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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

هـر سـال روزهـای خـرداد کـه از راه می رسـد، نام و اندیشـۀ امـام خمینی )ره( بـر زبان و ذهن میلیون ها انسـان آزاده و شـیفتۀ اسـالم و انقالب جاری می شـود؛ گویی نیمۀ 
خردادماه فرصتی برای بازشناسی و تأمل در زوایای افکار یکی از رهبران تحول ساز تاریخ معاصر است. 

 واقعیـت ایـن اسـت کـه بـرای پیمـودن مسـیر راسـتین پیشـرفت و تعالـی جامعـۀ اسـالمی، شـناخت اندیشـه های امـام )ره( و سـبک زندگـی و سـلوک رهبـری او یـک 
ضرورت است.

طی این سه دهه که از غروب پیر جماران می گذرد، بیش از همه رهبر معظم انقالب برای شناساندن راه و مکتب خمینی )ره( اهتمام ورزیده اند؛ تا جایی که یکی از مورخان 
می گوید: بیانات و پیام های رهبر معظم انقالب دربارۀ امام خمینی )ره( یکی از غنی ترین منابع برای شناخت این شخصیت عظیم و راه و مسلک اوست. 

»حضرت آیت الله خامنه ای« در مناسبت های مختلف بویژه در ایام ارتحال با رساترین واژه ها و مفاهیم میراث گرانمایۀ امام خمینی )ره( را تشریح و تبیین کرده اند. به این 
عبارات نگاه کنید: »امام خمینی )ره( یک حقیقت همیشه زنده است. نام او پرچم این انقالب، و راه او راه این انقالب و اهداف او اهداف این انقالب است.« »راه او راه ما، 
هدف او هدف ما، و رهنمود او مشـعل فروزندۀ  ماسـت.«، »اگر ملت ایران بخواهد به آن هدف ها برسـد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام )ره( بزرگوار را درسـت 
بشناسد، اصول او را درست بشناسد.« در گزارش حاضر به استناد سایت اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب Khamenei.ir کوشیدیم زوایای شخصیت و اندیشه های 

تاریخ ساز بنیان گذار انقالب را بازخوانی کنیم. 

نماد تحول خواهی و تحول آفرینی 

»امـام )ره( یک انسـان تحول خـواه و تحول آفرین بود؛ نقش 
ایشـان صرفـًا نقـش یـک معلـم و اسـتاد نبـود، نقش ایشـان 
نقـش یک فرماندۀ داخل میدان عملیات و رهبر واقعی بود. 
امـام )ره( بزرگ تریـن تحوالت را در زمان خود ایجاد کرد و در 

حوزه ها و عرصه های متعددی تحول ایجاد کردند.
میدانـی  و  کردنـد  ایجـاد  را  تحـول  روحیـۀ  )ره(  امـام 
وارد مسـأله تحـول شـدند، نـه فقـط گفتـاری و دسـتوری. از 
تحول آفرینـی روحـی در یک مجموعـه ای از طالب جوان در 

قم تا تحول آفرینی وسیع در عموم ملت ایران.«
)سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب به مناسبت سی  و یکمین 
سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه الله(- 1399/3/14(

الگوی حکومت اسالمی، راه امام خمینی )ره(

»راه تمسک به قرآن و عترت، راه تمسک به احکام الهی، راه 
ایسـتادن در مقابل دشـمنان، راه مالحظـه نکردن در اظهار 
حقیقـت و دفـاع کـردن از حقیقـت... اگـر ایـن راه و مبـارزه 
ادامه پیدا بکند، دنیا و آخرت این ملت تأمین خواهد شـد و 

مسلمانان دیگِر دنیا هم می توانند منتفع بشوند.
آنچـه من به ملت خودمان عرض می کنم، این اسـت که 
راه امـام )ره( بزرگـوار و راه انقـالب را رهـا نکنیـد؛ ایـن راه را 
دنبـال کنیـد. عـزت دنیا و عـزت در مأل اعلی به این وابسـته 

است که این راه را برویم.«
)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت 
اسالمی- 1395/9/27(

نقشۀ راه امام )ره(

»دربـارۀ  امـام )ره( خیلـی حـرف زده ایـم؛ شـاید بعضی هـا 
خیـال کرده اند مـا با اغراق و مبالغه حرف می زنیم؛ ولی نه، 
آنچـه دربارۀ  امام )ره( بزرگوارمان گفته ایم، نه اغراق اسـت، 

نـه مبالغه؛ بخشـی از واقعیت اسـت؛ بیـش از آنچه توصیف 
کرده ایـم و توانسـته ایم ارائـه بدهیـم، امـام )ره( بزرگـوار و 
عزیـز مـا دارای مضمـون و معنـا و مغز بـود. آنچـه در اختیار 
ملـت ایـران و در معـرض دیـد و فکر ملت ها در سراسـر عالم 
اسـت، سـاخته و پرداختۀ  آن دسـت تواناسـت. ما برای این 
کـه راه را درسـت برویـم، باید نقشـۀ  معمـار را بدانیـم... اگر 
نقشـه را ندانسـتیم، زاویـه پیـدا می کنیـم؛ وقتی زاویـه پیدا 
شـد، روزبـه روز هرچـه پیـش برویـم، از راه اصلـی و صـراط 
دور  مسـتقیم  صـراط  از  وقتـی  می شـویم؛  دور  مسـتقیم 
شـدیم، از هدف هـا دور می شـویم... نقشـۀ  امـام )ره(، کار 
اصلـی امام )ره(، بنای یک نظم مدنی ـ سیاسـی بر اسـاس 

عقالنیت اسالمی بود.«
)بیانات سالروز رحلت امام خمینی)ره(- 1384/3/14(
»افـرادی گمـان نکنند که امـام )ره( بزرگوار مـا، انتخابات را 
از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسـالمی و 
شریعت اسالمی؛ نه، اگر انتخابات و مردم ساالری و تکیه  به 
آراء مردم، جزء دین نمی بود و از شـریعت اسـالمی اسـتفاده 
نمی شـد، امـام )ره( هیـچ تقیـدی نداشـت؛ آن آدم صریح و 
قاطـع، مطلـب را بیـان می کـرد. ایـن جـزء دیـن اسـت، لذا 
شریعت اسـالمی چارچوب اسـت؛ در همۀ قانونگذاری ها و 
اجراها و عزل  و نصب ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم 
سیاسـی و مدنی است، باید شـریعت اسالمی رعایت شود و 

گردش کار در این نظام به وسیلۀ  مردم ساالری است.«
)بیانات سالروز رحلت امام خمینی)ره( – 1393/3/14(

بی اعتمادی به جبهۀ استکبار

»اتـکال بـه قدرت پـروردگار و اعتمـاد به او، موجب می شـد 
امـام )ره( بزرگـوار در مواضـع انقالبـی خـود صریـح باشـد. 
امـام )ره( بـا صراحت صحبت می کرد؛ آنچـه را مورد اعتقاد 
او بـود، صریـح بیـان می کرد؛ چـون اتکا به خدا داشـت، نه 
ایـن کـه نمی دانسـت قدرت هـا بدشـان می آیـد، نـه این که 
نمی دانسـت آن هـا عصبانـی می شـوند، می دانسـت؛ اما به 

قـدرت الهـی، به کمک الهـی، به نصرت الهی باور داشـت. 
در برابر حوادث، دچار رودربایسـتی نشد؛ به یکی از نامه ها 
ـ امام )ره( شـاید به دو نامه از نامه های سـران مسـتکبر دنیا 
یا وابسـتگان به مسـتکبر ـ که به او نوشته بودند جواب داد، 
امـام )ره( بـه آن نامـه، بـا صراحـت تمـام، مطلـب را جـواب 
داد کـه همان وقـت در صـدا و سـیمای جمهوری اسـالمی 
پخش شـد؛ البته امام )ره( مؤدبانه حرف می زد اما مواضع 
قاطـع و روشـن خـود را در آن نامه هـا بیـان کـرد و این توکل 
خـود را امـام )ره( مثـل خونی در شـریان ملت جـاری کرد؛ 
ملـت هـم اهل تـوکل به خدای متعال شـد. بـه نصرت الهی 
معتقد و در این راه وارد شد. این که امام )ره( به مستکبران 
هیـچ اعتمـادی و هیـچ اعتقـادی نداشـت، موجب می شـد 
بـه وعده های آن هـا اعتنایی نکنـد. رییس  جمهـور آمریکا ـ 
ریـگان کـه رییس جمهور مقتدری هم بود ـ به امام )ره( نامه 
نوشت و پیغام فرستاد و آدم فرستاد، امام )ره( پاسخی به او 
نـداد و اعتنایـی نکرد و وعده ای را که او داده بود، امام )ره( 

به هیچ گرفت.
امـام )ره( صریحـًا در جبهـۀ مخالف قلـدران بین المللی 
و مسـتکبران قـرار داشـت، هیـچ مالحظه ای نمی کـرد. این 
اسـت کـه امـام )ره( در مقابلـۀ  میان قلـدران و مسـتکبران و 
قدرت هـای زورگـوی عالـم با مظلومـان، در جبهـۀ  مظلومان 
بـود؛ صریـح و بـدون مالحظه و بی تقیه ایـن را بیان می کرد. 
طرفـدار جـدی مظلومان جهان بود. امام )ره( با مسـتکبران 
سـِر آشتی نداشت. واژۀ  »شیطان بزرگ« برای آمریکا، ابداع 
عجیبی از سـوی امام )ره( بود. امتداد معرفتی و عملی این 
تعبیر شـیطان بزرگ خیلی زیاد است. وقتی شما یک کسی 
را، یک دسـتگاهی را شـیطان دانستید، معلوم است که باید 
رفتار شـما در مقابل او چگونه باشـد، باید احساسـات شـما 
نسـبت بـه او چگونـه باشـد؛ امام )ره( تـا روز آخر، نسـبت به 
آمریـکا همیـن احسـاس را داشـت؛ عنـوان شـیطان بـزرگ 
را، هـم بـه کار می بـرد، هـم از بن دنـدان اعتقاد بـه این معنا 

داشت.«
)بیانات سالروز رحلت امام خمینی)ره( – 1394/3/14(

تداوم ارزش های امام )ره( در عصر حاضر

»دشمن تبلیغ می کند که با رفتن امام )ره(، دوران  امام  )ره( 
تمـام شـد! دشـمن غلـط می کنـد. مـا هـم گفتیـم، اعالمیه 
دادیـم، حـرف زدیـم، همۀ مردم هـم اثبات کردنـد که نخیر، 
دوران  امـام )ره( ، بـا رفتـن جسـمانی و ظاهری ایشـان تمام 
نشـد و نخواهـد شـد. ایـن ثابت شـد؛ اما این دشـمن اسـت 
که می گوید. مبادا یک عده دوسـت نادان در داخل کشـور، 
بعنـوان دلسـوزی، بـه عقـل ناقـص خودشـان چیـزی را در 
گوشـه ای نشـان کنند که خیال نمایند این با خط امام )ره( 
و انقالب نمی سـازد و شـیون سـر بدهند که دوران  امام  )ره( 
تمام شد. اگر چنین سخنی ولو با اشاره از زبان کسی صادر 

بشود، دشمن شاد خواهد شد؛ مواظب باشید.«
) بیانات سالروز رحلت امام خمینی)ره(- 1369/3/15(
»امام کبیر )ره( ما عصر جدیدی را آغاز کرد و امروز که دل ها 
و جان هامـان لبالـب از حسـرت فقـدان آن عزیـز بی  همتای 
امـت اسـالمی اسـت، بزرگ تریـن وظیفـۀ  مـا ایـن اسـت کـه 
مشـخصات عصـری را کـه امـام )ره( آغاز کردنـد و ملت را در 
فضای آن قرار دادند و به جهان اعالم فرمودند، بدانیم و این 
مشخصه ها را حفظ کنیم. عزاداری واقعی وقتی است که ما 

به این فریضه عمل کنیم.«
)1368/3/28(
»راه امـام خمینـی)ره(، راه نجـات ایـن کشـور، هـم در آغاز 
انقـالب، هـم در دوران حیـات آن بزرگـوار بـود و هـم امـروز 

هست.«
)1378/3/14 (
»راه میـان تحجـر و خودباختگـی، راهـی بـود کـه امـام )ره( 
انتخـاب کـرد. این درس بزرگ امـام )ره( بود و توانسـت این 

انقالب را نجات دهد.«
)1376/3/14 (

توصیه به نسل جوان برای انس با صحیفه امام )ره(

»امـام )ره( الگـو اسـت و انصافـًا الگـوی کاملـی اسـت. در 
همـۀ این شـاخص ها، امام )ره( در آن سـطح باال قـرار دارد. 
ما سـال ها در شـکل های گوناگون با امام )ره( معاشـر بودیم 
و محشـور بودیـم؛ هـم آن  وقتی کـه در قم تدریـس می کرد، 
هـم آن وقتـی کـه در نجـف در تبعیـد بـود، هـم آن وقتی که 
در رأس حکومـت و در قلـه اعتبـار سیاسـی بین المللـی قرار 
داشـت؛ امـام )ره( را در همـۀ ایـن حـاالت دیده ایـم؛ انصافًا 
در همۀ این شـاخص هایی که گفتیـم، امام )ره( در باالترین 
رتبـه قـرار دارد. به گفتار امام )ره( و کـردار امام )ره( اهتمام 
بَورزیـد. این صحیفه امام )ره( را جوان های عزیز ما بخوانند 
و بـا آن ُانـس پیدا کنند؛ وصیت نامۀ امـام )ره( را بخوانید، با 

وصیت نامه امام )ره( ُانس پیدا کنید.«
)بیانات سالروز رحلت امام خمینی )ره(- 1395/3/14(

بـا سـپاس بـی حد بـه خداوند متعال، امـروز به روز 15 خرداد رسـیدیم. سـالروز     خـرداد 42 خمیرمایۀ نهضت 
مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر انقالب بزرگ اسـالمی     ماسـت. ملت عزیز باید این خمیرمایه و بذر پربرکت را 
در عصر عاشـورای 83   ]  قمری  [     جسـتجو کند؛ عصر عاشـورای مصادف با سـاعات شهادت نصرت آفرین سید 
مظلومان و     سرور شهیدان؛ عصر عاشورایی که خون طاهر و مطهر ثارالله و ابن ثاره به زمین گرم کربال     ریخت و 
ریشۀ انقالبات اسالمی را آبیاری نمود. ملت عظیم الشأن در سالروز شوم این     فاجعۀ انفجارآمیزی که مصادف 
با 15 خرداد 42 بود، با الهام از عاشـورا آن قیام کوبنده را     به بار آورد. اگر عاشـورا و گرمی و شـور انفجاری آن 
نبود، معلوم نبود چنین قیامی بدون     سابقه و سازماندهی واقع می شد... آن روز     یزیدیان با دست جنایتکاران 
گور خود را کندند و تا ابد هالکت خویش و رژیم ستمگر     جنایتکار خویش را به ثبت رساندند، و در 15 خرداد 
42 پهلویان و هواداران و     سـردمداران جنایتکارشـان با دسـت ستمشـاهی خود گور خود را کندند و سـقوط و 
ننگ     ابدی را برای خویش به جا گذاشتند که ملت عظیم الشأن ایران بحمدالله تعالی با قدرت و     پیروزی بر گور 
)صحیفه امام، جلد 16، صفحه 290( آتشبار آنان لعنت می فرستد.  
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رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
قیام ۱۵ خرداد نقطۀ عطفی در 

مسیر مبارزات انقالب اسالمی بود

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران، 
قیـام 15 خـرداد را نقطۀ عطفی در مبـارزات پیروزی انقالب 
اسـالمی دانسـت و گفت: حرکـت امام خمینـی )ره( بعد از 
قیـام امـام حسـین )ع( بزرگ تریـن حرکـت بـرای زنـده نگاه 

داشتن اسالم بود.
»مهنـدس سـعید اوحدی« روز سه شـنبه 11 خـرداد در 
ابتدای حضور خود در شهرسـتان ورامین با حضور در گلزار 
مطهـر شـهدای امامـزاده حسـین رضـا )ع( این شهرسـتان 
نسـبت به مقام شـامخ شهدا بویژه شـهدای 15 خرداد سال 

1342 ادای احترام کرد.
وی در گفت وگـو بـا رسـانه ها ضمـن تسـلیت سـالگرد 
ارتحـال امـام خمینـی )ره( گفـت: در آسـتانۀ سـالگرد قیام 
مردم ورامین و پیشـوا علیه رژیم شاهنشـاهی قرار داریم که 
ایـن قیـام نیز در امتـداد حرکت امـام )ره( بود و تأثیر بسـیار 

مهمی در مبارزات علیه رژیم ستم شاهی داشت.
معـاون رییـس جمهور افـزود: امـروز شـاهدیم که خون 
پاک شـهدای آن حادثه و تمام شـهدای انقالب اسـالمی به 
ثمـر نشسـته و اقتـدار و عـزت را بـرای کشـورمان بـه ارمغان 
آورده اسـت. رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران با اشـاره به 
پیش رو بودن انتخابات ریاسـت جمهوری گفت: ان شـاءالله 
مـردم عزیـز کشـورمان در ایـن انتخابات نیز با سـرلوحه قرار 
دادن آرمان هـای امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری باز 

هم حماسه آفرینی خواهند کرد.
اوحـدی همچنیـن بـا »آیت الله سـیدمرتضی محمودی 
گلپایگانـی« -امام جمعـۀ ورامیـن، پدر شـهید و از یـادگاران 

قیام 15 خرداد- دیدار و گفت وگو کرد.
معـاون رییـس جمهـور در ایـن دیـدار از مجاهدت های 
آیت اللـه محمـودی و خانوادۀ محترم ایشـان تقدیر و تجلیل 
بـه عمل آورد. رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران همچنین 
در مراسـم تقدیـر از خانواده هـای معظـم 7 نفـر از شـهدای 
حادثـۀ 15 خـرداد، بـر اهمیت برگزاری مراسـم بزرگداشـت 
شـهدا تأکید کرد و گفت: توانایی شـناخت به انسـان ها این 
امـکان را می دهـد کـه در مسـیر رشـد و کمـال قـرار گیرند و 
شـناخت در سرنوشـت و زندگی انسان ها تأثیر بسیار حیاتی 
و مهمـی دارد. برگـزاری ایـن مراسـم و بزرگداشـت ها باعـث 
می شـود که ما با بصیرت و بینش بهتری به اتفاقات گذشته 

و حماسه های آن نگاه کنیم و از آن ها بهره بگیریم.
اوحـدی افزود: اگـر امروز در جمـع خانواده های معظم 
شـهدای 15 خـرداد قـرار داریـم، به دلیـل نیـاز خودمان در 
جهـت افزایـش بصیـرت و معنویـت اسـت و ایـن عزیـزان از 

چنین مراسمی بی نیاز هستند.
وی قیـام 15 خـرداد را نقطۀ عطفی در مبارزات پیروزی 
انقالب اسـالمی دانسـت و گفت: حرکت امام خمینی )ره( 
بعـد از قیـام امـام حسـین )ع( بزرگ ترین حرکت بـرای زنده 
نگاه داشـتن اسـالم بـود. امروز نیـز در برهـه ای از تاریخ قرار 
گرفته ایم که شـاهد تحقق بخشی از آرمان های امام )ره( در 
فلسطین هستیم. معاون رییس جمهور در ادامه ضمن بیان 
نـکات تاریخی دربارۀ وقایع پیش از سـخنرانی امام خمینی 
)ره( و قیـام 15 خـرداد سـال 1342 گفـت: هـر چـه در این 
وقایـع بـا دقت بیشـتری نـگاه می کنیـم، متوجه شـناخت و 
بصیرت بی نظیر امام )ره( می شـویم که از زمان خود جلوتر 
بودنـد و همچنیـن اهمیـت شـناخت بـرای انتخـاب مسـیر 

درست بیش از پیش برای ما مشخص می شود.
در پایان این مراسم از خانواده های معظم شهدای قیام 
15 خـرداد ورامیـن تقدیـر بـه عمل آمـد. گفتنی اسـت این 
مراسم با حضور »حسین نوش آبادی« نمایندۀ مردم ورامین 
در مجلـس شـورای اسـالمی، فرمانـدار و مدیـران منطقـۀ 

ورامین برگزار شد.

3

جای خالی آزادگان در بزرگ ترین 
تشییع تاریخ؛

سالم تو را نیز رساندیم

دوگانه ای از زندگی و مقاومت 
تمدن ساز مسیح لبنان

فرزندشهیدمدافعسالمت:
پدر تأکید کردند برای بیمار 

کم بضاعت، یک تخت خالی بماند

یکمدافعحرم:
 متخصصان جامعه شناسی باید 
در مورد سوریه صحبت کنند

راه امام)ره( 
 بزرئئگوار و 
 راه انقالب را 
رها نکنید

 مروری بر توصیه های مقام معظم رهبری به ملت 
در سالروز رحلت بنیانگذار انقالب؛ 

سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( و قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد

هشادت
امام جعفر صادق)ع( 

تسلیت باد
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پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:
از نفرین مظلوم بترســید اگر چه کافر باشــد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و 
)نهج الفصاحه، ح ۴۸( مانعی نیست. 

جایخالیآزادگاندربزرگترینتشییعتاریخ؛

سالم تو را نیز رساندیم

اولین نقطۀ عطف انقالب اسالمی؛
از قیام 15 خرداد چه می دانیم؟ 

بسـیاری از تحلیلگـران تاریـخ انقـالب اسـالمی، قیـام 15 خـرداد سـال 
1342 را نقطـۀ آغـاز جریـان انقالب می دانند. همان زمـان که مردم قم و 
شـهرهای دیگر در اعتراض به دسـتگیری امام خمینی )ره( به خیابان ها 
آمدنـد. تحلیلگـران معتقدنـد کـه زمینـۀ اولیۀ انقـالب اسـالمی از همان 
سـخنرانی روز 13 خرداد 42 آغاز شـد و متن سـخنان امام )ره( در آن روز 

نخستین بیان صریح علیه رژیم و تصمیم های آن بوده است. 

منبر علیه رژیم

روحانیـون فـرا رسـیدن ایـام محـرم آن سـال را فرصتـی برای تبلیغـات علیه 
برنامه هـا و سیاسـت های محمدرضا پهلـوی می دانسـتند و حکومت نیز به 
وعاظ و روحانیون اعالم و به آن ها الزام کرد که در سـخنرانی ها از بیان سـه 
مطلـب خـودداری کننـد: علیه شـخص اول مملکت سـخن نگوینـد، علیه 
اسرائیل مطلبی گفته نشود و مرتب به مردم نگویند که اسالم در خطر است. 
تاسـوعا و عاشـورای سال 1342 در شهرهای مختلف ایران به صحنۀ 
انتقاد علنی از حکومت پهلوی و عملکرد آن تبدیل شد و روزهای یازدهم 
و دوازدهـم محـرم نیـز، در ادامۀ روزهـای قبل به تظاهرات سیاسـی مردم 
علیـه حکومـت پهلـوی تبدیـل گردیـد و شـعارهایی بـه طرفـداری از امام 

خمینی )ره( و علیه شاه و حکومتش سر داده شد. 
الیحـۀ  تصویـب  بروجـردی«،  حسـین  سـید  »آیت اللـه  درگذشـت 
انجمن های ایالتی و والیتی در دولت وقت که روحانیون بعضی از فقرات 
آن را مخالـف بـا اسـالم می دانسـتند، انقـالب سـفید و حملـۀ مأمـوران 
حکومتـی بـه مدرسـۀ فیضیـه در فروردین مـاه 1342 حوادثـی بودند که 

زمینه را برای قیام 15 خرداد 1342 فراهم کردند. 

سخنرانی و دستگیری امام )ره(

امـام خمینـی )ره( در سـاعت 6:30 بعدازظهـر روز عاشـورا سـال 1383 
قمـری )13 خـرداد 1342 شمسـی( بـا اعـالم قبلـی برای سـخنرانی در 
مدرسۀ فیضیه قم حاضر شد و در سخنرانی خود به صراحت از شاه انتقاد 
کـرد. نیروهـای امنیتـی و انتظامـی حکومت پهلوی در حالـت آماده باش 
کامل بودند و احتمال هرگونه خطر برای امام )ره( و سرکوب مردم انتظار 
می رفـت. امـام )ره( بر خالف روش رایج سـخنرانان، ابتـدا روضه خواند و 
بعـد صحبـت کرد و پس از شـرح رخداد کربـال، حملـۀ مأمورین حکومت 
پهلـوی بـه مدرسـۀ فیضیه در دوم فروردین سـال 1342 را، به واقعۀ کربال 
و حکومت وقت را به حکومت یزید تشـبیه کرد. نیروهای حکومت پهلوی 
امام )ره( را شبانه به تهران بردند. آقایان »سید حسن قمی« و »بهاءالدین 

محالتی« نیز دستگیر و به تهران منتقل شدند.

تظاهرات و قیام مردم

صبـح روز پانزدهـم خـرداد، مـردم قـم و برخـی از شـهر ها ماننـد ورامین، 
شـیراز، خمیـن، کاشـان، مشـهد، تبریـز و اصفهـان از دسـتگیری امـام 
خمینی )ره( مطلع شدند و دست به اعتراض زدند. در تهران، دانشجویان 
دانشـگاه تهران، کالس ها را تعطیل کردند و به تظاهرات مردم پیوسـتند. 
بارفروشـان نیز از مرکز شـهر به حرکت درآمده و بـه تظاهرکنندگان ملحق 
شـدند. تظاهرکننـدگان درصـدد اشـغال مراکز مهم دولتـی و حکومتی از 
قبیل کاخ مرمر، اداره رادیو، اداره تسلیحات ارتش و غیره بودند. بازاریان 
نیز با تعطیلی بازار و تجمع در مسـاجد و یا با پیوسـتن به تظاهرکنندگان، 
اعتـراض صریـح خـود را اعالم کردنـد. تظاهـرات در قم، تهـران و ورامین 
به خشـونت کشـیده شـد؛ مأموران نظامی که در نقاط مرکزی و حسـاس 
شـهرهای قـم و تهـران مسـتقر بودنـد بـه روی تظاهرکننـدگان تیراندازی 
کردنـد. معترضیـن نیـز بـا چـوب و سـنگ بـه دفـاع از خـود برخاسـتند. 
تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و تعدادی از مردم کشـته 
و مجروح شدند. فجیع ترین حادثه، قتل عام دهقانان کفن پوش ورامینی 
بـود کـه در پشـتیبانی از امـام خمینـی )ره( راهـی تهـران شـده بودنـد. 
مأمـوران نظامـی در سـر پـل باقرآبـاد با آن ها روبه رو شـده و با سـالح های 

سنگین آن ها را قتل عام کردند.

واکنش حکومت پهلوی

پـس از فـرو نشسـتن درگیری هـا، اسـدالله اعلـم -نخسـت وزیر وقت- در 
مصاحبـه ای با روزنامـۀ »هرالد تریبون« در روز 17 خـرداد 42 تهدید کرد 
کـه امـام و برخـی دیگـر از علمـا، محاکمه نظامـی خواهند شـد و ممکن 
اسـت حکـم اعدام آن ها صادر شـود. شـاه نیـز دو روز بعد طی سـخنرانی 
بیانـات امـام )ره( و تظاهرات مـردم را به تحریک و پـول بیگانگان – جمال 
عبدالناصر- دانسـت. رسانه های حکومتی ادعا کردند که شخصی به نام 
»عبدالقیـس« از بیروت با هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شـده و در گمرک 
مهرآباد حدود یک میلیون تومان پول از او به دسـت آمده و اعتراف کرده 

است که ناصر این پول ها را برای افراد معینی در ایران فرستاده است.

واکنش علما و روحانیون

بخشـی از علمـا تلگـراف زدنـد، برخـی اعالمیـه صـادر کردنـد و بعضـی 
نامـه فرسـتادند و خطاب بـه مجامع حکومتـی ضمن انتقـاد از حکومت، 
خواسـتار آزادی امـام و سـایر دستگیرشـدگان شـدند؛ امـا عـدۀ زیادی از 
علما و روحانیون از شهرستان های مختلف دست به مهاجرت زده و هنوز 
35 روز از قیام 15 خرداد و دستگیری امام خمینی )ره( نگذشته بود که 
گروهی از آن ها وارد تهران شـدند. به دنبال این اقدام علما، شـاه تصمیم 
گرفت جلو مهاجرت را بگیرد و مانع ورود دیگر روحانیون به تهران شـود. 
دولـت بـه هواپیمای حامل »سـید محمـد هادی میالنی« که عـازم تهران 
بود، دستور بازگشت داد و بعضی از علما را مجبور به بازگشت به شهرهای 
خودشـان کرد؛ اما دیری نگذشـت که در این سیاسـت، تجدیدنظر شد و 
مهاجـرت علما ادامـه یافت. با حضور مهاجران در تهران، آن ها دسـت به 
تشـکیل جلسـات متعددی زدند و آمادگی خود را برای مقابله با اقدامات 
حکومـت اعـالم کردنـد. جـو عمومی نیز به نفـع علما بود و مـردم از آن ها 
حمایـت می کردنـد. در نتیجه، شـاه به ناچار عقب نشـینی کـرد و با اعالم 
عـدم آسیب رسـانی بـه امـام )ره(، اجـازه داد کـه نمایندۀ علما شـخصًا با 
ایشـان مالقات کنـد. بدین ترتیب، جو عمومی بـا آزادی موقت امام )ره( 

و یارانش آرام گردید و مهاجرت 14روزۀ علما با موفقیت پایان پذیرفت.

بزرگداشت یک قیام 

در 15 فروردین 1343، پس از سالگرد واقعۀ فیضیه و پیش از ماه ذیحجه 
و محرم، امام )ره( پیام آزادی خود را دریافت کرد و از قیطریه خارج شده 
و به منزل خود در قم منتقل شـد. خبر آزادی او موجی از شـادی آفرید و 
دیدارکنندگان را از قم و شـهرهای دیگر، به سـمت منزل او روانه سـاخت. 
دولـت نیـز آزادی ایشـان را نتیجـۀ عالیـق مذهبـی حکومـت و احتـرام به 

مقامات روحانی تفسیر کرد.

هیچ واژه ای برای توصیف سـیل جمعیت مشـتاقان وداع با امام )ره( 
نبود و نیسـت. هیچ روضه ای برای شـرح داغ رحلت او بر دل مادران 
شـهدا و رزمندگان تازه از جنگ بازگشـته نبود و نیسـت. هنوز غبار 
جبهه هـا بـر چفیه هایمان تازه بود که خبر آمد؛ شـاید تصاویر بتوانند 
بخشـی از آنچـه گذشـت را بـه نسـل های بعد نشـان دهنـد و تاریخ را 
بهتـر از واژگان روایـت کننـد؛ امـا هیـچ تصویر یا کالمی قـادر به بیان 

آنچه بر ُاسرا گذشت نبود و نیست.

فکر کن؛ هشـت سـال گذشـته باشـد از روزهای نخست جنگی 
بـه آن پیوسـته ای،  بـه فرمـان رهبـرت بـرای دفـاع از میهنـت  کـه 
تـو  و  بگـذرد  خـودی  نیروهـای  از  تـو  گسسـتن  از  سـال  هشـت 
هنـوز در بنـد باشـی و تـازه گفتـه باشـند کـه قـرار اسـت آزاد شـوی 
و بـرای دیـدار او دوبـاره بـه ایـران بازگـردی؛ امـا خبـر رسـد: »سـید 
در  خورشـیدی   ۱۳۶۸ خـرداد   ۱۳ شـامگاه  در  خمینـی  روح اللـه 
بیمارسـتان بـه علـت ایسـت قلبـی درگذشـته اسـت.« آن هـا خبـر 

تـو چـه  بـر  را بی مقدمـه گفتنـد و نیشـخند را مؤخـره اش کردنـد. 
گذشـت بـرادر آزاده مـان؟ بـر تو چه گذشـت اسـیر روزهای سـوگ؟ 
بـر تـو چـه گذشـت َمـرد همیشـگی میـدان اسـتقامت؟ ایـن تصاویر 
شـاهدند کـه مـا رهبـرت را بـه خوبـی بدرقـه کردیـم، ایـن عکس هـا 
گواهنـد کـه مـا کـم نگذاشـتیم. می بینـی؟ می بینـی از پیـر و جوان 
 تـا زن و مـرد و کـودک، همـه بـا او وداع کردیـم و سـالم تـو و وداع تو 

را نیز رساندیم. 

دوگانه ای از زندگی و مقاومت تمدن ساز مسیح لبنان
نسـل مـا هنوز به چهل سـال نرسـیده  اسـت؛ اما هـر روز 
از کودکـی تـا نوجوانـی و حـاال در جوانـی در رأس اخبـار 
شنیده است در فلسطین و لبنان درگیری بوده و منجر به 
شهادت جوانان فلسطینی شده است. بیش از عمر نسل 
ما، فلسـطینی ها را آواره کرده اند و این روزها هم بیش از 
گذشـته از اخبـار قـدس و مقاومـت مردم آن شـنید ه ایم و 
سرانجام، آتش بسـی راه حل ساکنان مسجداالقصی شد 
کـه هر لحظـه احتمال شکسته شـدن آن وجـود دارد؛ اما 
در میـان تاریـخ قـدس و داسـتان فلسـطینی ها، نـام یک 
ایرانی شـهرۀ منطقه و بویژه لبنان اسـت که کمتر او را در 
ایران می شناسیم و حتی نمی دانیم او ایرانی بوده است. 
مردی که به عمر نسـل ما در اسـارت اسـت. نام مردی که 

این  روزها، 14 خردادماه سالگرد تولد اوست. 
»امـام سـید موسـی صـدر« نامی آشـنا بـرای افرادی 
اسـت کـه می خواهنـد بـه رصـد تحـوالت تاریخی کشـور 
لبنان و به طور ویژه، محور مقاومت بپردازند. سید موسی 
صدر، عالم متفکر و روشـنفکری دینی، ایرانی تبار اسـت 
کـه پـس از حضـورش در لبنـان بـرای نخسـتین مرتبـه، 
روح و انگیـزه ای تـازه بـه تمـام مردم این کشـور بخشـید. 
او در ایـن کشـور، مفهـوم »عمـل صالـح« را مطـرح کرده 
اسـت و اعتقـاد دارد کـه راه دیگر به دسـت آوردن امنیت، 
جلـب اعتمـاد جوانان بـه توانمندی و صالحیـت دین در 
انطبـاق و همگامی با زندگی جدیدشـان اسـت؛ به تعبیر 
دیگـر، امـام موسـی صدر بـه محرومان لبنـان آموخت که 
زندگـی در شـرایط خـاص شـرافت دارد؛ زمانی کـه اجازه 
ندهـی دشـمن داخلـی و خارجی بـه تو تجـاوز و از حقی 
که برایت مسـجل شده اسـت، محرومت کند؛ اگرچه 43 
سال است که از ربایش امام موسی صدر سپری می شود 
امـا حضـور او را رژیـم اشـغالگر قـدس با بـوی باروت های 
موشـک مقاومـت به خوبـی حـس می کنـد. )اقتبـاس از 
چهل  و  یکمین درس گفتار ماهانۀ اندیشـه و عمل امنیت 

در اندیشۀ امام موسی صدر، سخنرانی نجف لکزایی(

مردی از ایران

موسـی فرزند چهارم  »آیت الله العظمی  صدرالدین  صدر« 
فقیـه  بـزرگ و از مراجـع  ثـالث  قـم  و جانشـین  »آیت اللـه 
العظمـی  شـیخ  عبدالکریم  حائری  یزدی« مؤ سـس  حوزۀ  
علمیۀ  قم اسـت. او  در 14 خرداد 1307 خوردشـیدی در 
قـم  بـه  دنیا آمد و پـس  از پایـان دورۀ ابتدایـی  و فراگرفتن  
مقدمـات  علوم  حوزوی، در سـال  1322 رسـماً  وارد حوزۀ 
علمیۀ  قم  شد. سید موسی  در سال  1329 وارد دانشکدۀ  
حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه  تهـران  می شـود و او 
نخستین  روحانی ای  است  که  به  دانشگاه  وارد شده  است. 
بـه  زبان هـای  عربـی، انگلیسـی  و فرانسـه  آشـنایی  کامل  
دارد. سـه سـال »حقـوق« و یک سـال گرایـش »اقتصاد« 
خوانـد و بـا تأخیـر در سـال 1335 در رشـتۀ »حقـوق در 
اقتصاد« از پایان نامۀ کارشناسـی خـود با عنوان »ترجمۀ 

شروط و صحت آن« با نمرۀ بسیار خوب دفاع کرد. 
در بهـار 1333 بـرای تحصیل، تنهایی به نجف رفت. 
پیش از بازگشـت در اردیبهشـت 1334 راهی لبنان شـد 
و بـا امـام شـرف الدین دیـدار کـرد و بـه توصیـۀ او تصمیم 
گرفت سـاکن شهر صور شـود. اردیبهشـت ماه 1334 در 
قم مراسـم ازدواج سـید موسـی برگزار شـد و او با سکونت 
در قم از بهار 1334 تا مهر 1335 دوباره در دروس خارج 
فقه، اصول و فلسـفۀ حوزه حاضر شـد. موسـی در هشتم 
بهمن ماه 1334 برای نخستین بار پدر شد. بعد از تجربۀ 
نشـریۀ »مکتـب اسـالم«، مدرسـۀ »ملـی صدر« در سـال 
1339 با خانواده عازم لبنان شـد. این انتقال به انتخاب 
اهالـی صور با توصیۀ عالمه عبدالحسـین شـرف الدین و 
تأکیـد و حمایـت مرجـع اعـالی آن دوارن یعنـی آیت الله 

بروجردی، و سید محسن حکیم انجام شد. 

حضور در لبنان

استراتژی او در لبنان تغییر وضع موجود از طریق ارتقای 
توانمندی  های فردی و اجتماعی است؛ به عبارِت دیگر، 
امام موسـی صدر به تقویت ایمان و توحید افعالی بسـیار 

تأکیـد دارد و راهبردهایـی اخالقـی ارائـه می  دهـد. امـام 
صـدر برای ارتقـای توانمندی، راهبردهـای متنوعی ارائه 
کـرد؛ در مدرسـه های »جعفریه« صـور و »عاملیه« بیروت 
تدریـس کرد و زمسـتان 1339 با هدف تغییر اساسـنامه 
و آیین نامـه بـه »جمعیـت احسـان و نیکوکاری« پیوسـت 
و بعنـوان تولیـت جمعیـت برگزیـده شـد. تکدی گـری را 
در شـهر صـور ممنوع و حمایـت از محرومـان را آغاز کرد. 
مدرسـۀ پرسـتاری را تأسـیس نمـود. بـه شـورای مرکـزی 
»جنبـش حرکت اجتماعی« پیوسـت و هیـأت نمایندگی 
شـیعیان شـمال لبنان هم از امام خواست فعالیت هایش 
را بـه مناطـق شـمال گسـترش دهد تـا رسـالت دوم او در 

جامعۀ لبنان به حضور در جمع مسیحیان بیانجامد.
طلبـۀ جـوان ایرانـی توانسـت  بـا تـالش  و کوشـش  
شـبانه روزی  موفـق  شـود در لبنـان، کشـوری  کـه  بیـش  
از 17 طایفـه  و مذهـب  را در دل  خـود جـای  داده  اسـت، 
منظومـه ای منسـجم  فکـری  و آرمان هـای  واالی  خـود را 
اجرا کند. مشـی  و رویۀ امام  موسـی  صدر گفت وگو است. 
وی  توانسـته  اسـت  با اجـرای  این  فکر، روابـط  صمیمانه  و 
نزدیکـی  با دیگر طوایف  و رهبـران  آنان  برقرار کند. از این  
طریق  شیعیان  لبنان  نیز برای  اولین  بار توانستند همپای  
سایر طوایف  و مذاهب  در عرصه های  مختلف  اجتماعی، 
فرهنگـی، علمی، سیاسـی  و اقتصادی  تأثیرگـذار و فعال  
باشـند و خـود پس از تـالش در عرصۀ تقریـب مذاهب به 

تأسیس مجلس اعالی شیعیان روی آورد.

کمک به انقالبیون ایران

 امـام  موسـی  صـدر هر چنـد که  در ایـران  حضور نداشـت 
امـا تحـوالت  اجتماعـی  ایـران  را بـه  دقت  دنبـال  می کرد. 
ایشـان  در طـول  15 سـال  از سـال  42 تـا 57 کـه  انقالب  
ایـران  بـه  ثمر نشسـت،  لحظـه ای  در کمک  بـه انقالبیون، 
رهبـری  و مبـارزان  ایرانی  خارج  از کشـور درنـگ  نکرد و از 
تمامـی  امکانـات  خـود حتی  آبروی  خـود در ایـن  راه  مایه  
گذاشـت. او هم  بـا حضرت  امـام  )ره ( در ارتباط  بود و هم  
با شـخصیت هایی  چون  شهید بهشـتی، شهید مطهری، 
شـهید مفتح  و دیگران تعامل دوسـویه داشـت؛ همچنین  
قالـب   از کشـور کـه  در  انقالبـی  خـارج   بـا دانشـجویان  
انجمن های  اسـالمی  فعالیـت  می کردند مرتبـاً  در تماس  

بودند.
پس  از دستگیری  حضرت  امام  )ره ( در خرداد 1342 
نیـز امام  موسـی  صدر به  واتیکان  مـی رود و با وزیر خارجۀ  
پاپ  دیدار می کند و به  طور منطقی  و مستدل  از روحانیت  
و عملکـرد آنـان  دفاع  می کند و پس  از تبعید حضرت  امام  
)ره( به  ترکیه  نیز امام  موسـی  صدر به  اروپا و شـمال  آفریقا 
سـفر و بـا شـخصیت های  مذهبـی  و بـا نفـوذ مسـیحی  و 
شـیوخ  االزهر دیـدار می کند و می کوشـد امنیت  حضرت  
امام  )ره ( را در آنجا و سپس  در انتقال  به  نجف  تأمین  کند.

ناپدید سازی در لیبی و یک انفعال

بـا باال گرفتـن درگیری هـای جنوب لبنـان و حمایت امام 
صدر از مبارزان جنوب، امام موسـی صدر به دنبال جلب 
حمایـت از دیگر کشـورها بـود؛ اما در نهایت امام موسـی 
از  مرحلـه  آخریـن  در   1357 شـهریور  سـوم  در  صـدر، 
سـفرهای دوره ای خود به کشـورهای عربی و تالش برای 
پایان دادن به جنگ داخلی لبنان و جلوگیری از تجاوزات 
اسرائیل، طی دعوت رسمی معمر قذافی به لیبی رفت و 
در روز نهم شـهریور در آن کشـور، ناپدید شـد و بر اسـاس 
شـواهد تاکنـون در زندان هـای رژیم لیبی به سـر می برد. 
باید از ماجرای تأسف انگیز ربوده شدن امام موسی صدر 
بـا عنوان »ناپدیدسـازی اجباری« یاد کنیـم. این حالت، 
یک جنایت بین المللی محسـوب می شود که بسیار فراتر 
از آدم ربایـی اسـت. جـرم ناپدیدسـازی؛ جـرم مسـتمری 
اسـت کـه همچنـان ادامـه دارد و قابل تعقیـب و پیگیری 
اسـت امـا ایـن پرونـده هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت. 
)بخشی از گفته های مصطفی فضائلی در نشست علمی 
مسأله یابی و موضوع شناسی فقهی و حقوقی ربودن امام 

موسی صدر منتشر شده در شفقنا(

مفهوم مقاومت در اندیشه و عمل امام موسی صدر

یکـی از اقدامـات اساسـی و ریشـه دار امـام موسـی صدر 
معنا بخشـیدن به مفهوم »مقاومت« است. تحوالت اخیر 
منطقـه و غافلگیـر شـدن رژیـم اشـغالگر قـدس در برابـر 
نیروهـای جبهـۀ مقاومت پدیـده ای نو یـا بی مانند در 70 
سـال گذشـته نیسـت؛ موضوعی اسـت که در هر دوره با 
توجـه بـه شـرایط، تغییر چهـرۀ دفاعـی و تهاجمـی داده 
اسـت. وقتـی بـه تاریـخ مقاومت جهـان عـرب و اقدامات 
افـرادی همچون جمال عبدالناصر یا سـازمان هایی مثل 
الفتـح توجـه کنیم، در می یابیم که اضـالع امنیت، جهاد 
و مقاومـت توسـط امام موسـی صـدر به گونـه ای متفاوت 
پایه ریـزی شـده اسـت. بـه تعبیر دیگـر امنیـت در دنیای 
امـروز، چـه در جهـان اسـالم و چـه غیـر از آن، وضعیـت 
نابه سـامانی دارد امـا می  تـوان بـا تکیـه بـر اندیشـۀ امـام 
موسی صدر راه حلی اسالمی برای ارتقای امنیت و صلح 
در جهـان کنونـی ارائه کـرد؛ زیرا او در کانـون بحران  های 
مختلـف آزمـون موفقـی را در لبنـان سـپری کرده اسـت. 
دوسـت و دشـمن در اندیشـۀ امـام صـدر زمانـی معنـادار 
می  شـود کـه آدمـی قائل بـه ارزش  هـای مطلق باشـد؛ او 
اعالم کرد که اسـرائیل شـر مطلق اسـت و بر اسـاس این 
معیار می توان حق و باطل را از هم جدا کرد. ) اقتباس از 
چهل  و  یکمین درس گفتار ماهانۀ اندیشـه و عمل امنیت 

در اندیشۀ امام موسی صدر، سخنرانی نجف لکزایی(
در  را  مقاومـت  شـالودۀ  صـدر  امـام  الهـی  مواضـع 
اوایـل دهـۀ 1970 میـالدی )دهـۀ 40 و 50 شمسـی( 
بنـا گذاشـت و جامعۀ مقاومـت را در لبنان تشـکیل داد و 
خط مشـی رهبـران و مجاهدان جنبش »أمل« را ترسـیم 
کرد و سـرانجام به آزادسـازی مناطق اشـغالی این کشـور 
انجامید. از جملـه اقداماتی که جنبش أمل با الگوگیری 
از مواضع امام صدر انجام داد، این بود که وقتی اسرائیل 
وارد برخی روستاهای جنوب شد تا با اسیر گرفتن مردان 
و زندانـی کردن آن ها، روسـتاها را به فرمـان خود درآورد، 
بـا رهبـری و فرماندهـی شـهید محمد سـعد، کـودکان با 
سـنگ و زنان با روغن جوشـان از روسـتاها بیرون آمدند و 
جوانان نیز به دنبال گلوله برای تفنگ هایشان به هر کجا 
رفتند و به مقابله با تانک ها و سربازان اسرائیلی شتافتند 
و توانسـتند حملـه و نقشـۀ آنان را به شکسـت بکشـانند. 
ایـن اقـدام آنـان تحقـق عملی جملـۀ » با چنـگ و دندان 
و اسـلحه تان هـر چنـد ناچیز باشـد، با آن بجنگیـد« بود. 
فرهنگـی که مـردم جنوب از آن بهره مند شـده بودند و از 
دسـتاوردهای اندیشۀ امام صدر بود. ) بنیانگذار مقاومت 
در لبنـان، یادداشـت یـک عضـو اطالعاتـی جنبـش امل 

منتشر شده در سایت امام موسی صدر(
امـام موسـی صـدر از بیـم آنکـه لبنانیـان نیـز بـه رنج 
فلسـطینیان در آوارگـی و کـوچ از وطـن گرفتـار شـوند و 
از آنجـا کـه نگاهـی ژرف بـه ریشـه های مسـأله فلسـطین 
خطـر  گرفتـن  کـم  دسـت  و  سـهل انگاری  )همچـون 
طرح هـای اسـرائیل و طمع آن به خاک فلسـطین و همۀ 
سـرزمین ها و کشـورهای پیرامون( داشـت، و نیز به دلیل 
آنکه خود شـاهد فاجعه سـال 1967 )سال شکست( بود 
و از فاجعۀ 1948 نیز اطالع داشـت، از این رو، نخسـتین 
طـرح »مقاومـت پیشـگیرانه« را آغاز کرد تا از اشـغالگری 
دشـمن پیشـی بگیـرد و از آن جلوگیری کنـد و تجاوزگر را 
به عقب براند. او در سال 1974 گفت: »منتظر نخواهیم 
مانـد تـا اسـرائیل، جنـوب لبنـان را اشـغال کند و سـپس 

مقاومت را تأسیس کنیم.«
امـام صدر مسـلح شـدن اهل جنـوب و فراهـم کردن 
ابزارهـای الزم بـرای مقاومت در برابر دشـمن را خواسـتار 
شـد. دولـت، بـا ناتوانـی خـود، قـدرت لبنان را بـه ضعف 
کشـاند؛ ولـی امـام بـا تکیه بـر مقاومـت و مـردم و ارتش، 
ضعـف لبنـان را به قـوت تبدیل کرد. او چند سـال پس از 
حضور خود در لبنان، از سال 1964 به تأسیس مقاومتی 
بـه نـام جنبـش »أمـل« می  اندیشـید کـه حسـین گونه و 
مؤمنانه باشـد و نه تنها به دشـمن پشت نکند، بلکه تا مرز 
شـهادت و پیـروزی بـه پیـش رود. او اعتقـاد داشـت: »ما 
بـرای یکپارچگـی لبنان و شـکل نگرفتن اسـرائیلی دیگر 
یا اسـرائیل  گونه  هایی که از اسـرائیِل مادر حمایت کنند، 

مبارزه می کنیم. مبارزه می کنیم تا از دسـته  بندی انسان 
و خـوار کـردن و بدنـام کـردن او در زیـر کابـوس اندیشـۀ 
نژادپرسـتانۀ اسـرائیل کـه در اینجـا و آنجـا شـکل گرفته، 

جلوگیری کنیم.« 

امام؛ راهنمای مقاومت در لبنان

برکسـی پوشیده نیسـت که رهبران ارشد حزب الله لبنان 
تربیت یافتـۀ مکتب امام موسـی صدر هسـتند؛ به طوری 
کـه مرحـوم فائـز مغنیـه پـدر فرمانـدۀ شـهید حـاج عماد 
مغنیـه اعتقاد دارد: »مبارزه با اسـرائیل، خط و خواسـتۀ 
امام صدر است که با راهنمایی های ایشان شکل گرفت؛ 
یعنـی بـذر آن را کاشـت و امـروز ثمـرۀ آن را بـا پیـروزی 
مقاومت می بینیم. به برکت همان راهنمایی ها امروز همۀ 
ما سربلند هستیم و از همین طریق، امام صدر به ما عزت 
و کرامـت بخشـید. در حقیقـت همـۀ پیروزی هـای مـا که 
بچه هایی مانند عماد و دیگران در آن مشـارکت داشـتند، 
همه در چارچوب هدف مشـترکی اسـت که امام موسـی 

صدر ترسیم کرد.«
همچنین سـید حسـن نصراللـه -دبیـر کل حزب الله 
لبنان- نیز تأکید دارد: »امام موسـی صدر، امام مقاومت 
اسـت و این مسـأله از مسائل بسـیاری است که حزب الله 
و حرکـت امل بر آن اتفاق نظر دارند. همۀ ما امام موسـی 
صدر را امام مقاومت و مؤسس مقاومت و پدر و رهبر خود 
می دانیـم و او مـا را بـه ایـن راه آورد و با دسـت و چشـمان 
زیبایـش بـه قـدس اشـاره کرد و به مـا آموخت کـه چگونه 
بـه قدس عشـق بورزیم و چگونـه قدس را دوسـت بداریم 
و چگونـه بجنگیـم و چگونـه در راه قدس کشـته و شـهید 
شویم.« )سخنرانی سید حسن نصرالله در سالگرد ربودن 

امام موسی صدر در سال 1389(
امام موسـی صدر این رهبر ایرانی تبار که مسـیحیان 
و  پایه هـا  یقیـن  بـه  می نامیدنـد،  لبنـان«  »مسـیح  را  او 
هسـته های مقاومت را در لبنان و منطقه پیش از پیروزی 
انقالب اسـالمی شـکل داده اسـت. امام موسـی صدر با 
اشاره به اینکه مبارزه با باطل یک جریان دامنه دار است، 
می گوید: »مبارزۀ ما ابعاد گسترده ای  دارد؛ نبردی  است  
فرهنگی و تمدنی و درازمدت و با ابعاد متعدد ملی قومی  
و دینـی؛ نبـردی  از گذشـته  تا آینده؛ جنگ  سرنوشـت. و 
این  نکته  بدان  معناست  که  ضرورت  کسب  این  آمادگی ها 
فقط برای  چند روز و چند هفتۀ آینده  نیسـت، بلکه  برای  
سـال ها و برای دهه ها در همۀ جبهه ها و در تمام  سـطوح  
و بـا به کارگیری  همۀ توانایی هاسـت.« برای همین اسـت 
که گروه های مقاومت اسـالمی و جهادی متناسـب با هر 
جنـگ و تهدیـد از راهبردهای متفـاوت و جنگ افزارهای 
خاص برای مقابله با اسرائیل بهره مند می شوند. )بخشی 
از سـخنرانی امـام موسـی صـدر دربارۀ ضرورت مبـارزه با 

اسرائیل(
بـر مبنای اندیشـه و عمل امام موسـی صـدر نباید در 
مقابـل ظلـم و ظالمان صبـر کرد تا کرامت انسـان پایمال 
شود؛ از این رو است که جهاد و مقاومت در مقابل ظلم و 
سـتم بر هر امر دیگری ترجیح دارد بر نشستن و تعطیلی 
جهـاد و دفـاع و مقاومـت. ایـن نـگاه، ریشـه های قرآنـی 
اندیشـۀ مقاومـت و دفـاع را بـه ما یـادآور می شـود. چنین 
تفسـیری بـه پیونـد میـان تمامـی جریان هـای مقاومـت 
نیـز منتهـی می شـود؛ زیـرا خواسـت واقعـی تمامـی این 
جریان هـا عـدم تحمل ظلم و سـتم و از بیـن رفتن کرامت 
انسـان و امت انسـانی اسـت؛ البتـه این مقاومـت و دفاع 
آموزه هـای  از  برخواسـته  و  حکمـت  و  خـرد  بـر  مبتنـی 
قرآنی اسـت. )سـخنرانی چرایی و دالیل مقاومت در نگاه 

تفسیری امام موسی صدر(
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امام علی )علیه السالم(:
هر کس عّزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذلّت نصیبش 
)شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج۲۰،ص۳۰۹، ح۵۳۶( می نماید. 

فرزند شهید مدافع سالمت: 
پدر تأکید کردند برای بیمار 

کم بضاعت، یک تخت خالی بماند 
۱7 مـاه از نخسـتین روزهایـی می گـذرد کـه نـام کرونـا را در کشـورمان 
شـنیدیم و همان روزها بود که به گوشـمان رسید، پرستاران و پزشکان 
هـم مبتـال شـده اند و از شـدت بیمـاری درگذشـته اند. انـگار ۱7 سـال 
گذشـته اسـت. روزهای سخت رعایت پروتکل برای ما و روزهای دشوار 
بـرای کادر درمـان هنـوز هـم ادامـه دارد. از نخسـتین شـهدای مدافـع 
سـالمت »شـهید سـید مظفر ربیعی« -رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
بابـل- بـود کـه بـه دلیـل صدمـه از حـوادث شـیمیایی در والفجـر ۱0 ، 
بیمـاری کرونـا بـه سـرعت او را از پـای درآورد. بـا »سـید ظهیـر ربیعی« 
فرزند این مدافع سالمت دربارۀ پدرش و شهادت او گفت وگو کرده ایم.  

متولـد  کجـا  در  و  زمانـی  چـه  پـدر 
شدند؟ 

بابلسـر  در  پـدرم  27 خـرداد 1330 
متولد شدند. 

تحصیـل  بـه  زمانـی  چـه  و  کجـا 
دانشـگاه  وارد  تـا  شـدند  مشـغول 

بشوند؟ 
مذهبـی  و  متوسـط  خانـواده ای  در 
دوران  ایشـان  می کردنـد.  زندگـی 
دبیرسـتان و مدرسـه را در شهر بابلسر 

گذراندند تا سـال 48 در رشـتۀ پزشکی در دانشـگاه فردوسی مشهد پذیرفته 
شدند. به مشهد رفتند و بعد به بابلسر برگشتند و زمان جنگ به جبهه رفتند 

و برای تخصص بیهوشی هم بعد از جنگ به تهران رفتند. 

در این بین سربازی نرفتند؟ 
بعد از اتمام دورۀ پزشکی به سربازی رفتند؛ یعنی قبل از انقالب به سربازی 
رفتنـد و در زمـان انقـالب امام )ره( کـه فرمودند سـربازان پادگان ها را تخلیه 

کنند، ایشان هم از پادگان بیرون آمدند.

تدریس هم می کردند؟ 
پدرم از ابتدای ورود به دانشگاه، درس می دادند و تدریس داشتند.  

با مادر چطور آشنا شدند و ازدواج کردند؟ 
از بچگـی بـا هم آشـنا بودند؛ دختر دایی و پسـر عمه بودند. سـال 56 با هم 

ازدواج می کنند. 

چند فرزند هستید؟ 
من یک خواهر بزرگ تر از خودم دارم که نامش »زنار السادات ربیعی« است. 
یک خواهر کوچک تر هم داشـتم که زمان جنگ به اشـتباه به جای واکسـن 
سـرخک، واکسـن دیگری را به او تزریق کردند و بیماری مغزی پیدا کرد و در 

27 سالگی به رحمت خدا رفت. 

پدر چگونه به کرونا مبتال شده بودند؟
پدر سابقۀ شیمیایی در والفجر 10 داشتند و تا همین اواخر جز مادرم کسی 
از ایـن موضـوع اطـالع نداشـت. وقتـی داسـتان کرونـا پیـش آمد، مـادرم به 
ایشان گفت که تو شیمیایی هستی و اگر در این شرایط به بیمارستان بروی، 
کرونـا ریه هـای تـو را اذیت می کنـد. پدر گفتند کـه اگر در این شـرایط نروم، 
پـس چه کسـی برود. االن به مـن احتیاج دارند. با توجه بـه اینکه متخصص 
بیهوشـی بودند، باید حتمًا برای عمل های واجب می رفتند. ایشـان گفتند: 
می روم این جوان ها کمی دلگرم شوند. در بیمارستان آیت الله روحانی بابل  
یک عمل سـزارین و یک عمل گوش و حلق و بینی بود و ایشـان رفتند و هر 

دو مریض کرونا داشتند و پدرم آنجا دچار بیماری شدند. 

برای درمان چه کاری کردند؟ 
ایشـان معمواًل سـخت قبـول می کردند که بیمـار شـدند. اول می گفتند: اثر 
شیمیایی است؛ اما شب اولی که سرفه هایشان زیاد شد و قبول کردند بیمار 
هسـتند، بـه مـن گفتند که ایشـان را به بیمارسـتان ببـرم و در راه بـا هم قرار 
گذاشـتیم کـه آقای دکتر صادقـی -متخصص عفونی- هر چـه گفتند، پدرم 
بپذیرنـد. وقتی یک اسـکن از ریۀ ایشـان انجام دادیم، دکتـر صادقی را پیدا 
کردم و به ایشان نشان دادم. پدرم در راهرو داشت قدم می زد. دکتر صادقی 
گفت که یک بار دیگر اسکن کنیم، چون به نظرم دستگاه خراب است و ریۀ 
دکتر را سـفید نشـان می دهد. صحبت کردیم و به پدر گفتم: دکتر می گویند 
کـه دو روز در بیمارسـتان بایـد بسـتری باشـید. مـن هـم کنار شـما هسـتم و 
مراقبم. اول پذیرفت اما از دکتر صادقی داروها را پرسید و گفت که من نحوۀ 
خـوردن داروهـا را بلـدم؛ به خانه مـی روم تا اینجا برای بیمـار کم بضاعتی که 
نمی توانـد در خانـه نگهـداری شـود، یـک تخت خالـی بماند. تأکیـد کرد که 
یک تخت هم خالی باشـد، باز یک تخت اسـت. در نتیجه دو سـه روز اول در 

بیمارستان بستری نشد. 

یعنی بعد از دو سه روز ایشان مجبور شدند بستری شوند؟ 
بلـه. بعـد از دو سـه روز دیگـر آن قـدر حالشـان وخیـم شـد کـه گفتیـم حتمًا 
بایـد بسـتری شـوند. خودشـان گفتنـد کـه بـه بیمارسـتان نرویم و اکسـیژن 
بگذارند. دفعات اکسـیژن گذاشـتن زیاد شد و دسـتگاه اکسیژن ساز خالص 
هـم برایشـان گذاشـتیم. آقـای دکتـر قاسـمی کـه هم فرزند شـهید هسـتند 
و هـم از شـاگردان پـدرم بودنـد، آمدند؛ زحمت کشـیدند و در خانـه کارها را 
انجـام دادنـد امـا روز چهـارم پدر گفتند که من را به بیمارسـتان ببـر. با آقای 
دکتـر قاسـمی هماهنگ کردیم و ایشـان را به بیمارسـتان یحیی نـژاد بردیم. 
همـان روز در آی سـی یوی بیمارسـتان، دکتـر قاسـمی کنـار پـدر ایسـتاده 
بـود تـا کمکشـان کننـد؛ اما پـدرم به ایشـان گفت که بـه کار هایت بـرس و با 
مـن هـم مثـل مریض های دیگـر رفتار کن؛ به هر حال آنجا بسـتری شـدند و 
بعـد از گذشـت دو روز، لولـه گذاشـتند و روز سـوم مصـادف بـا اول فروردیـن 
1399 بـه رحمـت خـدا رفتنـد و ایشـان را در امامـزاده ابراهیـم )ع( بابلسـر 
 دفـن کردیـم. همـۀ کارهـا را هم انجـام دادیـم؛ دو متـر و نیم  قبـر را کندیم و 

آهک هم ریختیم. 

در مصاحبـه ای گفتـه بودیـد بعـد از فـوت پـدر، با ایشـان بیشـتر آشـنا 
شدید. 

بعـد از فـوت بـا زنگ هـا و تلفن های مـردم، ایشـان را شـناختیم. حرف هایی 
می زننـد کـه ما تازه از آن ها مطلع می شـویم. کارهای خیری کـه انجام داده 
اسـت. بـه واسـطۀ خواهـر کوچک ترم که بـه دلیل بیمـاری فلـج بودند، هیچ 
سـال عیدهـا را منـزل نبودیـم و بـه مراکـز نگهـداری بچه هـای معلـول مثـل 
»نوشـیروانی« یـا »شـفیع زاده« می رفتیم. خواهر من در منـزل بودند اما بعد 
از فـوت ایشـان عیدهـا را به این مراکز می رفتیم. بعد از شـهادت پدرم دربارۀ 
اینکـه کجـا کارهـای خیر کرده اسـت، مطلع شـدیم. هیچ بیمـاری را هم در 
بابلسـر نشـده کـه ندیده باشـند؛ حتـی بیماران به خانـه می آمدنـد و رایگان 

ویزیت می شدند. هر ساعتی بود بیماران را می دیدند.

یکمدافعحرم:
متخصصان جامعه شناسی باید در مورد سوریه صحبت کنند

آسیب های اجتماعی یکی از پیامدها و معضالت بزرگ جنگ است که دامن گیر مردم منطقۀ جنگ زده 
می شود؛ مانند سوریه از جنگ داخلی به جنگ با گروه های تروریستی رسید و از ترکش های این رخداد 
در امان نماند. از این رو، »سید محمد« از مدافعان حرم ایرانی به بررسی اجتماعی وضعیت این کشور 

می پردازد. متن گفت وگو حیات طیبه با او را در ادامه بخوانید:

آنچه می دیدم خیلی عمیق و فاجعه بود

ذکر آسـیب های اجتماعی جنگ سـوریه نیاز به مثنوی 
هفتاد من کاغذ دارد و عمق آن بسیار بسیار وحشتناک 
اسـت. مردم سـوریه  از مرحلـۀ داغ داری و غصه خوردن 
گذشـته اند. در حیـن یکـی از مأموریت ها از یک سـرباز 
سـوری علـوی مذهب و اهل اسـتان سـاحلی طرطوس 
سـؤال کـردم کـه در جنگ چـه تعـداد از نزدیکانـت را از 
دسـت دادی؟ گفـت: چیـزی حدود 10 نفـر از خانوادۀ 
مـن کـه همگی هـم نظامی بودنـد، در مناطـق مختلف 
جمـالت  فـرد  ایـن  کالم  در  شـده اند.  کشـته  سـوریه 
نزدیکانـش  کشته شـدن  کـه  می شـد  جـاری  طـوری 
امـری عادی محسـوب می شـد. تنها دنبال ایـن بود که 
خـودش زنـده بماند. مهم مـرگ و زندگی خـودش بود و 
از اینکه بشـنود یکی از نزدیکانشـان کشته شده، خیلی 
 ناراحـت نمی شـد؛ چـون غـم سـنگین تر از آن را تجربـه 

کرده بود.
بچه های یتیم، زنان بیوه و خانواده های بی خانمان 
متخصصـان  بودنـد.  زیـاد  بسـیار  مختلـف  مناطـق  در 
جامعه شناسـی بایـد در مـورد این ها صحبـت کنند؛ اما 
چیـزی کـه مـا می دیدیـم خیلـی عمیـق و فاجعـه بـود. 
من برداشـتم این بـود که مردم سـوریه از یک مرحله ای 
به بعد این مسـایل احساسـی را کنار گذاشـته اند؛ فقط 
دنبـال ایـن هسـتند تـا چنـد صباحـی آرامـش داشـته 
بـه کشته شـدگان  آرامـش زندگـی کننـد و  بـا   باشـند و 

فکر نکنند.

کودکان، جاسوس پدرشان بودند

اعضـای  از  متشـکل  مسـئوالن،  از  هیأتـی  بـا  روز  یـک 
حزب اللـه و فرماندهـان ایرانی از جمله »شـهید شـاهرخ 
دایی پـور« کـه مسـئول عملیـات کل اسـتان حلـب بود و 
تعدادی از ارتش های سوری برای بازدید وضعیت مناطق 
و خطـوط رفتیـم. وارد شـهرک الحاضـر در جنـوب حلـب 
روبـه روی جبل العیـس که تازه آزاد شـده بود، شـدیم؛ در 
آن روسـتا 7 و 8 تا بچه دور ما جمع شـدند. خیلی از این 
بچه ها زیبا بودند. یکی از فرماندهان لبنانی به من تذکر 
دادند که حواسـت باشـد، چون خانوادۀ آن ها و پدرشـان 
جـزو مسـلحین هسـتند. بـا آن بچه هـا صحبـت کـردم و 
گفتـم: بابـات کجاسـت؟ سـکوت کـرد و هیچ نگفـت. از 
دومین بچه پرسیدم. سکوتی همراه با ترس در چهره اش 
ظاهر شـد و چیزی نگفت. سـکوت کردند، سـعی کردند 
کتمـان کنند. پدرانشـان آن طرف و خانوادهایشـان این 
طـرف بودند. چه بسـا کـه از بچه ها بخواهند جاسوسـی 
کنند. این بچه ها احسـاس می کنند که در کنار کسـانی 

زندگی می کنند که قرار است پدرشان را بکشند. 

مشکل بزرگ، آیندۀ سوریه است

در عملیـات دیگـری از حلـب بـه سـمت شـهرک نبـل 
می رفتیم، چون اتوبان میان راه در دست مسلحین بود، 
مجبور بودیم به سـمت شهرک صنعتی شیخ نجار برویم 
و مسـیر 10 -12 کیلومتـری را 40 کیلومتـر دور بزنیـم. 

در مسـیر، دو رزمنـدۀ شـیعه اهـل نبل را دیـدم که برای 
مرخصـی به سـمت شهرشـان می رفتنـد. آن ها را سـوار 
کردیـم. از آن ها سـؤال کردم: در ایـن جنگ ارتباط بین 
روستاییان چگونه است؟ گفت: روستای نبل بزرگ ترین 
روستای آن بخش بود و دبیرستان داشت. از روستاهای 
اطراف برای تحصیل به آنجا می آمدند. همکالسـی من 
االن رفته جبهه النصره و شمارۀ من را دارد و االن هر از 
چند گاهی به من زنگ می زند و می گوید که اگر تسلیم 
نشـوید شـما را می کشـیم. مقاومـت ما را که دیـد به من 

پیام می دهد که باالخره یک روز سر تو را می ُبرم.
روسـتای مایر که در دسـت مسلحین بود، وقتی آزاد 
شد، خالی از سکنه بود. برای ما سؤال بود که همۀ سکنه 
آیـا بـا مسـلحین بودنـد؟ در چند سـالی که مـا محاصره 
بودیـم، مـا را خیلـی اذیـت کردنـد. سـطح کینـۀ رسـوخ 
کرده به قلب طرفین، به دلیل از دسـت دادن تعداد زیاد 
عزیزان و زندگیشـان، باالست. به نظر من مشکل سوریه 
االن، آزاد کـردن مناطق سـوریه نیسـت، مشـکل بزرگ، 
آیندۀ سوریه است؛ همانطور که در زبان فارسی از قدیم 
می گویند: پدرُکشتی و تخم کینه کاشتی. آنقدر خون در 
آنجا ریخته شده، بدبختی و آوارگی در آنجا به وجود آمده 

که همه با هم پدرکشتگی دارند.

حاضریم علف بخوریم اما با امنیت بخوابیم

تابستان بود و هوای حلب هم گرم؛ حشره ها خیلی بچه ها 
را اذیـت می کردنـد تا اینکه یـک روز دیدم یک نفـر نجار از 
اهالـی شـهر السـفیره آوردنـد که بـرای پنجره هـای محل 
استقرار بچه های گردان در پادگان البحوث، پنجرۀ چوبی 
و توری فلزی نصب کند. من هم که همیشه کنجکاو بودم 
و به دلیل تسلط به زبان عربی سراغشان رفتم و سر صحبت 
را باز کردم؛ اسـمش »ابوعدنان« بود. پسـرش هم بعنوان 
دسـتیار، همراهـش بـود. از شـدت ترس گلویش خشـک 
شـده بود و هرکسـی هر چه می گفـت، چه می فهمید چه 

نمی فهمید فقط می گفت: »َنَعم سـّیدی.« البته حق هم 
داشت چون استخبارات پادگان که سوری بود، حسابی او 
را ترسانده بود. خیلی سخت توانستم اطمینان او را جلب 
کنـم و دربارۀ شـرایط اجتماعی ناشـی از جنگ پرسـیدم. 
مشـخص بود که تحصیلکرده اسـت. اول انـکار کرد و بعد 
گفـت: مـن معلـم ریاضی دبیرسـتان بـودم، ولـی االن که 
مدارس به خاطر جنگ تعطیل است، مجبورم نجاری کنم 
تا خرج خانواده ام را دربیاورم، گفتم: من قبل از جنگ دو 
بار به سوریه آمده بودم که سفر دوم چند ماه قبل از شروع 
تهاجـم داعـش بـود و دیده بـودم که مردم سـوریه چقدر با 
فرهنـگ، تحصیلکـرده و خونگرم هسـتند. گفـت: ما قدر 
زندگـی راحتمـان را ندانسـتیم. قبـل از جنـگ یـک کارگر 
می توانست روزی سه کیلو گوشت بخرد و همۀ مردم خانه 
داشـتند، ویال می ساختند و سفر خارجی می رفتند؛ ولی 
تبلیغات چند سالۀ شبکه های ماهواره ای همه چیز را بهم 
ریخت و االن آنقدر کینه و عداوت ریشه زده که فقط در یک 
صورت امکان بازگشـت به قبل هسـت: همۀ مردم یکباره 
همـه چیـز را فرامـوش کننـد. ابوعدنـان گفت: مـا االن به 
مرحله ای رسیده ایم که حاضریم علف بیابان بخوریم ولی 

با آرامش و امنیت بخوابیم.

سه برادرم را با دست خودم کفن و دفن کردم 

تلخ تریـن خاطـرۀ مـن از یـک مـادر اسـت؛ یـک روز در 
مسـیر تل عـزان در جنـوب حلـب یـک سـرباز سـوری را 
سـوار کـردم. از جبهۀ تدمر برای مرخصی برگشـته بود. 
در جریان صحبت و تعریف گفت: سـه برادرم را با دست 
خـودم کفن و دفن کـردم. همه از مـن کوچک تر بودند. 
پرسـیدم: پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: پدرم فوت شده 
ولی مادرم زنده اسـت. گفتم: مادرت چه کار می کند با 
ایـن مصیبـت؟ گفت: روزهـا به خاطر روحیـۀ خواهرانم 
چیـزی نمی گویـد ولـی خیلـی شـب ها تا صبـح پنهانی 

گریه می کند. 

یککارشناسمسائلفلسطین:

واکنش های چهره های بین المللی و افکار عمومی، رژیم صهیونیستی را شوکه کرد
تقویم را که ورق می زنی، ُپر اسـت از سـالگردهای مقاومت مردم فلسـطین و لبنان در برابر رژیم صهیونیسـتی؛ جنگ ۳۳ روزه مشـهورترین 
این حوادث اسـت اما هر روِز این 7۳ سـال اشـغالگری برای مردمان فلسـطین، روز مقاومت اسـت. جنگ شش روزه، حمله به لبنان و شروع 
جریان تحریم کاالهای اسـرائیلی تنها سـه واقعه از این 7۳ سـال رنج اسـت که در یک هفتۀ پیش رو سـالگرد آن ها گرامی داشته می شود. به 

این مناسبت گفت وگوی زیر را دربارۀ وقایع اخیر قدس شرقی با »روح الله رضوی« -کارشناس مسائل فلسطین- می خوانید.  

ریشۀ درگیری های اخیر قدس را در چه مسائلی می دانید؟
ریشـۀ اصلی این درگیری به اشـغالگری رژیم صهیونیستی بازمی گردد. این 
اشـغالگری، سـال ها و دهه هاسـت کـه ادامـه دارد و در هـر برهـه ای از زمان 
بـه گونـه ای ظهـور و بـروز جدی خـود را نشـان می دهد. درگیری هـای اخیر 
هـم از محلـه ای به نام »شـیخ جراح« در شـرق شـهر بیت القـدس معروف به 
»قـدس شـرقی« آغـاز شـد. خانواده هایی از فلسـطینی ها از سـال 1956 –

یعنـی زمـان اشـغال منطقـۀ غربی و ناچار شـدن آن ها به مهاجـرت- در این 
محلـه سـاکن بودنـد. در آن زمـان خانواده ها به دلیل اشـغال منطقۀ غربی، 
ناچـار بـه مهاجرت شـده و در محله های مختلف از جمله محلۀ شـیخ جراح 
سـاکن شـدند. 27 یا 28 خانواده در آن محله با توافق با دولت اردن که آن 
زمـان تولیت و ریاسـت سـمت شـرقی قـدس را بر عهده داشـت، رقـم خورد 
و خانه هایـی در آن محلـه احـداث کردنـد و سـاکن شـدند؛ اما بعـد از جنگ 
1967 و اشـغالگری مسـتمر صهیونیست ها و سـقوط کامل شهر قدس این 
خانواده هـا با مشـکالت متعددی روبه رو شـدند؛ صهیونیسـت ها در طرحی 
کـه از قبـل بـرای یهـودی کـردن قـدس و یهودی سـازی شـهر بیت المقدس 
داشـتند، می خواسـتند این خانواده ها را به بهانه های واهی از آنجا برانند و 
توانسـتند تعـدادی از آن ها را در سـال 2008 و 2009 بـا حکم دادگاه رژیم 
صهیونیسـتی بیرون برانند و این مشـکل اسـتمرار پیدا کرد تا در هفته های 
اخیـر بـاز هـم دادگاه رژیـم صهیونیسـتی تـالش کرد تعـداد دیگـری از این 
خانواده هـا را بیـرون کنـد. ایـن نقطـۀ آغازیـن ظاهـری درگیری ها بـود؛ اما 
این ها نمونه های اشـغالگری رژیم صهیونیسـتی اسـت که در این 70 سـال 

رقم زده اند. 

رژیـم  نخسـت وزیر  نفـع  بـه  درگیری هـا  ایـن  بودنـد  معتقـد  برخـی 
صهیونیستی در رقابت های داخلی است. چقدر این تحلیل را درست 

و منطبق با واقع می دانید؟
بیـن دو سـطح تحلیـل ماجـرای فلسـطین و رژیـم صهیونیسـتی بایـد تمایز 
قائل شـد؛ یک سـطح به مسـائل داخلی و درگیری های رژیم صهیونیسـتی 
برمی گـردد کـه درگیری هایـی عمیق و ریشـه دار اسـت. ریشـۀ درگیری های 
سیاسـی در رژیـم صهیونیسـتی تنهـا اختـالف سـالیق نیسـت کـه منجر به 
شـکل گیری احـزاب و گروه هـای سیاسـی شـده اسـت بلکـه ریشـه در امور 
مذهبـی و نژادی دارد. این گونه نیسـت که رژیم صهیونیسـتی یک سـاختار 
همگـن یهودی را دربرمی گیرد. جامعۀ یهودیان رژیم صهیونیسـتی، جامعۀ 
متشـتت و از هـم پراکنـده دارای گسسـت های اجتماعی و فرهنگی اسـت. 
از آنجایی که این رژیم یک ملت نبوده و ارتشـی بوده اسـت که با زور تفنگ 
و ارعـاب، دولتـی را سـاخته و بـا همراهی جهانـی، تکه های از هم گسسـتۀ 
جامعـۀ یهودیـان دنیا را دور خود جمع کرده اسـت. طبیعی اسـت در چنین 

سـاختاری بعـد از اعالمیـۀ بالفـور کـه تکه های از هـم جدای جامعـۀ پیروان 
آییـن یهـود –البتـه یهود بـه مثابه یک نـژاد- در کنار هم جمع می شـوند و در 
سـرزمین های اشـغالی مردم فلسطین سـکونت می کنند. این ریشۀ متمایز 
باعث می شـود اختالفات عمیقی در رژیم صهیونیسـتی وجود داشـته باشد 
و احزاب این رژیم هم با اندیشه های سیاسی متفاوتی، اختالفاتی ریشه ای 

دارند. 
از درگیری هـا سـطح کالن تـری اسـت؛ سـطح راهبـردی  یـک سـطح 
ناظـر بـر اصـل و اسـاس رژیم صهیونیسـتی اسـت و این دو سـطح را نباید با 
هـم خلـط کـرد. این دو در تـراز هم نیسـتند و هیچ وقت نمی شـود قائل بود 
کـه یـک تنـش در سـطح اول، منجر به مسـائلی چون به خطر افتـادن کیان 
رژیم صهیونیسـتی در سـطح دوم بشـود. از این باب اسـت که این تحلیل ها 
منطقی نیسـت. اساسـًا ساز و کار رویدادها در نوار غزه به گونه ای رقم خورد 
کـه حوادث نـوار غزه غیرمترقبه بود و کسـی نمی توانسـت آن را پیش گویی 
بکنـد و بـر این اسـاس، این تحلیـل هیچ شـاهد بیرونی ندارد. بحـران اخیر 
هـم شـاهد پیشـینی نـدارد و هم شـاهد پسـینی. یعنـی بعد از جنـگ اخیر 
و افتضاحاتـی کـه بـه بـار آمـد، هیـچ تحلیلگری قائل بـه این نیسـت که این 
طراحی رژیم صهیونیسـتی بوده اسـت. خیلی از تحلیل گران قائلند که این 

طراحی را مقاومت رقم زد. 

چگونه این درگیری توانست به آتش بس منجر شود؟ 
رژیـم  کابینـۀ  جلسـۀ  در  پذیرفـت.  اسـرائیلی  طـرف  ابتـدا  را  آتش بـس 
صهیونیسـتی در روز یازدهـم جنـگ، آتش بـس یک طرفـه پذیرفتـه شـد و 
متعاقب آن نیروهای فلسـطینی موافقت کردند. رژیم صهیونیستی در واقع 
با آغاز جنگ تالش کرد ضربه ای را به نیروهای مقاومت وارد کند؛ اما نتیجه 
بر خالف انتظار رقم خورد و این حجم ضربه به نیروهای مقاومت آن قدر باال 
نبود. در کنار آن تلفات انسانی غیر نظامی بسیار باال رفت، واکنش مقاومت 
بسـیار قدرتمندانـه بـود؛ البته واکنش مقاومـت منجر به تلفات انسـانی باال 
در رژیم صهیونیسـتی نشـد. فارغ از توان نظامی رژیم صهیونیسـتی، تمام 
شهرهای رژیم صهیونیستی مجهز به پناهگاه است. سامانۀ دفاع موشکی و 
سیستم اطالع از خطر و اطالع رسانی مرکزی دارد که میزان تلفات را بسیار 
پایین می آورد؛ اما هزینۀ وارده و فشار وارده به رژیم صهیونیستی بسیار باال 
بود. در معرکۀ جنگ باید هر جهت را سنجید که چه فشاری و تا چه میزانی 
را می تواند تحمل کند. در سـمت غزه فشـارها از جنس تلفات انسـانی بود. 
254 انسـان جـان خـود را از دسـت دادنـد کـه 80 نفـر نیروهـای مقاومت و 
174 مـردم عـادی بودنـد؛ 66 کـودک، 29 زن، 18 فـرد بـاالی 60 سـال و 
دیگـران تلفـات مقاومت بودند؛ یعنـی 70 درصد تلفات غیـر نظامی بودند. 
تنها یک فرماندۀ درجه اول و پنج فرماندۀ رتبه دوم به شـهادت رسـیدند؛ در 

حالی که رژیم صهیونیستی انتظار داشت فرماندهان بیشتری از مقاومت را 
هدف قرار دهد. از سـوی دیگر، از روز دوم، حمالت به مراکز حسـاس رژیم 
صهیونیسـتی بود. شـهر تل آویو و فـرودگاه بن گوریون هدف قـرار می گیرد؛ 
در حالـی کـه تنهـا در جنـگ دوم خلیـج فـارس تعـداد محدودی موشـک را 
صـدام بـه این شـهر فرسـتاده بود. رژیـم صهیونیسـتی هیچ وقـت تل آویو را 
این قـدر ناامن ندیده بـود. مراکز اقتصادی هم هدف قـرار گرفتند. فرودگاه 
جنوبی سـرزمین اشغالی، خط لوله ها، مراکز نفتی در دریای مدیترانه مورد 
هـدف قـرار می گیـرد و حجـم باالی فشـار اقتصادی بـه رژیم وارد می شـود. 
سـامانۀ دفـاع موشـکی هم تـا حـدی می تواند کنتـرل کند و این باعث شـد 

آسیب پذیری رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت باالتر برود. 
فشـار شـدید روانـی از طـرف مقاومـت وارد شـد و حجـم بـاالی افـکار 
عمومی دنیا به واسـطۀ کشته شـدن غیر نظامیان به جو رسـانه ای دنیا فشار 
آورد؛ چهره هایـی در دنیا واکنش نشـان دادند که کسـی بـاور نمی کرد. این 
چهره هـای بین المللـی پذیرفتنـد که هزینـۀ اقتصادی موضع گیری شـان را 
بدهنـد. ضـرر اقتصادی کردند اما دفاع کردند. نسـل جدید یهودیان آمریکا 
تظاهـرات کردنـد و هزینـه دادنـد. در آمریـکا این اعتـراض معـادل َانگ و از 
دست دادن شغل است و آدم های متعددی برای این صدا بلند کردن شغل 
خود را از دسـت دادند؛ اما از شـیکاگو تا لندن مردم تظاهرات کردند. حجم 
محتـوای تولیدی در شـبکه های اجتماعی باال رفـت و آن ها محتواها را پاک 
کردنـد؛ امـا کاربـران در واکنـش َرنکینگ فیس بـوک را پایین آوردنـد و آن ها 
ضـرر اقتصـادی دادنـد. با حجـم بـاالی واکنش هـای جهانی مواجه شـدیم 
کـه رژیـم صهیونیسـتی را شـوکه کـرد و این مجموعـه عوامل چـاره ای باقی 

نگذاشت تا رژیم صهیونیستی معرکه را به پایان برساند. 

احتمال دوبارۀ درگیر شدن به زودی وجود دارد؟ 
بلـه. خیلـی طبیعـی اسـت. نـوار غـزه، نـواری محاصـره شـده اسـت. ایـن 
سرزمین تحت محاصره است و رژیم صهیونیستی بنای تغییر سیاست های 
کالن خود را ندارد و به شـکل طبیعی این درگیری دیر یا زود محتمل اسـت 

که شاهد تنش در منطقه باشیم. 
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چاپ و لیتوگرافی: چاپخانه کوثر

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم(:
یا  و  امام  که  این  مگر  نیست  جایز  کسی  بر  جمعه،  نماز  اقامۀ 
)مستدرک الوسایل، ج ۶، ص 1۳( منصوب از نزد امام باشد. 

رییسبنیادشهیدوامورایثارگران:

واکسیناسیون کامل جانبازان ۵0 درصد به باال و والدین شهدا
معـاون رییـس جمهـور و رییـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران روز یکشنبه 9 خردادماه در نشستی با حضور 
خبرنـگاران رسـانه های جمعـی، آخریـن فعالیت هـا و 
اقدامات بنیاد شـهید و امور ایثارگران و برنامه های آتی 

آن را تشریح کرد.
»مهندس سـعید اوحدی« در این نشسـت، ضمن 
گرامیداشـت یـاد و خاطـرۀ شـهدا، اصحـاب رسـانه را 
بعنـوان یک پشـتیبان صدیـق برای بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران در اجرای برنامه ها خواند و افزود: آثار وضعی 
ارزشـمند اهالی و اصحاب رسـانه در دستیابی بنیاد به 

اهداف خود کاماًل مشهود و قابل تقدیر است.
رییـس  بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه، 
خردادمـاه را از ماه های مانـدگار در خاطرۀ مردم ایران، 
محور مقاومت و در تراز بین المللی عنوان کرد و گفت: 
سـوم خردادمـاه و آزادسـازی خرمشـهر نقطـۀ عطـف 
مهمـی در تاریـخ 8 سـال دفـاع مقـدس و یـک پیروزی 
بـزرگ برای ملـت قهرمان ایران، هم بـه لحاظ نظامی و 
هم سیاسی بود. آزادسازی خرمشهر هیمنۀ رژیم بعث 
و هم پیمانـان آن را ُخـرد کـرد و یک خودبـاوری مهم در 

جبهۀ انقالب و اسالم به وجود آورد.
در  مقاومـت  محـور  عظیـم  پیـروزی  تقـارن  وی 
فلسطین و غزه با سالروز آزادسازی خرمشهر و عملیات 
الـی بیت المقدس را یک اتفاق مبارک و از حکمت های 
الهـی خوانـد و افزود: امـروز در ادامۀ دفـاع مقدس ما؛ 
دفـاع در فلسـطین اشـغالی همچنـان جریـان دارد و 
شـاهد هسـتیم که بـرای نخسـتین بار صهیونیسـت ها 
بدون هیچ پیش شرط و با پذیرش تمام شروط مقاومت، 
آتش بـس را پذیرفتنـد. ایـن پیـروزی مـردم مقاومت در 
واقـع تحقق بخش عظیمـی از آرمان های حضرت امام 
)ره(، سیدالشـهدای محور مقاومت و شهدای مقاومت 
و نقطـۀ عطفـی در بهـم زدن تـوازن نظامـی و سیاسـی 
منطقه است و پس از آن قطعًا کسی جرأت نمی کند از 
معاملۀ قرن و عادی سازی روابط با رژیم غاصب اسرائیل 
صحبـت کنـد. رییـس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران در 
بخش دیگر صحبت های خود در بیان برنامه های بنیاد 
در سـال گذشته عنوان کرد: علی رغم برخی مشکالت 
و مسـائلی که از سال های گذشته متراکم شده بود، در 
سال گذشـته با حمایت دولت، سازمان برنامه و بودجه 
و سـتاد نیروهـای کل مسـلح، بیـش از 8 هـزار میلیارد 
بدهـی بنیاد به جامعۀ نجیب ایثارگری و دسـتگاه های 

مختلف پرداخت شد.

کارنامۀ حوزۀ بهداشت و درمان ایثارگران

اوحدی افتتاح 53 طرح در بنیاد در حوزه های مختلف 
اقتصـادی، درمانی و آموزشـی که زمینۀ اشـتغال برای 
30 هـزار عزیـز جامعـۀ ایثارگـری فراهـم کـرد را از اهـم 
برنامه های بنیاد در سـال گذشـته خواند و اضافه کرد: 
سال گذشته فقط در حوزۀ درمانی که از مسئولیت های 
ویژۀ بنیاد اسـت، 905 تخت به تخت های بیمارستانی 
اضافه شـد که از این تعداد حدود 150 تخت مربوط به 
بخـش مراقبت هـای ویـژه بـود. وی ادامـه داد: امروز با 
افتخـار اعالم می کنیم، بیمارسـتان خاتم االنبیاء )ص( 
طـی ماه های آتی یک بیمارسـتان هـزار تخت خوابی با 
پیشـرفته ترین امکانات درمانی بـرای ایثارگران خواهد 
بود. معاون رییس  جمهور در ادامه گفت: سال گذشته 
حـدود 61 هـزار و 500 پرونده در کمیسـیون پزشـکی 
بنیـاد مطـرح شـد کـه نسـبت بـه سـال 98 -کـه بدون 

شـرایط کرونـا 54 هـزار پرونـده مطرح شـده بـود- 10 
درصـد افزایـش داشـته و برنامـۀ مـا بـرای سـال 1400 

بررسی 70 هزار پرونده خواهد بود.
وی افـزود: از اتفاقـات خـوب در حوزۀ بهداشـت و 
درمان بنیاد، تشـکیل کمیسـیون پزشـکی در سـوریه، 
دمشق و حلب با همکاری سپاه قدس بود تا رزمندگان 
ما در جبهۀ مقاومت، مجبور به مراجعه به ایران نباشند.

 تشکیل پروندۀ سالمت الکترونیک 
جامعۀ ایثارگری

اوحـدی انجام 100 هزار مورد پایش سـالمت در سـال 
گذشته را از اتفاقات خوب حوزۀ بهداشت و درمان بنیاد 
علی رغـم وجود بیماری کرونـا خواند و اضافه کرد: این 
برنامـه در سـال 1400 بـا صد در صـد افزایش پیگیری 
خواهد شـد. تشکیل پروندۀ سـالمت الکترونیک برای 
عزیـزان جامعـۀ ایثارگـری با همـکاری بیمـۀ دی هم از 
اتفاقـات مبارک درمانی در سـال گذشـته بود که زمینۀ 
مناسبی برای پیگیری پرونده و موارد پزشکی و درمانی 

عزیزان ایثارگر تحت پوشش این طرح است.
رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا اشـاره به 
اینکه سـال پیش اتفاقات مهمی را در بیمۀ دی شـاهد 
بودیم، عنوان کرد: سـال قبـل در چنین روزهایی فقط 
2000 مرکز درمانی، طرف قرارداد بیمۀ دی بودند؛ اما 
امـروز بـا 9000 مرکز درمانی قـرارداد داریم؛ همچنین 
در طول 5 سـال گذشـته، هیچ زمانی سـراغ نداریم که 
مطالبـات بیمۀ دی در پایان سـال صد در صد پرداخت 
شـده باشد؛ اما در سـال 99 تمام مطالبات بیمۀ دی تا 

پایان اسفندماه پرداخت شد.
اوحـدی با اعالم اینکه بیمـۀ دی 900 نمایندگی، 
48 شـعبه و 750 میز خدمت در سـاختمان های بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران در سراسـر کشـور دارد، اضافه 
کـرد: امسـال یـک برنامـۀ جامع بسـیار خـوب در بیمۀ 
دی طراحی شـده اسـت که پایلوت این برنامه در سـال 
1400 در اصفهـان اجرا می شـود و طی آن هزینه های 
درمانـی عزیـزان جامعـۀ ایثارگـری درب منازل ایشـان 
تسـویه می شـود. از دیگر اقدامات خوب بیمۀ دی ارائه 
خدمـات بیمه هـای مختلـف، به صـورت اقسـاطی و بـا 
لحاظ کردن تخفیف ویژۀ ایثارگران است که با استقبال 
خـوب جامعـۀ ایثارگری همراه شـده اسـت. وی افزود: 
بیمۀ دی در سال گذشته از نظر شاخص بهره وری جزو 
صد شـرکت برتر کشـور انتخاب شـد و ظرف یک هفتۀ 

آینده افزایش سرمایه در بیمۀ دی را خواهیم داشت.

اتفاقات مهم  فرهنگی بنیاد در سالی که گذشت

اوحدی اجرای 40 برنامه با چهل هزار اجرا به مناسبت 
چهلمیـن هفتۀ دفاع مقـدس را از مهم ترین برنامه های 
افـزود:  و  خوانـد  گذشـته  سـال  در  بنیـاد  فرهنگـی 
طـی سـال گذشـته علی رغـم بیمـاری کرونا و بـا حفظ 
دسـتورالعمل های بهداشـتی زمینۀ حضور بیش از 11 
هـزار نفـر از عزیـزان جامعـۀ ایثارگـری و خانواده هـای 
شهدا در اردوها و اماکن تفریحی و اقامتی بنیاد فراهم 
شـد کـه در سـال 1400 پیش بینی شـده، زمینـه برای 

حضور 40 هزار نفر از این عزیزان فراهم شود.
معـاون رییس جمهور، تجلیل از نخبگان ایثارگری 
و رتبه هـای زیـر 100 کنکور سراسـری بدون سـهمیه را 
از دیگر برنامه های فرهنگی بنیاد در سـال 99 خواند و 

افزود: سال گذشته مسئولیت تدوین »سند ملی جهاد، 
مقاومت، ایثار و شهادت« که در 40 سال گذشته جای 
خالـی آن کامـاًل مشـهود بـود، بـه بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران واگذار شد که با تشکیل کمیته های تخصصی 
و با اسـتفاده از ظرفیت های علمی و دانشـگاهی در 5 
فصـل تهیه و به شـورای عالی انقـالب فرهنگی تحویل 
داده شد؛ که اتفاق بزرگی در حوزۀ ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت خواهد بود.
وی اجـرای 39 برنامـه بـا 39 هـزار اجرا در سراسـر 
کشور، ویژۀ ایام سوم خردادماه تا 15 خردادماه امسال 
را از دیگر برنامه های فرهنگی بنیاد خواند و اضافه کرد: 
هفتۀ گذشته هم یک کنگرۀ پربار با عنوان »دیپلماسی 
ایثـار« بـا حضـور چند تـن از رایزنـان فرهنگی کشـور و 
رییس سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد 
که ظرفیت  های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در خارج 

از مرزهای جغرافیایی ما را نشان داد.
اوحدی برگزاری چهاردهمین کنگرۀ بزرگ فاتحان 
خرمشـهر و کنگرۀ بزرگداشـت 1786 شـهید ارتش در 
عملیـات بیت المقـدس در هفتـۀ اول خردادمـاه را از 
دیگـر برنامه هـای فرهنگی بنیـاد خوانـد و اضافه کرد: 
ارتـش  شـهید  بزرگداشـت 1786  کنگـرۀ  حاشـیۀ  در 
تفاهم نامـه ای بـا ارتش جمهوری اسـالمی ایـران امضا 
کردیـم که مطمئنًا زمینۀ همکاری های خوبی در حوزۀ 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه در حوزۀ 
انضبـاط مالـی از تشـکیل تمامـی مجامع شـرکت های 
تابعـۀ بنیاد خبـر داد و افزود: این مجامع باید تشـکیل 
شـود تا بتوانیم کارنامۀ شفافی در حوزه های اقتصادی 
از پشـتیبانی  باشـیم. اوحـدی ضمـن تشـکر  داشـته 
مجلـس و نماینـدگان انقالبـی در تصویـب، حمایـت و 
همراهی دولت دوازدهم در تدوین بودجۀ 1400 بنیاد، 
عنوان کرد: بودجۀ بنیاد در سال جاری نسبت به سال 
99 یـک تحـول اسـت و دیگر شـاهد انباشـته و متراکم 
شـدن بدهی هـا در سـال 1400 نخواهیـم بـود و جـزو 
دستگاه های اول کشور هستیم که تخصیص های خود 

را به موقع دریافت کردیم.
 11 بنیـاد  گذشـته  سـال  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تفاهم نامه با 11 دسـتگاه مختلف داشته است، اضافه 
کـرد: طی هفتۀ جاری و آتی هم سـه تفاهم نامه با سـه 
وزارتخانـۀ دیگـر امضـا خواهیـم کـرد کـه تفاهم نامـه با 
وزارت صمـت و حـل مسـأله خـودروی جانبـازان یکـی 
از ایـن تفاهم نامه هـا اسـت؛ همچنیـن امسـال بـرای 
نخسـتین بار پاداش بازنشسـتگی ایثارگران را در قانون 
بودجه لحاظ کردیم و از امسـال این حق مسـلم جامعۀ 

ایثارگری به موقع پرداخت خواهد شد.

افزایش 200 درصدی وام مسکن ایثارگران

 70 اختصـاص  از  ادامـه،  در  جمهـور  رییـس   معـاون 
هـزار زمیـن بـرای تأمین 70 هزار مسـکن بـرای جامعۀ 
ایثارگری در سراسـر کشـور با همکاری وزارت مسـکن، 
راه و شهرسـازی، استانداری ها و شهرداری ها خبر داد 
و افـزود: در روز شـهید 21 هـزار قطعـه از ایـن زمین ها 
واگذار شـد. برای ساخت مسکن هم هفتۀ گذشته یک 
مصوبۀ خوب در هیأت دولت تصویب شد که وام مسکن 
ایثارگری با حدود 200 درصد افزایش نسـبت به سـال 
گذشته ارائه شود و با شروع ساخت وساز این مسکن ها، 
شـاهد تحولی بزرگ در بخش مسـکن ایثارگران باشـیم 

و امیدواریـم ایـن عقب افتادگی چندین سـاله را جبران 
کنیم. اوحدی با اشـاره به اینکه در سـال گذشته جمعًا 
2 هـزار و 500 میلیارد تومان برای پشـتیبانی اشـتغال 
ایثارگـران اختصاص داده شـده اسـت، افزود: امسـال 
تبدیـل وضعیت ایثارگـران در بند دال تبصرۀ 20 قانون 
بودجـۀ سـال 1400 لحـاظ شـد و تـا پایـان خردادمـاه 
آیین نامـۀ آن بـه  تصویب می رسـد و ایـن دغدغۀ دیرینۀ 

جامعۀ ایثارگری هم رفع خواهد شد.
رییـس بنیاد شـهید و امور ایثارگران دسـتور رییس 
جمهور برای استخدام 16 هزار فرزند شهید و فرزندان 
جانبـازان 70 درصـد را از اتفاقـات خوب بنیاد در سـال 
گذشـته و جـاری خوانـد و گفـت: طبـق قانـون برنامـۀ 
ششـم توسـعه، دولت موظف اسـت تا پایان برنامه، این 
عزیـزان را اسـتخدام کنـد؛ اما با دسـتور رییس  جمهور 
ان شـاءالله قبـل از پایـان دولـت دوازدهـم، شـاهد این 
اتفـاق خواهیـم بـود. طبـق برنامـه، 12 تیرمـاه آزمـون 
اسـتخدامی این عزیزان برگزار می شود و تا پایان دولت 
بـه اسـتخدام درخواهند آمد که بخـش عظیمی از این 

اتفاق خوب را مدیون شما اهالی رسانه هستیم.
اوحـدی در بخـش دیگـری از سـخنان خود گفت: 
در کشور 1900 نفر جانباز عزیز قطع نخاعی داریم که 
پیـش از این به بنیاد مراجعه و هزینه های درمانی خود 
را دریافت می کردند؛ اما با همکاری شرکت متد و ایجاد 
یک سـامانه، تجهیزات پزشـکی این عزیزان در سراسـر 

کشور درب منزل آن ها تحویل خواهد شد.
وی بـا اعـالم اینکه ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت 
در بنیـاد در سـال 1400 بـا رویکرد تجلیـل از جانبازان 
و بـا مشـارکت خـود ایـن عزیـزان اتفـاق خواهـد افتاد، 
مدیریـت  بـار  نخسـتین  بـرای  امسـال  کـرد:  اضافـه 
اجرایـی مجموعـه توانبخشـی ایثار به طور صـد در صد 
بـه جانبـازان عزیز قطع نخاعی تفویض شـد و اطمینان 
داریـم با همدلی، شـاهد تحول بسـیار خوبـی در حوزۀ 
حضور جانبازان در بخش های مدیریتی و اجرایی بنیاد 

خواهیم بود.
ادامـه  در  ایثارگـران  امـور  و  بنیـاد شـهید  رییـس 
درخصـوص واکسیناسـیون کرونـای جامعـۀ ایثارگـری 
هم عنوان کرد: تا به امروز واکسیناسیون جانبازان 70 
درصـد، 50 درصـد به باال و والدین معظم شـهدا به طور 
کامـل انجام شـده و اگر عزیزی از ایـن برنامه جا مانده 
اسـت، بـه مراکـز درمانـی بنیـاد اطـالع دهد و واکسـن 
دریافـت کنـد. اوحـدی در پایان، حضـور حداکثری در 
انتخابـات را از آرمان هـا و خواسـته های شـهدا خواند و 
گفت: تأکید ما این اسـت که اسـتفاده از خانواده های 
شهدا و عزیزان ایثارگر برای اهداف سیاسی یقینًا ظلم 
بزرگی به شـهدا اسـت. توقع مـا از کاندیدهـای محترم 
ریاسـت جمهوری این اسـت که برنامه هـای خود برای 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را هم اعالم کنند.
پرسش و پاسخ خبرنگاران و رونمایی از آلبوم عکس 
»قاب ایثار« شامل عکس های دیدار رییس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران با خانواده  های شـهدا که به اصرار خود 
خانواده هـای شـهدا توسـط روابط  عمومی بنیـاد تهیه 

شده بود، پایان بخش این نشست خبری بود.

سفرمعاونفرهنگیبنیادبهشهرستانهایاستانتهران

تحول در فعالیت های حوزۀ ایثار نیازمند نگاه تخصصی است
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به منظور دیدار با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرسـتان های اسـتان تهـران و همچنیـن دیـدار بـا 
ایثارگران این منطقه به شهرسـتان های اسـتان تهران 

سفر کرد.
 8 شـنبه  روز  صبـح  سـلیمانی  یعقـوب  سـردار 
خردادمـاه در ابتدای سـفر به شهرسـتان های اسـتان 
تهـران بـا حضـور در گلـزار مطهـر شـهدای گمنـام 8 
سـال دفـاع مقدس در شـهرری به مقام شـامخ شـهدا 
ادای احترام کرد. وی همچنین در نشسـت تخصصی 
ادارات  رؤسـای  و  معاونـان  بـا  سـتادی  کل  مدیـران 
ایثارگـران  فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
شهرسـتان های اسـتان تهـران کـه در سـالن شـهدای 
تـرور برگـزار شـد، با بیان اینکـه امـروز کار فرهنگی در 
حـوزۀ ایثـار و شـهادت نیازمند خالقیت و اسـتفاده از 
فناوری هـای روز اسـت، گفت: تحـول در فعالیت های 
فرهنگی حوزۀ ایثار و شـهادت نیازمند نگاه تخصصی 

و دغدغه منـد اسـت. معاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران افـزود: ترویج فرهنـگ ایثار و 
شـهادت، رسـالت اصلی بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
اسـت. ایثـار و شـهادت از زمـان پیامبر اسـالم )ص( و 
ائمـه اطهـار )ع( تـا دوران انقـالب اسـالمی اسـتمرار 

یافته است و قطعًا همچنان ادامه خواهد یافت.
سـلیمانی تکریم و توجه ویژه به خانواده های شهدا 
و ایثارگـران را از واجبـات خدمـت در نهـاد مقدس بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران دانسـت و ادامـه داد: تجربـه 
نشـان داده هر کجا کار فرهنگی تخصصی و با کیفیت 
ارائـه شـده مقبولیت و جذابیت آن بیشـتر بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه بیانیـۀ گام دوم انقـالب و فرمایشـات 
مقـام معظم رهبـری، جمع آوری تاریخ شـفاهی والدین 
معظـم شـهدا را از سیاسـت های مهـم فرهنگـی بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگـران دانسـت و تأکیـد کـرد: اولویت 
برنامه هـای فرهنگـی در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
جمـع آوری و ثبـت تاریخ شـفاهی والدین معظم شـهدا 

و جانبـازان 70 درصـد، تعامل و هم افزایی با مؤسسـات 
فرهنگـی و انقالبی، فعال کردن تشـکل های ایثارگری، 
توجـه بـه برنامه هـای تحولـی جوانـان متعهـد و پرورش 
دانش آموخته های علم و دانش در مدارس شاهد است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران در ادامۀ برنامه های سـفر به شهرسـتان های 
اسـتان تهران، با پدر گرامی شهدای واالمقام »مهدی 
و مصطفـی ملکـی« دیـدار و از ایثـار و مجاهـدت ایـن 

شهدای واالمقام و خانوادۀ بزرگوار آنان تجلیل کرد.
سـلیمانی در ایـن دیـدار بـا قدردانـی از ایثـار و 
ازخودگذشـتگی پـدران و مـادران معظـم شـهدا کـه 
عزیزترین سرمایۀ زندگی خود را در راه آرمان های امام 
)ره( و انقـالب فـدا کردنـد گفت: مقـام معظم رهبری 
بارها در بیاناتشان بر لزوم تکریم شهدا و خانواده های 
شـهدا تأکید کرده اند و ما نیـز وظیفه داریم تا قدردان 

ایثار و فداکاری شما باشیم.
در ایـن دیـدار پـدر شـهیدان ملکـی کـه خـود نیز 

از رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس و پیـش از آن نیـز از 
مبـارزان دوران ستم شـاهی در شهرسـتان ری بـود، به 
بیـان خاطراتـی دربـارۀ حضـورش در جنـگ در کنـار 

فرزندانش پرداخت.
پایان بخـش برنامه هـای حضور معـاون فرهنگی و 
آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران تجلیـل از پدر 
شـهیدان ملکـی و اقامـۀ نمـاز ظهـر و عصـر در منـزل 
ایـن شـهیدان بـود. گفتنـی اسـت جمعـی از مدیـران 
کل حـوزۀ معاونـت فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران و مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
شهرسـتان های اسـتان تهـران نیز در این سـفر معاون 
فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران را 

همراهی می کردند.

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان های گیالن، خوزستان و لرستان
امـور  و  بنیـاد شـهید  پزشـکی  سرپرسـت کمیسـیون 
ایثارگران از برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد 

در استان های گیالن، خوزستان و لرستان خبر داد.
»دکتر سید حمیدرضا متقی« با اشاره به برگزاری 
ایـن  گفـت:  گیـالن  اسـتان  در  پزشـکی  کمیسـیون 
کمیسـیون در روزهـای 6 و 7 خردادمـاه بـا حضـور 7 
نفر متخصص، یک دبیر و دو کارشـناس در کمیسیون 

ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  کل  اداره  پزشـکی 
براسـاس  متقاضیـان  و  تشـکیل شـد  اسـتان گیـالن 
توسـط  غیرجنگـی  بیماری هـای  و  مجروحیـت  نـوع 
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نفر مورد معاینه قرار گرفتند.
سرپرسـت کمیسـیون پزشکی بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران افزود: کمیسـیون پزشـکی تعییـن درصد و 

حق پرسـتاری در اسـتان خوزسـتان نیز در روزهای 6 
و 7 خردادمـاه بـا حضـور 7 نفر متخصـص، یک دبیر و 
دو کارشـناس در کمیسـیون پزشـکی اداره کل بنیـاد 
شهید و امور ایثارگران استان تشکیل شد. در جلسات 
اسـاس  بـر  متقاضیـان  از  نفـر  ایـن کمیسـیون 254 
توسـط  غیرجنگـی  بیماری هـای  و  مجروحیـت  نـوع 
متخصصـان مربوطـه ویزیـت شـدند. وی در خصوص 

برگزاری کمیسـیون پزشـکی در استان لرستان گفت: 
این کمیسیون در روزهای 6 و 7 خردادماه با حضور 7 
نفر متخصص، یک دبیر و دو کارشـناس در کمیسیون 
پزشـکی اداره کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران استان 
لرستان برگزار شد و در مجموع 297 نفر از متقاضیان 
براسـاس نـوع مجروحیـت و بیماری هـای غیرجنگـی 

توسط متخصصان مربوطه ویزیت شدند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
 حفظ انسجام و همدلی همواره 

 مورد تأکید مدیران و کارکنان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران است

معـاون رییـس جمهـور و رییـس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران گفت: اعتبـار و آبروی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران به برکت همدلی و انسـجامی اسـت که همـواره مورد 
تأکید امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری بوده است و این مسأله مدنظر مدیران 

و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد.
»مهندس سـعید اوحدی« روز دوشـنبه 10 خردادماه در نهمین جلسـۀ شورای 
معاونین بنیاد شـهید و امور ایثارگران پس از اسـتماع گزارش معاون حقوقی و امور 
مجلـس بنیاد شـهید و امور ایثارگران گفت: خوشـبختانه امروز تعامل بسـیار خوبی 
بین بنیاد شـهید و امور ایثارگران و نمایندگان محترم مجلس شـورای اسالمی وجود 
دارد و دیدارهای مستمری با این عزیزان برگزار می شود تا از ظرفیت های موجود در 

مجلس به نحو احسن برای برطرف کردن مشکالت ایثارگران استفاده شود.
وی با تسـلیت سـالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( گفت: اعتبار و آبرویی 
کـه امـروز بنیاد شـهید و امور ایثارگران در دولت، مجلس شـورای اسـالمی و در بین 
آحـاد مـردم دارد، بـه برکـت همدلی و انسـجامی اسـت که همـواره مـورد تأکید امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری بوده اسـت و این مسـأله مدنظر مدیران و کارکنان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد. خوشبختانه با وجود این اتفاق، شاهد ایجاد 
حرکـت و پویایـی در مجموعـۀ بنیـاد هسـتیم و بـه همین سـبب از تمامـی معاونین، 

مدیران کل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیر و تشکر می کنیم.
معاون رییس جمهور با اشـاره به برطرف شـدن مشـکالت موجـود در بانک دی 
گفـت: خوشـبختانه با افزایش سـرمایه ای کـه در این مجموعه صورت گرفته اسـت، 
بعد از چندین سـال مشـکالت زیان انباشـته برطرف شـده اسـت و امروز هیچ زیان 
انباشته ای در این بانک وجود ندارد. رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: بیمۀ 
دی با 2 شـاخص بهره وری و تنوع محصوالت جزو 100 شـرکت برتر کشـور انتخاب 
شده است و این موضوع اتفاق بسیار بزرگی است که قطعًا تأثیرات بسیار مثبتی در 

مسیر خدمات رسانی به ایثارگران خواهد داشت.

نمایندۀ ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران:
»فرهنگ ایثار و شهادت« چراغ راه ما 

در تمام دوران ها است

نماینـدۀ ولی فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران تأکید کـرد: ترویج فرهنگ ایثار و 
شـهادت مربوط به زمان و دورۀ خاصی نیسـت و هرگز کهنه نمی شـود و همواره باید 
ایـن فرهنـگ را بعنـوان چـراغ راه خـود در نظر بگیریم و سـعی در گسـترش و ترویج 
آن داشـته باشـیم. »حجت االسـالم و المسـلمین یوسـفعلی شـکری« روز یکشـنبه 
9 خـرداد در دیـدار بـا معاون، مدیـران و کارکنان معاونـت فرهنگی و آموزشـی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اهمیت جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در انقالب 
اسـالمی گفت: امام خمینی )ره( با درک عمیق خود از ضرورت انجام کار فرهنگی 
در حوزۀ ایثار و شـهادت دسـتور تأسیس بنیاد شـهید را صادر کردند. امروز نیز مقام 
معظم رهبری همان نگاه و دغدغه را نسبت به خانواده های معظم شهدا، ایثارگران 

و به طور کلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند.
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت مربوط به زمان و دورۀ خاصی نیسـت 
و هرگـز کهنـه نمی شـود و همـواره باید این فرهنـگ را بعنوان چـراغ راه خود در نظر 
بگیریم و سعی در گسترش و ترویج آن داشته باشیم. انقالب اسالمی ما مدیون این 
فرهنگ است و زنده نگه داشتن و ترویج آن اقتدار نظام و انقالب را تضمین می کند.
نمایندۀ ولی فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران با اشـاره به مشکالت اعتباری 
در حـوزۀ فرهنـگ گفـت: بـا توجـه به مسـائل موجـود در کشـور مشـکالت اعتباری 
در تمـام زمینه هـا از جملـه حوزۀ فرهنگ مشـاهده می شـود کـه باید بـا برنامه ریزی 
و مدیریـت مناسـب ایـن مشـکالت را برطرف کرد؛ همچنیـن در بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران بـا مسـأله بازنشسـتگی نیروهـای قدیمـی روبـرو هسـتیم که ایـن موضوع 
نیـز مشـکالتی را بـه دنبـال دارد. حجـت االسـالم والمسـلمین شـکری در ادامـه به 
ارائـه توصیه هایی خطاب به حاضران در این نشسـت و همچنین تشـریح بخشـی از 
فعالیت ها و مسئولیت های حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران 

به خصوص در حوزۀ کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت.
»سـردار یعقـوب سـلیمانی« -معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران- نیز در این نشسـت با تأکید بر اینکه به فرمودۀ امام راحل »بنیاد شـهید، 
افضـل نهادها اسـت«، گفت: بر اسـاس نقطه نظـرات کارشناسـان و نگاهی که مقام 
معظـم رهبـری بـر مراتـب و الیه هـای مختلـف انجـام کار فرهنگـی دارنـد، اقدامات 

فرهنگی و تحولی در معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد برنامه ریزی شده است.
وی افزود: معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد برای سال جاری 54 برنامه را تدارک 
دیـده اسـت کـه 20 مـورد آن از برنامه های تحولـی و اولویت دار اسـت و برای اجرای 
همـۀ  ایـن برنامه هـا نیازمنـد بسترسـازی هسـتیم. بهره مندی از حضور تشـکل های 
شاهد و ایثارگر و مردمی کردن اقدامات و کاهش تصدی گری از جمله اقدامات الزم 
جهت فراهم کردن بسـتری مناسـب برای اقدامات فرهنگی اسـت. سردار سلیمانی 
با اشاره به اهمیت تاریخ نگاری و خاطره نویسی والدین شهدا و جانبازان 70 درصد، 
گفـت: نکتـه  مهـم و قابل توجه، پرهیز از یکنواختی در اقدامات فرهنگی اسـت و بر 
اسـاس بیانیۀ  گام دوم انقالب اسـالمی، نقد و آسیب شناسـی مسائل فرهنگی برای 
برطرف کردن نقاط ضعف، مؤثر و با اهمیت است. در ادامۀ این نشست، مدیران کل 
معاونت فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران به تشـریح اقدامات انجام 

شده در سال گذشته و ارائه برنامه های سال جاری پرداختند.
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