زندگی چه 
بود؟

سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی سـخن معروفی داشـتند که می گفتند؛ 
شـهدا اگـر شـهید نبودنـد کـه شـهید نمی شـدند. به نظـر مـن شـهدای مـا 
انسان های خاّصی بودند. رفتار، اخاق و نفس پاک آنها باعث می شد که از 
ابتدا در زندگی افرادی متفاوت از دیگران باشـند. آقا رضا در زندگی فردی، 
بسـیار خوش خلـق و مهربان بود. دیـن و باورهای مذهبی اسـاس زندگی او 
بـود. سـعی می کـرد توّلـی و تبـّری را در زندگـی اش پیـاده کند. دوسـتانش 
همگـی افـراد دینـدار و مومـن بودنـد و با دشـمنان دین نیز دشـمن بـود. با 
فرزندان مـان نـه تنهـا رابطـه محبت آمیز پدری بلکـه رفاقت و دوسـتی برقرار 

می کرد. 
از نظـر سیاسـی والیت مـدار بـود. در دوران انقاب از جملـه افرادی بود 
کـه د.ر خـط  مقـدم مبارزات قرار داشـت. بعـد از پیروی انقاب بـا امر رهبر 
عزیزمان وارد بسـیج شد.سـال ۱۳۶۰نیز وارد سـپاه شـد و در قرارگاه شهید 
مطهـری فعالیـت اش را شـروع کـرد. پـس از آن در سـال ۱۳۶۲ همزمـان با 
ازدواج مان وارد لشـگر ۲۷محمد رسول الله)ص( شد. پس از بازنشستگی به 
مدت چهار مسـئول قرارگاه پشـتیبانی از راهیان نور بودند و نهایتا سـال ۹۴ 

به شهادت رسید.

در دوران دفاع مقدس چه فعالیت هایی داشتند؟
اوایـل جنـگ تـا سـال ۶۱ در گروه حفاظتـی بودند. بعد در قالـب ماموریتی 

از طـرف لشـگر ۲۷حضرت رسـول)ص( راهـی خط مقدم شـدند. نزدیک ۵ 
سـال یعنـی ۶۲ تا سـال ۶۷ در جبهه حضور داشـت. بعـد از رحلت حضرت 
امـام)ره( بود که به تهران بازگشـت. در دوران دفـاع مقدس چند بار مجروح 
شـدند. عـاوه بـر مصدومیت شـیمیایی از ناحیه سـر، قفسـه سـینه و ریه با 
اصابت ترکش مجروح شـده بود. اما با وجود این، از جبهه دل نمی کندند و 
بعد از هر بار مجروحیت مدتی پشـت جبهه مداوا می شـدند و دوباره به خط 

مقدم باز می گشت.  

چه زمانی تصمیم به حضور در صحنه جهاد علیه تکفیری ها گرفت؟
سـال ۹۱ مـن و آقـا رضـا بـرای سـفر زیارتـی عـازم سـوریه شـدیم. آن روزهـا 
درگیری ها در این کشـور به تازگی آغاز شـده بود.ایشـان حوادث سوریه را به 
طـور مـداوم پیگیـری می کـرد. بارها موضوع خطـر داعش و عواقب اشـغال 
کشورهای اسامی توسط این جنایتکاران را با من مطرح کرده بود. چند بار 
برای شرکت در جهاد علیه تکفیری ها اعام آمادگی کرده بود، اما هر بار به 
دالیلی این عزیمت شـان به تأخیر می افتاد. در نهایت سال ۹۴ راهی سوریه 
شـدند. تصمیـم آقـا رضا بـرای من و فرزندانـم عجیب نبود و هیـج مخالفتی 
نشـان ندادیـم. چـون بیشـتر سـال های زندگـی او در مأموریت هـای نظامی 
و جهـادی سـپری شـده بود. ضمـن اینکه قبل از این اشـاره کردم، شـخصًا 
بـه راهـی کـه او انتخاب کرده بـود ایمان و اعتقاد داشـتم. در جنگ سـوریه 
نیـز بارهـا بـه فرزندانـم گفتم که پدرشـان برای دفـاع از دین و امنیت کشـور 
عزیزمان در جهاد علیه تکفیری ها شرکت کرده است. این یک تکلیف است 
که دین مبین اسـام بر دوش ما گذاشـته است که هرجا صدای مظلومی را 
شـنیدی باید به کمک و یاری او بروی. تفاوتی نمی کند که مظلومان عراقی 
باشـد یا سـوری. هدف اصلی مدافعین حرم ما نجات مظلومان و جلوگیری 

از حاکمیت یک جریان متحجر به نام اسام بود.

ماجرای شهادت شان به چه نحوی اتفاق افتاده بود؟
تـا جایـی کـه اطـاع دارم حـدود ۴۰ روز از مأموریت آقارضا می گذشـت که 
گویـا بـرای شکسـتن محاصـره جنایتـکاران تکفیـری و رهایـی جمعـی از 
رزمندگان مدافع حرم اقدام کرده بودند. در مسیر انجام این عملیات هدف 

تک تیرانداز گروه تروریستی النصره قرار می گیرند و شهید می شوند.

امـروز کـه بـه نتیجـه فـداکاری جوانـان جهـادی و مدافعـان حـرم نگاه 
می کنیـد، به نظرتـان اگـر رزمندگان ما بـه جنگ تکفیری ها در سـوریه 

نمی رفتند، چه وضعیتی به وجود می آمد؟ 

ماجرای جنگ سـوریه واقعًا فراتر از چیزی اسـت که عده ای تصور می کنند. 
شورش داعش در سوریه و عراق یک توطئه بزرگ بود تا قدرت هایی که پشت 
آنها قرار داشـتند بر کشـورهای مهم اسـامی منطقه از لبنان تا ایران تسلط 
پیـدا کننـد. اتفاقـات بعدی هم ثابت کـرد که هدف اصلی ایـن توطئه ایران 
اسـت. بیش ترین سـود و منفعـت را از تاخت و تاز داعش، اسـرائیل می برد. 
وقتی عوامل داعش به داخل ایران نفوذ کردند و در مجلس شورای اسامی 
یـا حرم امام)ره( آن عملیات های خونیـن را انجام دادند، مردم فهمیدند که 
این گروه خطرناک چه هدف هایی درسر دارد. بنابراین کسی شک ندارد که 
اگر حکومت این جنایتکاران در سـوریه یا عراق از هم نمی پاشـید پای ما به 

یک جنگ بزرگ در داخل سرزمین مان کشیده می شد. 
بچه هـای مـا بـا فـداکاری و نثار جـان خـود همانند دوران دفـاع مقدس 
باعث شـدند، کشـور عزیزمان به قدرت بزرگ تبدیل شـود. با آنکه ما به دلیل 
از دست دادن فرزندان و همسران مان داغدار شدیم اما در مقابل خوشحال 
هسـتیم که امنیت و آرامش در کشـور ما و کشـورهای مظلوم عراق و سـوریه 
برقـرار شـد و گروه های وحشـی و خونریـز که به صغیر و کبیـر رحم نمی کرد 
و در مدت حضور خود وحشـیانه ترین قتل عام ها را انجام داد برای همیشـه 

ریشه کن شد.

وظیفـه اصلـی مـا معرفـی قهرمانان جهاد و ایثار ایران اسـامی اسـت 
به نظر شـما چگونه می توان نسـل جوان امروز و یا نسل آینده را نسبت 

به راه بزرگی که آنها رفتند آگاه تر کرد؟
یـک مسـأله مهـم در این زمینـه، تبلیغـات منفی اسـت که دشـمنان در این 
زمینـه انجـام داده انـد. البته هنوز هم آنهـا در شـبکه های مختلف خود این 
تبلیغات مسـموم را علیه رزمندگان و ایثارگران ما انجام می دهند. در دوران 
جنـگ سـوریه و بعـد از آن شـما دیدیـد که چه قدر جوسـازی علیـه مدافعان 
حرم انجام دادند. به نظرم باید تاش های فرهنگی و رسـانه ای موثری برای 

آگاهی افکار عمومی در این زمینه صورت بگیرد.
البتـه رفتـار مـا خانواده های شـهدا و ایثارگران نیـز تأثیر زیـادی بر نگاه 
مردم دارند. ما نیز باید تاش کنیم الگوی درستی از رزمندگان دفاع مقدس 

یا مدافعان حرم به نسل جوان معرفی کنیم. 

2 سردار فاتح عملیات آزادسازی سوسنگرد و بستان
روزهـای آغازین مـاه بهمن برای خانواده جهـاد و ایثار، 
خاطـره شـهادت فرماندهـان بزرگـی را زنـده می کنـد. 
تاریـخ عملیات هـای  تـارک  بـر  نامشـان  سـردارانی کـه 
حماسی این مرز و بوم می درخشد. سردار شهید مجید 
بقایـی کـه بچه هـای جبهـه و جنـگ او را بـا فرماندهـی 
حماسـی اش در عملیات فتح المبین به خاطر می آورند 
و آخریـن روز زندگـی اش بـا یکـی دیگر از اسـطوره های 
دفاع مقدس، سردار شهید حسن باقری رقم می خورد. 
از طرفی پنجم بهمن سـالروز شـهادت یکی از سـرداران 
محبـوب خطه شـمال ایران اسـت شـهید علیرضا نوری 
کـه  رسـول الله)ص(  محمـد  لشـگر  شـهید  مقـام  قائـم 
و  کتاب هـا  زینت بخـش  مخلصانـه اش  مجاهدت هـای 

فیلمنامه ها شده است.

مهندس نقش آفرین در شکستن محاصره 
سوسنگرد

مهنـدس شـهید علیرضـا نوری قبـل از انقـاب در زمره 
دانشـجویان نخبـه دانشـگاه پلـی تکنیـک قـرار داشـت 
و بعـد از انقـاب بـا نقـش کلیـدی کـه در سـازماندهی 
اعتصابـات راه آهـن و حرکت هـای انقابـی ایفـا کـرد با 
پیشـنهادهایی در سطح معاونت وزیر و ریاست اداره راه 
آهن کشور روبرو شد اما مسیر جنگ و جبهه را در پیش 

گرفت و چشم بر همه این فرصت ها بست. 

سـردار شـهید نـوری به معنـای واقعـی بـا مبـارزه و 
جهـاد انـس و الفـت بسـته بـود. بارهـا در عملیات هـای 
مختلف مجروح می شـود، ابتدا دسـتش قطع می شـود 
بعـد کتف هایـش شکسـته می شـود. در مرحلـه دیگـر 
در حمـات شـیمیایی بـه شـدت مصـدوم می شـود. نام 

نـوری درتاریخ بسـیاری از فتوحـات دوران دفاع مقدس 
ثبـت شـده اسـت کـه مهم تریـن آن، شکسـتن محاصره 

سوسنگرد با ۷۲ تن از یاران آموزش دیده اش هست 
این سـردار شـهید در حیات پرفراز و نشـیب خویش 
و  دانش آموختـه  همسـر  همراهـی  بـر  همـه  از  بیـش 
نـوری  شـهید  سـردار  اسـت.  بـوده  پشـتگرم  فکـورش 
شـهادتش  از  قبـل  کـه  بـود  فرماندهانـی  جملـه  از 
ایشـان  داشـت.  را  جانبـازی  و  مجروحیـت  بیشـترین 
بارهـا در عملیات هـا تـا مـرز شـهادت پیـش رفتـه بـود. 
یـک  آنکـه  از  بعـد  نـوری  می گویـد:  همسـرگرامی اش 
دسـت اش را از دسـت داد در عملیـات ارتفاعـات اللـه 
اکبـر بـه شـدت مجـروح شـد. در یـک عملیـات دیگـر 
به دلیـل بمباران شـیمیایی مصدوم شـد و در یکی دیگر 
از عملیات هـا کتف هایـش جابه جـا شـد و عمـا هـر دو 
دسـتش توانایـی اش را از دسـت داد. بـا ایـن حـال بـا 
روحیه و اراده ای که داشت از دست مصنوعی به راحتی 

استفاده می کرد و نیروهایش را هدایت می کرد. 

یکی از فاتحان آزادی بستان

سـردار شـهید بقایـی هنگامـی کـه  در آسـتانه عملیات 
والفجـر مقدماتـی جهـت بررسـی منطقـه عـازم منطقـه 
عملیاتـی فکـه شـده بـود، با شـلیک خمپاره دشـمن به 
خیـل یـاران شـهیدش پیوسـت. دریابـان شـمخانی در 
شـرحی از شـخصیت ایـن شـهید واالمقـام می گویـد: 
»اگـر می خواسـتید بدانیـد بسـیجی چه کسـی اسـت؟ 
بایـد سـراغ مجیـد می رفتیـد. بسـیج بـه مفهـوم از جان 
گذشـتن، والیـت حضـرت امـام)ره(، بـه مفهـوم منتظر 
امـام زمان)عـج(، بـه مفهـوم ذوب شـدن در خـط امـام 

حسین)ع(.«
دوستانش توصیف می کنند که سردار شهید بقایی 
در ایام تحصیل در شـمار دانـش آموزان ممتاز بود. پس 
از اخذ دیپلم ریاضی موفق به اخذ دیپلم طبیعی شـد و 
سپس با موفقیت در آزمون سراسری وارد دانشگاه شد. 
او ابتدا در رشـته شـیمی و فیزیوتراپی و رشـته پزشـکی 
قبـول شـد، امـا در نهایت رشـته پزشـکی را برگزیـد. اما 
از همیـن نقطـه فعالیت های سیاسـی او آغاز می شـود. 
بقایـی  در  آن گونـه کـه همقطارانـش گفته انـد شـهید 
سـالهای ۵۵ و ۵۶ نقـش موثـر در مبـارزات دانشـجویی 
دانشـگاه اهـواز داشـته اسـت. وقتـی که مبـارزات ملت 
عناصـر  از  او  می شـد  نزدیـك  خـود  اوج  بـه  مسـلمان 
هدایـت کننـده تظاهرات علیه رژیم بـود. در همین ایام 
بـا برادران گروه منصورون ارتبـاط برقرار می کند. مجید 
و دوسـتانش ماموریت هـای این گروه را در زادگاه شـان، 
بهبهـان تحت این عنوان دنبال می کنند؛ آگاهی دادن 
بـه مـردم، متشـکل کـردن نیروهـای حـزب  اللـه، انجام 
عملیات نظامی علیه عمال رژیم شـاه. شـهید بقایی در 
بـدو تشـکیل این گـروه وارد شـاخه نظامی آن می شـود 

و رهبـری برخـی عملیات هـای مسـلحانه را بـر عهـده 
می گیرد. 

سـردار شـهید بقایی پـس از پیروزی انقـاب، ابتدا 
در دادگاه انقاب اهواز مشـغول به کار می شود. در این 
مسـئولیت او کار دشوار خنثی کردن تحرکات خطرناک 
گـروه موسـوم به  خلق عـرب پیش می بـرد. در کنار این 

فعالیت هـا، کانون هـای فرهنگـی را در خطه خوزسـتان 
و بهبهـان سـازماندهی می کنـد. بـر همیـن اسـاس بـا 
گذشـت مدتی از پیروزی انقاب، شهید بقایی تحصیل 
در دانشـگاه را از سـر می گیـرد. در ایـن برهـه او ضمـن 
تحصیـل و فعالیـت علمـی همچنـان حضـور فعـال در 
نهادهـای انقابـی بویژه جهـاد سـازندگی و کمیته های 
انقاب اسـامی داشـته اسـت. تا این که با حمله بزرگ 
ارتـش، بعـث فصـل جدیـد در زندگـی ایـن فرزنـد خطه 

خوزستان گشوده می شود.
بعـد از شـروع جنـگ تحمیلـی بـا پیشـنهاد سـردار 
محسـن رضایـی لبـاس سـبز پاسـداری به تـن می کند. 
اولیـن فعالیت هـای شـهید بقایـی در مقطـع جنـگ بـا 
عنـوان  بـه  سـپاه  کل  فرماندهـی  طـرف  از  ماموریتـی 
نماینده سپاه در اتاق جنگ )که در آن زمان جلساش در 
لشـکر ۹۲ زرهی اهواز تشکیل می شد( شروع می شود. 
در ایـن مسـیر، یکـی از وظایـف حسـاس او، تـاش در 

جهت هماهنگی بین سپاه و ارتش بوده است. 
ماموریـت  بقایـی  شـهید  جنـگ،  مـاه  دومیـن  در 
پیـدا می کنـد تـا بـرای جلوگیـری از هجـوم دشـمن کـه 

قصـد تسـخیر جـاده شـوش را داشـته، سـپاه این شـهر 
را سـازماندهی کنـد. در همیـن مقطـع اسـت کـه بـاب 
همـکاری پرخاطـره میان او و سـردار شـهید دقایقی در 

تشکیل آموزشگاه فرماندهی نیروها شکل می گیرد.
بـا تغییـر سیاسـت جنگـی ایـران از حالـت تدافعی 
بـه تهاجمـی نقـش سـردار بقایـی در صحنه هـای نبـرد 
جدی تر از گذشـته می شـود بـه گونه ای کـه در عملیات 
طریـق  القـدس )فتح بسـتان( مثـل یک سـتاره تکاوران 
عمل می کند  در سایه موفقیت هایی که در این عملیات 
کسـب می کند بعد از فرماندهی سـپاه شـوش از طرف 
فرماندهـی کل سـپاه بـه عنـوان فرمانده قرارگاه لشـکر 

فجر برگزیده می شود
توصیـف  سـپاه  ارشـد  فرماندهـان  کـه  آن گونـه 
کرده انـد، شـهید بقایـی در عملیـات فتـح  المبیـن بـه 
عنـوان فرمانـده قـرارگاه فجـر در طرح ریـزی و هدایـت 
ارتفاعـات  آزادسـازی  کننـده جهـت  یگان هـای عمـل 
ابوصلبی خات )سایت رادار( نقش مهمی ایفا می کند. 
پـس از ایـن نیـز در طراحـی عملیـات بیـت  المقـدس 
در کنـار سـردار شـهید حسـن باقـری همچـون دیگـر 
نبردهـا نقـش به سـزایی داشـته اسـت. قـرارگاه تحـت 
فرماندهـی ایشـان )فجـر( در کنـار قرارگاه هـای نصـر و 
فتح، مسـوولیت شکسـتن حصر دفاعی خرمشـهر را به 
عهده می گیرد و در سـایه رشـادت سه قرارگاه خرمشهر 
بـه دامـان میهن اسـامی بـاز می گـردد به ایـن صورت 
اسـت کـه او مـدارج بـاالی فرماندهـی در میـدان نبـرد 
را بـا موفقیـت طـی می کنـد و  پـس از عملیـات رمضان 
به سـمت معاونت شـهید باقـری در فرماندهـی قرارگاه 

کربا منصوب می شود. 
در توصیـف نحوه شـهادت این فرزند وفـادار مکتب 
والفجـر  عملیـات  از  قبـل  کـه  گفته انـد  مقـدس  دفـاع 
مقدماتی قرار بوده که عده ای از مسوولین و فرماندهان 
نظامـی جنـگ، دیـداری با حضـرت امام خمینـی )ره( 
داشـته باشـند، اما شـهید بقایی گفته بود که باید برای 
شناسـایی ایـن عملیـات در منطقـه بمانیـم، بـه همیـن 
دلیـل او بـه همـراه عده ای دیگر از جمله شـهید حسـن 
باقـری در منطقـه عملیاتی می مانند و صبـح روز بعد به 
اتفاق ایشان و چند تن از فرماندهان دیگر با دو دستگاه 
جیپ جهت شناسـایی منطقه به طـرف محل مورد نظر 

حرکت می کنند.
پـس از رسـیدن به مقصـد، همگی از ماشـین پیاده 
می شـوند و به طرف سـنگر دیده بانـی حرکت می کنند. 
چنان کـه در خاطـره همـرزم شـهید بقایی آمده اسـت: 
او در در بیـن راه خطاب به دوسـتانش می گفته اسـت : 
آیا می شـود انسـان به این درجاتی کـه خداوند در قرآن 
ه  فـس الُمطَمئنَّ فرمـوده اسـت، برسـد کـه: »یـا َایتهاالنَّ
ـِك راضَیـًه مرضیـًه َفادُخلی فـی ِعبادی  اِرِجعـی الـی ربِّ
تـی«و در همیـن زمـان بـا شـلیک خمپـاره  َوادُخلـی َجنَّ

دشمن به دیدار حضرت دوست می شتابد.
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امام حسین )ع(:
ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا عاجز باشد و بخیل ترین 

مردم کسی است که درسالم بُخل ورزد
بحاراالنوار جلد ۹۳ صفحه ۲۹۴

خانواده شهدای آتش نشان پالسکو تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
معـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران در برنامه زنده 
»تشـرف« شـبکه اول سیما در حرم مطهر امام رضا )ع( و در جمع جمعی 
از خانـواده آتش نشـانان حادثه پاسـکو از موافقت مقـام معظم رهبری با 

اطاق شهادت برای آتش نشانان این حادثه خبر داد.
دکتـر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در ایـن برنامه با اشـاره 
بـه سـالگرد حادثـه پاسـکو و ایثـار آتش نشـانان افـزود: در پـی مکاتبه با 
مقـام معظم رهبری، ایشـان بـا اطاق عنوان »در حکم شـهید« برای ۱۶ 
آتش نشان فداکار این حادثه که جان خود را فدای دیگران کردند موافقت 
فرمودنـد و خانـواده ایـن آتش نشـانان تحـت پوشـش و در خانـواده بنیاد 

شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه این شـهدا در آخرین لحظات حـدود ۱۵۰۰ نفر را 
نجـات دادنـد، گفت: بـا پیگیری هـای شـهرداری تهـران و رئیس مجلس 
شورای اسامی و با مکاتبه اینجانب از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بـا موافقـت و لطـف مقام معظم رهبری این مطالبه و پرونده چند سـاله به 

سرانجام رسید.
معاون رئیس جمهور با اشاره به برنامه »هم پای مائک« به مناسبت 
روز بزرگداشـت مـادران و همسـران شـهدا گفت: در ایـن همایش یکی از 
مادران شهدا تأکید کرد که نه پشیمان و نه خسته شده است. این سبک 
شـهیدپروری اسـت که والدین شـهدا چند فرزند خود را فدا می کنند. در 

واقع رفتارها مبتنی بر باورها اسـت و انسـان چیزی را عمل می کند که به 
آن اعتقاد داشته باشد. باوری که والدین شهدا در اختیار فرزندان شهید 
خود قرار می دهند این است که این دنیا محل گذر است و باید سبک بال 

و سبک بار به سوی محضر الهی حرکت کرد.
قاضی زاده هاشـمی افزود: افرادی که در مسـیر ایثار و شـهادت گام 
بر می دارند در راه خدا قدم بر می دارند و با خدا معامله می کنند. ایثارگر 

کسی است که جان خود را برای دیگری به خطر می اندازد و چون عاشق 
خداسـت بدون چشـم داشـت عاشـق بندگان اوسـت. مردم قدردان ایثار 
هسـتند و همچنان در تشییع شـهدا و یادواره های شهدا حضور حماسی 
دارند و از جمله می توان به بزرگداشـت شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره 
کـرد. وی با اشـاره بـه اینکه خداوند متعـال بهترین هدیه را شـهادت قرار 
داده اسـت، گفت: خداوند شـهادت را نصیب کسـانی می کند که به آنها 
عاقـه دارد و شـهادت بهتریـن، امن تریـن و سـاده ترین معبر اسـت برای 
اینکه انسان را به خیر مطلق برساند. جامعه به شهدا و توجه آنها نیازمند 
اسـت بنابرایـن بایـد به سـراغ خانواده این عزیـزان که در کنار ما هسـتند 

رفت و از وجود آنها بهره برد.
وی در ایـن برنامـه بـه خاطرات خـود از حرم امـام رضـا )ع( در دوران 
زندگی از جمله در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: دستگیری و حال 
خـوب از ویژگی هـای حضـور در این حرم مطهر اسـت و شـب های سـرد و 

روزهای گرم این حرم را خلوت نکرده است.
در ایـن برنامـه کـه دکتـر عبدالحمید طالبـی رئیس سـازمان علمی و 
فرهنگـی آسـتان قـدس رضـوی نیـز حضـور داشـت، جمعـی از خانـواده 
شـهدای آتش نشـان حادثـه پاسـکو بـه بیـان خاطراتـی از ایـن شـهدا 
پرداختنـد و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران از خانـواده این شـهدا 

تجلیل کرد.

نخبگان شاهد و ایثارگر به رشد و پیشرفت جامعه ایثارگری کمک کنند
امـور  و  بنیـاد شـهید  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
ایثارگـران تأکیـد کرد: نخبـگان جامعـه ایثارگری باید 
تـاش کننـد عـاوه بـر ایفـای نقـش پررنـگ خـود در 
جامعـه، بـه جامعـه ایثارگـری نیـز کمک کنند تـا تمام 
بدنه این جامعه نیز به سـمت رشـد و پیشـرفت حرکت 

کند.
دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی در 
دیدار با اعضای هیئت فرزندان شـهدای اسام تأکید 
کرد: برای تمدن سـازی نیاز به افراد موفقی داریم که 
دارای مرجعیـت و اثرگذاری باشـند تـا عموم جامعه از 
آنان پیروی کنند و این نقشی است که نخبگان شاهد 

و ایثارگـر می تواننـد به خوبـی از پس ایفـای آن برآیند. 
نخبـگان جامعـه ایثارگـری بایـد تاش کننـد عاوه بر 
ایفـای نقـش پررنگ خـود در جامعـه، به خـود جامعه 
ایثارگـری نیـز کمک کنند تا تمام بدنـه این جامعه نیز 

به سمت رشد و پیشرفت حرکت کند.
وی افـزود: رزمندگان مـا در دوران دفاع مقدس با 
خواست و میل خود به جبهه ها رفتند که این موضوع 
آنـان  در  شـجاعت  و  فـداکاری  روحیـه  نشـان دهنده 
اسـت و امروز باید شاهد این روحیه در فرزندان همان 
عزیزان باشیم تا از خود و کل جامعه ایثارگری در برابر 
خطـرات مراقبت کنند. خوشـبختانه ایـن فضا در بین 

فرزنـدان شـهدا و ایثارگـران وجـود دارد و ایـن عزیزان 
به صـورت خودجـوش در حال فعالیت برای حمایت از 

جامعه ایثارگری هستند.
اهمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  رئیس جمهـور  معـاون 
توانمندسـازی جامعه ایثارگری به ویژه فرزندان شـهدا 
و ایثارگـران گفت: باید بتوانیم فضا را به گونه ای ایجاد 
کنیـم تا این عزیزان دارای توانمندی شـغلی به منظور 

تأمین نیازهای خود و منشا اثر در جامعه باشند.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ادامـه داد: 
بیمـه تکمیلـی درمـان ایثارگـران بـه دلیـل مشـکات 
بودجه ای دارای برخی کاسـتی ها است و امیدواریم با 

همراهی مجلس شـورای اسـامی بتوانیم تغییراتی را 
در قراردادهـای بیمـه ای اعمال کنیم و این مشـکات 

برطرف شوند.
بـا  همـکاری  بـه  اشـاره  بـا  هاشـمی  قاضـی زاده 
نیازهـای  تأمیـن  به منظـور  دانش بنیـان  شـرکت های 
پزشـکی و توان بخشـی ایثارگران گفـت: بخش زیادی 
از تجهیـزات پزشـکی مـورد نیـاز ایثارگـران از طریـق 
واردات تأمین می شـود که الزم اسـت در این زمینه به 

خودکفایی از طریق تولید در داخل کشور برسیم.
در ایـن نشسـت فرزنـدان شـهدا به بیـان نظرات و 

مسائل خود پرداختند.

تشییع پیکر مطهر 2 شهید گمنام با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مراسـم تشـییع و تدفین پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس با عنوان 
»پهلوانان ماندگار«  با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و 

امور ایثارگران در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
مراسـم اسـتقبال، تشـییع و تدفیـن پیکـر مطهـر ۲ شـهید گمنـام 
دفاع مقدس با عنوان »پهلوانان ماندگار« با حضور دکتر سیدامیرحسـین 
قاضـی زاده هاشـمی، معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امور 
ورزشـکاران،  جوانـان،  و  ورزش  وزیـر  سـجادی،  سـیدحمید  ایثارگـران، 
بـه مناسـبت سـالروز وفـات  قهرمانـان و مسـئوالن کشـوری و لشـگری 
در  شـهدا  همسـران  و  مـادران  تکریـم  روز  )س(  ام البنیـن  حضـرت 
 سـالن هندبـال شـهید سـلیمانی مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی انقـاب 

برگزار شد.

سـردار علی فضلی، جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
انقاب اسـامی، در این مراسـم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، 
گفت: در سـال های دفاع مقدس و بعد از انقاب اسـامی عمل به قرآن و 
احکام الهی موج می زند و همه شهدا با عمل و اطاعت از امامین انقاب 
اسامی چه در سال های دفاع مقدس و چه در زمان مقاومت به دین خود 

عمل کردند.
مراسم مرثیه سرایی و اجرای دکلمه توسط »نهال قاضی خانی« فرزند 
شـهید مدافع حـرم »مهدی قاضی خانی« از برنامه های دیگر این مراسـم 
بـود. در پایـان این مراسـم پیکر مطهر این شـهدا کـه در عملیات خیبر در 
جزیره مجنون و عملیات بدر در شرق دجله به درجه شهادت رسیدند، در 

محوطه وزارت ورزش و جوانان به خاک سپرده شد.

جمعــه / 1 بهمــن 1400 / شــماره 500

برگزاری رویداد منطقه ای »استارت آپ های 
سرآمدان شاهد و ایثارگر« 

رویـداد منطقـه ای اسـتارت آپ های سـرآمدان شـاهد و ایثارگر تهران بـزرگ در تاالر 
سـوره حوزه هنری تهران با همت دفتر دانش پژوهان و تشـکل های شاهد و ایثارگر 

و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری برگزار شـد. 
دکتر عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در ایـن رویـداد گفـت: برگزاری این گونه همایش ها نشـان دهنده اهمیت اسـتارت 
آپ ها در جامعه و نقش آنها در توسـعه کشـور اسـت و از این طریق تمام دسـتگاه ها 
به اهمیت این اسـتارت آپ ها پی می برند. همه کشـورها به ویژه کشورهای در حال 
توسـعه بـرای اشـتغال نیازمنـد اسـتفاده از اسـتارت آپ ها هسـتند و از ایـن طریق 
می تواننـد تـا حـدودی مشـکات اشتغال شـان را برطـرف کننـد. نخبگانـی کـه بـا 
توانمندی و تحصیات وارد عرصه اسـتارت آپ ها می شـوند، هدفشان ثروت اندوزی 

نیسـت بلکه دغدغه رفع مشـکات کشور و رفع نیازهای اساسی جامعه را دارند.
عباسپور با بیان اینکه معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از 
طرح های اسـتارت آپی در حوزه بهداشت استقبال می کند، گفت: نخبگانی که در 
این جمع حضور دارند فرزندان شـهدا و ایثارگرانی هسـتند که پدرانشـان در جبهه 
با جسمشـان از کشـور دفاع کردند و امروز فرزندان آنها با علمشان از کشور صیانت 
می کنند. حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات 
دریافـت می کننـد و در ایـن بیـن خدمات درمانـی به صورت مسـتقیم به حدود یک 
میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر ارائه می شـود و روزانه بیـش از ۵۵ هزار نفـر از ایثارگران و 

خانواده آنها از مراکز درمانی اسـتفاده می کنند.
معـاون بهداشـت و درمان بنیاد شـهید و امور ایثارگران افـزود: ما در زمینه های 
»ارتقای سامت«، »تسهیل خدمات و آموزش آن« و همچنین »کاهش هزینه های 
درمان« از اسـتارت  آپ ها درخواسـت می کنیم که وارد عمل شوند. امروز می توانیم 
ایـن ادعـا را داشـته باشـیم کـه متخصص تریـن پزشـکان خاورمیانـه در کشـورمان 

هسـتند کـه بیمـاران از کشـورهای مختلف برای درمـان به ایران سـفر می کنند زیرا 
متوجـه قابلیت های خاص متخصصین ما شـده اند. در ارتباط با تجهیزات پزشـکی 
باید از باکیفیت ترین تجهیزات پزشکی برای مردم به ویژه ایثارگران استفاده کنیم.
عادل مهری، مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر در این 
مراسم با بیان این که بنیاد شهید و امور ایثارگران از طرح های خاقانه استارت آپی 
به صورت مادی و معنوی حمایت می کند، گفت: تعامات خوبی با معاونت علمی 
درخصـوص حمایـت از شـرکت ها و طرح هـای اسـتارت آپی کـه از سـمت بنیادها و 
نیروگاه ها معرفی می شـوند، داشـته ایم. همچنین در سـطح اسـتان ها با پارک های 
علمی و فناوری دانشـگاه ها، مراکز رشـد و مراکز مرتبط در این حوزه ارتباط برقرار 

کرده ایم.
مدیـرکل دفتـر دانش پژوهـان و تشـکل های شـاهد و ایثارگر افـزود: حمایت ها 
صرفـًا مالـی نخواهـد بـود و عاوه بر آن، حمایـت اصلی معرفی طرح هـا و صاحبان 
طرح به مراکز رشد، دانشگاه ها و حتی مراکز اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
است که خوشبختانه سازمان های تابعه بنیاد در این زمینه اعام آمادگی کرده اند.
مهـری در ادامـه بـا ابـراز امیـدواری از نتیجـه تفاهم نامه هایـی کـه بـا برخـی از 
مراکـز ملـی بـرای حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و طرح هـای اسـتارت آپی 
امضـا شـده اسـت، گفت: یکـی از موضوعـات مهمی که رئیـس بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران مطـرح کرده انـد، اشـتغال زایی و همچنیـن معرفـی ایـن عزیـزان اسـت. 
اشـتغال پایداری که بنیاد شـهید و امور ایثارگران مدنظر دارند این اسـت که باید از 
شـرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و ارتقای سـطح طرح های اسـتارت آپی را در 

دستور کار قرار دهیم.
دومین رویداد ملی »اسـتارت آپ های سـرآمدان شـاهد و ایثارگر« با محورهایی 
نرم افزارهـا،  قالـب  در  مستندسـازی  و  اطاع رسـانی  فرهنگ سـازی،  همچـون 
اپلیکیشـن ها و بازی های رایانه ای، خدمات آموزشـی، خدمات اداری در سـازمان، 
سـامت، مراقبت هـای سـالمندی و امـور جانبـازان، امـداد و نجات، گردشـگری و 

هتلداری، بانکی و بیمه ای، کشـاورزی و دامداری، اشـتغال و  مسکن برگزار شد.
در ادامـه ایـن رویـداد، تیم هـای حاضـر طرح هـای نوآورانه خـود را ارائـه دادند 
و ایده هـا و طرح هـا مـورد نقـد و نظـر داوران قـرار گرفـت و در پایان طرح هـای برتر 
معرفی و از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد. تینا اکبرزاده برای طرح »اسانس گل«، 
حسـین باباجانیـان بیشـه بـرای طـرح »الگوریتـم پایش سـامت سـازه پـل«، کاوه 
دارابـی برای طـرح »بازیافت گل معدنـی چاه نفت«، محمدطاهـر خطی دیزآبادی 
برای طرح »لباس هیدروتراپی«، محمدرضا لقمانی برای طرح »دست مصنوعی«، 
سـیده صفیـه سـیادت بـرای طـرح »قنـدک«، حسـین بهبود بـرای طرح »سـامت 
 التراسـونیک« و مهـدی رحیمـی ابوخیلـی بـرای طـرح »کپسـول کـود« برگزیـده و 

تقدیر شدند.

بیانیه گام دوم انقالب و افزایش سرمایه اجتماعی در کانون توجه شورای طرح شاهد 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران تأکید کرد: 
طرح شـاهد تنها وظیفه آموزش ندارد بلکه باید در سـطحی گسترده تر به 
موضوعات فرهنگی و تربیتی نیز بپردازد. نشسـت شـورای طرح و برنامه 
شاهد و ایثارگر به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران برگزار شـد. دکتر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در این 
جلسه ضمن خیر مقدم به حاضران تأکید کرد: امانتی بزرگتر از فرزندان 
شـهدا برای جامعه اسـامی وجود ندارد زیرا پدران این عزیزان جان خود 
را برای حفظ انقاب و کشـور فدا کردند و خیال آنان آسـوده بود که نظام 

جمهوری اسامی از فرزندان آنان مراقبت می کند.
وی افزود: امام خمینی )ره( در این امر ورود جدی داشـتند و در پی 
ایشان مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید جدی بر اهمیت این موضوع 
داشـته اند کـه ایـن تأکیـدات مسـئولیت مـا را سـنگین تر می کنـد. سـتاد 
طـرح و برنامه شـاهد از طرف شـورای عالـی انقاب فرهنگـی به گونه ای 
طراحـی شـده کـه تمـام عزیزانی که در مسـیر آمـوزش و تربیـت فرزندان 
شـهدا و ایثارگـران دارای نقـش هسـتند، در ایـن سـتاد حضـوری جـدی 
داشـته باشـند. امروز بـا توجه به نگاه حضرت امـام خمینی )ره( مبنی بر 
کادرسـازی بـرای انقاب از بین فرزندان شـهدا و ایثارگـران و اینکه عموم 
فرزنـدان شـهدا و ایثارگـران از مرحلـه تحصیـل عبور کرده انـد باید به این 

موضوعات نیز نگاهی جدی داشته باشیم.
معـاون رئیـس جمهور با اشـاره به لزوم توجه جدی بـه بیانیه گام دوم 
انقـاب گفـت: عاوه بر این باید به افزایش سـرمایه اجتماعی نیز در این 
سـتاد توجه شـود. همچنین برنامه های تحولی باید در دستور ستاد طرح 
شـاهد باشـد و در واقع طرح شاهد تنها وظیفه آموزش ندارد بلکه باید در 

سطحی گسترده تر به موضوعات فرهنگی و تربیتی نیز بپردازد.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران افـزود: در بعضی موارد شـاهد 

تضعیـف نقـش سـتادهای طـرح و برنامـه شـاهد در بعضـی دسـتگاه ها 
هستیم که باید به دلیل اهمیت موضوع، این حوزه از نظر سازمانی ارتقاء 
پیـدا کند. همچنین الزم اسـت اصاحاتی در اساسـنامه این طرح انجام 
شـود. حجت االسـام والمسـلمین یوسـفعلی شـکری نماینـده ولی فقیـه 
در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران نیـز با بیان اینکه طرح شـاهد باید جای 
خالـی شـهدا را در زمینـه آمـوزش فرزندان خـود پر کند افـزود: آموزش و 
توانمندسـازی فرزنـدان شـهدا و ایثارگران در دوره تحصیل در مدرسـه به 
خوبـی طی شـده اسـت امـا این رونـد در زمـان ورود به دانشـگاه ها ادامه 

پیدا نکرده است.
محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری نیـز در ایـن 
نشسـت بـا بیان اینکـه حضور فرزندان شـاهد و ایثارگر در مراکز آموزشـی 
به امنیت و تقویت قدرت نظام جمهوری اسـامی کمک می کند، افزود: 
ایـن عزیـزان بـازوان فرهنگـی انقـاب هسـتند و در برنامه هـای فرهنگی 
دانشـگاه حضـور پررنـگ و جـدی دارنـد. وی افـزود: در زمینـه ترغیـب و 
تشـویق فرزندان شـاهد و ایثارگر باید برنامه های بیشتری داشته باشیم تا 

این عزیزان دارای انگیزه های تحصیلی بیشتری باشند.
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس  طهرانچـی  محمدمهـدی  همچنیـن 
خاطرنشـان کرد: با توجه به وقفه طوالنی که در برگزاری جلسات شورای 
طرح و برنامه شاهد انجام شده الزم است آسیب شناسی های الزم در این 

زمینه انجام شود و مشکات ناشی از وقفه ها احصاء شوند.
وی افزود: نگاه در شورای طرح و برنامه شاهد باید مسئله محور باشد 
و توجه ویژه ای به بیانیه گام دوم انقاب مقام معظم رهبری صورت گیرد.
همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: یکی از موضوعات اصلی که باید در طرح 
شـاهد مـورد توجـه قرار گیـرد توانمندسـازی ایثارگـران اسـت و باید نگاه 

جدیـدی در فرهنـگ حاکم بر موضوع تحصیل و اشـتغال ایثارگران ایجاد 
شـود تا نگرش جدید به سـمت کارآفرینی و اشـتغال زایی غیردولتی پیش 
بـرود. بنیـاد ملی نخبگان نیـز این آمادگی را دارد تـا کمک های الزم را در 

این زمینه ارائه دهد.
بایـد  کـرد:  تصریـح  نیـز  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  نـوری  یوسـف 
توانمندسـازی جامعه هدف شـورای طرح و برنامه شـاهد را از پایین ترین 
رده هـای آموزشـی در دبسـتان ها جـدی بگیریـم. همچنیـن بایـد تمرکـز 
بیشـتری بر خود خانواده ها نیز داشـته باشـیم تا در این زمینه نیز شـاهد 
ارتقاء سـطح علمی و فرهنگی باشـیم. در این جلسـه دسـتورهای جلسـه 

قرائت شد و بحث و بررسی پیرامون این دستورها صورت گرفت.
محمدعلـی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز در 
ایـن جلسـه به ارائه گزارشـی از فعالیت های صورت گرفتـه در حوزه طرح 

شاهد پرداخت.

نمایندهولیفقیهدربنیادشهیدوامورایثارگران:

رشادت های شهدا به گسترش فرهنگ ایثار در منطقه منجر شده است
نماینـده ولی فقیـه در بنیاد شـهید و امـور ایثارگران در 
همایـش اسـوه های صبر و مقاومت، تجلیـل از مادران 
و همسـران شـهدای اسـتان البـرز بـا پاسداشـت مقام 
مـادران و همسـران شـهدا، تأکید کـرد: ادا کردن حق 
مادران، همسران و فرزندان شهدا کار ساده ای نیست.
شـکری  یوسـفعلی  المسـلمین  و  حجت االسـام 
مصـادف بـا سـالروز وفـات حضـرت ام البنیـن )س( در 
مراسـم اسـوه های صبـر و مقاومت، تجلیـل از مادران و 
همسران شهدای استان البرز که با حضور خانواده های 
معظم شـهدا و ایثارگران و مسـئوالن اسـتانی در سـالن 
آمفی تئاتر اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
البـرز برگزار شـد، گفـت: وعده حضرت حق این اسـت 
که جریان حق در مجموعه حرکت تاریخی بشر به خدا 
منتهـی شـده و حق پیروز می شـود و کسـانی در تاریخ 
پیـروز می شـوند که خـود را در جریان حق قـرار دهند و 

گرنه از گردونه حق خارج می شوند.

وی بابیـان اینکـه پاداش هر عمـل خیر از کوچک 
تا شـهادت که در جریان حق قرارگرفته، پیش خداوند 
محفوظ اسـت، گفت: به عنـوان نمونه مجاهدت های 
شـهدای پیـش از پیـروزی انقاب به انقاب اسـامی 
انجامیـد، شـهادت شـهدای تـرور بـه پیـروزی بسـیج 
مردمـی بـرای دفـاع از مـردم انجامیـد و رشـادت های 

شـهدای دفـاع مقـدس بـه گسـترش فرهنـگ ایثـار و 
شـهادت در منطقه منجر شـده اسـت. حجت االسام 
والمسـلمین شـکری افزود: مادران و همسـران شهدا 
بداننـد کـه پیـروز هسـتند و شکسـت نخـورده و ضـرر 
نکرده انـد و کسـانی زیـان دیدنـد کـه از جریـان حـق 

خارج شدند.
نماینـده ولی فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
کشـور خطاب به مادران و همسـران شهدا تأکید کرد: 
شـما در جریان حق اسـتوار بمانید که ماندگاری شـما 

رستگاری جریانی است که به آن وابسته هستید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـام پاسداشـت مادران 
شـهدا و همسـران شـهدا قرار داریم، تصریح کـرد: ادا 
کـردن حـق مـادران، همسـران و فرزندان شـهدا حتی 
همسران جانبازان متوفی که عمری به پای جانبازشان 
سـختی هایی متحمـل شـده اند کار سـاده ای نیسـت. 
درک از دسـت دادن فرزنـد در موضـوع شـهادت بایـد 

بـرای جامعه ملموس شـود بـه خصوص اینکـه مادران 
فداکاری بوده و هستند که یک تا چند فرزند عزیز خود 

را درراه ارزش های واالی الهی فدا کرده اند.
نماینـده ولی فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
کشـور تأکیـد کـرد: مسـئوالن نظـام و شـما مـادران و 
همسـران شـهدا بدانیـد پشـت حرکـت تکاملـی یـک 
جامعـه خون هـای نابی ریخته شـده که اگر مـا در این 
راه نرویـم مـا هسـتیم کـه فاسـد و تباه می شـویم وگرنه 
ایـن جریان تاریخی حق به پیـش خواهد رفت. مادران 
و همسـران شـهدا، عزیـزان خـود را درراه دفـاع از حق 
و ارزش هـا تقدیـم کرده انـد و بدانیـد اگـر بر راه شـهید 
استواری و پایداری کنید شما می مانید و جریان باطل 

محو خواهد شد.
در این مراسم خبر شناسایی هویت شهید واالمقام 
»خسـرو قـادری قمصری« بـه خانواده وی اعـام و در 
پایان ۶۰ نفر از مادران و همسران شهدا تجلیل شدند.
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