
جمعه 30 مهر 1400 ا 15 ربیع االول 1443 ا 22 اکتبر 2021 ا شماره 487 ا 4 صفحه

هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

اتحاد و انسـجام جهان اسـالم، تنها نسـخه ی التیام بخش برای زخم های دردناک جوامع اسـالمی در عصر حاضر اسـت. اندیشه »وحدت امت اسالمی« از دیرباز، دغدغه 
اصلی مصلحان واقعی و متفکران مسلمان بوده است و برای تحقق آن رنج و مرارت بسیار کشیده و حتی از بذل جان دریغ نکرده اند.

ظهور انقالب اسالمی در ایران نقطه امید تازه ای در مسیر تحقق این آرمان دیرین بوجود آورد. رهبران نهضت اسالمی ایران از اولین روزهای تأسیس نظام دینی تنها راه 
رهایی امت اسـالمی از گرداب نزاع و سـلطه را در وحدت و تقریب بین مذاهب اسـالمی دیدند. امام خمینی)ره( به یکی از پیشـگامان بزرگ اندیشـه اتحاد جهان اسالم در 
عصـر تاریـک فتنـه و تفرقـه تبدیل شـد و با ارائه ابتکار هفته وحدت، دو جامعه بزرگ اهل سـنت و شـیعه را به همگرایی تحت لوای کلمه توحیـد فراخواند. پس از آن، رهبر 
معظم انقالب به تبیین و ترویج اندیشه اتحاد امت اسالمی اهتمام ورزیدند. مجموعه بیانات، تدابیر و فتاوای معظم له در این زمینه، اکنون منشور جامعی را در باب آرمان 
بر زمین مانده انسـجام و اتحاد ملل اسـالمی شـکل داده اسـت. در آسـتانه ایام مبارک میالد پیامبر رحمت)ص( و هفته وحدت به اسـتناد جسـتارهای پایگاه اطالع رسـانی 

KHAMENEI.IR بخشی از اندیشه ها و راهبردهای مقام معظم رهبری حول این موضوع حیات بخش جهان اسالم را مرور کردیم.

درک ارزش های تاریخی پیام امام راحل)ره( در گذر زمان 

راجـع بـه هفتـه ی وحـدت. بنده گمـان می کنـم امـروز بیش 
از همیشـه اهمّیـت ایـن ابتـکار بـزرگ امـام راحل)ره( آشـکار 
شـده اسـت. آن روزی کـه امـام بزرگـوار هفتـه ی وحـدت را 
اعـام کردند و وحدت مذاهب اسـامی و ِفَرق اسـامی را در 
جهت گیری ها و در گرایش های عمومی، سیاسی و اجتماعِی 
خودشـان اعـام کردنـد، آن روز خیلـی از مخاطبیـن واقعـی 
ایـن پیام نتوانسـتند اهّمّیت این پیـام را درک کنند؛ از جمله 
مسـئولین خیلی از کشـورهای اسـامی که اصـًا نفهمیدند 
چقـدر این پیام حائز اهمّیت اسـت. خیلی ها هم نفهمیدند، 
خیلی هـا هم لج کردند؛ یعنـی به دنبال اغراض گوناگونی که 
داشـتند، ایـن پیـام را ندیده گرفتنـد. امروز مـا می فهمیم که 
ایـن پیام چقـدر مهم بـوده. حوادثی کـه امروز اّتفـاق افتاده، 
این اختافات گوناگونی که میان کشـورهای اسـامی اّتفاق 
افتـاده، ایـن حـوادث هولناکـی کـه در بعضـی از کشـورهای 
منطقـه، در سـوریه، در عـراق، در یـک برهـه ای در لیبـی، در 
یمن، و در افغانسـتان، از ایـن اّتفاقاتی که در این جاها افتاد، 
انسان می فهمد که چقدر اّتحاد دنیای اسام مهم بود و چقدر 
یکپارچگی اّمت اسـامی عنصر ذی قیمتـی بود که امام )ره( 
آن را اعام کردند، آن را درخواست کردند، آن را مطرح کردند 

که اگر بود، بسیاری از این قضایا اّتفاق نمی افتاد.
)بیانات در سخنرانی تلویزیونی سالروز والدت پیامبر 
اعظم)ص( و امام صادق)ع( 99/8/13(

وحدت و تقریب مذاهب از ضروریات دینی

وحـدت از منظـر حضـرت رهبـر معظـم انقـاب نـه امـری 
تاکتیکی و استراتژی، بلکه یک اصل اسامی است، در این 
زمینـه می فرمایند: »نباید به وحدت به چشـم تاکتیک نگاه 

کرد؛ وحدت یک اصل اسامی است.«
) بیانات در دیدار رئیس جمهور موقت افغانستان و رهبران 
مجاهدان افغانی 13۶8/۰۷/11(
ایـن بیـان معظم لـه، عـاوه بـر تبیین حقیقـت وحدت و 
خاسـتگاه دینی آن، پاسـخ به آن دسـته دیدگاه هایی اسـت 
کـه وحدت را یک امر صرفًا تاکتیکی یا اسـتراتژیکی قلمداد 
می نمایند. لذا ایشـان وحدت را از واجبات و ضروریات دین 
مبیـن اسـام معرفـی می نماینـد. »تقریـب را الزم و واجـب و 

ضروری و در جهت اهداف نظام اسامی می دانیم.«
) بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید 
بهشتی 138۲/۲/۲۲(
و در کام دیگری تصریح نموده اند: »وحدت بین مسلمین، 
بـه صـد دلیـل واجب، و بـه صد دلیـل ممکن اسـت«)بیانات 
در دیـدار کارگـزاران حـج 13۷۶/1۲/13( و »تنهـا نسـخه 

شفابخش برای عاج دردهای جهان اسام می باشد.«
)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسامی 
)139۴/۴/۲۷
بـه خاطر ضرورت واهمیت این موضوع و احاطه ی همه 
جانبه ی ایشـان بر مسـائل دنیای اسام و با اهتمام کامل به 
تقریب مذاهب اسامی می فرمایند: »بنده آرزویم این است 
کـه حیاتـم در راه وحدت مسـلمین باشـد؛ مماتم هـم در راه 

وحدت مسلمین باشد.«
)بیانات در دیدار جمعی از علمای اهل سّنت پاکستان 
)13۷۲/1۰/۲۷

عوامل درونی ضد وحدت

جهان اسـام، تابع یک خدا، یـک پیامبر و دارای یک کتاب 
اسـت، لکـن شـیطان بـا وسوسـه ی خـود در افـکار و قلـوب 
مسـلمانان، از همیـن عوامـل وحـدت آفریـن، عامـل تفرقـه 

می سازد.
جهالـت و کج فهمـی یکـی دیگـر از آسـیب های درونـی 
وحدت مذاهب اسامی است که رهبر انقاب اسامی بارها 
بـر آن تأکیـد نموده اند، ایشـان می فرماینـد: »نمی خواهیم 
بگوییم اختاف شـیعه و سـنی همیشـه مربوط به اسـتعمار 
بـوده؛ نه، احساسـاِت خودشـان هم دخیل بـوده؛ بعضی از 
جهالت ها، بعضی از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی 
از کج فهمی هـا دخالـت داشـته؛ لیکـن وقتی اسـتعمار وارد 

شد، از این ساح حداکثر استفاده را کرد.«
)بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای شیعه و 
اهل تسنن 138۵/1۰/۲۵(
جهالت از حقایق آموزه های دینی، سبب می گردد که از 
یک آموزه، تفسیرهای گوناگون و گاهی متناقض ارائه گردد. 
در سایه ی این تفاسیر گوناگون، برخی ساده اندیشان، گروه 
مقابـل خود را تکفیـر می نمایند و خود را حق می پندارند. از 
این جاسـت که زبان به تکفیر گشـوده و اساس تفرقه در بین 

مسلمانان را بنیان می نهند.
همچنیـن غـرور و خـود برتربینـی و تعصبـات قومیتـی و 
فرقـه ای و مذهبی سـبب جنگ افروزی های فـراوان در جهان 
اسـام شـده اسـت. بـه عبارتـی، توهین بـه عقایـد مذهبی و 
آداب قومـی، یکی از عوامـل اصلی در ایجاد تفرقه در جوامع 
اسامی هستند. لذا رهبر انقاب اسامی آن را به عنوان خط 
قرمز نظام اسامی معرفی می نمایند و تأکید می کنند: »خط 
قرمز از نظر نظام اسـامی و از نظر ما، عبارت اسـت از اهانت 
به مقدسات یکدیگر. آن کسانی که نادانسته، از روی غفلت، 
گاهی از روی تعصب های کور و بی جا، چه سّنی و چه شیعه، به 
مقدسات یکدیگر توهین می کنند، نمی فهمند چه می کنند. 
بهترین وسـیله برای دشـمن همین ها هسـتند؛ بهترین ابزار 

در دسـت دشـمن همین ها هسـتند؛ این خط قرمز اسـت.« 
)بیانات در دیدار مردم سقز 1388/۲/۲9(

عوامل بیرونی ضد وحدت

عوامـل بیرونـی زیـادی ناقـض وحـدت هسـتند، اسـتعمار و 
اسـتکبار نقـش عمـده و اصلـی در ایجـاد و اسـتمرار تفرقه و 

دامن زدن به آن را برعهده دارد.
)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسامی 
)1393/3/۶
برخی از ُحکام و دولت های اسـامی وابسـته، خواسـته 
یا ناخواسـته در ایجاد و تزریق سـم مهلک تفرقه ایفای نقش 
می نماینـد کـه این ها را هم باید از جمله آسـیب های بیرونی 
وحـدت برشـمرد. رهبر معظـم انقاب در تبیین این مسـئله 
می فرمایند: »بخشـی از سـرزمین های اسامی، به حضور و 
تصرف ایادی شرک و کفر و استکبار آلوده شده و با سوءتدبیر 
و خباثت بعضی از حکام ممالک اسـامی، اختافات تازه و 
برادرکشی های بی سابقه در میان مسلمین پدید آمده است. 
ایـن چیـزی اسـت کـه قلـب هـر مسـلمان غیـور و معتقـد به 
عزت اسـام و وحدت مسـلمین را جریحه دار می سازد.«)در 
پیـام انتصـاب حجت االسـام والمسـلمین حاج سـّید احمد 

خمینی به سرپرستی حجاج ایرانی 13۷۰/۰1/1۷(

پیامدهای خانمان سوز اختالف و تفرقه

بـدون تردیـد، تفرقـه، پیامدها و آثـار مخربـی در بین جوامع 
اسـامی داشـته است، »جنگ شیعه و سـّنی برای دشمنان 
اسـام خیلـی قیمـت دارد. اختـاف و تفرقـه میـان اّمـت 
اسامی موجب می شود که معنویت، طراوت، قدرت، شکوه 
و عظمت ائتاف ملی شـما را در هم بشـکند و همان طور که 

قرآن فرموده است »َوَتذَهَب ریُحُکم« 
)بیانات  در دیدار مردم زاهدان 1381/1۲/۰۲(
تفرقه سبب می گردد که قدرت جهان اسام به تحلیل و 
ضعف سـوق یابد، تسّلط و سـیطره ی دشمنان بر کشورهای 

اسامی هم از نتایج تفرقه بین ملت های مسلمان است.
) بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میاد 
امیرالمؤمنین 138۵/۵/1۷(
بـه عبارتـی دیگـر، اختـاف و تفرقه شـاهراه بـزرگ نفوذ 
دشـمنان در جوامـع اسـامی اسـت کـه تاکنـون از ایـن راه 
ضربات فراوانی بر پیکره امت اسامی وارد نموده است، لذا 
معظم له هشدار می دهند که: »امروز، بیشتر از همیشه باید 
بـه وحـدت کلمه مسـلمین اهمیت داد؛ چـون اختاف، راه 

همیشگی نفوذ دشمنان در جوامع اسامی است.« 
)بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 13۶8/۰۷/۵(

حکومت هـای طاغوتـی با اسـتفاده از اختافـات مذهبی در 
عرصـه سـرزمینی، تـاش دارند کـه جامعه را به نزاع مشـغول 
سـازند تا خود به سـادگی بر آنان مسـلط گردند. استعمار پیر 
نیـز از اصـل »تفرقـه بیانـداز و حکومت کن« بسـیار اسـتفاده 
نموده اسـت. لذا دشـمنان وقتی در بین ملت های مسـلمان 
تفرقـه ببینند، بـدون تردید برای ضربه زدن در بین مسـلمین 

طمع خواهند کرد.
) بیانات در دیدار شرکت کنندگان در همایش جهان اسام 
)138۲/1۰/۲

تنها راه پایان مظلومیت دولت ها و ملت های اسالمی

اّتحـاد  و  اسـت  مهـم  وحـدت خیلـی  مـا هفتـه ی  نظـر  بـه 
مسـلمانان درمان بسـیاری از دردهای اّمت اسامی است. 
االن این جنگ فاجعه بار یمن که پنج سـال اسـت این مّلت 
مظلوم دارند در کوچه و بازار و خانه و بیمارسـتان و مدرسـه 
و مجامع مردمی شـان بمباران می شـوند، حادثه ی کوچکی 
نیسـت... بدون تردید همه ی این ها با وحدت اّمت اسامی 
عـاج پیـدا خواهـد کـرد و مشـکات دولت های اسـامی و 
مّلت های اسـامی -گرفتاری زیاد اسـت دیگر، از کشمیر تا 
لیبی، همین طور که نگاه کنید، همه جا گرفتاری هسـت- 
ایـن گرفتاری هـا به برکت اّتحاد مسـلمان ها برطرف خواهد 

شد.
)بیانات در سخنرانی تلویزیونی سالروز والدت پیامبر 
اعظم)ص( و امام صادق)ع( 99/8/13(
امروز متأّسـفانه هسـتند حاکمانی در این منطقه و نخبگانی 
در ایـن منطقـه کـه بـه سـاز آمریـکا می رقصند! آن چـه آن ها 
می خواهند، انجـام می دهند؛ برای آن ها کار می کنند علیه 
اّمت اسـامی و علیه اسـام! اینها به ضرر اسـام اسـت! ما 
هیچ انگیزه ای برای اختاف با دولت های مسـلمان نداریم؛ 

ما معتقد به وحدتیم، ما عاقه مند به وحدتیم.
)بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت 
اسامی 9۶/9/1۵(

وحدت، ایمان قلبی است نه تاکتیک سیاسی

مـا در جمهـوری اسـامی این هفتـه را، یعنـی از دوازدهم تا 
هفدهـم ]ربیع االّول[ را، به عنوان هفته ی وحدت نام گذاری 
کرده ایـم. ایـن یـک نامگـذاری محـض نیسـت، یـک حرکت 
سیاسـی و تاکتیکـی هـم نیسـت؛ ایـن یـک اعتقـاد و ایمان 
قلبی است. جمهوری اسامی به معنای واقعی کلمه معتقد 
به لزوم اّتحاد اّمت اسامی است. این ]کار[ سابقه هم دارد؛ 
یعنی مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسـامی نیست. 
مرجـع بزرگـی مثل مرحوم آیت الله بروجـردی که مرجع کّل 
دنیـای شـیعه در زمان جوانی ما بـود، طرفدار جّدی وحدت 
اسـامی بودنـد، طرفـدار جـّدی تقریـب مذاهـب اسـامی 
بودنـد؛ بـا بزرگان علمای دنیای اسـام و اهل سـّنت مراوده 
داشـتند، گفت وگـو داشـتند؛ ایـن یـک اعتقـاد اسـت، یـک 
اعتقـاد قلبـی و عمیـق اسـت. بعضی هـا تصـّور می کننـد یـا 
وانمود می کنند که این یک تاکتیک سیاسی است؛ نه، این 
جور نیسـت؛ ایـن یک ایمان قلبی اسـت؛ معتقدیم به این و 

معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است.
) بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت 
اسامی 98/8/۲۴(

اگـر مسـلمین با هم بودند، این طور ذلیل نبودند زیر دسـت اجانـب و عمال اجانب. 
مسـلمین قریـب یـک میلیـارد جمعیت اند ولی یـک میلیارد جمعیت متفـرق، جدا از 
هـم. اگـر یـک حکومـت بود مثـل صدر اسـام، یـک حکومت بـود و همه تابـع، ما به 
این روز نمی نشسـتیم. آنها- اجانب- جدیت کردند تا حکومت ها را به نفع خودشـان 
متفرق کردند، تکه تکه کردند. حتی اخیرًا که عثمانی یک مملکت وسیع بود، وقتی 
جنـگ تمـام شـد، این هـا را بـه قریب پانزده تـا جدا جدا از هـم کردنـد؛ و همه عمال 

خودشان! 
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مصاحبهبافرزندشهیدواالمقام،
علیمصری

برگ هایی از دفتر مجاهدت 
رزمندگان اهل سنت

گفتوگوبامحسنمیانهسازفرزند
شهیدگرانقدرحسنمیانهساز

شهید مدافع سالمت با 36 ماه تجربه 
امدادگری در جبهه

خادم خستگی ناپذیر مکتب ایثار

بازخوانی اهمیت و ضرورت 
وحدت اسالمی از منظر 
رهبر معظم انقالب اسالمی 

یادداشتی از دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی:

هفته وحدت و لزوم همبستگی 
امت اسالمی 

در روزگاری که استکبار جهانی 
فتنـه  و  تفرقـه  ایجـاد  درصـدد 
در بیـن امـت اسـامی بـوده و 
هست، ضرورت اهمیت وحدت 
از  بیـش  اسـامی  جامعـه  در 
احسـاس  دیگـری  زمـان  هـر 
می شـود. بـر همـگان فـرض و 

واجـب اسـت کـه بـا وحـدت و یکپارچگـی توطئه هـای پلید 
دشـمنان را نقش بر آب کرده و موجبات توسـعه و پیشـرفت 

روزافزون ملل اسامی را فراهم آورند.
از  وحـدت  هفتـه  به نـام  هفتـه ای  نامگـذاری  ابتـکار 
سـوی جمهـوری اسـامی ایران بی شـک حرکـت ارزنده ای 
در راسـتای جلـب توجـه و همراهـی امـت اسـامی بـوده 
اسـت. انتخـاب دو روایـت متفـاوت تاریخی از میـاد پیامبر 
اسـام )ص( به عنوان یک مبنای وحدت آفرین نشـانه تدبر 
و ابتـکار و آینده نگری مقامات جمهوری اسـامی از تبدیل 
این تفاوت به یک فرصت است. چه نیکوست که میاد فخر 
عالم بشـریت، حضرت خاتم األنبیـاء محمد مصطفی)ص( 
بـه عنـوان بهتریـن مناسـبت برای ایـن امر ارجمنـد در نظر 
گرفتـه شـده کـه مـورد ارادت و دلبسـتگی تمام مسـلمانان 

جهان است.
خداونـد متعـال در آیـات متعددی در کتاب انسان سـاز 
قـرآن کریـم مسـلمانان را به وحدت و پرهیـز از تفرقه دعوت 
نمـوده اسـت. چنانچه در آیه 1۰3 سـوره مبارکـه آل عمران 
فرمـوده اسـت: »واعتصمـوا بحبـل الله جمیعـًا و ال تفرقوا« 
یعنی همگی به ریسـمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید 
و یـا در آیـه 1۰۵ سـوره آل عمـران می فرمایـد: "َواَل َتُکوُنـوا 
وَلِئَک 

ُ
َناُت َوأ ُقـوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبِیّ ِذیـَن َتَفَرّ َکاَلّ

َلُهـْم َعـَذاٌب َعِظیٌم" و مانند آنان که پراکنده شـدند و پس از 
آمدن دلیل های روشـن الهی، اختاف کردند، نباشـید زیرا 

برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود.
پیامبر عالیقدر اسـام)ص( و پیشوایان عالیقدر مکتب 
نورانی تشـیع در احادیث و روایات متواتری امت اسامی را 
بـه وحـدت و اجتنـاب از پراکندگی بر اثـر اختافات دعوت 
فرموده انـد کـه ایـن نکتـه بیانگـر جایـگاه و اهمیـت نقـش 
وحدت از دیدگاه آن بزرگان است که صحت آن به تحقیق و 

تجربه به اثبات رسیده است.
در قرون اخیر اسـتعمارگران با دسیسـه ها و نیرنگ های 
فراوانی کوشـیده اند تـا در بین جامعه بزرگ اسـامی تفرقه 
ایجـاد کننـد و از رهگـذر صدمـه زدن بـه همبسـتگی ملـل 
اسـامی، نقشـه های شـوم و پلید خود را در این کشورها به 
اجرا بگذارند. یکی از این توطئه های سیاه ایجاد تفرقه بین 
شـیعه و سنی به عنوان دو مذهب بزرگ اسامی بوده است 
کـه دارای اشـتراکات فـراوان اعتقـادی و تاریخی هسـتند و 
در صـورت اتحاد می تواننـد نقش مهمی در ترقی و اعتای 

جامعه اسامی ایفا نمایند.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مد ظله العالی( در 
دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسامی  
در سـال 1398 در خصـوص لـزوم همبسـتگی در جوامـع 
اسـامی بـا برشـمردن مراتـب وحـدت، پایین تریـن مرتبه و 
اولیـن قـدم در اتحـاد دنیـای اسـام را در پرهیـز جوامـع، 
دولت هـا، اقوام و مذاهب اسـامی از تعرض و ضربه زدن به 
یکدیگر و اتحاد در مقابل دشـمن مشترک خواندند. ایشان 
در خصـوص رسـیدن بـه تمـدن نویـن اسـامی فرمودنـد: 
ثـروت،  از لحـاظ  از لحـاظ علمـی،  »کشـورهای اسـامی 
از لحـاظ امنّیـت، از لحـاظ قـدرت سیاسـی در یـک سـطح 
نیسـتند، می تواننـد بـه یکدیگـر کمـک کننـد، هم افزایـی 
کنند، آنهایی که باالترند در هر بخشی، دست آن کسانی را 
که پایین تر هستند بگیرند؛ این هم یک مرحله ای از وحدت 
است. مرحله ی باالتر هم این است که همه ی دنیای اسام 
مّتحـد بشـوند در جهـت رسـیدن به تمـّدن نوین اسـامی. 
ایـن چیزی اسـت کـه جمهوری اسـامی هدف غایـی قرار 
داده: رسـیدن بـه تمـّدن اسـامی، منتهـا تمّدن متناسـب 
بـا ایـن زمـان، تمـّدن نوین اسـام. وحـدت امت اسـام در 
حمایـت از مقاومـت فلسـطین می توانـد بـه خـارج کـردن 
دشـمنان از سـرزمین های تحـت اشـغال و برقـراری صلـح 
 و امنیـت در ایـن سـرزمین و حفـظ سـرزمین های اسـامی 

منجر شود.
امیـد آن کـه با یاری پروردگار متعـال و با الگو قرار دادن 
آموزه های دین مبین اسـام و سـیره حضرت رسـول)ص( و 
ائمـه اطهـار)ع( و همچنیـن اخـاق و منش عالمـان بزرگی 
چـون ایشـان در جهـت تحقق اهـداف واالی امت اسـامی 
گام هـای ارزشـمندی برداریـم و زمینه سـاز تحقـق وحدت، 

صلح و برادری در سراسر امت اسامی باشیم.

نسخه عالج دردهای 
جهان اسالم است

وحـدت
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امام جواد علیه السالم:
هر کس پیش از آزمودن به کســی اطمینان کند، خود را در معرض 

هالکت و فرجامی رنج آور قرار داده است.
بحار األنوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴

خادم خستگی ناپذیر مکتب ایثار

خانـواده بـزرگ ایثـار و جهـاد در روزهـای اخیـر عـروج یکـی از بزرگ مـردان ایـن 
عرصه را به سـوگ نشسـتند. سـردار »حسـین صفـری« جانبـاز ۷۰ درصد دوران 
دفاع مقدس نامی آشـنا برای جامعه ایثارگری بود. کسـی که به اسـتناد کارنامه 
خدماتـش در سـه دهـه پـس از جنـگ، منشـأ اتفاقـات و ابتکارهای بسـیاری در 

زندگی ایثارگران بوده است.
لیسـت مسـئولیت های ایـن سـردار نیـز تصویـری روشـن از مسـیر زندگـی 
شـبکه  مدیـره  هیـات  ریاسـت  می نهـد.  پیـش رو  او  فـداکاری  و  عشـق  از  پـر 
انقـاب  پاسـداران  سـپاه  فرمانـده  ایثارگـران  امـور  مشـاورت  ایثارگـران،  ملـی 
اسـامی و مشـاورت امـور ایثارگـران رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه بخشـی از 
 مسئولیت هایی بود که او در جهت یاری خانواده بزرگ جهاد و شهادت عهده دار 

شده بود.
در فردای روز شـهادت او، همسـنگرانش در پیامی سرشار از اندوه و افسوس 
گفتنـد کـه جامعـه ایثارگـری یکـی از تکیه گاه هایـش را از دسـت داد، کسـی که 
روحـی نـاآرام و بی قـرار بـرای یاری خانـواده شـهدا و جانبازان داشـت. زندگی او 
ترجمان واقعی مجاهدت فرزند راسـتین مکتب امام خمینی)ره( بود. او در همه 
سـال های پـس از جنـگ تحمیلی به هیچ امری جز همنشـینی بـا خانواده بزرگ 
ایثارگـران مبـادرت نکـرد و بـرای گشـودن گره مشـکات و رفـع نیازهـای جامعه 

ایثارگری لحظه ای از تاش و حرکت باز نایستاد.
آن هـا کـه از نزدیـک تـاش و همـت این یـادگار دفاع مقـدس را تجربـه کرده 
بودنـد، می داننـد کـه او بـا وجود آسـیب های جسـمی عمیـق چه رنجـی را برای 
بـه نتیجـه رسـاندن خواسـته ها و مطالبـات جامعـه ایثارگـری متحمـل می شـد. 
سـردار شـهید مـا وارد شـصتمین بهـار زندگی خویش شـده بود، قریب ۴۰ سـال 
 بـا زخم هـای شـدید عملیـات بـازی دراز در ناحیـه دو چشـم و دو پـای  خویـش 

بسر کرد.
در روز عروج او بسیاری از همسنگران اش در پیام های خویش تاش کردند، 
زوایایـی از مجاهدت هـای بی شـمارش را بازگوینـد. چنـان کـه سـردار سرلشـکر 
حسین سامی فرمانده کل سپاه اسامی نوشت: عروج آسمانی سردار سرافراز 
اسام و مجاهد فی سبیل الّله حاج حسین صفری جانباز ۷۰ درصد، قطع عضو 
و نابینا به علت ابتا به بیماری کرونا، که سـال ها در اوج اخاص و تواضع نقش 
آفرین مومن و مصمم عرصه های خدمت به انقاب اسـامی و ملت عظیم الشـأن 

ایران بود، موجب تالم و اندوه فراوان گردید. 
او در زمره اسوه های درخشان ایثار و جهاد و نمادهای جاویدان سلحشوری، 
شـجاعت و مردانگـی می درخشـید، وجـودش همـگان را بـا یـاد شـهدا همـراه 
می سـاخت و عطـر دل انگیـز فـداکاری و وفـاداری در راه خـدا را در فضا منتشـر 
می کرد. همت سترگ و تاش های بی وقفه و مجاهدانه وی در همراهی، حمایت 
و پشـتیبانی از یاران صدیق و شـریف انقاب در سـنگر مشـاورت فرماندهی کل 
سـپاه در امـور ایثارگـران آن هـم در شـرایط ناشـی از تحمـل سـختی های فـراوان 
دوره جانبازی که زبان از ترسـیم و تبیین آن قاصر اسـت، برای همیشـه ماندگار 
 و الهـام بخـش میـراث داران شـهیدان و جانبـازان تاریـخ سـاز میهـن اسـامی 

خواهد بود. 
دکتـر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی معـاون رئیس جمهـور و رئیس 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران نیز در پیـام خویش جایـگاه و نقش های این چهره 
مانـدگار را ایـن گونه توصیف کـرد: عظمت و اقتدار ایران اسـامی مرهون همت 
ایثارگران و دالوری جانبازان سرافرازی است که بر سر پیمان ماندند و در اعتای 
خط سـرخ شـهادت و میراث گرانقدر شـهدا کوشـیدند. آنان که دیروز پیشگامان 
عرصه نبرد حق علیه باطل بودند و امروز پهلوانان عرصه شـکیبایی و اسـوه های 

استقامت هستند. 
جانبـازان بـا روح آسـمانی خویـش متجلی شـکوه ایثار گشـتند و اجر ایمان 
و مجاهدتشـان، روح پـر تمنـای آنـان را به همرزمان شهیدشـان واصـل می کند. 
وصـل عاشـقانه جانبـاز شـهید گرانقـدر »حـاج حسـین صفـری« تهنیـت بـاد که 
شایسـته و سـزاوار این مرتبه واال بود. این جانباز سـرافراز در دوران دفاع مقدس 
بـا ایثـار و فـداکاری مایـه فخـر و افتخـار گردیـد و پـس از آن نیـز در عرصه هـای 
مختلـف بـه نظام مقدس جمهوری اسـامی ایـران خدمات ارزشـمندی نمودند. 
 به  یقین از دسـت دادن این سـرمایه های اجتماعی برای ملت شریف ایران بسیار 

غم انگیز است.

مصاحبهبافرزندشهیدواالمقام،علیمصری

برگ هایی از دفتر مجاهدت رزمندگان اهل سنت
هفتـه وحـدت هـر سـال فرصتـی برای یـادآوری یک تجربـه تاریخی گرانبها اسـت، تجربه اتحـاد اقوام مختلـف ایرانی در مصاف با دشـمن 
تجاوزگر بعثی است. دشمنی که با سودای از هم گسیختن شیرازه وحدت و تمامیت ارضی ایران اسالمی هجوم آورده بود، ناگهان با صف 

مستحکم فرزندان این سرزمین اعم از شیعه و سنی و مسیحی و مسلمان روبرو شد. 
در این نگاه تاریخی، دفاع مقدس آغازگر دوران تازه ای از همگرایی و اتحاد ملی است. دفتر خاطرات هشت سال نبرد بی امان برای نجات 
آب و خاک ایران اسـالمی مشـحون از حماسـه هایی اسـت که در آن جوانان برومند از میان اهل سـنت، مسـیحی و کلیمی جان خویش را 
نثار امنیت و سربلندی این سرزمین می کنند. در این گفت وگو شما را با سرگذشت یکی از خانواده های شهیدپرور آشنا می کنیم و عثمان 

مصری فرزند گرامی شهید علی مصری ناگفته هایی از خاطره مبارزات این خانواده را بازگو می کند:

چه خاطره ای از پدر شهید و اخالق و روحیات او در ذهن داری؟
مـن بـه دلیل آن که کم سـّن بـودم، خاطراتم فقط بـه دوران کودکی مربوط 
می شـود. در آن دوران، پدر با مهربانی و حوصله ما را سـرگرم می کرد. پدر 
وقتـی بـه خانـه می آمـد قبل از هـر کاری ما را بـه آغوش می کشـید. اولین 
سوالی که از من می پرسید این بود که: امروز هم مرد خانه بودی یا نه؟ از 

همان کودکی ما را طوری تربیت کرد که محافظ خانه و خانواده باشیم.
بیش تریـن شـناخت مـن در مـورد پـدر، برگرفتـه از صحبت هایی اسـت که 
از اطرافیـان و آشـنایان شـنیده ام. اکثر آن ها با احتـرام از پدر یاد می کنند 
و  می گوینـد، پـدرت فـردی خونگـرم، مردمـی و غیرتمنـد بود.گویـا، پـدر 
زمانـی کـه ما بچه بودیم، شـرایط سـختی را گذرانده بـود. آن موقع ناامنی 
و درگیری هـای زیـادی در منطقه وجود داشـته اسـت. در آن وضعیت، پدر 

تاش زیادی را برای تأمین امنیت خانواده و مردم شهر انجام داده بود.

پدر گرامی قبل از شروع جنگ به چه کاری مشغول بودند؟
شـغل و حرفـه پدر، معلمـی بوده و در مقطع راهنمایـی تدریس می کردند.
بچه هـای  از  حمایـت  بـرای  را  زیـادی  وقـت  پـدر  کـه  می گفـت؛  مـادرم 
خانواده هـای محـروم صـرف می کـرد.  زمانی کـه می دید دانـش آموزی از 
نظر درسـی ضعیف اسـت، سـاعاتی را برای آموزش و تقویت او اختصاص 

می داد، بدون آن که چشمداشت مالی داشته باشد. 
طبـق گفته مـادرم، اکثر خانواده ها در منطقه آن موقع اوضاع مالی خوبی 
نداشـتند. به خاطر همین مشـکات برخی خانواده ها و فرزندان شان قید 
درس و مدرسـه را می زدنـد امـا پدر تـا جایی که از دسـت اش برمی آمده به 
یاری این قبیل خانواده ها می رفته و مانع از این می شده که آن ها به خاطر 

فقر و تنگدستی فرصت آموزش و تحصیل را از دست بدهند. 

اطـالع دارم کـه خانواده شـما جزو کسـانی بـوده که از اولیـن روزهای 
تعرض دشـمنان به ایران اسـالمی، در صف مبارزان قرار داشـتند، از 

دوران فعالیت جهادی خانواده چه می دانی؟
بله ما این افتخار را داریم که چند نفر از فامیل و بستگان در راه دفاع از کشور 
بـه شـهادت رسـیده اند. می دانید در مناطق مـا اکثرًا به صـورت خانوادگی 
اسـلحه در دسـت گرفته و برای دور کردن دشـمن و مخالفان انقاب مبارزه 
کرده انـد. بعـد از شـروع جنـگ تحمیلـی ایـن اتفـاق در منطقه مـا می افتد 
کـه مـرد و زن و پیـر و جوان دوشـادوش هـم در خط مقدم مبارزه با دشـمن 
می ایستند.  زنان ُکرد در دفاع از جان و خاک مان مبارزات زیادی می کنند. 
من با آن که در آن زمان بچه بودم اما یادم هسـت که مادرم همیشـه اسـلحه 
را در کنار خود داشـت و حتی موقع خوابیدن اسـلحه را کنار نمی گذاشت. 
یعنی آن ها همیشه آماده دفاع از شهر در برابر دشمنان و ضدانقاب بودند 

و مبارزه و جنگیدن با اشغالگران را وظیفه خود می دانستند. 

چه احساسی بعد از شهادت پدر داشتید ؟
نبودن پدر در تمام لحظات زندگی انسـان حس می شـود. هر چند در این 
سـال ها،مادر تمـام تاش خود را کـرده تا بچه ها خاء پـدر را حس نکنند. 
اما جای ایشـان همیشـه در زندگی ما خالی است. شاید یکی از چیزهایی 
کـه همیشـه فرزنـدان شـهدا را آرامـش می دهـد، راه پرافتخـاری اسـت که 
پدران شـان رفته انـد و این کـه برای هدف بزرگی که آزادی کشـور از اشـغال 

دشمنان ستمگر است، جان شان را فدا کرده اند. 
ما بعد از این که بزرگ شدیم، کوشیدیم تا راه پدر را در زندگی ادامه دهیم. 
سـعی کردیـم نه تنها از نظر اقتصادی مسـئولیت اداره خانـواده را برعهده 

بگیریم بلکه از نظر اجتماعی نیز عزت و اعتبار پدر را حفظ کنیم.

در آسـتانه ایـام مبـارک والدت پیامبر اسـالم)ص( و هفته وحدت قرار 
داریم، می خواهم در این فرصت از نقش مبارزان اهل سنت در دفاع 

از آب و خاک ایران اسالمی بگویید؟
ببینید، وقتی یک دشـمن خارجی به حریم سرزمین شما تعرض می کند، 
آتـش ایـن جنـگ و تجـاوز همـه را در برمی گیـرد. تفاوتـی نمی کنـد شـما 
فارس،تـرک، بلـوچ، کـرد و یـا عرب باشـید یا مذهب تان مسـیحی باشـد یا 
مسلمان، شیعه باشید یا سّنی. مساله مهم این است که خانه و آب و خاک 
شـما هدف غارت قرار می گیرد و دشـمن متجاوز به همه دارایی و نوامیس 
شـما دسـت درازی می کنـد. در چنین وضعیتی غیرت شـما بـه عنوان یک 
ایرانـی و هموطـن اجازه نمی دهد در برابر این تجاوز سـکوت کنید. همین 
تعصـب و غیـرت ملـی باعث شـد که ما در برابـر تجاوز دشـمن بعثی متحد 
شویم و دست در دست هم دهیم تا قدرت متجاوز را از خانه و کاشانه خود 
بیرون برانیم. قبل از این هم اشاره کردم؛ خانواده و اقوام ما با همین تفکر 
در میدان جنگ حاضر شدند. هنوز هم این عقیده را داریم که اگر خدای 
نکرده یک دشمن خارجی هوس تجاوز به آب و خاک ایران عزیز را داشت، 

با تمام قدرت در برابر او می ایستیم.

اسـتحضار دارید که دشـمنان ایران اسـالمی وقتی در حمله و تجاوز 
نظامـی نـاکام ماندند، خیلی تالش می کننـد، در داخل با ایجاد تفرقه 
و دامـن زدن بـه اختالفات قومی و مذهبی، کشـور و نظام اسـالمی را 
دچار چالش کنند، در خصوص مقابله با این توطئه ها و حفظ انسجام 

و اتحاد چه نظری دارید؟

درسـت است، خیلی باید هوشـیار و مراقب باشیم. نه تنها ما ایرانیان بلکه 
همـه ملت هـای مسـلمان بعـد از تجربـه تلـخ جنـگ قومـی در کشـورهای 
اسـامی باید نسـبت به این نوع دسیسه ها آگاه باشند. متاسفانه وضعیت 
امروز کشـورهای اسـامی از نظر همکاری و وحدت خوب نیسـت. این در 
حالی است که دین اسام و پیامبر اکرم)ص( همواره مسلمانان را به اتحاد 
دعـوت کرده اسـت. اگر اتحاد و همدلی میان ملت های مسـلمان نباشـد، 
بیش تـر از ایـن، در صحنـه جهانی ضعیف خواهند شـد. اقتـدار و امنیتی 
که االن در جمهوری اسـامی حاکم شـده است، در سایه همین وحدت و 

انسجام به دست آمده است.

در شـرایط فعلـی فکر می کنیـد بیش ترین تالش بـرای ایجاد اختالف 
و نزاع در کشورهای اسالمی از سوی چه کسانی انجام می گیرد؟

متاسـفانه بسـیاری از قدرت های خارجـی امروزه برای تضعیف مسـلمانان 

تـاش می کننـد. همـه ایـن دولت هـا از افزایش قـدرت مسـلمانان و اتحاد 
دنیای اسـام وحشـت دارند. در رأس این توطئه ها  اسـرائیل و آمریکا قرار 
دارنـد کـه از هیـچ تاشـی بـرای از بیـن بـردن منابـع اقتصـادی و تاریخـی 
مسـلمانان دریـغ نمی کننـد. شـما بـه اتفاقات سـال های اخیر نـگاه کنید، 
سیاسـت تحریـم، محاصره اقتصـادی و یا تهدیـد نظامی، همگـی برای آن 
است که کشورهای قدرتمند در جهان اسام را از پای دربیاورند. آن ها همه 
تاش شـان را خواهند کرد تا مردم از اسـام و عقیده خود رویگردان شـوند 

که به لطف الهی تاکنون موفق نشده اند و بعد از این نیز نخواهند شد.

یکـی از پروژه هـای بـزرگ دشـمنان ایـران و دولت هـای اسـالمی در 
سـال های اخیر، قدرت گرفتن داعش بود، اخیرًا نیز خبرها حاکی از 
این است که داعش دوباره در برخی از مناطق جهان اسالم به صحنه 
آمـده و دسـت بـه کشـتار گسـترده مسـلمانان بویـژه در افغانسـتان 

می زند، در این خصوص چه نظری دارید؟
داعشـی ها فرقـه خطرناکـی هسـتند، همچنان کـه گفتیـد، ایـن گـروه بـا 
حمایـت و سـاح های قدرت هـای رقیـب جهان اسـام پیش رفتنـد. آن ها 
متأسفانه با پرچم مسلمانی به میدان آمدند اما بعد از جنگ ویرانگر سوریه 
و عـراق و حـوادث خونیـن دیگـر که این گـروه بوجود آورد، کسـی تردیدی 
در خباثـت آن هـا نمی کند. اسـام هیچ گاه اجازه ریختن خون مسـلمان و 
برادرکشـی را نداده اسـت، مادرم همیشه این توصیه دینی را به ما یادآوری 
می کرد که مسـلمان واقعی کسـی اسـت که دیگران از دسـت و زبان او در 
امان باشند و به کسی آسیب نرساند. دین و پیامبر عزیز ما چنین قوانینی 
دارد. هیـچ ارتباطی میـان عقاید خطرناک داعش با اصول مذهب و کتاب 

آسمانی ما وجود ندارد.

اشاره کردید که آبرو و آرامشی که االن در ایران اسالمی داریم مرهون 
خـون شـهدا و فـداکاری و ایثـار آن هـا اسـت. بـرای حفظ ایـن میراث 

شهدا و ادامه راه و آرمان آن ها چه باید کرد؟
و  رنـج  از  درسـتی  و  واقعـی  درک  کـه  اسـت  ایـن  کار  مهم تریـن  به نظـرم 
سـختی کـه جوانـان شـهید و خانـواده آن هـا در راه حفـظ میهـن و دفـع 
تجـاوز دشـمن انجـام دادنـد، به دسـت بیاوریـم. اگـر ایـن درک و شـناخت 
را پیـدا کردیـم  آن وقـت یک احسـاس مسـئولیت جدی در قبال سرنوشـت 
و  عقایـد  خصـوص  در  همیشـه  مـادرم  داشـت.  خواهیـم  نظـام  و  کشـور 
آرمـان پـدر بـا مـا سـخن می گفـت و تاکیـد می کـرد کـه پـدر بـاور عمیـق 
بـه دفـاع از کشـور و انقـاب داشـت. همیشـه خـود را تابـع نظـرات امـام 
 خمینـی)ره( می خوانـد و به ما توصیه می کرد که دائمـًا در خط حمایت از 

رهبر انقاب باشیم.

کارنامهپرازحماسهرزمندگاناهلسنتازجنگتحمیلیتانبردباداعش

شهدایی که ترجمان واقعی کلمه »امت واحده« بودند
هشـت سـال جانفشـانی برای حفظ ایران عزیز از گزند 
توطئه و تجاوز، در واقع پیمان نانوشـته ای بود که آحاد 
اقـوام ایرانـی بـا خـون خویـش آن را امضا کـرده بودند.  
حملـه دشـمن بعثـی به پشـتیبانی قدرتهـای خارجی، 
فصل تازه ای را در زندگی سیاسی اقوام و طوایف ایرانی 
گشـود. فصلـی کـه لحظه هـای مختلـف آن بـا خاطـره 
همسنگری شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان و... رقم 
خـورده اسـت. در آن روزهـای پر از حماسـه، ملیت ها و 
اقـوام مختلـف ایرانـی به یـک چیز می اندیشـیدند و آن 
آزادسـازی سرزمین اشغال شـده و بیرون راندن دشمن 

تجاوزپیشه بود. 
نکتـه مهـم در تاریـخ جنـگ تحمیلی این اسـت که 
پروژه حمله نظامی به ایران بر اسـاس سـناریو اختاف 
افکنـی و بـه امیـد شـعله ور سـاختن نـزاع قومـی میـان 
اهـل سـنت و شـیعیان ایرانـی کلیـد خـورده بـود. رژیم 
بعـث بـه فرماندهـی صـدام، با پرچـم قهرمان اعـراب و 
مدعـی نمایندگـی اهل سـنت ایـن جنگ را آغـاز کرد و 
در پی آن بود تا ضمن تجزیه مناطق عرب نشین ایران، 
شـهروندان سـّنی سـاکن در نـوار مـرزی را علیـه دیگـر 
اقوام ایرانی بشوراند. در آن برهه حتی محافل سیاسی 
و خبـری غـرب نیـز در تنـور ایـن توطئه جنـگ مذهبی 
بسـیار دمیدنـد و نبـرد میـان ایـران اسـامی و دشـمن 
بعثی را جنگ  شـیعه و سـنی در منطقـه وانمود کردند. 
متأسـفانه دولت های شـیخ نشـین منطقه نیـز دنباله رو 
این فتنه شـدند و تحت تاثیر شـعارهای ناسیونالیستی 
و فرقـه ای حزب بعث سـرمایه گذاری کانـی را پای این 

جنگ گذاشتند.
بنابرایـن وقتـی طیـف اهـل سـنت و شـیعه صـف 
مشـترک و متحد در برابر دشـمن بعثی تشـکیل دادند، 
در واقع بر بزرگ ترین توطئه تاریخ معاصر غالب آمدند.

در آن هشـت سـال رویایی، شـور و حماسـه دفاع از 
آب و خـاک این سـرزمین چنـان بود که همـه تفاوت ها 

و تعصبـات قومـی و مذهبی رنگ باخـت. خون جوانان 
مسـلمان و مسـیحی و شـیعه و سـنی یکجا خاک خطه 
یـادآوری و  را گلگـون کـرد. در  ایـران  جنـوب و غـرب 
بازخوانی این فصل از حماسه اتحاد جوانان اهل سنت 
با رزمندگان شـیعه در دفاع از ایران اسامی به فهرست 

بلند شهیدان قهرمان تسنن نگاه افکندیم.
نکتـه گفتنـی در خصوص تاریخ دفـاع جوانان اهل 
سـنت از تمامیـت ارضـی ایـران اسـامی این اسـت که 
بخـش عمـده سـاکنان شـهرهای مـرزی را اقلیـت اهل 
سـنت تشـکیل می دهنـد. مرزنشـینان مـا همـواره در 
مواجهه با تهاجم دشـمنان خارجی در خط مقدم دفاع 
ایسـتاده اند. بعـد از شـروع جنگ تحمیلی در شـهریور 
سـال ۵9 و صدور فرمان جهاد و بسـیج مردمی از سوی 

امام راحل)ره( اولین کسـانی که پرچم دفاع و مبارزه را 
به اهتزار درآوردند، مرزنیشنان بودند. آن ها از ارتفاعات 
غرب کشـور تـا دشـت های جنوب بـا مقاومتـی دلیرانه 
و بـا وجـود نبـود تجهیـزات و ادوات جنگـی تـا مدت هـا 
دشـمن را پشـت مرزهای کشـور نگـه داشـتند. یکی از 
دالیـل ناکامـی ارتـش بعـث در اولین مرحله تجـاوز این 
بود که باوجود باران آتش و گلوله، بسـیاری از جمعیت 
مرزنشین ما اعم از شهروندان عرب و ُکرد حاضر به ترک 

شهر و دیار خویش نشدند.
بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه ایـران اسـامی در حـال 
حاضر حدود 11 هزار شـهید اهل سـنت در خود جای 
داده است. از آن جا که 8۰ درصد کل شهدای کشور به 
دوران هشـت سال دفاع مقدس اختصاص دارد، بخش 

اعظمی از آمار شـهدای اهل سـنت نیز به همین دوران 
مربـوط می شـود. مابقـی شـهدای مـا هـم در اتفاقاتـی 
همچـون؛ درگیری بـا اشـرار، عملیات های تروریسـتی 
ضد انقاب، درگیری با قاچاقچیان منطقه، درگیری در 
مرزهای کشور، ترور و دفاع از حریم اسام و مقاومت در 

کشور سوریه به شهادت رسیده اند.
بیشـترین پرونـده شـهدای اهـل سـنت در بنیـاد 
شـهید و امور ایثارگران مربوط به اسـتان های کردستان 
با ۴۵۶3 شـهید اهل سـنت، آذربایجان غربی با 3۴۷۵ 
شـهید اهل سـنت و کرمانشـاه با 1۲9۷ شـهید سـنی 
اسـت و بعـد از آن اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان 
بـا ۵33 شـهید سـنی، گلسـتان با ۴31 شـهید سـنی، 
خراسان رضوی با ۲18 شهید سنی و هرمزگان با 1۰۷ 
شـهید سـنی بیشـترین شـهدای اهـل سـنت را تقدیـم 
انقاب کرده اند.بعد از جنگ نیز رزمندگان اهل سـنت 
در شـهرهای مـرزی در خـط مقـدم حفظ و حراسـت از 
امنیت جنوب، غرب، شمال غرب و شرق کشور حضور 

پیدا کردند. 
یکـی از نکات مهـم در کارنامه مجاهدت هموطنان 
اهل سـنت، پیشـگامی روحانیون و علمای این دیار در 
دفاع از ایران اسـامی در مصاف با دشمن بعثی است. 
تـا جایی کـه امروز نام حدود 1۰۰ نفر از روحانیون اهل 
سـنت در فهرسـت بلنـد مجاهـدان و مدافعـان ایـران و 

انقاب اسامی به چشم می خورد.
دفتـر جهـاد و شـهادت جوانـان اهل سـنت پس از 
موج تهاجم دشمنان تکفیری دوباره ورق خورد و فصل 
جدیـدی از مبـارزه مشـترک مجاهـدان شـیعه و سـنی 
گشوده شد. این بار خون شیعیان و اهل سنت در دفاع 
از حریم سـرزمین های اسـامی عراق و سوریه بر زمین 
ریختـه شـد.  در لیسـت باشـکوه شـهدای مدافـع حرم 
نـام جوانانی از اهل تسـنن می درخشـد که در جنگ با 

تکفیری های داعش در سوریه به شهادت رسیدند.
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پیامبر اکرم )ص(:
از حاکمـان الهـی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشـید، زیرا اطاعت از 

رهبرى مایه »وحدت اُمت اسالم« است.
امالی مفید:ج۱، ص۱۴، ح۲

روایت های تازه از حماسه  آفرینان 
دفاع مقدس

کتاب ها و آثار حوزه دفاع مقدس گنجینه ای گرانبها از دانش و معرفت 
در خصـوص افـکار و سـبک زندگـی بهتریـن فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم 
هستند. هر اثر و کتاب نو در این عرصه، دریچه ای تازه به دنیای زیبا و 
آرمانی شـهدا و ایثارگران ایران اسـالمی می گشـاید. با غور در این آثار، 
می توان حکایت فداکاری و جانفشانی دوران هشت سال دفاع مقدس 
را از نزدیـک لمـس کـرد. هنوز بسـیاری از زوایای دوران حماسـی دفاع 
مقـدس ناشـناخته و ناگشـوده مانـده اسـت و انتظـار مـی رود بـه همت 
محققـان و جوینـدگان حقیقـت، ایـن رشـته از ناگفته هـای مجاهـدت 
قهرمانـان شـهید ایـن سـرزمین بازگو شـود. در گزارش حاضـر به چند 

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

حکایت عشق و صفای بچه های جبهه در کتاب »دامادی خوبان«

کتـاب »دامادی خوبان« تالیف مریم عرفانیان به موضوع زندگی مشـترک به 
سـبک شـهدا می پردازد، این کتاب در مراسـم ویژه ای با حضور سـردار علی 
فـدوی جانشـین فرمانـده کل سـپاه، سـردار علی محمد نائینـی رئیس مرکز 
اسـناد و تحقیقات دفاع مقدس و مریم مجتهدزاده رئیس سـازمان نشر آثار و 

ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس رونمایی شد.
مریـم عرفانیـان، نویسـنده کتـاب دامـادی خوبـان بـا بیـان خاطراتی از 
دوران نویسندگی اش گفت: به اندازه آدم هایی که در جنگ حضور داشتند؛ 
خاطـره، درد، فـراق، عشـق و سـبک زندگی وجود دارد و مـا باید همت کنیم 
این ها را پیدا کنیم، بنویسیم و به دست مخاطب برسانیم و بگوییم لیلی هایی 
وجود داشتند که عشق شان درد هایی بود که هیچ وقت تمامی نداشت، ولی 

عاشقانه زندگی کردند.
مریم مجتهدزاده نیز به بیان خاطراتی از دوران نویسندگی خود پرداخت 
و بر ضرورت اسـتخراج مطالب مفید از گنج عظیم دوران دفاع مقدس تاکید 
کـرد. او گفـت: دفـاع مقـدس مجموعـه درهم تنیـده ای از عظمـت، بزرگی و 
جلوه های جال و جمال خداوند است که یک انسان می تواند در نمایشگاه 
زندگـی تاریخـی خـود به نمایش بگذارد، شـهید و شـهادت در ایـن مجموعه 
شگفت آور، همچون نگین درخشان و خیره کننده ای برجسته تر و گرانبهاتر 
از هـر پدیـده دیگـر بـه چشـم می آیـد. برجسـتگی شـهید و شـهادت در این 
مجموعه با عظمت، نتیجه فداکاری مخلصانه انسانی است که جان عزیزش 
را نثار این راهی پر افتخار کرده اسـت. کتاب زندگی شـهدا و ایثارگران درس 
زندگی اسـت برای ما و هر چقدر رجوع به این کتاب ها بیشـتر باشد می توان 
آن دوران پـر از شـکوه و افتخـار را بـرای نسـل جـوان بـه نمایـش گذاشـت و 

بازنمایی کرد.

»وقت محدود« 

کتـاب وقـت محدود و نمایشـنامه رادیویی »دیدار در وقت اضافه« بر اسـاس 
زندگی شهید سید کاظم کاظمی  معروف به »سید نذیر« از فرماندهان واحد 
اطاعات سپاه تدوین و اجرا شده است. محمد حسن روزی طلب نویسنده 
کتاب وقت محدود بیان کرد: سال 1393 در دعوتی از انجمن پیشکسوتان 
سـپاس، پیشـنهاد شد تا کتاب تاریخ شفاهی از  زندگی و فعالیت های شهید 
سـید کاظـم کاظمی )سـید احمـد نذیر(نوشـته شـود. قاعدتا بـرای نگارش 
تاریخ شـفاهی نیاز به مصاحبه های متعدد با دوسـتان و همکاران سـید نذیر 
در واحـد اطاعات سـپاه بود. بـرای همین با همکاری انجمن پیشکسـوتان 
سـپاس و ارتبـاط بـا ایـن عزیـزان که بیـن سـال های ۵8 تـا ۶3  در این واحد 

همکاری می کردند، قریب به 3۰ جلسه مصاحبه انجام شد.
روزی طلب خاطر نشان کرد: سید نذیر در سال ۵8 زمانی که دانشجوی 
دانشـکده علوم اجتماعی دانشـگاه تهران بود، جذب واحد اطاعات سـپاه  
تهران می شود. بعدًا به واحد مرکزی اطاعات سپاه می رود و در بخش چپ 
فعالیـت می کند. کـه وظیفه اصلی ایشـان مبارزه با گروه های مارکسیسـتی 
اعـم از گروه هـای خرده ریز مثل پیکار، فدائیان خلق اقلیت، توده، سـهند و 
امثالهم بود. وی حدود ۲ سـال این مسـئولیت را بر عهده  داشـت و در ضربه  
نهایـی بـه گـروه پیکار که در واقع خط سـه جریان چپ هسـت، نقش آفرینی 
کـرد. در سـال ۶۲ ایشـان بـه عنـوان معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری 
سیسـتان و بلوچسـتان منصـوب و بعـد از یکسـال ونیم بـه تهـران فراخوانده 
می شـود. شـهید کاظمـی بعـد از تاسـیس وزارت اطاعـات، مسـئول واحـد 
اطاعـات سـپاه شـد کـه نهایتـا در شـهریور سـال ۶۴ در بازدیـد عملیاتی از 

منطقه هور به شهادت رسید. 

»سه روز در محاصره«

کتـاب »سـه روز در محاصـره« روایـت رهایـی شـانزده، هفـده نفـر از گـردان 
المهـدی اسـت در محاصـره ی سـه روزه در منطقـه ی شـلحه؛ شـلحه شـبه 
جزیره ای در منطقه ی عمومی شـلمچه ی عـراق، کنار اروند صغیر و جاده ی 
فرعی بصره است. این کتاب را انتشارات روایت فتح به چاپ رسانده است.

طبق گزارش ایسـنا، سـردار محمد هادی فرمانده »گردان المهدی« در 
خاطره ای از سردار حاج علی فضلی فرمانده وقت لشکر1۰ سید الشهدا)ع( 
روایت می کند: »سـه روز بود که در محاصره دشـمن بودیم. نه آب داشـتیم و 
نه غذا. هر لحظه به تعداد شهدا و مجروحان اضافه می شد. دیگر امیدمان را 
از دسـت داده بودیم.نزدیک ظهر، پشـت بی سیم گفتند: »قرار است گردان 
زهیـر بزنـد بـه خط.« خبر خوبـی بود. معلوم بـود که هنوز حـاج علی فضلی 
و بچه هـای قـرارگاه بـه فکرمان هسـتند. به کهـزادی گفتم که سـریع برود به 
همـه ی بچه هـا بگوید. رفـت گفت. بچه ها خوشـحال شـدند و منتظر گردان 
زهیر نشسـتند. لحظه شـماری می کردند. مثل آدم هایی که توی گرفتاری و 
تنگنا منتظر کسـی باشند که برسد و نجات شان بدهد. همه مان توی همین 
حـال و هـوا بودیـم. تازه می فهمیـدم که انتظـار یعنی چه. خودمـان را آماده 
می کردیـم کـه اگـر بچه هـای زهیر نزدیک شـدند، ما هـم از این طرف فشـار 
بیاوریم و محاصره را بشـکنیم، ولی گردان زهیر در همان مراحل اولیه ماند. 
حـاج علـی خیلـی فشـار آورده بـود کـه از محاصـره نجات مان بدهـد. بعدها 
خودش گفت: »از چند تا گردان استفاده کردیم. اومدند پای کار، اما نشد. 

کار پیش نرفت.« صّدام خیلی پافشاری می کرد که »شلحه« را نگه دارد.
صـدای حـاج علی همه ی گیرها را باز می کرد. حرف هایش می نشسـت 
تـه روح مـان و آرام مـان می کـرد. حاج علی فضلـی فرمانده لشـکری نبود که 
بی خیـال باشـد و نیرویـش را تـوی محاصـره ول کند به امان خـدا. هر بار که 
می گفـت »بـه اذن الله مـا درتون می آریم.«  آن چنان آرام می شـدیم که انگار 
چند لشـکر فرشـته از زمین و آسـمان دارند می آیند توی نخلستان. روز سوم 
محاصره بود که سید هادی با شتاب دوید طرفم. آشفتگی توی چهره اش به 
وضوح پیدا بود و به شـدت نفس نفس می زد. نگران شـدم که نکند عراقی ها 
کاری کرده باشـند. پرسـیدم: »چه شد سید؟ دشـمن حمله کرده؟ « گفت: 
»نه. می خوام یه چیزی به شـما بگم. چند دقیقه پیش، از شـدت خسـتگی 
چرتـم بـرد. خـواب دیـدم یـه سـید بلندقامـت که یـه شـال سـبز دور کمرش 
بسـته بـود، آمـد بـاالی سـرم. یه جـوان بلند قـد دیگه هـم همراهش بـود. از 
مـن پرسـید چیه سـید؟ چـرا ناراحتی؟ مشـکاتمون رو بـراش تعریف کردم. 
حـرف هـام کـه تموم شـد، لبخنـد زد. گفت نگـران نباش سـید. مـا باهاتون 
 هسـتیم. بـه بچه ها بگو متوسـل بشـن به مسـلم مـا. این جملـه رو که گفت، 

از خواب پریدم.«

گفتوگوبامحسنمیانهسازفرزندشهیدگرانقدرحسنمیانهساز

شهید مدافع سالمت با 36 ماه تجربه امدادگری در جبهه
از روزی کـه ایـران اسـالمی بـا مـوج جهـش یافته ویروس کرونا دسـت بـه گریبان شـد، نگاه ها به دسـتان نجات بخش پزشـکان و کادر درمانی 
دوخته شد. آن ها در مبارزه ای به گستردگی سرزمین ایران شرکت جستند. مخاطرات و دشواری های این جنگ کمتر از دوران دفاع مقدس 
نبوده و نیست. کادر درمانی در این مسیر، ماموریت خطیر نجات جان هزاران شهروند گرفتار این ویروس را بر دوش دارند، ماموریتی که در 
آن سـالمتی خود را نیز به خطر انداخته اند. درمیان کادر پزشـکی و درمانی حاضر در خط مقدم نبرد با کرونا، نام شـماری از یادگاران دوران 
دفاع مقدس به چشـم می خورد. این گروه از پزشـکان و پرسـتاران با الهام از تجربه امدادگری دوران جنگ و با همان عشـق و اخالص، برای 
دفـاع از سـالمتی مـردم آسـتین همـت باال زده انـد. گویی برای این خادمـان عرصه درمان، بحران کرونـا میدان امتحان جدید بود تا با تأسـی 
بـه تفکـر ایثـار و فـداکاری ۸ سـال دفاع مقـدس این بار در جبهـه ای جدید برای حفظ آرامش و سـالمتی مردم جانفشـانی کنند. در سلسـله 
گفت وگوها با خانواده شـهدای مدافع سـالمت این بار سـراغ محسن میانه ساز فرزند شـهید حسن میانه ساز رفتیم. شهیدی از خطه قزوین 
کـه بـا کولـه بـاری از تجربه 36 ماه امدادگری در جبهه های نبـرد این بار برای درمان و نجات مبتالیان ویـروس منحوس کرونا مجاهدت کرد و 

دست آخر جان شریف خویش را نثار ایمنی و امنیت جانی هموطنان کرد.

آقا محسـن، از دوران حضور پدر در روزهای حماسـی دفاع مقدس چه 
چیزی به خاطر داری؟

تـا آنجـا کـه مـن اطـاع دارم در زمـان شـروع جنـگ تحمیلی، پـدر محصل 
نوجـوان بوده انـد. از ابتـدا به خاطرعاقه زیادی که فعالیـت در حوزه درمان 
داشـته اند، در رشته بهیاری مشغول فعالیت می شوند و دوره های مربوط به 
ایـن رشـته را می گذرانند. با همین تخصـص در جبهه حضور پیدا می کنند. 
حدود 3۶ ماه سـابقه حضور در کادر درمان و امدادگری جنگ را داشـتند. 
برای پدر حقیقتًا دوران فعالیت شـان در امداد و نجات مجروحان، یک برهه 

طایی بوده و همیشه با افتخار و عشق خاصی از این دوران یاد می کرد.
ایـن نکتـه را هم اضافـه کنم که اکثریـت اعضای خانواده  پـدر یعنی پدر 
بزرگ و عموهایم بازاری بودند، اما پدر حاضر نشـده بود حرفه آن ها را دنبال 
کند. من بارها از او می پرسیدم که چرا شما شغل پدری تان را انتخاب نکردید، 
پاسـخ ایشـان این بود که در بازار و شغل تجارت شما فقط برای کسب سود و 
سـرمایه جهت تأمین منافع خودت تاش می کنی اما در مشـاغل پزشـکی و 

امدادگری تاش های شما صرف آرامش و آسایش مردم می شود.

چرا حرفه پرسـتاری را که جزو مشـاغل سخت در عرصه درمان است، 
انتخاب کرده بودند؟

بدون آن که اغراق کنم، پدر شیفته این شغل بود. ظاهرًا در دوران تحصیات 
دانشـگاهی، توصیه های زیادی شده بود که او رشته های دیگری را انتخاب 
کنـد امـا پـدر می گفـت مـن از ابتـدا گفتم کـه دوسـت دارم در لباس سـفید 
پرسـتاری فعالیت کنم. به همین دلیل پس از اتمام جنگ، تحصیات شـان 
را در زمینـه بهیـاری تکمیـل می کنند. من عاقه پـدر را در مطالعات زیادی 
کـه در عرصه هـای مختلـف پزشـکی و درمان داشـتند، دیده بودم. همیشـه 
سـعی می کرد معلومات اش را در این حوزه به روز کند و جوابگوی نیاز افراد 
زیـادی کـه به او مراجعه می کردند، باشـد. واقعًا جزو افـرادی نبود که بعد از 
گرفتن مدرک دانشـگاهی و در اختیار گرفتن یک پسـت، کتاب و مطالعه را 
کنـار بگـذارد. روحیـه قـوی در امر تحقیـق و افزایش دانش داشـت. یکی از 
دلخوشـی هایش ایـن بود که چند روز یکبار به کتاب فروشـی ها سـر می زد و 

با بسته ای از کتاب ها و آثار جدید در حوزه پزشکی به منزل بر می گشت.

از خصوصیات اخالقی و رفتاری شهید بگویید؟
در میـان اعضـای خانـواده، مـن خیلـی تحـت تأثیر رفتـار پدر بـودم. این جا 

می خواهم صادقانه آن چه در رفتار او دیدم را بیان کنم.
از نظـر اعتقـادی، پـدر از ابتدا در میان سـاکنان محـل، به عنوان فردی 
متدین شـناخته می شـد. او وسـواس خاصی داشت تا تصمیم  و امور زندگی 

خود را با عقاید دینی اش تطبیق بدهد.
از نظر خصوصیات رفتاری، فردی آرام بود. به ما هم دائمًا توصیه می کرد 
کـه سـعی کنیـد در زندگـی و زمانه امـروز، آرامش و طمأنینه داشـته باشـید. 
شاید این آرامش او بیش تر ناشی از این بود که دلبستگی خاصی به مادیات 

نداشت. جدًا حرص و جوش کسب ثروت و جمع آوری سرمایه را نمی خورد. 
مـن اطـاع داشـتم که در محیـط کار و یا روابط  با دوسـتانش، چنـد بار ضرر 
دیده بود اما با اغماض و بخشـش از کنار این مسـائل می گذشـت. من وقتی 
ایـن ماجراهـا را می شـنیدم، معترض می شـدم اما ایشـان تاکیـد می کرد که 

نباید وقت و عمر انسان صرف کشمکش برای این امور زودگذر شود.

بـه دوران فعالیت شـان در حـوزه درمان بپردازیم، پـدر چه مدت و کجا 
خدمت کردند؟

پدر 39 سـال سـابقه کار داشـت. در سـی امین سال خدمت شـان بازنشسته 
شدند اما از بیمارستان مهرگان با او تماس گرفتند و خواستند که هم چنان 
بـه عنـوان یـک نیروی بـا تجربه در این مجموعـه به فعالیـت اش ادامه دهد. 
واقعیـت قضیه این اسـت کـه اکثر اعضای خانواده مخالـف ادامه فعالیت او 
بعد از سـی سـال خدمـت بودیم. مادرم خیلی تاکید می کـرد که پدرتان نیاز 
به دور ماندن از محیط پراسـترس بیمارسـتان و فراغت از شـغل پرسـتاری و 
بهیاری دارد. اما هیچ کدام از ما حریف وابسـتگی پدر به حرفه اش نشـدیم. 
او حتـی بسـیاری از وقت هـا کـه در منـزل حضـور داشـت، جوابگـو و پیگیر 
مشـکات درمانـی افـراد نیازمند بود و بدون چشمداشـت و بـا اعتقاد قلبی 

این کارها را دنبال می کرد.

از دوران سخت خدمت شان برای بیماران کرونا چه خاطراتی در ذهن 
داری؟

بعد از شـروع بیماری کرونا، پدر مثل اکثر پرسـنل بیمارسـتان، ساعت های 
زیادی را در بخش خدمات دهی به مبتایان کرونا می گذراند.

یـادم هسـت وقتـی کرونـا فراگیـر شـد و وضعیت قرمـز در سراسرکشـور 
اعـام شـد، خیلی از اعضـای خانواده و فامیل پدر را از رفتن به بیمارسـتان 
منع می کردند. حتی به طور مکرر این حرف را می شنیدم که به پدر توصیه 
می کردنـد کـه شـما دین تـان را به این کشـور و مردم در زمان جنـگ و بعد از 
آن ادا کردیـد و بـه حد کافـی خدمت کرده اید، بعد از این نیاز به اسـتراحت 

دارید. اما پدر محترمانه، این پیشنهادها و توصیه ها را رد می کرد. 
مـا واقعـًا تـرس و اضطـراب داشـتیم و بـا توجه به شـرایط سـنی و دوران 
فعالیـت اش در جبهه ادامـه حضورش در بخش کرونا را خطرناک می دیدیم 

اما ایشان تا آخرین لحظه حاضر نشد خط مقدم کرونا را ترک کند.

در روزهـای شـیوع کرونـا آیا شـما هم این حس را داشـتید کـه پدر مثل 
دوران جنگ، جان خویش را در این راه قرار داده است؟

همه پرسـتاران و پزشـکانی که در بخش کرونا فعالیت می کردند، خطر مرگ 
را بـه جـان خریـده بودند. خود پـدر نیز گاهی به این موضوع اشـاره می کرد 
که االن خدمت در صحنه نجات بیماران کرونا عین جهاد و تاشی است که 
امدادگـران ما در دوران هشـت سـال جنگ تحمیلی بـرای نجات مجروحان 

انجام می دادند.

می دانـم پـدر بـه عنـوان یکـی از اعضـای نسـل جهـادی دوران دفـاع 
مقـدس، دغدغه های زیادی داشـتند، به طور خالصـه بفرمایید که چه 

آرزوهایی برای جامعه و نسل آینده داشتند؟
همان طور که اشـاره کردید، پدران ما که با اعتقاد خاصی در جنگ شـرکت 
کرده بودند، نگرانی زیادی نسبت به وضعیت جامعه و آینده کشور داشتند. 
او همیشه آرزو می کرد، ایران به قدرت بزرگ تبدیل شود. یکی از دغدغه های 
جدی پدر، وضعیت جوانان بود. او از مشـکات جوانان تحصیل کرده بویژه 
بیکاری آن ها خیلی متأثر می شـد و یکی از دعاهایش این بود که در زندگی 

نسل جوان ما اتفاق های خوب و مثبت بیفتد. 

یکی از خاطرات به یاد ماندنی شـهید را برای مخاطبان نشـریه تعریف 
کنید؟

پـدر در همـه لحظه هـای زندگـی، بـرای مـا و اطرافیـان الگو بـود. خاطرات 
او نـزد مـا خیلی زیاد اسـت، شـیرین ترین خاطره مـا با پدر به دوره مدرسـه 
برمی گـردد. آن روزهـا پـدر مـن و بـرادر و خواهـرم را بـه مدرسـه می برد. در 
همـان مسـیر خانه تا مدرسـه، سـوره ای کوتـاه از قرآن را می خوانـد و ما آن 
را حفـظ می کردیـم. به لطـف همین کار آن روز پدر، من بیش تر سـوره های 
قـرآن را حفـظ کـردم. پدر به موضـوع آموزش خیلـی توجه نشـان می داد و 
بـرای این کـه ما خوب درس ها را سـپری کنیـم، وقت می گذاشـت. مثًا در 
همان دوران ابتدایی سـاعاتی که منزل بود کاردسـتی درسـت می کرد و با 
کمـک همین ابزارها، داسـتان های آموزنـده و مفید از زندگـی بزرگان برای 

ما نقل می کرد.

یک سـوال مهمی که از همه عزیزان و یادگاران شـهدا می پرسـیم، این 
است که چگونه می توانیم میراث زندگی جهادی آن ها را به نسل آینده 

منتقل کنیم؟
اگر منظورتان فداکاری پرستاران و پزشکان در دوران مقابله با کرونا هست، 
به نظـرم بایـد هماننـد دوران جنـگ از طریق نوشـتن کتاب، تهیـه فیلم های 
مسـتند و جمـع آوری خاطـرات و ثبـت و ضبـط اتفاقـات مهم زندگـی آن ها، 
نسـل آینده را با ایثارگری کادر درمان آشـنا کرد. اگر می خواهیم شهدای ما 
به عنـوان الگـوی واقعی در زندگی جوانان در بیایند، باید به صورت ملموس 
ایثارگری آن ها را نشـان دهیم. این کار نیز از عهده سـازندگان فیلم و سریال 

و نویسندگان و خبرنگاران برمی آید.

تولد پیامبر اکرم)ص( و ظهور مکتب حیات بخش اسالم
در عـام الفیـل )سـالی کـه سـپاه ابرهـه به قصـد تخریب 
خانه خدا به مکه هجوم آورد( فرزندی از نسل اسماعیل 
پیامبر)ع( دیده به جان گشود که با اباغ آخرین شریعت 
الهـی، بزرگتریـن تحـول را در تاریخ بشـریت ایجاد کرد و 
مکتبی حیات بخش و انسان ساز را به تشنگان معرفت و 

عدالت عرضه نمود.
نـام پـدر او، عبداللـه و نام مـادرش آمنه بـود. پس از 
تولد نوزاد، طی مراسـمی خاص، نـام "محمد" را برای او 
برگزیدند. این نام را عبدالمطلب ّجد پیامبر انتخاب کرد 
و مـادرش، نـام احمـد را برگزیـد و در قـرآن بـه هـر دو نام 

اشاره شده است.
پـدر او بنابر آنچه مشـهور اسـت، پیـش از والدتش از 
دنیـا رفت. تربیـت و نگهداری او را عبدالمطلب، جد او و 

پس از وی ابو طالب، عموی ایشان متکفل شدند.
حضـرت محمـد )ص( در سـرزمین سـخت و خشـن 
عربسـتان رشـد و کمـال یافـت. سـرزمینی بـا مردمـی 
بت پرسـت، متعصب، کسـانی که دختران را زنده به  گور 
می کردنـد و گاه به خاطـر تعصبـات قبیله  ای، سـال ها با 
یکدیگر می جنگیدند. اگر شـتر یک قبیله وارد سـرزمین 
قبیلـه دیگری شـده و کشـته می شـد، همین بـرای آغاز 

جنگی بزرگ کافی بود!
پیـش از بعثـت، در میـان مـردم مکـه فقـط 1۷ نفر و 
در میـان مـردم مدینه فقـط 11 نفر باسـواد بودند. کعبه 
که پایگاه توحید و مرکز یکتاپرسـتی اسـت، به بت خانه و 
محل آویختن اشـعاری پوچ و بی محتوا تبدیل شده بود. 
در چنین شرایطی آثار خداپرستی محو و رذایل، فضیلت 

محسوب می شدند.
حضرت محمد)ص( در دوران جوانی چنان معروف 
و خوشـنام و درسـتکار بود که به امین ملقب شـد و حتی 
در میـان منازعـات قومـی، وی را به عنـوان داور انتخاب 
می کردنـد. از جملـه، هنـگام نـزاع بیـن قبایـل عـرب بر 
سـر نصـب حجراالسـود در محل خـود، کـه میانجیگری 
پیامبر، همه را مسـرور سـاخت و به مشـاجره آنها خاتمه 
داد. در دوران جوانـی مدافع سرسـخت ضعفا و دشـمن 
سرسـخت ظالمان و ستمگران بود. محمد امین)ص( از 
امضاکننـدگان پیمانـی بود که به حلف الفضول شـهرت 
داشـت و ایـن، پیمانـی بـود کـه جمعـی بـرای احقـاق 
حـق سـتمدیدگان آن را امضـا کردنـد و آن حضـرت در 
۲۰ سـالگی در آن شـرکت داشـتند و بـه آن نیـز افتخـار 

می کردند.

پیامبـر اکـرم)ص( که مبّلغ شـریعت بـود، قضاوت را 
نیز به عهده داشـت  و در مسـایل مـورد اختاف قضاوت 
می کـرد. اهتمـام ایشـان بـه امـر قضـا بـه خاطـر ارتباط 
مسـتقیم قضا با عدالت اجتماعیـ  سیاسـی بود. ایشان 
بـا مداخلـه در امر قضا کار قضاوت را از دسـت کاهنان و 

یهودیان درآورد. 

ازدواج و بعثت حضرت محمد)ص(

پیامبـر اسـام)ص( مدتی به چوپانی مشـغول بود و 
گوسـفندان اهل مکه را شـبانی می کرد. امانت و حسـن 
شـهرت او سـبب شـد کـه خدیجـه، دختـر خویلـد، از 
ثروتمنـدان قریـش و صاحـب قافله  های تجـاری، وی را 
به استخدام درآورد. سپس پیشنهاد کرد که محمد)ص( 
ریاسـت قافلـه تجـاری او را که به شـام می رفـت به عهده 
گیـرد و در عـوض، دو برابـر بقیـه مـزد بگیـرد و محمـد 

امین)ص( نیز پذیرفت.
پیامبر اکرم)ص( پیش از بعثت، هر سال مدتی را در 
غار حرا به عزلت و تنهایی می گذراندند. در این مورد در 

نهج الباغه حضرت علی )ع( آمده است:
روزی آن حضـرت در غـار حـرا مشـغول عبـادت بود 
کـه فرشـته وحـی نـازل شـد و گفـت: بخـوان، حضـرت 
محمـد)ص( که درس نخوانده بـود، گفت: من خواندن 
بلد نیسـتم. فرشـته دوباره گفت: إقرأ و باز همان جواب 
را شـنید. بـرای بـار سـوم گفـت: إقـرأ ایـن بـار جـواب 

شـنید: چـه بخوانـم. فرشـته وحـی عـرض کـرد: بخوان 
بـه نـام پـروردگارت، کسـی کـه آفریـد انسـان را از خـون 
بسـته. بخوان و پروردگارت کریم ترین موجودات اسـت، 
کسـی اسـت کـه با قلـم آموخـت، بـه انسـان آنچـه را که 

نمی دانست، آموخت )سوره علق، آیات 1 الی ۵(.
بدیـن سـان، آیـات اول سـوره علق بر حضـرت نازل 
شد. فرشته وحی سپس عرض کرد: ای محمد! تو رسول 
خدایـی و مـن جبرئیلم. حضرت از کـوه حرا فرود آمده و 
به منزل خدیجه بازگشت. چون به منزل وارد شد، پیامبر 
فرمودند: من در خود سـرمایی احسـاس می کنم، جامه 
 ای به من بپوشان! سپس جامه ای پوشیده و خوابید. در 
ایـن هنگام از جانب حق تعالی وحی آمد: یا أیها المّدثر 
قـم فأنذر ورّبک فکّبـر: ای جامه به خود پیچیده، برخیز 
و انذار کن و پروردگارت را به بزرگی یاد کن )سوره مّدثر( 

حضرت برخاست و فرمود: الله أکبر، الله أکبر.
بـر پیامبـر اکـرم)ص( واضـح بود، اسـام کـه همه را 
بـه برابـری می خوانـد و تبعیض هـا و ثـروت اندوزی هـا و 
بهره کشـی های ظالمانـه را ممنـوع می سـازد، در مقابل 
خـود مخالفیـن بسـیاری خواهـد داشـت، کسـانی کـه 
و  معنـوی  و  مـادی  منافـع  دادن  دسـت   از  بـه  حاضـر 
امتیـازات اجتماعـی خویـش نبودنـد، به یکبـاره و بدون 
زمینه سـازی های قبلـی نمی تـوان دعـوت را علنی کرد. 
لذا مدت سـه سـال مخفیانه اسـام را تبلیـغ می کردند. 
پـس از خدیجـه، علـی)ع( ایمـان آورد و این هـا تا مدتی 
تنها کسانی بودند که با پیامبر نماز می خواندند. سپس، 

زید بن حارثه و به دنبال او سایر مردم ایمان آوردند و نام 
و اندیشه اسام شیوع پیدا کرد.

از بعثـت پیامبـر اکـرم)ص(، طـی  سـه سـال پـس 
دو مرحلـه، دسـتور علنـی کـردن دعـوت بـه اسـام، از 
جانـب حـق تعالـی ابـاغ شـد. ابتـدا دسـتور رسـید که 
پیامبراکـرم)ص( خویشـاوندان نزدیـک خـود را دعـوت 
کند. بدین منظور جلسـه  ای تشـکیل شد. در آن جلسه، 
علـی )ع( که نوجوان بود و ابولهب عموی پیامبر و سـایر 
خویشـاوندان حضـور داشـتند. حضرت پس از سـتایش 
خداونـد و اعتـراف به وحدانیت او، دعـوت خود را علنی 
کرد و از آنان خواسـت که بـه یگانگی خداوند و پیامبری 

ایشان اعتراف کنند، تا رستگار شوند.
در مرحلـه دوم این آیات نازل شـد: فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشـرکین إنا کفیناک المستهزئین)سـوره 
حجـر: آیـه 9۴ـ  9۵( در این مرحله، پیامبر اسـام)ص( 
همه مردم را به طور علنی و آشکارا دعوت کرد. از این جا 
بـود که قریش بـا تمام قوا به مقابله برخاسـت و اصحاب 
پیامبـر اکـرم)ص( را به سـختی شـکنجه کردنـد، آنـان را 
تحـت شـدیدترین محاصره  هـای اقتصـادی و اجتماعی 
فریبنـده خـود،  پیشـنهادهای  بـا  و حتـی  قـرار دادنـد 
خواسـتند آن حضرت را از ادامه رسـالت خود باز دارند، 
ولی پیامبر اسـام)ص(با قاطعیت فرمود:به خدا قسم، 
اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چیم 
قراردهیـد تـا از دعـوت خود دسـت بـردارم، هرگز چنین 

نخواهم کرد.
در طـی 13 سـالی کـه از بعثـت پیامبر اسـام )ص( 
می گذشت، آن حضرت با یاران خود به مدت سه سال در 
سخت  ترین شرایط در شعب ابی طالب )دره  ای در میان 
کوه هـای مکه( در محاصره قرار داشـتند و آزار مشـرکین 
نیز هر لحظه شـدت می گرفـت. پیامبر اکرم)ص( پس از 
هجـرت به مدینـه در محیطـی امن، حکومتی اسـامی 
تشـکیل دادنـد و در 1۰ سـالی کـه از حیـات شـریف آن 
حضرت باقی مانده بود، اسـام با سـرعتی باور نکردنی 

گسترش یافت و مرزها را درنوردید.
بر طبـق گفته مورخین، در طول حکومت اسـامی 
پیامبـر)ص( جنگ های بسـیاری رخ داد کـه در ۲۶ و به 
روایتی ۲۷ نبرد، خود پیامبر شـخصًا شـرکت داشتند که 
به این نبردها غزوه می گویند و 3۵ و به روایتی ۴8 جنگ 
نیـز تحـت فرماندهـی منصوبیـن آن حضـرت بـه وقـوع 

پیوست که به این جنگ ها، سریه می گویند.
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امام علی علیه السالم:
بهترین دوستان تان، کسانی هستند که با راستگویی شان تو را به راستگویی دعوت 

کنند و با اعمال نیک شان، تو را به بهترین اعمال ترغیب سازند.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۴۱۷، ح ۹۵۳۵

 گزارشی از تالش های بنیاد شهید 
برای تبدیل وضعیت استخدامی 

ایثارگران در دستگاه های مختلف
مدیـرکل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران آخریـن وضعیت اجرای 
بنـد )د( تبصـره ۲۰ قانـون بودجـه سـال 1۴۰۰ کل کشـور در مورد تبدیـل وضعیت 
اسـتخدامی همـه مشـمولین ماده ۲1 قانـون جامع خدمات رسـانی بـه ایثارگران را 

تشریح کرد.
سردار حسن زاده در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه های مختلف 
کشور، عنوان کرد: به استناد بند )د( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال 1۴۰۰ کل کشور 
و به تبع آن بخشـنامه مشـترک سـازمان اداری و استخدامی کشـور و سازمان برنامه 
و بودجه کشـور، تمامی دسـتگاه های مشـمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسـانی 
بـه ایثارگـران مکلفنـد نسـبت بـه تبدیل وضعیـت اسـتخدامی همه مشـمولین ماده 
۲1 قانـون جامـع کـه بـا عناویـن مختلف در دسـتگاه های موضـوع قانـون مذکور به 
صورت تمام وقت شـاغل هسـتند و رابطه شـغلی آن ها به صورت آزمایشـی )رسـمی 
آزمایشـی(، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی است، به صورت استخدام رسمی 

اقدام نمایند.
مدیـرکل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد شـهید و امور ایثارگران با اعـام اینکه زمان 
اجـرای قانـون مذکـور در بازه زمانی سـال 1۴۰۰ اسـت، اضافه کـرد: در هر زمان از 
سـال که حکم رسمی افراد مشمول توسط دستگاه صادر شود، تاریخ اجرای احکام 
آن ها از 1/1/1۴۰۰ بوده و کلیه معوقات آنان از ابتدای سـال تا زمان اجرای حکم 

پرداخت خواهد شد.
حسـن  زاده بـا بیـان اینکـه بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران از زمان ابـاغ قانون و 
دسـتورالعمل اجرایـی آن، در چندین نوبت با تمامی دسـتگاه های مشـمول مکاتبه 
کرده و مراتب اجرای قانون مزبور را به معاونت های توسـعه مدیریت و منابع انسـانی 
دسـتگاه ها یـادآور شـده اسـت؛ عنـوان کـرد: در ایـن راسـتا بـر اسـاس جوابیه هـا و 
مسـتنداتی کـه از دسـتگاه ها دریافـت شـده؛ اقدامات آنـان در دو بخـش قابل ذکر 

است:
دسـتگاه هایی که تبدیل وضعیت اسـتخدامی ایثارگران در دسـتور کار آنان قرار 
داشـته و این موضوع از طرف آنان در دسـت اقدام اسـت؛ به همین منظور در حال 
اخـذ اطاعـات از ایثارگـران مشـمول و بارگـذاری اطاعـات آنان در سـامانه کارمند 

ایران )زیرسامانه پاکنا( هستند، تا نسبت به دریافت شماره مستخدم برای این افراد 
اقدام کرده تا مراحل بعدی از جمله دعوت از آنان برای گزینش انجام پذیرد.

دستگاه هایی که در راستای اجرای این بند قانونی به دالیل و بهانه های مختلف 
از جمله عدم تأمین اعتبار، مشـمول قانون نبودن، محرمانه بودن اطاعات شـغلی 
افـراد ایثارگرشـان و یـا به بهانه خصوصی بودن دسـتگاه فعًا امتنـاع کرده اند، که از 
بانک هـای خصوصی، مؤسسـات بیمه، دسـتگاه های نظامـی و انتظامی و بعضی از 

شرکت های خصوصی تابعه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می توان نام برد.
مدیرکل اشـتغال و کارآفرینی بنیاد شـهید و امور ایثارگران در ادامه عنوان کرد: 
بـا توجـه به ایـن توضیحات و علیرغـم مقاومت بعضـی از دسـتگاه ها در عدم اجرای 
قانون و یا اعام اینکه مشمول دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع نمی شوند، 
پیگیری هـای مسـتمر و جدی در راسـتای اجرای قانون از طرف همه دسـتگاه های 
مشمول از ناحیه بنیاد به عمل آمده و در این راستا ۲ نوبت گزارش چگونگی اجرا و 
یا عدم اجرای قانون به رئیس محترم کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسامی 
ارجاع شده است، تا از طریق آن کمیسیون و نهادهای نظارتی مربوطه، دالیل عدم 

اجرای قانون خواسته شود.
حسـن زاده در خصوص شـرایط تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول این قانون هم 
گفت: تمام ایثارگران مشمول این قانون که ایثارگری آن ها در ماده ۲1 قانون جامع 
خدمات رسـانی به ایثارگران ذکر شـده و دارای شـرایط تبدیل وضعیت اسـتخدامی 
به شـرح مفاد قانون و دسـتورالعمل مشترک سـازمان اداری و استخدامی و سازمان 
برنامه و بودجه کشور هستند، ابتدا بایستی ضمن مراجعه به دستگاه محل خدمتی 
خود )اسـتان و شهرسـتان( مراحل تبدیـل وضعیت خود را پیگیـری کرده و چنانچه 
مشـکل یا مانعی در مسـیر اجرای این بند قانونی مشـاهده کردند، مراتب را سـریعًا 
بـه بنیاد اسـتان یا شهرسـتان خود منعکـس کنند تا بنیاد اسـتان ضمن جمع بندی 
گزارش های ارائه شده از عدم اجرای قانون در دستگاه های مختلف توسط ایثارگران 
نسـبت به اعام آن به بنیاد مرکز اقدام کند و نهایتًا گزارش نهایی به مراجع نظارتی 

از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی ارائه شود.
وی یـادآور شـد: ایثارگران عزیز جهت اخذ معرفی نامه بـه منظور تائید ایثارگری 
خود نیاز به مراجعه حضوری به بنیاد نداشـته و می توانند از طریق سـامانه خدمات 
الکترونیک ایثار به صورت برخط نسبت به درخواست خود اقدام کرده و ضمن اخذ 

معرفی نامه مربوطه آن را به دستگاه محل خدمت ارائه کنند.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: با توجه به 
موانع و مشکاتی که در فرایند اجرای این قانون در بعضی از دستگاه ها وجود دارد 
و نیازمنـد بـه پیگیـری و تعامـل با این دسـتگاه ها و مراجع نظارتی جهـت رفع موانع 
و مشـکات موجـود اسـت، از تمامـی عزیـزان ایثارگـر درخواسـت می شـود موضوع 
تبدیـل وضعیت اسـتخدامی خـود را صرفًا از بنیاد شهرسـتان محل سـکونت خود و 
دستگاه محل خدمتی پیگیری کنند و به اخبار نادرست که در بعضی از شبکه های 

اجتماعی و یا از طرف بعضی از افراد غیرمسئول مطرح می شود، توجه نکنند.

هفتهنامهحیاتطیبهفقطروزهایجمعهمنتشرمیشود.ضمنًا
کلیهشمارههاینشریهرامیتوانیدازپایگاهخبریحیاتبه
آدرسwww.hayat.irدریافتنمایید.نشریهآمادهدریافت

اخبار،انتقاداتوپیشنهادهایشمامیباشد.

قابلتوجهخوانندگانمحترم:

دستورات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حادثه خودکشی منجر به فوت یکی از فرزندان شهدا
امـور  و  بنیـاد شـهید  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
ایثارگران دسـتوراتی را در مورد حادثه خودکشی یکی 
از فرزندان شهدا در شهر یاسوج و دلجویی از خانواده 

این مرحوم صادر کرد.
خودکشـی  حادثـه  پـی  در  »ایثـار«،  گـزارش  بـه 
منجـر بـه فـوت یکـی از فرزنـدان گرانقـدر شـهدا در 
شـهر یاسـوج، گـزارش نهایی مدیـرکل حوزه ریاسـت 
و مشـاور عالـی رئیس و مدیرکل بازرسـی بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران که در همان سـاعات اولیـه به عنوان 
نماینـدگان ویـژه جهـت بررسـی موضـوع بـه اسـتان 
کهگیلویه و بویراحمد اعزام شده بودند به رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران ارائه شد.
بـر مبنـای ایـن گـزارش سـوءتدبیر مشـاور امـور 
کـه  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتانداری  ایثارگـران 
معضـات  و  مطالبـات  حل کننـده  می بایسـت  خـود 
ازجملـه  ایثارگـران  و  شـهدا  محتـرم  خانواده هـای 
اشتغال، معیشـت و غیره باشد، مشهود است. ایشان 

بجـای اینکه طبق قانون پاسـخگوی درخواسـت های 
ارسـالی جامعـه هـدف ایثارگـری بـرای حـل مشـکل 
اشتغال و مسکن و ... جامعه باشد، این متقاضی را با 
هدایتی نادرست طی نامه ای بافاصله به بنیاد شهید 
و امـور ایثارگـران اسـتان ارجاع داده اسـت. حال آنکه 
شایسـته بـود ضمن تـاش بـرای آرام سـازی نامبرده، 
وی را به دسـتگاه های اجرایی استان جهت مساعدت 

رهنمون می ساخت.
همچنیـن مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و معـاون تعـاون و امـور 
اجتماعـی و نیـز احـدی از مـددکاران بنیـاد اسـتان 
ضمـن کم توجهی به شـرایط بحرانی روحـی و روانی و 
افسـردگی عمیقی که حاکم بر این فرزند شـهید بوده 
اسـت؛ می بایسـت نامبـرده را تـا آرام شـدن و برطـرف 
کـردن تنش های روحی شـدید و هیجانی پیش آمده و 
تهدید مجدد به خودکشی در ساختمان بنیاد شهید و 
امـور ایثارگران تحت مراقبت قرار می دادند و در ادامه 

جهت مداوا و معالجات روان پزشـکی به مراکز درمانی 
جهـت بسـتری مشـایعت می کردنـد کـه این اقـدام به 

شکل کامل صورت نگرفته است.
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران در پـی دریافـت ایـن گـزارش با ابراز تأسـف 
از حادثـه پیش آمـده دسـتور برکنـاری مدیـرکل بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگران اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
و معـاون تعـاون و امـور اجتماعـی بنیاد این اسـتان را 
صـادر و بـه همراه مـددکار مزبور امر بـه معرفی هیئت 
تخلفـات کرد. همچنین دکتـر قاضی زاده طی نامه ای 
بـه اسـتاندار محتـرم برکنـاری مشـاور امـور ایثارگـران 

استانداری را نیز درخواست کرد.
شـایان ذکر اسـت برخورد بـا خاطیان ایـن پرونده 
بـه جهت عدم تمشـیت امـور پیش از حادثـه مذموم و 
غیرشـرعی خودکشـی و سـوءتدبیر الزم در مواجهـه با 

مراجعه کننده مزبور صورت گرفته است.
بـه  آن هـا  خانـواده  و  ایثارگـران  نیسـت  شـکی 

مبانی دینی و شـرعی فعل خودکشـی آشـنا هستند و 
مطالبـات خـود را از مجـاری قانونـی و اداری پیگیری 

خواهند کرد.
هاشـمی  قاضـی زاده  امیرحسـین  سـید  دکتـر 
همچنیـن دسـتوراتی را جهـت دلجویـی از خانـواده 
و بازمانـدگان فرزنـد شـهید مرحـوم صادر کـرد و مقرر 
شـد هیئتی از بنیاد شـهید و امور ایثارگران در مراسـم 
تشـییع پیکـر ایـن فرزند شـهید حضور یابـد و کمک و 
مسـاعدت به فرزندان این مرحوم نیز بخش دیگری از 

این دستور است.
گفتنی است، بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره 
تمـام تاش خود را در جهت ارائه خدمات و رسـیدگی 
به امور تمامی ایثارگران انجام داده است اما بخشی از 
خدمات ازجمله موضوع اشـتغال در بسیاری از موارد 
خـارج از چهارچـوب اختیـارات اجرایـی بنیـاد اسـت 
کـه الزم اسـت در این زمینـه تمامی دسـتگاه ها نیز به 

وظایف قانونی خود عمل کنند.

پیشگامی شرکت های دانش بنیان برای ارائه خدمات توانبخشی به ایثارگران 
حاشـیه  در  هاشـمی  قاضـی زاده  امیرحسـین  دکتـر 
بازدیـد از نمایشـگاه دائمـی محصـوالت دانش بنیـان 
صادرات محـور با عنـوان »خانه نوآوری و فناوری ایران 
)IHIT(« درخصـوص اسـتفاده بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران از ایـن تجهیزات گفت: دایره سـنی جامعه 
هـدف مـا به گونه ای اسـت که بـه خدمات توانبخشـی 

به صورت گسترده نیاز دارد.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با اشـاره به 
افزایـش میانگیـن سـنی جامعـه هـدف بنیـاد عنـوان 
کرد: موضوع توانبخشـی برای ما بسـیار جدی است، 
زیرا میانگین سـنی پدران و مادران معظم شهدای ما، 
حدود 8۰ سال و همسران گرامی شهدا و جانبازان به 
حدود ۶۰ سـال رسـیده اسـت و جانبازان عزیز ما هم 
متأسفانه به دلیل  مشکات جسمی که پیدا کرده اند، 

نیازمند این خدمات هستند.
قاضـی زاده بـا تأکیـد بـر نیـاز بنیـاد بـه خدمـات 
توانبخشـی، اضافه کرد: این خدمـات هم برای ارتقاء 
کیفیـت زندگـی جامعـه ایثارگری کـه بتواننـد فعالیت 
بیشـتری در سـطح جامعه داشته باشند، هم برای کم 

شدن درد و وابستگی آن ها به دارو بسیار مهم است.
معـاون رئیس جمهور با بیان اینکـه تا به  امروز این 
خدمـات معمـواًل با واردات تأمیـن و حجم زیادی ارز از 
کشـور خـارج می شـده، اضافه کـرد: نیـاز ارزی ما در 
سال گذشته حدود چند ده میلیون دالر بوده است اما 
با تاش جوانان و متخصصان خوب در داخل کشـور، 
با همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این 
خدمات در داخل کشور در دسترس قرار گرفته است.
رئیـس بنیاد شـهید و امور ایثارگران بـا بیان اینکه 
هرچقـدر ایـن خدمـات و محصـوالت ارزان تـر باشـد، 
سـطح ارائـه خدمات باالتر مـی رود، اضافه کـرد: تا به 
امـروز فقـط قـادر بـه تجهیـز کلینیک هایمـان بودیـم 

امـا اگـر محصـوالت ارزان تـر و در دسـترس تر باشـد، 
می توانیـم این خدمات را در اختیار اشـخاص هم قرار 
دهیـم. امیدواریـم در دوره جدیـد بنیـاد بتوانیـم ایـن 

نقش را ایفا کنیم.
قاضـی زاده بـا بیـان اینکـه نیازهـا و کمبودهـای 
و  علمـی  معاونـت  بـا  را  و...  توانبخشـی  حوزه هـای 
فناوری ریاسـت جمهوری در میان خواهیم گذاشـت، 
ابـراز امیـدواری کـرد بـا حمایتـی کـه از شـرکت های 
دانش بنیان می شـود، نه تنها خدمات توانبخشی ارائه 
شـده در سـطح جهان قابل ارائه باشـد بلکـه برخی از 
مسائل و مشکاتی که تاکنون حل نشده مرتفع شود.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با اشـاره به 
بازدیـد خـود از نمایشـگاه و دسـتاوردهای جدیـد در 
حـوزه تجهیـزات توانبخشـی، گفـت: خوشـبختانه به 
اقـرار خـود شـرکت ها، در برخـی حوزه ها یا خـود این 

عزیـزان تولیدکننـده دانـش فنـی هسـتند، یـا دومین 
کشـوری هسـتیم که آن دانش فنی را تولید می کنیم، 

که جای شکر و تقدیر دارد.
قاضی زاده هاشـمی افزود: به طـور مثال در حوزه 
سـاخت ویلچر پیشـرفت خوبی در داخل کشـور اتفاق 
افتاده است اما هنوز جا دارد به کیفیت جهانی برسد. 
در حـوزه  پاهـا و پنجه هـای پلی کربنـی هـم کارهـای 
خوبی انجام شـده اسـت که برای جانبازان قطع عضو 
ما مورد استفاده خواهد بود. وی در ادامه گفت: چون 
بسـیاری از جانبازان عزیز مـا طوالنی مدت روی تخت 
هستند نیاز به تشک های طبی و مواج و... وجود دارد 
که در این زمینه هم باید برنامه ریزی کنیم تا درصورت 

وجود از داخل تأمین شود.
ایثارگـران در ادامـه  امـور  بنیـاد شـهید و  رئیـس 
گفت: سـازمان هایی مثل بنیاد با سازمان دهی خرید 

خـود می توانند نقـش کمک کننده ای به شـرکت های 
دانش بنیان داشته باشند و با سرمایه گذاری که انجام 

می دهند شتاب دهنده آن ها باشند.
قاضی زاده هاشمی در خصوص خرید محصوالت 
توانبخشـی شـرکت های دانش بنیـان ایـن نمایشـگاه 
توسـط بنیاد شـهید و امـور ایثارگران هم عنـوان کرد: 
با توجه به نیاز جامعه ایثارگری باید خرید انجام شـود 
و البته باید از کیفیت محصوالت اطمینان پیدا کنیم. 
بـا تأیید کارشناسـان معاونت بهداشـت بنیاد در حوزه 
فنـی جهـت خریـد را از خـارج بـه داخل کشـور تغییر 
خواهیم داد، زیرا این رویکرد برای بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران و اقتصاد ملی مطلوب بوده و موجب توسـعه 

استقال کشور خواهد شد.
سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس 
جمهـور هم ضمن تقدیر از حضور رئیس بنیاد شـهید 
و امور ایثارگران در این نمایشگاه و بازید از آن، عنوان 
کـرد: حـوزه توانبخشـی یکـی از حوزه هـای مغفـول 
کشـور اسـت. عمدتـًا محصـوالت ایـن حـوزه پوشـش 
بیمه ای ندارد و در بسیاری از موارد بازار مناسبی برای 
شـرکت ها نیسـت؛ مهـم این اسـت کـه سـازمان هایی 
مثـل بنیاد شـهید و امور ایثارگران حضـور پیدا کنند و 

این بازار را در اختیار شرکت ها قرار دهد.
سـتاری اضافـه کـرد: بحث هـای تکنولـوژی ایـن 
حوزه طبق قراردادهایی که ما با شرکت ها می بندیم و 
ریسـک هایی که در این حوزه می پذیریم، قابل توسعه 
اسـت اما هر تکنولوژی برای توسـعه به بـازار نیاز دارد 
کـه بـا توجه بـه نگاه جدیدی کـه در حوزه اسـتفاده از 
فناوری هـای جدیـد حاکم اسـت و نـگاه اقتصادی که 
در حوزه اقتصادهای دانش بنیان در حال شکل گیری 
اسـت، امیـد بـه توسـعه آن بیشـتر شـده و جـا دارد از 

مدیریت جدید بنیاد در این موضوع تشکر کرد.

تعامل جدید کمیسیون اجتماعی مجلس با بنیاد شهید و امور ایثارگران
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در نشسـتی بـا 
کمیسـیون اجتماعـی مجلـس، برنامه های خـود را به 
این بخش پارلمان ارائه کرد نشستی که محافل خبری 
از آن به عنـوان فصـل جدیـد تعامـل مجلـس و بنیـاد 
تعبیـر کردنـد. مجیـد انصـاری سـخنگوی کمیسـیون 

اجتماعی مجلس شورای اسامی با بیان اینکه رئیس 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در جلسـه کمیسـیون 
اجتماعـی مجلس گزارشـی از برنامه ها و اهداف خود 
را ارائـه کـرد افزود: آقـای قاضی زاده هاشـمی در این 
نشسـت بـه بیـان مشـکات و تنگناهایـی کـه در روند 

ارائـه خدمـات بـه جامعـه هـدف بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران وجـود دارد پرداخت و همچنین به اقدامات 
حمایتی که مجلس شورای اسامی باید در این مسیر 
انجـام دهـد نیز اشـاره کرد. گفتنی اسـت دکتر سـید 
امیرحسـین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور 

و رئیـس بنیـاد شـهید و امور ایثارگران در این نشسـت 
به بیان مسائلی در خصوص ارتقای خدمات معیشتی 
بـه ایثارگـران، تبدیـل وضعیـت ایثارگـران شـاغل در 
دسـتگاه ها و بودجـه بنیاد شـهید و امـور ایثارگران در 

سال 1۴۰1 پرداخت.
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مأموریت بخش بین الملل بنیاد شهید برای احقاق حقوق ایثارگران در مجامع جهانی
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـر تحـرک 
بخـش بین الملل ایـن نهاد تاکیدکرد و گفت: بنیاد بایـد به منظور احقاق 
حقـوق ملـت ایـران و ایثارگـران در حـوزه حقـوق بین الملـل فعال شـود و 

مستندسازی های الزم برای ارائه به مراجع بین المللی انجام شود.
دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جلسه شورای معاونین 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران بر لزوم کاربردی بودن جلسـات اداری تاکید 
کرد و گفت: خروجی جلسـات بنیاد باید منجر به مسائل اجرایی و بهبود 

فرایندها شوند و امیدوارم به خوبی در این مسیر حرکت کنیم.
وی ادامـه داد: همانگونـه کـه بارهـا گفته ایـم بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران نهـادی انقابـی اسـت و نبایـد رویکـرد اداری بـه موضوعـات و 
برخـورد بـا کارکنان وجود داشـته باشـد، اما همین رفتـار انقابی نیز باید 
کاما در چهارچوب قانون انجام شود و دقت کنیم که احیانا رویه انقابی 

منجر به بی قانونی نشود.
معـاون رئیـس جمهـور بـر لـزوم تفکیـک وظایـف قانونـی و فعالیـت 
معاونت هـای بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران تاکید کرد و گفـت: بنیاد باید 

مرجـع تفسـیر قوانیـن مربـوط به ایثارگران در کشـور باشـد و این مسـئله 
توسط حوزه حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری شود.

قاضی زاده هاشـمی تصریح کرد: الزم اسـت بخش امور استان ها نیز 
در تشکیات و چارت اداری احیا شود تا مسائل در این زمینه نیز با دقت 

بهتری پیگیری شوند.
حجت االسـام والمسـلمین یوسـفعلی شـکری نماینده ولی فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه با گرامی داشت ایام هجرت 
حضـرت محمد )ص( گفـت: امیرالمومنین )ع( در مسـیر این هجرت یار 
و همـراه حضـرت محمد )ص( بودند و بعد از کمک برای هجرت ایشـان، 

خود با چند روز فاصله به مدینه رفتند.
وی افـزود: حضـرت علـی )ع( مسـیر هجـرت بـه مدینـه را بـا پـای 
پیـاده طـی کـرد تـا 3 خانمـی که همـراه ایشـان بودنـد از جملـه حضرت 
فاطمـه )س( بتواننـد این مسـافت را سـوار بر اسـب طی کننـد و به دلیل 
سـختی ایـن پیـاده روی پای حضـرت علی )ع( دچار آسـیب شـد. همین 
موضـوع بـرای مـا درس بزرگـی اسـت تـا میزان عـزت و احتـرام ائمـه )ع( 

نسـبت بـه خانم هـا را بـرای خـود الگـو قـرار دهیـم. گفتنی اسـت در این 
جلسـه مهـدی ایـزدی معـاون حقوقـی و امور مجلـس بنیاد شـهید و امور 
برنامه هـای  و  فعالیت هـا  عملکـرد،  از  گزارشـی  ارائـه  بـه  نیـز   ایثارگـران 

این معاونت پرداخت.

در »وبینار« کارمند و مدیر تراز انقالب اسالمی بنیاد شهید چه گذشت؟
وبینـار کشـوری کارمنـد و مدیـر تـراز انقاب اسـامی بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران در مجتمـع شـهید رسـول زاده و بـه صـورت همزمـان از طریـق 
ویدئوکنفرانس در ادارات کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران سراسـر کشـور 

برگزار شد.
سـرهنگ فریبـرز خزایـی فرمانده مرکز مقاومت بسـیج بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران در این نشسـت گفـت: خدمت به جامعه معزز ایثارگری که 
بهترین گروه جامعه هستند بزرگترین افتخار برای تک تک کارکنان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران است و قطعا برکات زیادی را برای ما به دنبال دارد.
محمدرضـا حسـنی آهنگر رئیس دانشـگاه امـام حسـین )ع( در این 
همایـش بـا بیان اینکه پیروزی انقاب اسـامی در سـال 13۵۷ معادالت 
سیاسـی جهـان را تغییـر داد افـزود: در آن دوران کشـورهای جهان تحت 
سـلطه یکی از دو ابرقدرت غرب یا شـرق قرار داشـتند و جهان به سـمت 
سکوالریسـم و اسـتقرار حکومت هـای بی دیـن پیش می رفـت و در چنین 
 شـرایطی بـود کـه انقابـی دینـی برخـاف جریـان غالـب در جهـان بـه 

پیروزی رسید.

حجت االسام حسین معصومی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسـان رضوی نیـز از طریق ویدئوکنفرانس در ایـن همایش تاکید کرد: 
شـاخصه مهم کارمندان تراز انقاب در بنیاد شـهید و امـور ایثارگران این 
اسـت که باید با فرهنگ بسـیجی و مدیریت جهادی همراه باشد، زیرا کار 

در این نهاد فراتر از امور اداری است.
حجت االسـام هادی عسـگری مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
اسـتان کرمانشـاه از طریـق ویدئوکنفرانـس در این همایش گفـت: بیانیه 
گام دوم انقـاب ضمـن آسیب شناسـی، نقشـه راه آینـده نظـام را ترسـیم 
می کنـد و الزم اسـت کـه نهایت تـاش خود را بـرای تحقق ایـن بیانیه که 

همان حفظ اقتدار و سربلندی انقاب است به کار ببندیم.
بهـروز بزرگـی دبیر دومین وبینار کشـوری کارمند و مدیـر تراز انقاب 
اسـامی بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز در این همایش به ارائه گزارشی 

از نحوه برگزاری و فرایندهای اجرایی این همایش پرداخت.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه کـه با حضـور سـردار یعقوب سـلیمانی 
معـاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد شـهید و امور ایثارگـران، داود نورچه ای 
مدیـرکل امـور فرهنگـی و تبلیغـات بنیـاد و فریـده اوالد قباد مشـاور امور 
زنان و خانواده رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران برگزار شـد، از 1۷ نفر 
از کارکنـان و مدیـران تـراز انقاب در مرکز و به صـورت همزمان جمعی از 

کارکنان و مدیران برگزیده در استان ها تقدیر به عمل آمد.


