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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی سال ۱۴۰۰ خطاب به جوانان و دانشجویان 
تأکیـد کردنـد: »بـه مسـئله ی »تبییـن« اهّمّیت بدهیـد... می توانیـد در این زمینه بـه معنای واقعـی کلمه جهاد 

کنید.« ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
پایگاه  اطالع رسانی KHAMENEI.IR در این یادداشت ابعاد مختلف این موضوع را براساس سایر بیانات رهبر 

معظم انقالب و باتوجه به آخرین مواضع ایشان در این زمینه مورد بررسی قرار داده است:

ریشه ای ترین جهاِد جوانان

رهبلر معظلم انقلاب اسلامی در بیانیله ی گام دوم انقلاب 
تصویلری از توطئله ی »محاصلره ی تبلیغاتلی« را پیلش روی 
همگان قرار دادند: »اکنون مانند همیشله سیاسلت تبلیغی 
و رسلانه ای دشلمن و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی 
مردم و حّتی مسلئوالن و مدیران ما از آینده اسلت. خبرهای 
دروغ، تحلیل هلای مغرضانله، وارونه  نشلان دادن واقعّیت ها، 
پنهلان کلردن جلوه هلای امیدبخلش، بلزرگ کلردن عیلوب 
کوچلک و کوچلک نشلان دادن یلا انلکار محّسلنات بلزرگ، 
برنامله  ی همیشلگی هلزاران رسلانه ی صوتلی و تصویلری و 
اینترنتی دشمنان مّلت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در 
داخل کشلور نیز قابل مشلاهده اند که با استفاده از آزادی ها 

در خدمت دشمن حرکت می کنند.« ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
نقشله ای کله هدف اصللی آن القلای ناامیلدی در بین مردم 
و مسلئوالن اسلت. سلپس حضرت آیت الله خامنله ای جهاِد 
اساسلی جوانلان را غلبله بلر ایلن توطئله ی »یأس آفرینلی« 
دشلمن معرفلی می کننلد: »شلما جوانلان باید پیلش گام در 
شکسلتن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران 
نهلال امیلد بله آینلده را پرورش دهیلد. ترس و نومیلدی را از 
خلود و دیگلران برانید. این نخسلتین و ریشله ای ترین جهاد 

شما است.« ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

طرح دشمن: از قطِع جریان تواصی تا تصویرسازی غلط

ایلن جهلاِد ریشله ای و مهلم در فضایلی موضوعیلت می یابد 
کله نبلردی از نوع »نرم« در جریان اسلت. امروز »دشلمن دو 
هدف را در جنگ نرم دنبال می کند: یکی این است که این 
زنجیلره ی تواصلی به حلق و به صبر را قطع کنلد؛ دّوم اینکه 

حقایق را وارونه نشان بدهد.« ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
در این فضا دشمن از یک طرف جریاِن »تواصی بین مومنین« 
را هلدف گرفتله چراکله اگلر »این زنجیلره ی تواصلی و توصیه 
کردن به یکدیگر ]برقرار باشلد[؛ هم توصیه به حق کنند، راه 
حلق را تأکیلد کنند، هم توصیه ی به صبر بکنند؛ این، همه را 
نگله ملی دارد. اگلر چنان چه تواصی به صبلر و تواصی به حق 
و بصیرت در جامعه وجود داشلته باشلد، این جامعه به آسانی 
دستخوش تحّرکات دشمن نخواهد شد؛ اّما اگر چنان چه این 
جریلان تواصلی که زنجیلره ی محافظت مؤمنان اسلت،  قطع 

بشود قطعًا خسارت خواهد رسید.« ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
چنان چله دشلمن در جنلگ نلرم بتواند بله خواسلته ی خود 
دسلت یابد »موجب می شلود که انسلان ها احسلاس تنهایی 
کننلد، احسلاس نومیلدی کننلد و اراده هلا ضعیلف بشلود، 
امیدهلا کم رنلگ بشلود، جرئلت اقدام از دسلت بلرود. وقتی 
تواصلی نبود، ایلن اّتفاقات می افتد؛ و طبعلًا وقتی این جور 
شلد، امیدهلا کلم شلد و جرئت ها کم شلد و اراده هلا ضعیف 
شد، قهرًا هدف های عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور 
می شود و کم رنگ می شود و دست نیافتنی به نظر می رسد و 

به دست فراموشی سپرده می شود.« ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
و ضللع دیگلر توطئله ی دشلمن نیلز »تصویرسلازی غللط« و 
»وارونه نمایلی حقایق« اسلت: »با تصویرسلازی غلط سلعی 
می کننلد افکار مّلت ایلران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط 
دربلاره ی ایلران، هلم تصویلر غللط دربلاره ی خودشلان، هم 

تصویر غلط درباره ی اوضاع منطقه.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
دشمن در این قسمت از طراحی خود به دنبال این است که 
»مّلت ایران را به این نتیجه برساند که بن بست است، راه حل 
وجلود نلدارد مگلر پناه بلردن به آمریلکا و زانلو زدن در مقابل 

آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 
ابلزار مهم دشلمن در ایلن جنگ هم رسلانه و فضای مجازی 
اسلت: »فعًا دشلمن از ابلزار رسلانه اسلتفاده می کند برای 
اثرگلذاری بلر افکار عموملی. توّجه کنیلد! ابزار رسلانه، ابزار 
مهم و اگر دسلِت دشلمن باشلد، ابزار خطرناکی است. ابزار 
رسلانه را تشلبیه می کنند به سلاح های شلیمیایی در جنگ 
نظامی؛ ساح شلیمیایی را وقتی می زنند، ساح شیمیایی 
تانلک و تجهیلزات را از بیلن نمی بلرد؛ تجهیلزات می مانلد 
و انسلان ها از بیلن می رونلد و از قلدرِت اسلتفاده ی از ابلزار 
می افتنلد؛ سلاح شلیمیایی در جنلگ نظاملی این جلوری 
اسلت؛ ابزاِر رسلانه هم این جور اسلت. امروز از تلویزیون، از 
رادیو، از اینترنت، از شلبکه های اجتماعی، از انواع و اقسلام 
وسلایل فضلای مجلازی، علیله افلکار عموملی ملا اسلتفاده 

می شود.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
نکته ی مهم این که در این جنگ تبلیغاتی ما »ضعف داریم. 
حلاال بگذریلم از آن آدم های غافلی که از رسلانه های داخلی 

هلم بله نفع دشلمن اسلتفاده می کنند لکلن ]دربلاره ی[ آن 
کسلانی هلم کله قصد خیر در ایلن زمینه دارنلد، ما کم کاری 

داریم.« ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

جوانان و رسالت بزرگی به نام »جهاد تبیین«

دقیقلا در چنیلن صحنله ای و بلا شلناخت دقیلق مختصلاِت 
نقشله ی دشلمنان اسلت که جوانان باید وارد میدان »جهاِد 
تبییلن« شلوند: »خیللی از حقایلق هسلت کله بایلد تبییلن 
بشلود. در قبال این حرکلت گمراه کننده ای که از صد طرف 
بله سلمت مّللت ایلران سلرازیر اسلت و تأثیرگلذاری بلر افکار 
عمومی که یکی از هدف های بزرگ دشلمنان ایران و اسلام 
و انقاب اسامی است و دچار ابهام نگه داشتِن افکار و رها 
کلردن اذهان ملردم و به خصوص جوان هلا، »حرکت تبیین« 
خنثی کننلده ی ایلن توطئه ی دشلمن و این حرکت دشلمن 

است.« ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
جوانلان در ایلن عرصه از یک سلو باید جریان تواصی به حق 
و بصیلرت و صبر را تقویت کنند: »جوان ها باید امیدآفرینی 
کننلد، بایلد توصیله ی بله ایسلتادگی، توصیله ی بله تنبللی 
نکلردن، توصیله ی به خسلته نشلدن کنند؛ این هلا کارهایی 
اسلت که جوان های ما که گفتیم افسلران جنگ نرم هستند 
ایلن  بایلد  »کار  یعنلی   ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ دارنلد.«   عهلده  بلر 
باشلد که به ملردم امید بدهید و اطمینلان بدهید. اگر مردم 
ناامیلد شلدند، اعتماد خودشلان را از دسلت دادند، متزلزل 
شلدند، شکسلت قطعی اسلت... ایلن امید را بایلد زنده نگه 
داشلت. عاملل اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم اسلت؛ 
عاملل در صحنله بودن ملردم، امید و اطمینان آن هاسلت.« 

۱۳۸۹/۰۶/۲۵
و از سلوی دیگلر حقایلق را بله شلکل صحیلح بلرای افلکار 
فهملی  بایلد  ابتلدا  ایلن مسلیر  در  کننلد.  تصویلر  عموملی 
درسلت و جاملع از حقایق ایران اسلامی و وضعیت دشلمن 
داشلت: »شلما و همه  ی جوان های کشور باید جایگاه امروز 

کشلور و مّلت تلان را بدانیلد؛ ایلن شلرِط اّوِل اثرگذاری شلما 
اسلت.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ واقعیلت این اسلت کله »در قدرت 
نرم افزاری، آمریکا به شلّدت ضعیف اسلت؛ حرفش زورگویی 
لیبرال   دموکراسلی اش  اسلت،  ضعیلف  منطلق اش  اسلت، 
املروز در دنیلا مفتضلح اسلت... به خاطلر همین هم هسلت 
کله شلما ماحظله می کنیلد آمریلکای دارای قلدرت اتمی، 
دارای تکنوللوژی پیشلرفته، دارای پلول فراوان، در بسلیاری 
از مناطق عالم شکست خورده است... و امروز شکست های 
دیگری هم آن طوری که انسلان مشلاهده می کند در انتظار 

آمریکا است.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
در طرف دیگر اما تصویر واقعی از ایران اسامی این است که 
»اّواًل امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته 
و سلنجیده ی دنیا مّلت ایران را به خاطر مقاومت چهل سلاله 
تکریم می کنند... ثانیًا واقعّیت دیگر ]این اسلت که[ کشلور 
ملا دارای ظرفّیت هلای بسلیاری اسلت که کمتر کشلوری در 
دنیا پیدا می شلود که این همه ظرفّیت داشلته باشلد... ثالثًا 
ظرفّیلت بالفعلل کشلور، شلما جوان هلای مؤمن هسلتید... 
جوان هلای مؤملن در کشلور کله هلم توانایلی دفاعلی، هلم 
توانایی علمی، هم توانایی در زمینه ی مسائل فرهنگی، هم 
توانایی در زمینه ی مسلائل اجتماعی دارند و در بسلیاری از 
صحنه ها این توانایی ها ُبروز کرده است... رابعًا دشمن برای 
مقابله با جمهوری اسامی، بعد از کنکاش فراوان رسیده به 
تحریم؛ یعنی راه های دیگر در مقابل او بسلته اسلت... ولی 
ملن به شلما عرض بکنم کله تحریم اقتصادی شلکننده تر از 

اقتصاد مّلی ما است.« ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

بهره برداری حداکثری از فضای مجازی با شیوه اخالقی

نکتله ی بسلیار مهلم و کلیدی در ایلن زمینه این کله »فضای 
دهلن  تلوی  زدن  بلرای  باشلد  ابلزاری  می توانلد  مجلازی 

دشمنان.« ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
ابزاری که باید به بهترین شکل ممکن از تمامی ظرفیت های 
آن برای جهاِد تبیین استفاده کرد: »می توانید افکار درست 
را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، پاسخ 
بله ابهام آفرینی هلا را در این فضا با اسلتفاده ی از این امکان 
منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه 

جهاد کنید.« ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
البتله »بایسلتی از شلیوه ی اخاقی در ایلن کار پیروی کرد. 
از ایلن کاری که بعضی هلا در فضای مجازی یا در مطبوعات 
و در مقاله هلا و اینجلا و آنجلا انجلام می دهنلد که با دشلنام، 
بلا تهملت و فریلب و دروغ با افکار عمومی مواجه می شلوند، 
باید بشلّدت اجتناب کرد. بایسلتی حقایق را با منطق قوی، 
سلخن متیلن و عقانّیلت کاملل، هملراه بلا زینلت عاطفله و 
عواطلف انسلانی، و به کارگیلری اخلاق منتشلر کلرد. امروز 
همه  ی ما بایسلتی در این میدان حرکت بکنیم؛ هر کدام به 

نحوی و با سهمی که در این راه داریم.« ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
همیلن  و  اسلت  تبییلن  اسلامی  »روش  اینکله  آخلر  کام 
تبیین ها موجب شلد که انقاب اسلامی بر بسلیاری از این 
پیش زمینه های تاریخی و تربیت های غلط فائق بیاید و فائق 

آمد.« ۱۳۸۷/۰۲/۱۴
ادامله ی این حرکت نورانی و غلبه بر توطئه های دشلمن نیز 
از مسلیر تبیین و روشلنگری و جهاد علیه »تحریف« حقایق 
می گذرد و این گونه اسلت که »تبیین اسلاس کار ما اسلت.« 

۱۳۹۵/۰۴/۱۲

برادران! شلما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید. ممکن اسلت پس از 
من بخوانید در آن وقت من نزد شلما نیسلتم که بخواهم به نفع خود و جلب 
نظرتلان بلرای کسلب مقلام و قدرتی بلا قلب های جوان شلما بلازی کنم. من 
برای آن که شلما جوانان شایسلته ای هسلتید، عاقه دارم که جوانی خود را 
در راه خداوند و     اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سلعادت هر 

دو جهان را دریابید.
)صحیفه امام،جلد۲۱ صص:۴۱۱-۴۱۲ (
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 جان بخشی فرزند شهید 
به ۵ بیمار

گفتوگوباهمسرشهیدمدافعحرم،
محمدبلباسی

سربازی ولی فقیه اصول زندگی 
خاندان ما است

شرحمبارزاتوزندگیجهادیحاج
فضلاهللایزدیدرگفتوگوبافرزندش

 وداع با یکی از بزرگ مردان انقالب 
و دفاع مقدس

نگاهی به فرمان مهم رهبر معظم انقالب اسالمی 
تحت عنوان »جهاِد تبیین جوانان«

پیام دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی:

درس فراموش نشدنی ایثار 
نوجوان پاک سیرت 

مقولله ایثلار و از جلان گذشلتگی 
خاطلره  در  کله  اسلت  مقولله ای 
ایلران وجلود دارد  تاریخلی مللت 
و یلادآور جان فشلانی و فلداکاری 
اسلوه های ایملان و ایثلاری اسلت 
که در راه آرمان و عقیده و دفاع از 

ارزش ها، از واالترین سلرمایه خویش گذشلتند. این مفهوم 
ریشله در تفکلر دینلی و اسلامی ملا دارد و بلن مایله اصلی 
هویلت و فرهنلگ مللت ایلران اسلت. از ایلن جهلت بلا گذر 
زملان نله تنها ارزش و جایگاه آن کمرنگ نشلده اسلت بلکه 
هملواره در اشلکال مختللف فلارغ از سلن و سلال در دوران 
مختللف جلوه گلری می نماید و امروز می بینیم نوجوان ۱۵ 
سلال ایلذه ای از جان خویش برای نجلات همنوع می گذرد 
و درس بزرگلی و ایثلار را بلار دگلر یادآور می شلود و در زمینه 
ایثلار اجتماعی برای تمامی همنوعان و نوجوانانی در سلن 

و سال و قامت خویش الگوی ارزشمندی می گردد.
بی شک یاد و خاطره چنین بزرگ منشی و درس ایثار و 
فداکاری این نوجوان پاک سلیرت و غیرتمند هیچگاه از یاد 
مللت ایران فراموش نخواهد شلد و همیشله در اذهان باقی 
و سلاری خواهد ماند. اینان که افتخارآفرین ایران اسلامی 
هسلتند و همیشله در تاریلخ ایلن ملرز و بلوم بلرگ زرینلی از 
چنیلن پاک سلیرتان بلزرگ منشلی مایه فخر و غلرور جامعه 

ایران است.
درگذشلت آقلای عللی لنلدی که با وجود سلن کلم برای 
نجلات دو نفلر از هموطنلان جانفشلانی و ایثلار نملود و خود 
آسلمانی شلد، موجلب تأثلر و تألم فلراوان گردید. هلر چند از 
دسلت دادن چنین سلرمایه های ارزشلمندی برای همه ما و 
ملت ایران بسیار ناراحت کننده است اما اقدام بزرگ منشانه و 
ایثارگرانه این نوجوان پاک سیرت الگو و سرمشق ارزشمندی 

است که در خاطره ملت همواره زنده خواهد ماند.
اینجانب ضمن عرض همدردی، این مصبیت غم انگیز 
را خدمت مردم شلریف شهرستان ایذه و دوستان و آشنایان 
بله ویلژه خانلواده و پلدر و مادر گراملی این عزیز سلفر کرده 
تسللیت علرض می نمایلم. پلروردگار متعلال روح ایشلان را 
قریلن رحمت و مغفرت خویش گرداند و به همه بازماندگان 

صبر جمیل عنایت نماید.
سلید امیرحسلین قاضلی زاده هاشلمی معلاون رئیلس 
جمهلور و رئیلس بنیاد شلهید و امور ایثارگلران هم چنین در 
نامه ای به رهبر انقاب اسلامی با اشلاره بله فداکاری علی 
لنلدی کله بلا ایثلار و از خودگذشلتگی برای نجلات جان دو 
تلن از هموطنلان بله دل آتلش زد و بلر اثلر شلدت جراحلات 
ناشلی از سلوختگی جلان باخلت، درخواسلت کرد کله این 
نوجوان غیور در حکم شهید تلقی شود که حضرت آیت الله 

خامنه ای با این درخواست موافقت کردند.
در ادامله، معلاون رئیلس جمهور و رئیس بنیاد شلهید و 
امور ایثارگران در جریان سفر به استان خوزستان در مراسم 
بزرگداشت شهید »علی لندی« در مسجد امام حسین )ع( 

شهر ایذه حضور یافت.
مراسلم  در  هاشلمی  زاده  قاضلی  امیرحسلین  سلید 
بزرگداشت این نوجوان فداکار تأکید کرد: اقدام فوق العاده ای 
که این نوجوان ۱۵ ساله انجام داد مجددًا خاطره فداکاری ها، 
جانفشانی ها و ایثارگری های نوجوان را در دوران دفاع مقدس 
برای ما زنده کرد و نشلان داد نسلل امروز انقاب اسامی نیز 
دسلت کمی از نسلل اول ندارد و ایثارگری همچنان در خون 
و جان ایرانی ها جاری اسلت. شجاعت شیرزنان و شیرمردان 
بختیاری همواره زبان زد بوده اسلت و تربیت چنین نوجوانی 

در بین این عزیزان دور از انتظار نبود.
وی افلزود: پلس از بلروز ایلن اتفاق مقلام معظم رهبری 
به سلرعت با اعمال نظر خود موضوع شلهادت شهید لندی 
را تایید فرمودند و دفتر ایشلان نیز با خانواده شلهید لندی 
در ارتبلاط بودنلد. بنلده نیلز از طلرف بنیلاد شلهید و املور 
ایثارگلران، مجموعله دوللت و مقلام معظلم رهبلری مجلددا 
شلهادت ایلن نوجلوان فداکار  را به خانواده ایشلان تسللیت 
می گویلم و البتله از بابلت تربیلت چنیلن فرزنلدی بله آنلان 

تبریک عرض می کنم.
قاضی زاده هاشلمی هم چنین در گفت وگو با رسلانه ها 
با اشاره به فداکاری صورت گرفته توسط شهید علی لندی 
گفلت: حضلور افلرادی مانند شلهید عللی لنلدی  افتخاری 

برای نظام اسامی است.
وی افلزود: اینکله انسلان بزرگلی ماننلد عللی لندی که 
در سلن ۱۵ سلالگی بلرای نجلات جلان ۲ نفر از جلان خود 
گذشلت نمونه بارز ایثارگری اسلت. ما نیز در بنیاد شلهید و 
املور ایثارگران افتخار داریم در خدمت خانواده های شلهدا 

از جمله خانواده این شهید بزرگوار باشیم.

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت عالم ربانی آیت الله حسن زاده آملی

حضلرت آیت اللله خامنه ای در پیامی درگذشلت عالم رّبانی و سلالک توحیدی 
آیت اللله آقلای حسلن زاده آملی را تسللیت گفتند.  در پیام رهبلر معظم انقاب 

آمده است:
آقلای  آیت اللله  توحیلدی،  سلالک  و  رّبانلی  عاللم  درگذشلت  خبلر  تأسلف  بلا 
حسلن زاده ی آمللی رحمت الله علیه را دریافلت کردم. این روحانی دانشلمند و 
ذوفنون از جمله ی چهره های نادر و فاخری بود که نمونه های معدودی از آنان 
در هر دوره، چشم و دل آشنایان را می نوازد و توأمًا دانش و معرفت و عقل و دل 
آنان را بهره مند می سلازد. نوشلته ها و منشلأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای 
دوسلتداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود ان شلاءالله. اینجانب به همه ی 
دوسلتان و شلاگردان و ارادتمنلدان ایشلان بویلژه به مردم مؤملن و انقابی آمل 
و جوانلان مشلتاقی کله مجذوب مواضلع انقابلی و خلقیات واالی انسلانی آن 

مرحوم بودند تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
حضلرت آیت اللله خامنله ای هم چنین با حضور در کنار پیکر مرحوم آیت الله حسلن زاده آملی، ضمن اقامه نماز 
میلت و قرائلت کام اللله مجیلد بلا آن عاللم رّبانی و سلالک توحیلدی وداع کردند. در این مراسلم جمعلی از نزدیکان 

مرحوم آیت الله حسن زاده آملی نیز حضور داشتند.
حضرت آیت  الله حسلن زاده آملی پس از طی یک دوره بیماری شلامگاه شلنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ در آمل به لقاءالله 

پیوست. پیکر آن دانشمند ذوفنون مصادف با اربعین حسینی در آمل، تشییع و به خاک سپرده شد.

رسالت امروز جوانان، 
امیدآفریین و بیان 
حقایق است

نگاهی به فرمان مهم رهبر معظم انقالب اسالمی 
تحت عنوان »جهاِد تبیین جوانان«

رسالت امروز جوانان، 
امیدآفریین و بیان 
حقایق است
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امام جعفرصادق )علیه السالم(:
سخاوتمندترین مردم آن کسی است که جان و مال خود را جوانمردانه در 

راه خدای متعال تقدیم نماید.
مستدرک، ج ١١، ص ٨

جان بخشی فرزند شهید به ۵ بیمار
فرزند و یادگار شهید در مشهد؛ با تأسی به راه پدر، حرکت فداکارانه ای را 

در نجات جان هموطنان خود رقم زد.
طبلق گلزارش »حیات« مسلئول واحلد فراهم آوری اعضلای پیوندی 
دانشلگاه علوم پزشلکی مشلهد گفت: دراهلدای ۵ عضو فرزند شلهید در 
مشهد و نجات جان هموطنان بیمار هزار و نود و دومین عمل پیوند اعضا 
از اهدا کننده مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای منتصریه این دانشلگاه، 
۵ عضو علی اکبر )مجتبی( حافظی ۴۶ ساله ساکن مشهد برای پیوند به 

بیماران نیازمند به عضو به طور رایگان اهدا شد.

دکتلر ابراهیم خالقی افزود: در این اعمال جراحی قلب مرحوم علی 
اکبلر حافظلی به بیمار آقای ۳۹ سلاله سلاکن نیشلابور و کبد زنلده یاد به 

بیمار آقای ۵۵ ساله ساکن چناران اهدا شد.
وی گفلت: قرنیه هلای مرحلوم عللی اکبلر حافظلی بلرای پیونلد بله 
هموطنان بیمار به بانک چشلم دانشلگاه علوم پزشلکی مشهد و قسمتی 
از پوسلت این مرحوم نیز برای پیوند به بیماران سلوختگی به بیمارسلتان 

امام رضای مشهد ارسال شد.
مسلئول واحلد فراهلم آوری اعضای پیوندی دانشلگاه علوم پزشلکی 
مشلهد گفلت: زنلده یلاد عللی اکبلر حافظلی از بیمارسلتان جلواد االئمه 
مشلهد بله واحلد فراهلم آوری اعضلای پیونلدی در مرکلز پیونلد اعضلای 
دانشلگاه معرفی شلد و پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی تحت عمل 

جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
زنلده یاد علی اکبر حافظی در عین سلامت، بله خانواده خود اعام 
کلرده بلود: در صلورت وفلات در هلر زملان، اعضایلش بلرای نجلات جان 

هموطنان بیمار اهدا شود.
او چه زیبا با الهام از حرکت پدر، نوعدوستی و نجات جان هموطنان 

خود را در قالبی دیگر رقم زد.
عللی اکبلر )مجتبلی( حافظلی فرزنلد شلهید محملد عللی حافظلی 
عسلگری از شلهدای دفلاع مقلدس بلود. شلهید محملد عللی حافظلی 
عسلگری متوللد خلرداد ۱۳۳۱ از فعلاالن دوران انقلاب و از پیشلگامان 

بسیج بود.
وی در دوران دفلاع مقلدس  بار ها به جبهه اعزام و در عملیات میمک 
و خیبر از ناحیه دسلت مجروح و در اسلفند سلال ۱۳۶۳ در عملیات بدر 

در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نایل شد.
پیکر مطهرش در گلزار شلهدای خواجه ربیع مشلهد به خاک سپرده 

شد. از وی ۲ فرزند دختر و ۲ فرزند پسر به یادگار ماند.

شرحمبارزاتوزندگیجهادیحاجفضلاهللایزدیدرگفتوگوبافرزندش
وداع با یکی از بزرگ مردان انقالب و دفاع مقدس

در نخستین روزهای هفته دفاع مقدس، فضل الله ایزدی نجف آبادی از پیشکسوتان مبارزه و جهاد به دیدار معبود شتافت. او نه تنها خود از چهره های انقالبی 
سرشـناس خطـه اصفهـان بـود بلکه 3 شـهید واالمقام را در مکتب جهـادی خویش پرورانده بود. شـهیدان عبدالحسـین، عبدالرحیم و محمدرضـا ایزدی.  این 
حکایت به گوش رزمندگان آشنا است که ؛ خبر شهادت محمدرضا را که شنید، دست ها را رو به آسمان بلند کرد و گفت: من با امام بیعت کردم و با خدا معامله. 
إن شـاءالله قربانـی راه حـق مـورد قبول واقع شـود. وقتی مراسـم ختم محمد رضا ایـزدی اولین فرزندش برگزار می شـود، حاج فضل الله به جبهـه برمی گردد، به 
او می گویند: حاجی چرا لباس فرم نداری؟ پاسـخ می دهد که فراموشـم شـده اسـت. او را به عقب فرسـتادند تا لباس عوض کند و با مهمات برگردد. هنوز سـوار 
ماشـین نشـده بود که صدای انفجاری از دور دسـت شـنید. خبر آوردند، لندروری که درونش بودی را زدند. دانست که شهادت قسمت اش نبوده است. به عقب 
برگشت. لباس نظامی پوشید و با ماشین مهمات به منطقه برگشت. دومین پسر شهیدش عبدالحسین بیست و سوم تیرماه ۱3۶۱ در عملیات رمضان به جوار 
حق شتافت و پس از او عبدالرحیم بود که بیست و هشتم مهر ۶۲ در والفجر ۴ به شهادت رسید.  در گفت وگویی با آقای رحمان ایزدی فرزند گرامی اش، زندگی 

سراسر مبارزه و مجاهدت این پدر آسمانی را مرور کردیم.

جنـاب ایـزدی یکی از مسـائل مـورد نیاز نسـل جوان 
ما شـناخت سـبک زندگی پدرانی اسـت که نسـلی از 
قهرمانـان این کشـور را تربیـت کرده اند، لذا دوسـت 
دارم مصاحبه را با شـرح خصوصیات و سبک زندگی 

پدر گرامی تان شروع کنیم؟
مهم ترین مطلب در زندگی شلخصی پدر، سلاده زیسلتی 
او بود. واقعًا دل به دنیا نمی بست.  از همان قدیم زندگی 
ساده و دور از تجمات برای خود انتخاب کرده بود. برای 
ایشلان اصًا مهم نبود که بر فرض دوسلتان و آشلنایان و 
فامیلل صاحب چله ثروت و امکاناتی در زندگی شلده اند. 
به این جهت همیشله آراملش و رضایت خاصی بر زندگی 
و کانلون خانلواده حاکلم بلود. یلک جملله ای داشلت که 
همیشه به عنوان توصیه به ما می گفت که تجمات ایمان 
را بله خطلر می اندازد. پدر حقیقتلًا دارای عقاید محکمی 
در زندگلی بودنلد. تاکید می کرد که زندگی ملا باید نمونه 
یک مسلمان واقعی باشد. در افکار خودش هم پیروی از 

والیت فقیه را در راس تصمیمات اش قرار داده بود.

همه ما کم و بیش در جریان فعالیت های مختلف پدر 
فقیدتـان در جریـان روزهـای پیـروزی انقـالب و دوره 
جنـگ تحمیلی هسـتیم، اما از زبان شـما می خواهم 
بـه صـورت دقیق تـر سـوابق مبارزاتـی ایشـان روایـت 

شود؟
پلدر قبلل از انقلاب پلا بله پلای مبلارزان در صحنه هلای 
مخالفللت بللا رژیللم حضللور پیللدا مللی کرد. تصاویللر و 
مطاللب زیلادی از نقلش ایشلان در تظاهلرات علیله رژیم 
ستمشلاهی منتشلر شلده اسلت. در یلک ملورد توسلط 
سلاواک دسلتگیر می شلوند و ماموران ایشلان را تحت آزار 
و شلکنجه قلرار می دهند تلا مبارزان را لو دهنلد اما گویی 
 پلدر علی رغلم بدرفتلاری و شلکنجه زیلاد تلن بله ایلن کار 

نمی دهند.
پلس از شلروع جنلگ تحمیلی هم پلدر اولیلن نفر از 
خانلواده ملا بودنلد که راهی جبهه شلدند. ایلن خاطره را 
بارهلا از فامیل هلای نزدیلک شلنیدم کله می گفتنلد: از 
پلدر می خواسلتیم شلما در مبلارزه انقلاب دیلن خلودت 

هلم جوانلان  االن  و  کلردی  ادا  را 
بلار جنلگ را بلر دوش گرفته انلد، 
نیازی به حضور شلما نیست اما او 
بلا قاطعیت جلواب ما را می داد که 
مبارزه با دشلمنی که خاک شما را 
اشغال کرده و برای لگدمال کردن 
شرف و امنیت شلما آمده، بزرگ و 
کوچلک نمی خواهد و همه ما باید 

اسلحه بدست بگیریم.

فـــعـــالیــت هـــای  دوران  در 
بــا چـه کسـانی  سیاســی شان 

همراه بودند؟
ملن نلام شلهید محملد منتظلری 

را همیشله از زبان پدر می شلنیدم گویا همیشله کنار هم 
فعالیت می کردند. قبل از انقاب خانه ما پشلت مسلجد 
جامع نجف آباد بود. زمانی که مقام معظم رهبری یا آیت 
الله هاشلمی رفسنجانی برای سلخنرانی و تبلیغ انقاب 
بله نجف آباد می آمدنلد، مهمان خانه ما می شلدند.چند 
بلار هلم بعلد از حملله عوامل رژیلم به مجلس سلخنرانی 
علما و مبارزان انقاب، پدر به کمک بزرگان مسجد آن ها 

را از مخمصه خارج کرده و در خانه مان پناه داده بود.
منلزل حاجی در واقلع پایگاه روحانیون و سلخنرانان 
شلده بلود. چنان کله اشلاره کلردم، سلاواک مراقلب رفت 
وآمدهای منزل پدر بوده و هر از گاهی می ریختند خانه را 
می گشتند. بعد از پیروزی انقاب هم که  با شروع جنگ، 
عازم جبهه شد، اول سرپل ذهاب و بعد در شکست حصر 
آبلادان و عملیات فتح خرمشلهر همراه بلرادران در جبهه 

حضور داشت.

خـود شـما بیش تر از کـدام بخـش از خصوصیات پدر 
متاثر می شدید؟

ملن همیشله با عاقه و کنجلکاوی پای خاطلرات پدر و یا 
آن چه بسلتگان از گذشلته زندگی ایشلان نقل می کردند، 
می نشسلتم. یکلی از مسلائل عجیلب بلرای ملن ایلن بود 

کله او بلا وجلود حلوادث سلخت و 
تکان دهنلده کله در زندگلی تجربه 
کلرده بلود املا آراملش روحی خود 
رادسلت نلداده بلود. در حالی کله 
شلاید اگلر یکلی از ایلن اتفاقلات 
مثللل از دست رفتللن عزیللزی در 
رخ  ملا  بلرای  نوجوانلی  و  جوانلی 
دهلد قطعلًا سلال ها ذهلن و روح 
ملا درگیلر خواهلد بللود. پللدر این 
خصوصیلت تحمل و آراملش را در 
داشلت.  زندگلی اش  روابلط  همله 
او بلا همیلن صبلوری به مسلائل و 
نیازهلای زندگلی ملا توجله نشلان 
بله حرف هلای  بلا دقلت  ملی داد. 
 ملا گلوش ملی داد و بلا حوصلله مشلکات ملا رسلیدگی 

می کرد.

جناب ایزدی اتفاقًا ما همیشه دنبال پاسخ این سوال 
هستیم که والدین گرامی شهدا، چگونه توانسته اند 

با داغ فراق دو یا سه فرزند کنار بیایند؟
ایلن مسلئله که خانواده شلهدا هر کدام پس از شلهادت 
نمی تلوان  را  می شلوند  روحلی  شلوک  دچلار  عزیزشلان 
نادیلده گرفت.املا واکنلش افلراد متفلاوت اسلت، پلدر با 
وجود این که سله فرزندش را در جنگ از دسلت داده بود 
اما همیشله سلرش را با غرور باال می گرفت و برای این که 
دیگلر اعضلای خانلواده صبلور باشلند، می گفلت؛ ملن 

فرزندان ام را در راه اسام فدا کردم. 
آنهلا رفتنلد تلا از خاک شلان دفلاع کننلد. نبایلد کسلی 
احسلاس افسلوس و ناراحتی کند. او دائلم آن کام خدا 
را یادآوری می کرد که جهاد و شلهادت پیشلگاه الهی چه 
 مرتبله ای دارد و شلهدا زنده انلد و ملا بلا خداونلد معاملله 

کرده ایم.
این گونله ملا تحلت تاثیر صبر و قلدرت ایملان او قرار 
می گرفتیلم. بلا همین بلاور او ما را به پیلروی از اوامر ولی 

فقیه توصیه می کرد.

پـس می توانـم حدس بزنـم که در دوره دفـاع مقدس، 
بـرادران شـهیدتان نیـز بـا تشـویق پـدر یکـی بعـد از 

دیگری راهی جبهه می شدند؟
دقیقلًا ایشلان بلا تربیتی که بله فرزنلدان داده بودند خود 
آن هلا بله کاروان رزمنلدگان می پیوسلتند. هیلچ گاه ملن 
ندیلدم و نشلنیدم پلدر در راهی کله خلودش و فرزندانش 
بلرای جهلاد و دفلاع مقلدس انتخاب کلرده بودنلد، دچار 
تردیلد شلود. بارهلا پیلش آمده بود کله برخی از آشلنایان 
بعلد از شلهادت اولین برادرم به پلدر توصیه کنند که بقیه 
فرزنلدان را از رفتن به جبهه منصرف کنید، یا می گفتند، 
حلاج آقا شلما باالخلره در زندگی بله آن ها احتیلاج داری 
باید بعد از این عصای دسلت تان باشلند. اما پاسلخ آماده 
پلدر ایلن بود که: من هیچ وقت فرزندانم را از راه درسلتی 
کله می روند برنمی گردانم و به شلجاعت و مردانگی آن ها 

افتخار می کنم.

رهبـر معظم انقـالب بیانات زیـادی در خصوص نقش 
و جایــگاه والدیـن شـهدا دارنـد و حتـی در یکــی از 
فـداکاری  و  بردبـاری  گفته انـد: اگـر  دیدارهای شـان 
ایــن حماسـه ها رخ  پــدران و مــادران شـهدا نبـود 
نمی داد، شـما چه برداشـتی از این نگاه مقام رهبری 

دارید؟
همان طلور کله قبلل هم گفتلم، بسلیاری از پدران شلهدا 
خودشلان پیلش گام مبلارزه و انقلاب بودنلد و در واقلع 
فرزندان شلان هم راه آن ها را ادامله دادند.با راهی که پدر 
در فعالیت هلای سیاسلی انتخلاب کرده بود و شلخصًا در 
جبهه و خط مقدم جنگ حضور پیدا کرده بود، مشخص 

بود که برادران نیز به جمع رزمندگان خواهند پیوست.
همیشله از پلدر می خواسلتم با هملان لحلن آرام اش 
خاطرات دوران فعالیت در صحنه انقاب و جبهه را بازگو 
کند. واقعًا خاطرات شان شنیدنی و شیرین بود. هر چند 
موقع نقل و تعریف خاطرات وقتی به بچه هایی که شهید 

شدند، می رسید، حال اش دگرگون می شد.

جنـاب ایـزدی همـه مـا آرزو داریـم کـه راه بـزرگ ایـن 
پدران را نسـل امروز و آینده ادامه دهند، به نظر شـما 

چه باید کرد تا این آرزو جامه عمل بپوشد؟ 
نسلل آینلده و فرزنلدان ما یقینًا چشلم به رفتلار و عملکرد 
ملا خواهنلد دوخت. ما اگر می خواهیم رسلم و رسلوم پدر 
و مادران شهدا را ادامه دهیم باید از خودمان شروع کنیم.
بایلد سلعی کنیم همان خصوصیلات و اصولی کله آنها در 
زندگلی داشلتند را پیلاده کنیلم. به نظلرم باید سرگذشلت 
شهدا و والدین آن ها را آئینه خود قرار بدهیم و ببینیم چه 
انلدازه روش زندگلی ما بلا آن ها همخوانی دارد.ملا اگر راه 
والدین شهدا را پیش بگیریم زندگی نامه ها را مطالعه کنیم 

قطعا فرزندان مان نیز از ما الگو خواهند گرفت.

سه واقعه جانکاه پایان ماه صفر
آخرین روزهای ماه صفر، سله واقعه غم انگیز و بزرگ در تاریخ اسلام به وقوع 
می پیوندد، رحلت جانکاه پیامبر اسام)ص(،شهادت امام حسن مجتبی )ع( 
و بعلد شلهادت هشلتمین پیشلوای شلیعیان املام رضلا )ع(. این سله رویداد 
بویژه رحلت پیامبر اسلام)ص( سلرآغاز مسائل و مناقشات پردامنه در حیات 

سیاسی مسلمانان است.

در سوگ رسول رحمت

آخریلن پیغمبلر الهی پس از ۲۳ سلال دعوت و مجاهلدت و اباغ پیام الهی و 
پس از فراز و نشلیب های فراوان در راه انجام رسلالت بزرگ خویش، سلرانجام 
در سلال یازدهم هجری در روز بیسلت و هشلتم ماه صفر بنا به روایت بیشلتر 
علمای شلیعه، در سلن ۶۳ سلالگی پس از ۱۴ روز بیماری و کسلالت، رحلت 

فرمودند.
مکه معظمه، محل تولد حضرت اسلت. پلدرش عبدالله بن عبدالمطلب 
و مادر گرامی حضرت آمنه، دختر وهب بن عبد مناف اسلت. نخسلتین زنی 
کله افتخار همسلری حضرت محملد)ص( را یافت، خدیجه بنلت خویلد بود. 
حضلرت پیش از رسلیدن به مقام رسلالت، در سلن ۲۵ سلالگی بلا این بانوی 

بزرگوار ازدواج کرد.
حضرت محمد )ص( از ۲۷ رجب سال چهلم عام الفیل )۶۱۰ میادی(، 
که در سن ۴۰ سالگی به رسالت مبعوث شده بودند، تا ۲۸ صفر سال یازدهم 
هجلری کله رحللت فرمودند، به مدت ۲۳ سلال عهده  دار امر رسلالت و نبوت 

بودند.

وقایع مهم آخرین روزهای وفات پیامبر)ص( 

دربلاره سلیره زندگانی و اتفاقاتی که در زمان حیلات آن  حضرت اتفاق افتاد، 
بسلیار سلخن گفته شلده اسلت. اما به اتفاقات مهم روزهای آخر عمر شریف 
حضلرت کمتر توجه شلده اسلت که شلاید بی توجهلی به این اتفاقات مسلیر 
تاریلخ اسلام را علوض کلرد و پلس از آن شلاهد رخدادهلای ناگلوار در تاریخ 

اسام بعد از رحلت آن حضرت هستیم. 
پیامبر)ص( شلِب پیش از بیماری شلدیدش در حالی که دسلت علی)ع( 
را گرفتله بلود، هملراه جماعتی بلرای طلب آملرزش به قبرسلتان بقیع رفت و 
برای اهل قبور درود فرستاد و برای آنان طلب استغفار کرد. آنگاه به علی)ع( 
فرملود: »جبرئیلل هلر سلال یلک مرتبه قلرآن را بلر ملن عرضه می کلرد؛ ولی 
امسلال دو مرتبله ایلن امر صورت گرفته اسلت و این دلیلی نلدارد مگر این که 
اجل من نزدیک باشلد.« پس به علی)ع( گفت: »اگر من از دنیا رفتم، تو مرا 

غسل بده.« 
پیامبر)ص( با پیش بینی برخی از اتفاقات و بدعت ها فرمود: »ای مردم، 
آتش فتنه شلعله ور شلده و فتنه ها مانند پاره های شب تاریک، رو آورده و شما 
هیچ دستاویزی علیه من ندارید؛ زیرا من حال نکردم مگر آن چه قرآن حال 

دانسته و حرام نکردم مگر آن چه قرآن حرام داشته است.« 

کریم اهل بیت

املام حسلن مجتبی)ع( در نیمه ماه رمضان سلوم هجلری، اولین فرزند علی 
علیه السام و فاطمه سام الله علیها به دنیا آمد. 

امام حسلن علیه السام بیشلتر از هفت سال با رسول خدا زندگی نکرد، 
وللی در همیلن مدت به شلدت ملورد عنایت آن حضلرت بود و اسلتفاده های 
علملی و تربیتلی فراوانلی بلرد. محبت رسلول خدا بله امام حسلن )ع( فراوان 
بلوده و آن حضلرت، گاهی نلوه اش را در کارهای بزرگی همانند بیعت رضوان 
و مباهلله بلا نصارای نجران هم شلرکت داد. رسلول خدا دربلاره ی او تعریف و 
تمجیدهای فراوانی نموده اسلت که امام بعدها به مناسلبت های مختلف، از 

آنها برای معرفی شخصیت الهی خویش بهره جست.
امام حسلن)ع( در دوران سلخت پس از رحلت پیامبر اسام)ع( در رکاب 
پدر بوده است؛ گاه در فعالیت های حضرت در دستگیری از فقرا و محرومان 
می کوشلیده و گاه همراه او در برخی فعالیت های اجتماعی شلرکت می کرد 
)همانند شلرکت در بدرقه ابوذر به هنگام تبعید(، و گاه پاره ای مأموریت های 
مهلم را از طلرف پلدر عهلده دار می شلد )هماننلد شکسلتن محاصلره منلزل 

عثمان(.
املام حسلن از آغلاز بیعت مردم بلا حضرت علی)ع( تا لحظه شلهادت آن 
حضلرت در مقلام قوی تریلن بلازوی آن حضرت عملل کرد. در جریلان بیعت، 
حضلوری جلدی داشلت؛ در سله جنگ جملل، صفیلن و نهروان حاضلر بود. 
پیلش از جنلگ جملل هم به همراه عّمار یاسلر و قیس بن سلعد به کوفه رفت 
و بلا سلرکوب کلردن جریلان ابوموسلی اشلعری، ملردم را بله جهاد علیله فتنه 
فراخوانلد. شلب ضربلت خلوردن املام عللی)ع( قصلد داشلت همراهلی اش 
کنلد کله بلا منلع پلدر، منصلرف شلد. پلس از ضربلت خلوردن پلدر نیلز تمام 
 تلاش خلود را بلرای بهبلود آن حضرت به کار بسلت و در پایان بله وصایای او 

گوش سپرد.
حضلرت علی)ع(قبلل از شلهادت، امام حسلن )ع( را وصی خلود تعیین 
کرد. پس از این واقعه، امام حسلن )ع( به مسلجد آمد و در خطبه ای تاریخی 

تلویحًا مردم را به بیعت با امامت فراخواند.
پلس از این با سلخنرانی نافلذ ابن عباس مردم کوفه بلا آن حضرت بیعت 
کردنلد. املام بیعت شلان را بلر این اسلاس کله از او پیلروی کنند و بلا هر کس 
جنگیلد، بجنگنلد و بلا هلر کس صللح کرد، صللح کننلد، پذیرفت؛ املا زمان 
چندانلی از خافلت املام نمی گذشلت کله معاویله لشلکری عظیلم به سلوی 
 علراق گسلیل داشلت و حضلرت نیلز درصلدد تهیله لشلکری بلرای مقابلله بلا 

او برآمد.
مهم تریلن حادثله در زندگلی املام حسلن)ع( جریلان صللح معاویله با آن 
حضلرت اسلت. بررسلی مقدملات و شلرایط و علللی که صللح را ایجلاب کرد، 
به خوبلی روشلن می کند که صللح آن حضرت در حقیقت انقاب سلبزی بود 
که زمینه انقاب سلرخ حسلینی را فراهم ساخت و به این ترتیب، اسام ناب 
محملدی کله در تشلیع جللوه گر بلود، نهال خلود را آبیاری نملود و به درخت 

تنومندی تبدیل کرد.
تماملی تلاش امام حسلن)ع( پلس از قبول صلح این بود کله ثمرات این 
واقعله حیلات مسللمانان را متحول کند و بر این اسلاس در تملام این مدت به 

بازسازی نیروهای وازده و تفسیر صحیح اسام پرداخت.
عملکلرد حضلرت پلس از صللح چنلان قدرتمند بود کله معاویله را به فکر 
شلهادت آن حضلرت انداخت.تا بتواند به خواسلته دیرین خلود یعنی تبدیل 
خافلت اسلامی بله سللطنت موروثی، جامله عمل بپوشلاند. به ایلن ترتیب 
سمی مهلک تهیه کرد و آن را توسط همسر آن حضرت به او خوراند. حضرت 
پلس از مدتلی درد و رنلج، در روز ۲۸ ملاه صفلر سلال ۵۰ هجلری بله لقاءالله 

شتافت.

حیات سیاسی و معنوی ثامن الحجج)ع(

بازخوانلی زندگانلی املام عللی بلن موسلی الرضلا علیله السلام، از ابتلدا تلا 
شلهادت، دارای نلکات بسلیار نغلز و آموزنده ای اسلت. ملّدت طوالنی امامت 
املام از یلک سلو، و شلکل گیری جریانات انحرافلی و رخدادهای سیاسلی از 

سوی دیگر، زندگی ایشان را از دیگر پیشوایان دینی متمایز ساخته است.
امام رضا)ع( در سلال ۱۴۸ هجری قمری یعنی حدود ۱۲۵۰ سال پیش 
در شلهر مدینه به دنیا آمد. پدر ایشلان امام موسلی بن جعفر)ع(، یعنی امام 

هفتم شیعیان و مادرشان بانویی بزرگوار و خردمند به نام نجمه بود. 
املام هشلتم)ع( دارای لقب هلای متعددی اسلت. از جملله معروف ترین 
ایلن القلاب، )رضلا(، )عالم آل محمد(، )غریب الغرباء(، )شلمس الشلموس( 
و )معیلن الضعفلاء( اسلت. دوران کودکلی و نوجوانی و جوانلی امام در مدینه 
گذشت. اخاق نیکو، دانش فراوان، ایمان و عبادت بسیار از ویژگی های بارز 

آن حضرت بود.
امام رضا)ع( جایگاه علمی ویژه ای داشت. او از دانشی سرشار بهره مند 
بلود و ایلن برجسلتگی علملی او در رویارویی با دانشلمندان ادیلان و مذاهب 
دیگلر، بیشلتر آشلکار می شلد. جلسلات و محافللی کله علملا و دانشلمندان 
مختلف گردهم می آمدند و به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش می پرداختند، 
در آن زملان رونلق خاصلی داشلت. حاکمان آن عصلر، گاه بلرای جلوه دادن 
شکوه دربار خویش، گاه به منظور گرایش دانشمندان به دربار و زمانی برای 
ایلن که بر عقیده کسلی چیره شلوند، در کنار مجالس دیگلر، به برگزار کردن 
نشسلت های علملی نیلز می پرداختنلد. ایلن محافل کله به جلسلات مناظره 
معلروف بلود، بهتریلن مکان بلرای ابراز شایسلتگی های علمی افراد به شلمار 

می رفت.
تمام عمر امام رضا)ع(، در زمان حکومت عباسیان سپری شد. عباسیان 
بلا ادعای انتسلاب به پیامبلر اکرم)ص( و با بهره گیری از احساسلات مردم بر 
ضد امویان، توانستند آنان را از حکومت کنار بزنند و خود بر تخت فرمانروایی 
مسللمانان بنشلینند. با سلرکوب امویان، عباسلیان تنها خطر برای حکومت 
خود را شلیعیانی می دانسلتند که با فرمانبری از امامان معصوم، حاکمان آن 
روزگار را ناحق می شمردند و می کوشیدند تا آنان را از حکومت ساقط کنند.

بنابرایلن، دشلمن شلماره یلک حاکملان عباسلی، اماملان شلیعه بودنلد 
و بله همیلن دلیل اسلت که همله امامانی کله در روزگار این حاکمان سلتمگر 
می زیسلتند، بله دسلت آنان بله شلهادت رسلیدند. ۱۰ سلال از دوران امامت 
حضلرت رضلا)ع(، با حکومت هارون همزمان بود. در این ده سلال، موقعیت 
مناسلبی برای مبارزه علنی و رسلمی برای امام رضا)ع( پدید نیامد و بیشلتر 
تلاش سیاسلی املام به صورت پنهانی رهبری می شلد، اما در گوشله گوشله 
سلرزمین های مسللمانان جنبش هلا و قیام هلای پیاپلی شلیعیان، حکوملت 

عباسی را به تنگ آورد.
در میان همه حاکمان عباسی، مأمون چهره ای دیگر داشت. او که برادر 
خود، امین را کشلت تا خود به حکومت برسلد، در برخورد با شیعیان و به ویژه 
شخص امام رضا)ع( از راهی دیگر وارد شد و شیوه ای دیگر را در پیش گرفت. 
مأمون با خصوصیات دسیسه آمیزی که داشت، پس از رسیدن به قدرت، 
و به منظور پایدار ساختن ارکان حکومت خود، تصمیم گرفت با امام رضا)ع( 
بله گونله ای دیگلر برخورد نمایلد. پس، برای املام نامه نوشلت و حضرت را به 
ولیعهلدی خود منصلوب کرد. امام ابتدا از پذیرش ایلن امر خودداری فرمود 
املا مأملون دو تلن را بله نمایندگلی از سلوی خلود کله در خراسلان بلود، روانه 

مدینله کلرد و آنلان در نلزد امام هدف خلود را چنین بیان کردنلد: مأمون ما را 
مأملور کرده که شلما را به خراسلان ببریلم. امام هم که شلیوه های حاکمان را 
می شلناخت و می دانسلت مأملون که از کشلتن بلرادر خود پروا نلدارد، از این 

تصمیم خود دست بردار نیست، ناگزیر از ترک مدینه شد.
املام بله هملراه فرسلتادگان مأمون مدینه را پشلت سرگذاشلته، رهسلپار 
خراسان شد. بنا به فرمان مأمون، مسیر امام از مدینه تا خراسان، به گونه ای 

تعیین گردید که مردم شهرهای شیعه نشین از دیدار امام محروم شوند. 
با این حال امام رضا)ع( در این سفر تاریخی، هر جا که توانست کوشید 
تا مردم را با اسلام راسلتین آشنا سازد. از جمله مهم ترین فرازهای این سفر، 
توقف امام در نیشابور و سخن تاریخی ایشان در جمع گروه بسیاری از مردم 

و حدیث شناسان این شهر است. 
املام رضلا)ع( وارد شلهر ملرو، مقر حکومت مأمون شلد. مأمون مجلسلی 
آراسلت و در آن امام را در مراسلمی رسلمی، به ولیعهدی خود منصوب کرد. 
حضرت در آن مجلس، حکم مأمون را گرفته، بر آن یادداشتی نوشت و با یاد 
و نلام اهلل بیلت علیهم السلام، فهماند کله این منصب را با انگیزه شلخصی 

نپذیرفته و تنها عامل قبول این سمت، مصلحت جامعه مسلمین است.
برخوردهلای حکیمانله املام سلبب شلد تلا بلر خلاف پنلدار مأملون، آن 
حضلرت بیلش از گذشلته در میلان مردم شلناخته شلود و خلیفه عباسلی در 
ملدت زمانلی کوتاه تاش هایش را بر باد رفته دید. از این به بعد برای محدود 
سلاختن فعالیت هلای املام و حتلی از میلان بلردن ایشلان تلاش کلرد. پلس 
تصمیلم گرفلت راهی بغداد شلود. اما می کوشلد که ایلن برنامه را بله گونه ای 
عملی سلازد که دامان خود او از این امر مبّرا نشلان دهد. پس در راه سلفر به 
بغلداد، در تلوس توقف می کند و در همان جا با خوراندن انار یا انگور زهرآلود 

به حضرت، امام رضا)ع( را مسموم می سازد.
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امام کاظم علیه السالم:
چیـزی نیسـت کـه چشـمان ات آن را بنگرد، مگر آن کـه در آن پند و 

اندرزی است.
امالی )صدوق( ص ۵۰۹

 گزارشی از نخستین اجالسیه 
3 هزار راوی پیام آوران ایثار

معلاون رئیس جمهلور و رئیلس بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران تصریلح کلرد: 
راویلان و پیام آوران ایثار روایت خودشلان را مطلرح نمی کنند بلکه این راویان 
از دیگران که در عرصه ایثار  و شهادت درخشیدند نام می برند و  باعث رشد 

مکتب فکری و اعتقادات می شوند.
بله گزارش سلایت ایثلار دکتر سلید امیرحسلین قاضی زاده هاشلمی در 
نخسلتین اجاسیه سراسری ۳۰۰۰ راوی پیام آوران ایثار که به صورت وبینار 
هم زمان با سراسلر کشلور در سالن خلیج فارس موزه انقاب اسامی و دفاع 
مقدس برگزار شد، ضمن قرائت پیام مقام معظم رهبری به مناسبت برگزاری 
این اجاسیه و تجلیل از پیام آوران ایثار گفت: فرهنگ دفاع مقدس برگرفته 
از حماسله املام حسلین)ع(  اسلت و همله رزمنلدگان ملا در سلال های دفاع 

مقدس در این مسیر گام برداشتند.
معلاون رئیس جمهلور با اشلاره به اهمیت نقلش روایتگری بلرای ترویج و 
توسلعه فرهنلگ ایثار و شلهادت، ادامله داد: راویلان و پیام آوران ایثلار روایت 
خودشلان را مطلرح نمی کننلد بلکه این راویلان از دیگران کله در عرصه ایثار 
و شلهادت درخشلیدند نلام می برنلد و باعث رشلد مکتب فکلری و اعتقادات 

می شوند.
وی بلا اشلاره بله نقش حضلرت زینب )س( و امام سلجاد )ع( بلرای زنده 
نگه داشلتن پیام عاشلورا، خاطرنشلان کرد: امام )ره( فرمودند که این محرم 
و صفر اسلت که اسلام را زنده نگه داشته است، برای همین روایتگری نقش 

مهمی دارد که باعث توسعه فرهنگ ایثار و شهادت می شود.
رئیلس بنیاد شلهید و امور ایثارگران ادامه داد: املروز به برکت روایتگری 
تاریخی در ماه های محرم و صفر فرهنگ ایثار و شلهادت توسلعه یافت و این 
فرهنگ جهانی شلده است و در همین حماسه پیاده روی اربعین بسیاری از 

انسان ها در مکتب امام حسین )ع( گام برداشتند.
قاضلی زاده هاشلمی تصریح کرد: دشلمنان تلاش کردند کله جوانان و 
نسل های آینده حماسه سال های دفاع مقدس را فراموش کنند اما برگزاری 

اردوهای راهیان نور در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی داشت.

معلاون رئیس جمهلور بلا بیلان اینکه بایلد به دنیا نشلان داد مکتلب امام 
حسین )ع( انسان ساز است، خاطرنشان کرد: ما در همه عرصه های صنعت 
و علم و فناوری با سلایر کشلورها رقابت می کنیم و شلاید کشورهای دیگر در 
زمینله اقتصلادی و علملی پیشلرفت هایی داشلته باشلند، اما مکتلب ما تنها 
مکتبی اسلت که انسان سلاز است و امثال شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

را تربیت کرده است.
متن پیام رهبر معظم انقاب اسلامی به اجاسلیه سراسلری »سه هزار 
راوی پیلام آوران ایثلار« که توسلط رئیس بنیاد شلهید و املور ایثارگران قرائت 

شد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

ایثارگلران، یلادگاراِن دورانهای جهاد سلخت و آموزگاراِن عملِل مخلصانه اند. 
تبییلن وقایلع آن دورانهای پرافتخار از زبان آنان را باید مغتنم شلمرد و روایِت 
صادق ایشان را به گوشها و دلهای مشتاق سپرد. اینجانب از جامعه ی راویان 

ایثارگر تشکر می کنم و توفیقات آنان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
در ادامه این همایش سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دوران 
دفلاع مقلدس و گرامی داشلت ایلام اربعیلن حسلینی )ع( گفت: بسلیاری از 
پیام آوران ایثار از خانواده شلهدا هسلتند و در ترویج فرهنگ ایثار و شلهادت 

تاش می کنند.
وی بلا اشلاره به نقش راویلان پیام آوران ایثلار برای ترویلج فرهنگ ایثار و 
شهادت گفت: گزارشگری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با گزارشگری 
بلرای توریسلت ها متفاوت اسلت. باید محتوای گزارش حلاوی معرفت، بیان 
حقایلق و ارزش هلای دفلاع مقدس باشلد چراکه زنده نگه داشلتن یاد شلهدا 

بسیار ارزشمند است.
معلاون فرهنگی و آموزشلی بنیاد شلهید و املور ایثارگران بلا بیان این که 
۳ هلزار راوی پیلام آوران ایثلار در کشلور بلرای ترویلج فرهنگ ایثار و شلهادت 
آملوزش دیده انلد، خاطرنشلان کلرد: ۱۹ هلزار گلزار شلهدا در کشلور وجود 
دارد همچنیلن مدارس و دانشلگاه ها بسلتری هسلتند که می تلوان از وجود 

پیام آوران ایثار در آن ها بهره مند شد.
سللیمانی گفلت: املروز جلوه معنلوی ایثارگرانه ملردم در امتداد شلهدا 
وجلود دارد و تبللور آن همانند شلهید عللی لندی نوجوان ۱۵ سلاله ایذه ای 
وجلود دارد. ایلن پدیده نشلان می دهد نوجوانان امروز ما مثل نسلل شلهید 
فهمیلده هسلتند و در غیلرت و فلداکاری میلراث دار فرهنگ ایثار و شلهادت 

هستند.
هم چنیلن سلردار بهملن کارگر رئیس بنیلاد حفظ آثار و نشلر ارزش های 
دفلاع مقلدس در ایلن اجاسلیه اظهار داشلت: در حوزه راهیان نلور و ترویج 
فرهنلگ ایثلار و شلهادت آمادگلی هرگونله هملکاری بلا بنیلاد شلهید و املور 

ایثارگران را داریم.
وی افلزود: مقلام معظلم رهبلری هملواره تأکیلد دارنلد، نگذاریلد جنگ 
فراموش شلود و از تحریف آن جلوگیری کنید. راویان ایثار در راسلتای تحقق 

منویات مقام معظم رهبری قدم بر می دارند که بسیار ارزشمند است.
در ایلن مراسلم از کتلاب »روزگار بی تکلرار« مجموعله خاطلرات راویلان 
پیام آوران ایثار استان ها رونمایی و نمایشگاه موکب مجازی اربعین به همت 

تشکل های شاهد و ایثارگر افتتاح شد.
خاطره گویلی توسلط سله نفلر از راویلان، اجلرای کلیلپ و اجلرای قطعه 
هنلری توسلط خواننده آیینلی امید معنوی بخش دیگلری از برنامه های این 

اجاسیه بود.
در پایان این مراسلم از جمعی از راویان برتر پیام آوران ایثار محمدحسلن 
حمزه،  سید جعفر دعوتی، فاطمه حمیدی فر، محسن فاح،  سید اسماعیل 
سلید حسلین پور و اسلاتید دوره حاج حسلین یکتا، امیر دربندی، حاج علی 
فضللی،  دکتلر عللی فروزفر، حجت االسلام دیانی و حجت االسلام صادقی 
با حضور دکتر سلید امیرحسلین قاضی زاده هاشلمی، معلاون رئیس جمهور 
و رئیلس بنیاد شلهید و امور ایثارگران بلا اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر  و 

تجلیل به عمل آمد.

گفتوگوباهمسرشهیدمدافعحرم،محمدبلباسی
سربازی ولی فقیه اصول زندگی خاندان ما است

هر چه زمان می گذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشـق و ایمان برای نجات سـرزمین های اسـالمی از شـرارت داعش در خط 
مقدم جنگ سـوریه و عراق حاضر شـدند، بیشـتر نمایان می شـود. ایران اسـالمی در سایه جانفشانی این نسـل خداجو، به کانون امنیت در 
منطقه تبدیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که هنوز بسـیاری از کشـورها با حمالت تروریسـتی دسـت به گریبان هسـتند. دفتر خاطرات 

جوانان مجاهد ما در نبردهای بزرگ سوریه و عراق، ناگفته های بسیار برای نسل امروز و آینده دارد.
پاسـدار شـهید »محمد بلباسـی« از زمره این مجاهدان بی ادعا بود. او متولد »قائمشـهر« و دانش آموخته رشـته »متالوژی« دانشگاه مشهد 
بـود، جوانـان انقالبـی او را بـا مدیریـت اش در اردوی هـای جهادی و راهیان نور به خاطر دارند. شـهید »بلباسـی« فروردین سـال ۹۵ به همراه 
جمعـی از رزمنـدگان خطـه مازنـدران، بـرای دفـاع از حـرم اهـل بیت )ع( و مبـارزه با تکفیری ها عازم سـوریه شـد و در ۱۷ اردیبهشـت همان 
سـال، به همـراه ۱۲ شـهید مدافـع حرم دیگر، در منطقه »خان طومان« به شـهادت رسـید. این شـهید بزرگوار دارای چهـار فرزند به نام های 
فاطمه،مهدی،حسـن و زینب اسـت که زینب ۶ماه بعد از شـهادت پدر به دنیا آمد. وصیتنامه شـهید، محتوایی غنی و پرنکته دارد. نوشـته 
اسـت: در خانوادهای تربیت شـدم که یک شـهید علی عباسـی را تقدیم انقالب اسالمی و یک شهید سردار علیرضا بلباسی را تقدیم دفاع 
مقدس کرده و پدر مرحومم جانباز جنگ تحمیلی بود و مادرم مرا با ذکر ائمه معصومین و توسل به این چهارده نور واحد شیر داده و تبعیت 
و سربازی ولی فقیه حضرت امام خامنه ای جزو اصول زندگی ما بود. در ادامه سلسله بحث پیرامون دفتر مجاهدت رزمندگان مدافع حرم، 

با سرکار خانم محبوبه بلباسی همسر او به گفت وگو نشستیم:

از خصوصیات اخالقی و رفتاری شهید عزیز برای ما بگویید؟
آقلا محملد از نظلر شلخصیتی بسلیار صبلور و آرام بلود، دروغ نمی گفت و از 
کسلانی که دروغ می گفتند بیزار بود. با ایجاد صندوق خیریه و نیز مدیریت 
کاروان  اردوهلای جهلادی و راهیلان نور در امور فرهنگی و اجتماعی بسلیار 
فعلال بلود. برای تمام کارهایی که انجام ملی داد، زمان تعیین می کرد. وقت 
برایش مهم بود.دوست نداشت حتی یک لحظه از زندگی خود را تلف کند. 
بلا آنکه مشلغله و فشلار کاری شلان زیاد بلود اما از اوضلاع و احلوال خانواده 

غفلت نمی کرد.

می خواستم این بخش از رفتار اجتماعی محمد عزیز را بیشتر توضیح 
بدهید که در مناسبات اش با فامیل و خانواده چگونه عمل می کرد؟

وابستگی زیادی به من و فرزندان مان داشت، واقعًا در تفریح یا گردش بدون 
ما جایی نمی رفت.

یکلی از دوسلتانش می گفت: در یکی از ماموریت هلا همکاران به اتفاق 
جنلوب رفتله بودنلد،  همگلی همراه همسلر و فرزنلدان به برای صلرف ناهار 
رسلتوران می روند اما محمد عذرخواهی کرد و گفت؛ من ناهار همراه شلما 
نیستم و هر چه اصرار کردیم، قبول نکرد. وقتی علت اش را پرسیدم، گفت: 

من نمی توانم بدون خانم و بچه ها اینجا باشم.

محمدآقا از چه زمانی تصمیم برای اعزام به جبهه سوریه گرفت؟
حقیقلت  اش را بخواهیلد در ایلن بلاره اصلا بلا ملن صحبلت نکلرده بلود.

چنلد ملاه قبلل از اعزام اش می گفت؛ داعشلی ها تهدیدشلان را بله مرزهای 
ایلران کشلانده اند. حتی یادم هسلت، اتفاقات ناگوار علراق را مثال می زد و 
می گفت؛ وقتی تصور می کنم که این حرامی ها به خاک ایران تعرض کنند، 
لرزه به تن ام می افتد. بعد از این بحث ها بود که زمزمه شرکت در جهاد علیه 
داعش را مطرح کرد و به اتفاق شماری از دوستان اش راهی سوریه شدند.

از اقدامات و ماموریت های محمد هم اطالع داشتید؟
ملن  بعد از شلهادت اش با فیللم و تصاویری که دوسلتان اش آوردند، متوجه 
فعالیت هایلش شلدم. او گویا ابتدا به عنوان مسلئول پشلتیبانی گردان رفته 
بود، اما بعدًا که جنگ و درگیری گسلترده  شلده بود، بخشی از فعالیت های 
رزملی را در کنلار دوسلتان اش عهده دار شلده بود. مثًا در یکلی از  ویدئوها 
ایشلان را در کنلار شلهید کماللی و حین آماده سلازی سلنگر  بلرای عملیات 

علیه داعش دیدم.

خود شما در باره راهی که شهدای مدافع حرم رفتند چه نظری دارید؟

من کسلی نیسلتم که درباره راهی کله آن برزگ مردان رفته انلد نظر دهم.اما 
طبق گفته حضرت آقا درسلت زمانی که تصور می شلد، راه شلهادت بسلته 
اسلت، حضلرت زینب مسلیر جهاد و شلهادت را بله روی جوانان ما گشلود و 
ایلن شلیرمردان آگاهانله راه مبلارزه با خطرناک ترین دشلمن بشلریت یعنی 
حرامی هلای داعلش را انتخاب کردند. محمد هم بله آرزوی قلبی خود برای 

دفاع از امنیت و حریم مسلمان و ایران اسامی رسید.

راجـع بـه اهمیت جهادی که جوانـان ما مقابل تکفیریهـا انجام دادند، 
چه نظری دارید؟

فکر می کنم، ارزش راهی که مدافعین حرم رفتند، در آینده بیشلتر فهمیده 
خواهد شد. هر چند تا به این جا هم مشخص شده است که آنها چه خطری 
را از عراق، سوریه و یا ایران دور کردند. االن که خبرهای وحشیگری طالبان 

را می شنویم، ارزش مبارزه بچه های ما روشن تر می شود.
دیدیم که طالبان چه قدر راحت و بدون مقاومت افغانستان را فتح کرد. 
املا بچه هلای ما حتی اجلازه ندادند پای دشلمن به مرزهای ایران اسلامی 

برسد و در همان سوریه این فتنه را خاموش کردند.
محملد ملدام می گفت؛ وظیفه من نه تنها محافظت از خانواده ام اسلت 

بلکه در قبال تمام مردم سرزمینم احساس مسئولیت می کنم.
بلا آن کله وقتی ایشلان در سلوریه بلود، در اضطلراب و نگرانی بلودم، اما 
از ایلن کله فرزندان ملان و کشلورم املروز از ناحیله ایلن دشلمنان خطرنلاک 
همرزملان اش  و  محملد  روح  بله  و  شلکرگزارم  را  خداونلد  دارنلد،   امنیلت 

درود می فرستم.
االن در ایام اربعین هستیم و تاریخ دوران جهاد امام حسین)ع( را همه 
ما به خاطر سلپرده ایم که مسللمان نماها و داعشلی های آن زمان چه بر سلر 

اسام و سرزمین های اسامی آوردند.
زمانلی کله آرامش و امنیت ملردم مظلوم عراق و سلوریه را می بینم واقعا 
قللب ام آرام می گیرد.بعلد از شلهادت محملد، یکی از دوسلتان اش از همان 
محلی که محمد درآنجا به شهادت رسیده برای من عکس فرستاد، می دیدم 
که بچه ها چطور در آنجا با آرامش و بدون ترس بازی می کنند و مردم  سرگرم 
خریلد و زندگلی هسلتند، نتیجه فلداکاری جوانان ایران را لملس کردم. این 
اتفلاق بلرای من یک دنیلا ارزش  دارد. اکنون خودم را در آرامش و بازگشلت 
آنها به زندگ شلریک می دانم و خوشلحالم که همسرم برای این هدف بزرگ 

انسانی و دینی جان اش را تقدیم کرد.
محملد در وصیت نامه اش نیز آورده»از طرف من روی فرزندانم را ببوس 
و بله فرزنلد چهارم بگو این سلختی ها، آسایشلی بله همراه خواهد داشلت و 

دلتنگ بابا نباشد«.

در مدتـی کـه در جبهه نبرد سـوریه حضور داشـت، حتمـًا تماس هایی 
باهم داشتید، محمدآقا چه مطالبی را مورد تاکید قرار می دادند؟

بلله، زمانلی کله در سلوریه بود، به دلیلل فاصله سلاعتی معموال آخر شلب ها 
تملاس می گرفلت. قبلل از هرچیلزی سلراغ بچه هلا را می گرفلت و وقتلی از 
سامتی شلان مطمئن می شلد، به بحث های دیگر می پرداخت. از جزئیات 
اتفاقلات صحنه جنگ صحبلت نمی کرد. هرچه هم می پرسلیدم،می گفت؛ 
همه چیز خوب پیش می رود و اصا نگران نباش حتی اسم »خان طومان« 
را هم نمی آورد. گاهی حرف از آرزوی شلهادت می زد، من ناراحت می شلدم 
و بلا بغلض می گفتم این حرف هلارا نزن، من اصا طاقلت اش را ندارم وقتی 

بی قراری من را حس می کرد، بحث را عوض می کرد.

از ماجرای شهادت اش چه طور مطلع شدید؟
بعلد از ظهلر روز شلهادت اش با ملن تماس گرفلت. حتی اصرار داشلت 
کله هتلی در مشلهد که همیشله بلرای اقامت می گرفتیلم را رزرو کند، از من 
خواسلت شلماره هتلل را برایلش بفرسلتم.موقع خداحافظی گفت؛ امشلب 

منتظر تماس اش نباشم.
فلردای آن روز پلدر و ملادرم بله هملراه عمویلم به خانله ما آمدنلد. مادرم 
خیلی بی قرار بود، صدای پیامک های پی در پی گوشی کافه ام کرده بود، 
وقتلی اینترنت گوشلی  را روشلن کلردم دیدم یکلی از دوسلتان، عکس پیکر 
محمد را گذاشته و نوشته: شهادت ات مبارک. آن لحظه همه جا به چشم ام 

تار شد و فقط داد زدم؛ یا حسین)ع(.

خانـم بلباسـی یکـی از بحث هایـی که دغدغـه  اکثر نیروهای ارزشـی و 
انقالبی اسـت، این اسـت که چگونـه می توان آن چه جوانـان ایثارگر ما 
به عنـوان میـراث جهـاد و شـهادت به ارث گذاشـتند را به نسـل آینده 

معرفی کرد؟
ارزش راه رفته شلهدای ما فقط با بیان درسلت و شایسته حقایق زندگی آنها 
فهمیلده می شلود. در زندگلی، خاطلرات و وصیتنامه شلهدا، تفکلرات آن ها 
به روشنی آمده است. متاسفانه من کمتر دیده ام آثار مکتوب شهدا به نسل 
جوان معرفی شود. اما اگر توجه کنیم درهمان عباراتی که با دستخط خود 
نوشلته اند، تملام آرمان و اهداف شلان را بیلان کرده اند.اگر افلکار و باورهای 
آنها را درست دریافتیم آن وقت شیفته و عاشق این انسان های پاک و فداکار 

خواهیم شد.
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به یاد 160 شهید و 700 مصدوم سومار
اسلتفاده صدام از بمب شلیمیایی، بلرای اولین  بار پس 
از جنلگ جهانلی اول به صلورت وسلیع اتفلاق افتلاد و 
براسلاس گلزارش رسلمی سلازمان ملل، صلدام بیش از 
۱۸۰۰ تلن گاز خلردل، ۶۰۰ تلن گاز سلارین و ۴۰۰ تن 
گاز تابلون و بیلش از ۱۰۰ هلزار گلوله و بمب شلیمیایی 
علیله ایلران اسلتفاده کلرد. در طلول کاربرد سلاح های 
شلیمیایی علیه ایلران، عمًا هیچ اقدام جدی از سلوی 
سلازمان های مسلئول بیلن الملللی بلرای متوقف کردن 
ایلن جنایت هلا  و محکلوم کلردن رژیلم صلدام صلورت 

نگرفت.
در طلول جنلگ تحمیللی و طی حلدود ۳۵۰ حمله 
شلیمیایی، بیش از یک میلیلون نفر از رزمندگان و افراد 
غیرنظاملی ایران در معلرض مصدومیت شلیمیایی قرار 
گرفتنلد. در حلال حاضلر بیلش از ۶۵ هلزار نفلر تحلت 
عنوان جانباز شلیمیایی با عوارض ناشلی از مصدومیت 
شیمیایی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار 

دارند.
حمللات شیمیایللی صللدام فقلللط در جبهله های 
مستقیللم درگیللری نبلود؛ بلکله بله شلهرها و مناطلق 
مسلکونی کشلیده شلد. شلهرهای سردشلت، سلومار و 

حلبچه از جمله این مناطق بودند.
سلومار یکلی از کانون هلای این فاجعه بود. شلهری 
که میان دو اسلتان کرمانشلاه و ایام واقع شلده اسلت. 
فاصلله سلومار بلا شلهر مندللی علراق تنهلا ۱۵ کیلومتر 
اسلت و یکلی از نزدیک تریلن مناطلق ایلران به بغلداد به 
حسلاب می آیلد. در دوران دفلاع مقلدس شلهر سلومار 
شلاهد عملیات هایلی نظیلر مسللم ابلن عقیلل، ظفر۴، 

کربای ۵، کربای ۶ و مطلع الفجر بود.
ارتش بعث چندیلن بار سومللار را بمبلاران شیمیایی 
 .۱۳۶۶ مهلر   ۱۸ و   ۱۶ روزهلای  در  جملله  از  کلرد. 
طوری کله تنهلا در ۱۶ مهلر ۱۳۶۶ بیلش از ۷۰۰ نفلر از 
مردم بی دفاع، نیروهای ارتش و اکیپ پزشلکان مصدوم 

و حدود ۱۶۰ نفر هم شهید شدند.
در گلزارش راویلان دفاع مقلدس از روز وقوع فاجعه 
سلومار آملده اسلت: »هواپیماهلای ارتلش علراق امروز 
منطقله عموملی سلومار را بمباران شلیمیایی کردند. در 
سلاعت ۹:۳۰ بیلش از ۶ فرونلد هواپیملای دشلمن در 
سلطحی گسترده از عوامل شلیمیایی اعصاب استفاده 

کردند«

پرونده پر برگ یک جنایت

سلابقه بمبلاران شلیمیایی منطقله سلومار بله ابتلدای 
سلال ۱۳۶۲بلاز می گلردد. علراق در نخسلتین روزهای 
سلال ۱۳۶۲، در سراسلر جبهه های جنگ به بمب های 
شلیمیایی متوسلل شلد. در فروردین ماه ۶۲، نیروهای 
عراقلی بلا اسلتفاده از خمپاره انلداز و توپخانله، چهلار 
بلار علیله هموطنلان از گلوله هلای شلیمیایی اسلتفاده 
کردنلد و مناطلق فکله )۳ فروردیلن ملاه ۱۳۶۲(، پایگاه 
مسللم نقابی )۶ فروردین ۱۳۶۲( و سلومار )در روزهای 
۹و  ۱۸فروردیلن ۱۳۶۲( را هلدف قلرار دادنلد کله طلی 
آن، چنلد نفلر در سلومار مصلدوم شلدند. در روزهلای 
۷و ۸ شلهریورماه سلال    ۱۳۶۲ نیلز، به ترتیلب مناطلق 
سردشلت و سومار هدف توپ های حاوی گازهای سمی 

قرار گرفتند.
یکلی دیگلر از ملوارد مهلم حملله شلیمیایی صلدام 
بله سلومار مربوط بله ۲۵ دی ماه سلال ۶۵ یعنلی بعد از 
عملیلات کربلای ۵ در جنلوب این شلهر اسلت. در این 
حملله، یگان هلای ارتلش در سلومار، نفت شلهر و سلایر 
محورهلا ملورد حملله شلیمیایی قلرار گرفتند. علراق در 
ایلن حملله مواضلع تیپ ها، پدافنلد هوایی، پشلتیبانی 
و حتلی بیمارسلتان صحرایلی ارتش را بمبلاران کرد. در 
ایلن بمباران بیلش از ۲۰۰ نفر مصدوم و ۲۰ نفر شلهید 

شدند.
پیلش از آن و در ۱۰ دی ملاه سلال ۶۵ هم نیروهای 
دشلمن بعثلی بیمارسلتان صحرایلی )زیرزمینلی( ۵۲۸ 
سومار را با بمب های شیمیایی از نوع خردل هدف قرار 

داده بودند.
سللرهنگ دکتللر همایللون خلراسلان زاد، در کتللاب 
درمانگلران رزمنده خاطلره خود را از بمباران شلیمیایی 

بیمارستان سومار این گونه روایت می کند:
پشلتیبانی  بهلداری  مدیلر  ملاه ۱۳۶۵  دی  »اوایلل 
منطقه یک کرمانشلاه بلودم. به من مأموریت داده شلد تا 
بلرای احداث بیمارسلتان و حمام رفع آلودگی شلیمیایی 
بله هملراه مدیر مهندسلی یلگان بله منطقه اعزام شلویم. 
در قسلمت شلمالی و در کنار بیمارسلتان ۵۲۸ صحرایی 
سومار، سوله ای بزرگ احداث کردیم که دارای رخت کنی 
بلرای درآوردن لباس هلا و پوشلش مجروحان شلیمیایی و 
چندین دوش آب برای شست وشو و رفع آلودگی شیمیایی 

بود. در کنار آن هم یک سالن بزرگ حاوی چندین تخت با 
پتو، ملحفه، پایه سرم، آتروپین و کمک های اولیه احداث 

شده بود.
فلردای روز افتتلاح مرکز وقتی مشلغول صرف ناهار 
بودیم، ناگهان صدای انفجار مهیب بمب ها و راکت های 
هواپیماهای دشمن بعثی، سکوت و آرامش بیمارستان 
را به هم ریخت و هیاهوی عجیبی در محوطه بیمارستان 
بله راه افتاد...آنهایلی کله بله ماسلک دسترسلی پیلدا 
نکردنلد، ملحفه هلا را تکله تکه کلرده و آنها را خیسلانده 
و با آن جلوی بینی و دهانشلان را می گرفتند تا از اثرات 
گازهلای شیمیایلللی در امللان باشلند... هواپیماهلای 
دشمن بعثی در ادامه شروع به بمباران عادی محوطه و 
جاده های اطراف بیمارسلتان کردنلد تا کارکنان نتوانند 
از آن محیط خارج شلوند و گازهای شلیمیایی روی آنها 

بیشتر اثر کند.

سکوت مرگبار جامعه بین المللی

بله دنبلال ایلن بمبلاران گسلترده شلیمیایی عللی اکبلر 
والیتلی وزیر خارجه وقت کشلورمان به دبیرکل سلازمان 
مللل نامله ای اعتراضلی نوشلت کله در آن آملده بلود: 
»مایللم بله جنلاب عاللی اطمینلان دهلم کله جمهلوری 
اسلامی ایلران قلدرت آن را دارد که هر وقلت اراده کند 
از تسللیحات مشلابه اسلتفاده کنلد و حتلی تجهیلزات 
پیشلرفته تری را جهت مقابله به مثل داراسلت که حکام 
عراق را در وضعیت اسلف باری قرار دهد. لکن با احترام 
به حقوق انسلانی، اصول اسامی و حقوق بین المللی، 
تاکنلون از مقابلله به مثلل اجتنلاب نموده ایلم. بنابراین 
بر شلورای امنیت فرض اسلت که جهت توقف آن بدون 
درنلگ اقلدام نملوده و قاطعانله بلا ایلن مسلئله برخورد 
کنلد و جنایتلکاران جنگلی را که مسلئول ایلن اقدامات 
ددمنشلانه هسلتند بله سلزای اعملال خویلش برسلاند. 
هم چنیلن انتظلار داریم که تیم کارشناسلان قبل از این 
کله ملدارک ایلن جنایلت محو شلود هر چله سلریع تر به 

منطقه اعزام شود«
نظاملی  سلخنگوی  یلک  کله  بلود  حاللی  در  ایلن 
و  کلرد  رد  را  شلیمیایی  سلاح های  از  اسلتفاده  علراق 
بهانله ای  ایرانلی  دروغیلن مسلئوالن  گفت:»ادعاهلای 
بلرای سلرپوش گذاشلتن بلر روی شکسلت های نظامی 

خلود در جبهه هلا اسلت و می خواهنلد از ایلن راه افلکار 
عمومی جهان را فریب دهند«

املا جهلان از جنایلات رژیلم بعث علراق غافلل نبود 
و مجلله معتبلر »جینلز دیفنلس« در مقالله ای بلا عنوان 
»خاورمیانله صحنله جنگ های شلیمیایی« نوشلت: در 
جنلگ ایران و علراق، عراقی هلا برای اولین بار در سلال 
۱۹۸۳و بعلد در فوریله ۱۹۸۴ )بهملن ۱۳۶۲( و سلپس 
در ملارس و آوریلل ۱۹۸۵ )اسلفند  ۶۳و فروردیلن ۶۴( 
و تاکنلون متجلاوز از ۳۰ بلار این اسللحه را علیه ایران به 
کار برده انلد کله بیلش از ۵۰۰۰ نفلر مصلدوم شلده اند. 
گروه هلای بازرسلی سلازمان مللل، گازهلای بله کار رفته 
و  داده  اعصلاب تشلخیص  گاز  و  گاز خلردل  نلوع  از  را 
عراقی ها پس از آن از گازهای سلمی هیدروژن سینانید 
و لویزیلت هلم اسلتفاده کرده انلد. برخلی از ایلن گازهلا 
تولیلد داخللی علراق بوده اسلت. ایلن کشلور همچنین 
به کملک تکنولوژی اروپایی درصدد سلاختن بمب های 
طاعون زا اسلت. عراق از کشلورهای آمریکای التین هم 
سیستم هایی برای تقویت تسللیحات شیمیایی خویش 

دریافت کرده است.
بله هلر حلال ایلن روزهلا بلرای سلاکنان خطله غرب 
ایلران، یلادآور یکی از ضدانسلانی ترین فاجعه ها اسلت. 
خاطلره مظلومیلت و مقاوملت سلومار بلرای همیشله در 

حافظه تاریخ این مرز و بوم ثبت شده است.
هنوز هم جراحت و زخم های دوران بمباران ددمنشانه 
صدامیان بر پیکر سومار و ساکنانش نمایان است و هنوز 
هم باغ های سلوخته و درختان بی سلر اما بلا صابت این 
منطقه یادآور مظلومیت مردمان مرزنشین این خطه است 
که روزها و سال ها از شهر و دیار خود به دیگر نقاط کشور 

آواره شدند.
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امام جواد علیه السالم:
همانا قائم ما مهدی )علیه  السالم( است که بر مسلمان واجب است در زمان 

غیبت او منتظرش باشد و هنگام ظهورش از او اطاعت کند.
منتخب األثر: ص ۲۲۳

 استقبال از آئین زنگ ایثار 
در مدارس سراسر کشور

آئین نواختن زنگ ملی ایثار و مقاومت با هدف ارج نهادن به مقام واالی شلهیدان،  
ترویلج و تحکیلم فرهنلگ ایثار، مقاومت و شلهادت با حضور معلاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دبیرستان 

شاهد مبشر تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
دکتر سلید امیرحسلین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به همراه علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
در آئین نواختن زنگ ایثار و مقاومت که با هدف ارج نهادن به مقام واالی شلهیدان 
و ترویلج و تحکیلم فرهنلگ ایثلار، مقاوملت و شلهادت در چهلل و یکمیلن سلالگرد 
هفتله دفاع مقلدس برگزار شلد، ضمن ابراز خرسلندی از برگزاری ایلن آئین در هفته 
دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی گفت: برگزاری این آئین اقدام ارزشمندی است و 

نشان می دهد دانش آموزان ما غیرت نسل اول انقاب را دارند.
رئیلس بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران با اشلاره به ایثارگری و جانفشلانی شلهید 
»علی لندی« نوجوان فداکار ایذه ای، خاطرنشان کرد: این نوجوان ۱۵ ساله امروز 
رهبر همه ما شد همان طور که امام )ره( در سال های دفاع مقدس شهید فهمیده را 

رهبر خودشان معرفی کردند.
وی ادامه داد: هم نسان ما تجربه حضور در جنگ تحمیلی را دارند و بیشترین 
شلهید در سلال های دفاع مقلدس از شلهدای دانش آملوزی هسلتند کله بلا انتخلاب 
خودشلان بله جبهله رفتند، این تفلاوت ما با جنگ های دیگر اسلت کله جوانان ما با 

اختیار خودشان به جبهه رفتند.
معلاون رئیس جمهور با اشلاره به رشلادت ها و دالوری های مردمی در سلال های 
دفاع مقدس و سلالروز شکسلت حصر آبادان گفت: نباید اجازه بدهیم که کشورهای 
دیگر با تاریخ جعلی برای جوانان ما الگوسازی کنند در حالی که ما در عصر حاضر 
و گذشلته تاریلخ پر افتخلاری داریلم کله الگوهلای بی نظیر بلرای نسلل های آینده ما 
هسلتند. دکتر قاضی زاده هاشلمی با اشلاره به گسترش و تحول در مدارس شاهد و 
دانشگاه شاهد گفت: امیدواریم در مدارس شاهد و دانشگاه شاهد تحوالتی ایجاد 
شلود زیرا که امام )ره( دسلتور تشلکیل مدارس شلاهد را دادند و ما وظیفه داریم که 
بلرای تحقلق اهلداف امام )ره( تلاش کنیم. تعداد زیلادی از دانش آموزان شلاهد از 
دانش آملوزان ممتلاز ایثارگر هسلتند که بدون سلهمیه در کنکور سراسلری رتبه های 

برتر را کسب کردند.
رئیلس بنیلاد شلهید و املور ایثارگران در پایان ضمن تقدیر و تشلکر از مسلئوالن 
وزارت آملوزش و پلرورش در زمینله ارتقلای علملی و فرهنگلی دانش آموزان شلاهد و 
ایثارگلر گفلت: بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران و وزارت آملوزش و پلرورش اهلداف 
مشلترکی را دنبلال می کننلد و امیدوارم که این اهداف مشلترک را در آینده به نتیجه 

و ثمر برسانیم.
علیرضلا کاظملی، سرپرسلت وزارت آملوزش و پلرورش نیلز در ایلن آئیلن ضمن 
گرامیداشلت هفتله دفلاع مقلدس و آغلاز سلال تحصیللی جدیلد، گفلت: ۳۶ هلزار 
دانش آموز و معلم شهید و ایثارگر در سال های دفاع مقدس حضور داشتند و شهادت 
علی لندی دانش آموز ایثارگر و قهرمان ایذ ه ای در این ایام یاد شلهید محمدحسلین 

فهمیده و شهید بهنام محمدی و سایر شهدای دانش آموز را برای ما زنده کرد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: انتقال فرهنگ و ارزش ها به ویژه 
فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده از تکالیف انقاب است و برای توسعه این 
فرهنگ تاش خواهیم کرد. تشلکل های دانش آموزی و محتوای کتاب های درسلی 
از ظرفیت هلای مهملی اسلت که در این عرصله نقش مهمی دارند و از آنها اسلتفاده 
خواهد شلد. کاظمی خاطرنشلان کرد: بهترین متغیر برای رسیدن به ایران مقتدر و 
سلرافراز همانگونه که در پرسلش ریاست جمهوری مطرح شلد ترویج فرهنگ ایثار و 
شلهادت اسلت چرا که همین فرهنگ دشلمنان ما را به زانو درآورده و توانسلته است 

منجر به پیشرفت و اقتدار کشور ایران در جهان شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
تکلیلف والیلی و انقابلی آموزش و پرورش اسلت، عنلوان کرد: امیدواریلم بتوانیم با 
کمک سلایر ارگان ها به ویژه بنیاد شلهید و امور ایثارگران نقش مهمی در این عرصه 

داشته باشیم و بتوانیم یاد و خاطره شهدای دانش آموز را زنده نگه داریم.

برگزاری کمیسیون پزشکی در 
استان های کرمان و همدان

سرپرسلت کمیسلیون پزشلکی بنیاد شلهید و امور ایثارگران از برگزاری جلسات این 
کمیسیون در استان های کرمان و همدان خبر داد.

دکتر سلید حمیدرضا متقی در خصوص برگزاری کمیسلیون پزشلکی در استان 
کرمان گفت: جلسات کمیسیون تعیین درصد و حق پرستاری جانبازان این استان 
در روزهلای ۱ و ۲ مهرملاه بلا حضلور دبیلر و ۲ کارشلناس کمیسلیون و ۷ متخصلص 
تشکیل شد که در پایان ۲۷۳ نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت و جراحات 

غیر جنگی مورد معاینه قرار گرفتند.
وی افزود: جلسلات کمیسلیون تعیین درصد و حق پرسلتاری جانبازان اسلتان 
همدان نیز در روز ۱ مهرماه با حضور دبیر و ۲ کارشلناس کمیسلیون و ۶ متخصص 
تشکیل شد که در پایان ۱۳۷ نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت و جراحات 

غیر جنگی مورد معاینه قرار گرفتند.

هفتهنامهحیاتطیبهفقطروزهایجمعهمنتشرمیشود.ضمنًا
کلیهشمارههاینشریهرامیتوانیدازپایگاهخبریحیاتبه
آدرسwww.hayat.irدریافتنمایید.نشریهآمادهدریافت

اخبار،انتقاداتوپیشنهادهایشمامیباشد.

قابلتوجهخوانندگانمحترم:

باهدفساماندهیوتوسعهطرحهایخوداشتغالیایثارگراندرمنطقهاروندصورتگرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و شورای عالی مناطق آزاد
تفاهم نامله هملکاری بیلن بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران و شلورای عالی 
مناطلق آزاد تجلاری، صنعتلی و ویلژه اقتصلادی بلا هلدف سلاماندهی و 

توسعه طرح های خوداشتغالی ایثارگران در منطقه اروند به امضا رسید.
سلید امیرحسلین قاضی زاده هاشلمی معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیلاد شلهید و امور ایثارگلران در آئین امضای ایلن تفاهم نامه گفت: اکثر 
شهدا، جانبازان و رزمندگان ما تجربه حضور در جبهه های مناطق جنوب 

کشور را دارند و خون پاک آنان بر این خاک ریخته شده است.
وی افزود: ما در نهادی مشغول به خدمت هستیم که تنها با اشخاص 
مقدس سلر و کار نداریم بلکه دایره کار ما مربوط به اماکن مقدسلی چون 

گلزارهای شهدا و محل شهادت شهدا نیز می شود.
معلاون رئیلس جمهلور در خصلوص امضلای ایلن تفاهم نامله گفلت: 

بخشلی از نیازهلای ایثارگلران از طریلق مناطلق آزاد قابلل تأمیلن اسلت، 
به عنلوان مثال خودروهای مورد نیاز جانبازان که بر اسلاس قانون موظف 

به تأمین آن هستیم می تواند از طریق ظرفیت مناطق آزاد تأمین شود.
قاضلی زاده هاشلمی تأکید کرد: پیش از ایلن تفاهم نامه ای کلی بین 
بنیاد شلهید و امور ایثارگران و شلورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی به امضا رسلیده بود که تفاهم نامه فعلی مربوط به بخش 

مشخص منطقه آزاد اروند خواهد بود.
در پایلان ایلن مراسلم تفاهم نامله هملکاری بیلن بنیلاد شلهید و امور 
ایثارگران و شلورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به 
امضلای محملود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شلهید و امور 

ایثارگران و حسین گروسی سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند رسید.

دکترقاضیزادههاشمی:

بنیاد شهید و امور ایثارگران به سازمانی 
هوشمند و الکترونیک تبدیل شود

معلاون رئیس جمهلور و رئیلس بنیلاد شلهید و املور 
ایثارگران در نشست شورای معاونین بنیاد در مجتمع 
شلهید رسلول زاده تصریح کرد: هوشمندسازی بنیاد 
شلهید و املور ایثارگران ضروری بلوده و بنیاد باید در 

کوتاه مدت به دولت الکترونیک تبدیل شود.

هاشلمی،  قاضلی زاده  امیرحسلین  سلید  دکتلر 
ضمن تسللیت اربعین سلرور و سلاالر شلهیدان و ایام 
علزاداری پایلان ملاه صفلر گفلت: اقداملات خوبلی 
در دوره قبلل مدیریلت بنیاد شلهید و املور ایثارگران 
شلروع شلده اسلت و الزم اسلت ملا چنلد برابلر قبلل 
کار کنیلم تلا بله نتیجله مطلوب برسلیم. رئیلس بنیاد 
شلهید و املور ایثارگران ضمن تأکید بلر اینکه موافق 
دوره  در  کلرد:  اضافله  نیسلتم،  عجوالنله  اقداملات 
جلاری با اسلتقرار یک نظلام ارزیابی، شلرح خدمات 
همه واحدها را شفاف خواهیم کرد. پس از آن ضمن 
اباغ یک برنامه رشلد، برای انجام این برنامه ها زمان 
الزم نیلز تعییلن خواهد شلد. معلاون رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه همه ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خلادم جامعله ایثارگلری هسلتیم، تصریلح کلرد: در 
بنیلاد شلهید و املور ایثارگران هرکسلی با هلر عنوان 
و نسلبت ایثارگلری و در هلر لباسلی که باشلد، خادم 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران است، لذا هیچ کس 
واجلد ممیزی غیر از سلامت و کارآمدی در راسلتای 
تحقلق اهلداف و مأموریت های ذاتلی و قانونی بنیاد 

نخواهد بود.
قاضی زاده هاشلمی با اشلاره بله بیانات حضرت 
)مدظله العاللی(  رهبلری  معظلم  مقلام  و  املام)ره( 

درخصلوص اهمیلت و جایلگاه کار در بنیلاد شلهید 
قانونلی  وظایلف  کلرد:  اضافله  ایثارگلران،  املور  و 
بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران تعریلف شلده اسلت و 
فصل الخطاب ما قانون اسلت. در بنیاد شلهید و امور 
ایثارگلران همله کارکنلان و مدیلران بله مثابله یک تیم 
هسلتند و اگلر واقعلًا می خواهند رشلدی در سلازمان 
اتفلاق بیفتلد، هلر کسلی در جایلگاه خلودش بایلد 

کارش را درست و دقیق انجام دهد.
معلاون رئیلس جمهلور بلا اعلام آمادگلی بلرای 
افزایش اختیار مدیران اسلتانی برای خدمت رسلانی 
بله جامعله ایثارگلری در اسلتان خلود، اضافله کلرد: 
مبنلای هملکاری در بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران 
برادرانله اسلت، اگلر با هلم منسلجم کار کردیلم و هر 
کسلی وظایف خود را درسلت انجام داد، سلازمان به 
ماموریت هلای خلود بله درسلتی عملل خواهلد کرد. 
قاضی زاده هاشلمی با تأکید براینکه موضوع تعارض 
پیگیلری می شلود،  بنیلاد  در  به طلور جلدی  منافلع 
اضافله کلرد: نمی شلود فلردی در بنیاد مدیر باشلد و 
منافعی در بیرون در تعارض با منافع سلازمان داشته 
باشلد؛ مدیلران و کارکنلان بنیاد بایلد در خدمت امور 
ایثارگلران باشلند، للذا اگلر فلردی نمی توانلد منافلع 
بیرونلی خلود را فلدای سلازمان کنلد، نبایلد در بنیاد 
مدیر و سیاسلت گذار باشد. رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگلران درخصلوص مسلائل کارکنان بنیلاد گفت: 
برای وضعیت کارکنان بنیاد باید برنامه ریزی شود، تا 
این عزیزان بدون دغدغه و با فراغ بال وظایف محوله 

را انجام دهند. 
بله  اشلاره  بلا  پایلان  در  هاشلمی  قاضلی زاده 
مزایلای هوشمندسلازی در سلازمان ها، درخصلوص 
خدمات رسلانی بهینله بله خانلدان شلهدا و ایثارگران 
گفت: رکن اول این اقدام هوشلمند سلازی سیسلتم 
است بنابراین الزم است بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در کوتلاه مدت به یک دولت الکترونیک تبدیل شلود 
به طلوری کله هیچ یلک از افراد جامعه هلدف نیازمند 
مراجعله حضلوری بله بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران 

نباشد.

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگراندراستانخوزستانتاکیدکرد:

ضرورت حل مشکل مسکن و اشتغال ایثارگران
معلاون رئیلس جمهلور و رئیلس بنیلاد شلهید و املور 
ایثارگلران در دومیلن سلفر اسلتانی خلود، به منظلور 
دیلدار بلا ایثارگلران و پیگیلری حلل مسلائل آنهلا و 
همچنیلن حضور در نشسلت شلورای ترویلج فرهنگ 
ایثار و شلهادت به اسلتان خوزستان سلفر کرد. دکتر 
یادملان  امیرحسلین قاضلی زاده هاشلمی در  سلید 
شلهدای گمنام در اسلتانداری خوزستان حاضر شد 
و با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل به مقام شهدا ادای 

احترام کرد.
رئیلس بنیاد شلهید و امور ایثارگلران در ادامه در 
نوزدهمیلن نشسلت شلورای ترویلج فرهنلگ ایثلار و 
شلهادت، خاک این اسلتان را مقدس خواند و گفت: 
همه خاک خوزسلتان مسلجد است. این خاک آنقدر 
دارای شلرف اسلت کله توانایلی پذیلرش جلان و تلن 

بهترین بندگان خدا را داشته است.
وی افلزود: همان طلور کله خلاک کربلا به خاطر 
اینکله حضلرت سیدالشلهدا )ع( و یلاران پاکش را در 
خلود جلای داده، شلرف پیدا کرده اسلت. شللمچه، 
خرمشلهر، آبلادان و چزابله هلم مقلدس هسلتند و ما 
به عنلوان پاسلداران ایثلار و شلهادت بایلد همله ایلن 
خلاک را تبدیل به مسلجد و عبادتلگاه می کردیم و به 

یک مرکز عبادی تبدیل می شد.

معلاون رئیلس جمهلور در ادامله گفلت: شلرف 
شلرف  و  خرمشلهر  رزمنلدگان  مقاوملت  خرمشلهر، 
آبادان، ایسلتادگی مردم آبادان در محاصره سلنگین 
دشلمن و کوتاه نیامدن آن ها اسلت و این باید مفهوم 
و معنلای آبلادان تلا تماملی تاریلخ باشلد و مسلئوالن 
را  مفاهیلم  ایلن  دارنلد  وظیفله  منطقله ای  و   مللی 

نهادینه کنند.

قاضلی زاده هاشلمی بلا اشلاره بله اینکله ملردم 
خوزسلتان بلا تملام وجود جنلگ تحمیللی را دیدند و 
ایلن جنلگ جزئلی از زندگی آن ها شلده بلود، اضافه 
کرد: مردم این اسلتان بخشلی از هویت این حماسله 
هسلتند و بله دلیل همیلن ویژگی و ذات خوزسلتان، 
انتظار من این اسلت که بنیاد خوزستان با بنیادهای 
سلایر اسلتان های کشلور تفلاوت داشلته باشلد و از 
همیلن زاویله بایلد سلاختار و اختیلارات ایلن بنیلاد 
بلا بقیله متفلاوت باشلد؛ البتله بایلد ایلن مسلئولیت 
پذیرفتله شلده و پلرورش یابلد. رئیلس بنیاد شلهید و 
امور ایثارگران با تأکید بر لزوم برجسته سازی اهمیت 
ایثار و شلهادت در جامعه اسلامی عنوان کرد: یکی 
از دالیللی کله خیللی سلریع ماجلرای شلهید »عللی 
لندی« را پیگیری کردم، این بود که مردم بدانند این 
موضوعلات برای ما مهم اسلت و مقلام معظم رهبری 
 هلم بلا حساسلیت و لطف فلراوان بلا این درخواسلت 

موافقت فرمودند.
وی افلزود: این قبیل مسلائل نشلان می دهد که 
ایثلار مهلم اسلت، دیده می شلود و ارزشلمند اسلت. 
سخن و تعبیری که حضرت امام )ره( در مورد شهید 
فهمیلده بله کار بردنلد یعنلی عالی تریلن مقلام نظلام 
اسامی به فداکاری شهید فهمیده منزلت داد و این 

اقدامات برای همه مسئوالن درس بزرگی است.
رئیلس بنیلاد شلهید و املور ایثارگلران همچنیلن 
در گفت وگلو بلا خبرنلگار صلدا و سلیما موضوعلات 
مطرح در جلسله شلامل ضرورت حل مشکل مسکن 
و اشلتغال ایثارگلران را تشلریح کلرد و گفلت: تأمیلن 
مسلکن ایثارگلران باید بله تمام معنا در اولویت باشلد 
و در حلوزه اشلتغال نیلز از روش هلای گوناگون مانند 
و  غیردولتلی  و  دولتلی  دسلتگاه های  در  اسلتخدام 
خوداشلتغالی، در ملدت کوتاهلی افلراد فاقلد شلغل 
جامعه ایثارگری مشغول به کار شوند و البته در مورد 
خوزستان با توجه به ظرفیت های این استان رفع این 

مشکل باید سریع تر صورت گیرد.
حضلور در گللزار مطهر شلهدا، دیدار بلا خانواده 
معظلم شلهدا و ایثارگران و بازدید از پلروژه فرهنگی، 
ورزشلی و توانبخشی ایثار در برنامه سفر رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به استان خوزستان قرار دارد.
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تشریح نحوه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
معلاون حقوقلی و املور مجللس بنیلاد شلهید و املور 
ایثارگران نحوه تعیین و احراز مصادیق عملی شلهید، 
در حکلم شلهید و سلایر مصادیلق ایثارگری را تشلریح 

کرد.
بله گلزارش »ایثلار«، مهلدی ایلزدی در خصلوص 
»تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید 
و سلایر مصادیق ایثارگری«، گفلت: این آئین نامه یک 
بار در سلال ۸۲ در زمان بنیاد شلهید سلابق و یک بار 
هم اردیبهشلت سال ۹۳ توسلط هیئت محترم وزیران 
بله تصویلب رسلیده اسلت. آئین نامله ای کله در سلال 
۱۳۹۳ بله تصویلب هیئلت وزیران رسلیده، به اسلتناد 
ملاده یلک قانون جامع خدمات رسلانی بله ایثارگران و 
بلا هملکاری بنیاد شلهید و املور ایثارگران، سلتاد کل 
دسلتگاه های  و  اطاعلات  وزارت  مسللح،  نیروهلای 

مرتبط تهیه شده است.
معلاون حقوقلی و امور مجلس بنیاد شلهید و امور 
ایثارگلران دربلاره محلور شلهید، شلهادت و ایثارگلری 
در »آئین نامله تعییلن مصادیلق حکلم شلهید و سلایر 
آئین نامله،  ایلن  طبلق  گفلت:  ایثارگلری«  مصادیلق 
شلهدای پیلروزی انقاب اسلامی، رزمنلدگان دوران 
دفاع مقدس و کسانی که در مناطق جنگی به شهادت 

رسیدند و سایر مصادیق ایثارگری، مهاجرینی که بعد 
از خاتمله جنلگ بله مناطلق جنگلی مهاجلرت کردند 
و بلا میلن و اشلیای باقی مانلده از دوران دفلاع مقدس 
برخورد کردند و شلهید یا مجروح شلدند، کسلانی که 
توسلط گروه های معارض و ضدانقاب، یا کسلانی که 
در مباحلث امنیتلی در مأموریت های ویژه به شلهادت 
می رسلند، تحت پوشش بنیاد شلهید و امور ایثارگران 

قرار می گیرند.
افلزود:  شلهید  مصادیلق  دیگلر  درخصلوص  وی 
انقلاب  جانبلازان  و  مقلدس  دفلاع  دوران  جانبلازان 

اسلامی ۷۰ درصد و جانبازانی که به سلبب جراحات 
وارده طبق تشخیص کمیسیون پزشکی فوت می کنند 
و همچنین طبق ماده ۱۱ همین آیین نامه افرادی که 
طی فرمان خاص توسلط فرماندهی معظم کل قوا در 
حکم شلهید محسوب می شوند هم از مصادیق شهید 

در بنیاد هستند.
ایلزدی درباره حکم شلهدای سلامت هلم عنوان 
کلرد: در رابطله بلا شلهدای سلامت هلم بلر اسلاس 
گردش کار ارسلالی توسلط شلورای عالی امنیت ملی 
و طبلق فرملان فرمانلده معظلم کل قلوا، اجلازه داده 
شلد بلا تشلخیص سلتاد مللی کرونلا و کمیتله ای که با 
حضور بنیاد شلهید و امور ایثارگران و ستاد ملی کرونا 
تشلکیل می شلود، افلرادی که بلا تشلخیص آن کمیته 
شلهید اعام شلوند، تحت پوشش بنیاد شلهید و امور 

ایثارگران قرار گیرند.
و  بنیلاد شلهید  املور مجللس  و  معلاون حقوقلی 
املور ایثارگلران با بیان اینکه کسلانی کله می خواهند 
مصادیلق  سلایر  و  شلهید  مصادیلق  احلراز  نحلوه  بلا 
ایثارگلری آشلنایی پیلدا کننلد، می تواننلد بله ملاده 
۲ تلا ملاده ۱۱ آئین نامله »تعییلن و احلراز مصادیلق 
مصادیلق  سلایر  و  شلهید  حکلم  در  شلهید،  عمللی 

ایثارگلری مصلوب سلال ۹۳ هیئلت محتلرم وزیلران« 
مراجعله و آن را مطالعله و بررسلی کننلد؛ اضافه کرد: 
بنیلاد بلر اسلاس همیلن آئین نامله مصادیقلی کله در 
را تحلت پوشلش  آئین نامله احصلا شلده اسلت   ایلن 

قرار می دهد.
ایلزدی اضافه کلرد: ایلن مصادیق را بنیاد شلهید 
و املور ایثارگلران طبلق آئین نامله تحلت پوشلش قلرار 
می دهلد و تشلخیص و تطبیلق اولیله با دسلتگاه های 
مربوطه در نیروهای مسللح و وزارت اطاعات و سلایر 
دسلتگاه های مرتبط است و تشخیص و تطبیق نهایی 

با بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
ملواردی  سلایر  رابطله  در  گفلت:  پایلان  در  وی 
کله در آئین نامله نیسلت و در حلوادث و وقایلع جلان 
در  کله  کسلانی  ماننلد  می دهنلد،  دسلت  از  را  خلود 
می دهنلد  دسلت  از  را  خلود  جلان  خدملت  حیلن 
تحلت  دوللت  اجتماعلی  در کمیسلیون  آئین نامله ای 
عنلوان »فلداکاران خدمتلی« بله تصویلب رسلید کله 
دوللت  توسلط  نهایلی  تصویلب  از  پلس  شلاءالله  ان 
ابلاغ می شلود و غیلر از آنچه اشلاره شلد، بقیله موارد 
قلرار  ایثارگلران  املور  و  شلهید  بنیلاد  پوشلش   تحلت 

نمی گیرند.

همایش سراسری تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران
دومیلن همایش سراسلری تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس بنیاد شلهید 
و املور ایثارگلران با حضور جمعی از معاونین و مدیران بنیاد شلهید و امور 
ایثارگلران، بسلیجیان و خانواده های معظم شلهدا و ایثارگران در مجتمع 
شلهید رسلول زاده و به صورت همزمان از طریق وبینار در سراسلر کشلور 

برگزار شد.
سلردار علی فضلی جانشلین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران 
در ایلن مراسلم ضملن تسللیت اربعین حسلینی )ع( گفلت: دفاع مقدس 
اثری بسیار مهم بر مردم کشورمان گذاشته است زیرا در تمام لحظات آن 
عملل بله قرآن و احکام الهی موج می زند و این دفاع مقدس الگویی برای 
جبهه مقاومت شلد. در دفاع مقدس تمام مردم شلریک بودند و هرکس با 

هر ابزاری که در اختیار داشت در این مسیر همراه بود.
وی افلزود: رزمنلدگان ملا بلا کمتریلن تسللیحات و تنهلا بلا تکیله بلر 
ایملان خلود در دفلاع مقلدس بله پیلروزی رسلیدند و ایلن رفتلار درسلی 
بلزرگ بلرای نسلل های بعلد از دفاع مقدس اسلت. پیونلد رزمنلدگان ما با 

ائمه معصومین )ع( بی نظیر اسلت و همین عامل قدرت ساز برای انقاب 
اسامی بوده است.

جانشلین معلاون هماهنلگ کننلده سلپاه پاسلداران، بنیلاد شلهید و 
املور ایثارگلران را نهادی مقدس دانسلت و گفت: خوش به سلعادت تمام 
عزیزانی که در این نهاد مشلغول به خدمت هسلتند و باید قدردان چنین 

موقعیتی باشند.
سلردار فضللی در ادامله خاطراتلی از دوران دفلاع مقلدس و عملیات 

والفجر ۸ آن دوران را برای حاضران بیان کرد.
سلرهنگ فریبلرز خزایلی فرمانده مرکز مقاومت بسلیج بنیاد شلهید و 

امور ایثارگران نیز در این مراسم به ذکر خیر مقدم به حاضران پرداخت.
در پایان این مراسلم از تعدادی از رزمندگان شلاغل در بنیاد شلهید و 

امور ایثارگران مرکز و همچنین استان ها تقدیر به عمل آمد.
در پایلان ضملن ادای احتلرام بله مقلام واالی شلهدا و ایثارگلران، ملا 
مسلئولین و خدمتگلزاران مردم خود را موظف می دانیم تا در چشلم انداز 

گام دوم انقلاب اسلامی در راه آملوزش و تربیلت نسلل آگاه و انقابی با 
بهره گیری از پیام بلند شهدا و ایثارگران عزیز تاشی شبانه روزی و همتی 

مضاعف مصروف گردانیم.


