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دراینشمارهمیخوانید

بـر اسـاس سـنت های الهـی و  مسـیر زندگـی انسـان ها 
تاریخـی همواره صحنـه جدال حق و باطل بوده و در این 
میـان آنچـه که آینـده را تعییـن می کند، نقش انسـان ها، 
انتخاب هـا و چگونگـی رفتارهـای آنهاسـت. امتـی که در 
مسیر دعوت انبیا و اولیا حرکت کرده و با شناخت مسیر و 
بصیرت و تشخیص برای رسیدن به اهداف متعالی تالش 
کردند و در این راه سختی ها و نامالیمات و دشواری ها را 
به جان خریدند، موفق شده و توانستند پیروزی را نصیب 
خـود کنند. آری، سـنت الهی مطابق آیه ۱۳ سـوره رعد، 
این است که خداوند سرنوشت هیچ قوم) و مّلتی( را تغییر 
نمی دهد مگر آنکه آنان آن چه را در خودشـان است تغییر 
دهنـد. مسـیری که مـردم ایران با تکیه بـر صبر و بصیرت 
انقالبـی در سـاقط کـردن اسـتبداد نظـام شاهنشـاهی، 
دوران جنـگ تحمیلـی، فتنه هـای گوناگـون، تحریم های 
اقتصـادی و جنـگ  نـرم علیـه فرهنـگ و اعتقادات شـان، 
پشـت سـر گذاشـتند و حاصل اش سـربلندی و استقالل 
همه جانبه و اقتدار کشـور شـده اسـت و » قدرت آمریکا، 
دولـت آمریـکا، اسـتکبار آمریکا کـه در مقابل ملـت ایران 
قـرار گرفتـه بـود و ایـن مبـارزه ی طوالنی را از سـال ۳۲ با 
ملت ایران شروع کرده بود، در این مبارزه، آن که شکست 
خـورده، همـان دولـت مسـتکبِر متکبـِر خـود بزرگ بیـن 
آمریکاسـت؛ و آن کـه پیـروز شـده، ملـت سـرافراِز مصمـِم 

مقتدِر ایران است.«
۱۳۹۱/۰۸/۱۰
موفقیت هایـی کـه ایران اسـالمی در عرصه هـای مختلف 
و قطـع دسـت  امنیـت همـه جانبـه  تامیـن  به خصـوص 
آمریکا و ایادی آن در کشـور و منطقه کسـب کرده، بدون 
شـک حاصـل مبارزه مسـتمر و پایداری و اسـتقامت همه 
جانبه اسـت. عنصـر صبر در پیروزی انقالب اسـالمی در 
صحنه های مختلف نقش مهمی ایفا کرده اسـت. نقشـی 
کـه رهبـر انقـالب بارها بـر آن تاکید کـرده انـد و در دیدار 
اخیـر بـا مهمانان کنفرانـس وحدت اسـالمی  و جمعی از 
مسـئوالن نظـام، بیان داشـتند: »صبـر در زندگی پیغمبر 
یک چیز برجسـته ای اسـت؛ البّته دربـاره ی صبر، مفهوم 
صبـر و وظیفـه ی صبـر در جاهای مختلف قـرآن ده ها آیه 
هسـت اّمـا آن صبری هم که مربوط به پیغمبر اسـت زیاد 
اسـت؛ بیش از ده مورد شـاید حدود بیسـت مورد خطاب 
به پیغمبر در مورد صبر هسـت. مهم این اسـت که از اّول 
بعثت، خدای متعال دسـتور صبر به پیغمبر داده اسـت؛ 
ـَک َفاصِبـر در سـوره ی مّزّمـل:  ِلَربِّ در سـوره ی مّدّثـر: َو 
َواصِبر َعلی ما َیقولون؛ و سوره ی مّدّثر و مّزّمل جزو اّولین 
سـوره هایی اسـت کـه بر پیغمبـر نازل شـده از همان قدم 
اّول، خـدای متعـال بـه پیغمبر می گوید باید صبر داشـته 
باشـی. قریب به بیسـت جا خطاب به پیغمبر، امر به صبر 
ک تا موارد متعّدد دیگر. صبر یعنی  شده: َفاصِبر ِلُحکِم َربِّ

چه؟ صبر یعنی پایداری.«
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
»صبـر انقالبـی« عنصری اسـت کـه ضرورت دارد بیشـتر 
مورد بحث و بررسـی و نقش آن در پیروزی و نصرت الهی 
در مقاطـع مختلـف تاریخـی مورد توجه قـرار گیرد. بدون 
شـک تجربـه تاریخـی ایـران اسـالمی درحوادث گذشـته 

می تواند سرمشقی برای حال و آینده باشد.

پیروزی انقالب اسالمی ثمره ایستادگی ملت

در دوره ای که دولت ها در روابط بین الملل خود را وابسته 
بـه بلـوک غرب و یا شـرق می پنداشـتند، پیـروزی انقالب 
اسـالمی ایران، ادبیات جدیدی تولیـد کرد، نظم جهانی 
را دگرگـون سـاخت و مقاومت برخاسـته از منطق انقالب 
اسـالمی در مقابـل زورمـداران و مسـتکبران عالـم سـبب 
عقب نشـینی دشمن شـد؛ البته مقاومت هزینه دارد، اّما 
هزینـه آن به مراتـب کمتـر از هزینه تسـلیم اسـت، زیرا در 
تسلیم هم منابع و هم سرمایه کشور چپاول می شود و هم 
ملـت آن کشـور را تحقیـر می کنند، هم چنان کـه در رژیم 
پهلـوی ایـن واقعـه اتفاق افتـاد: »رژیـم پهلـوی در مقابل 
آمریـکا تسـلیم بـود -خیلـی اوقـات هـم ناراحـت بودنـد، 
ناراضـی بودند اّما تسـلیم بودند، می ترسـیدند- هم نفت 
مـی داد، هـم پـول مـی داد، هم باج مـی داد، هم توسـری 
می خـورد!... هزینـه  سـازش، هزینه  تسـلیم، هزینه عدم 
مقاومت، از هزینه مقاومت به مراتب بیشـتر اسـت؛ هزینه  

ماّدی هم دارد، هزینه  معنوی هم دارد.«
۱۳۹۸/۳/۱۴
آنچـه امـام خمینـی)ره( در نظـام مبارزاتـی خـود بـه آن 
تکیـه کـرد، بهره گیـری از مقاومـت و پایـداری در برابـر 
زورگویی هـای رژیـم پهلـوی بـود. »در دوران مبـارزات که 
خیلی هـا خسـته  شـدند، خیلی هـا مشـرف بـه ناامیـدی 
شـدند، اّمـا امـام)ره( محکـم ایسـتاد. امام بـدون ذّره ای 
پیـروزی  از  بعـد  ایسـتاد...  مبـارزه  راه  در  عقب نشـینی 
در  همه جانبه تـر  به صـورت  فشـارها...  هـم  انقـالب 
هـم  بـاز  امـام)ره(  ]اّمـا[  شـد،  ظاهـر  امـام)ره(  مقابـل 
و  ننهـاد  دسـت  از  را  ایسـتادگی  را،  مقاومـت   اصـل 

مقاومت کرد.«
۱۳۹۸/۳/۱۴

صبر انقالبی مردم در بزنگاه های مهم پس از انقالب

بعـد از پیروزی انقالب اسـالمی، معاندان و جریان کفر و 
نفـاق و دشـمنان ایـن آب و خاک برای شکسـت و به انزوا 
کشـاندن انقـالب اسـالمی هـر روز دسیسـه ای کردنـد؛ 
بـه راه انداختـن جنـگ تحمیلـی علیه انقالب اسـالمی، 
ایجاد انشقاق میان صفوف ملت، تحریم های اقتصادی، 
و صـرف هزینه هـای  انـواع فشـارهای سیاسـی  اعمـال 
هنگفـت بـرای ایجـاد و حمایـت از گروهک هـای معانـد 
و تروریسـتی در طـول این سـال ها از سـوی ضـد انقالب 
بـه سـرکردگی آمریـکا بـرای ضربـه واردکـردن بـه انقالب 
اسـالمی صـورت گرفـت؛ امـا یکـی از عوامـل مهمـی که 
موجـب موفقیـت ملـت ایران شـد، صبـر و مقاومـت آحاد 
دشـمنان  زورگویی هـای  مقابـل  در  ایسـتادگی  و  مـردم 
بـود، زیرا »هـرگاه ملتی، جماعتی، فـردی در مقابل یک 
محنتـی کـه بـر آن جمـع یا بـر آن فرد یـا بر آن ملـت وارد 
می شـود، صبر و بصیرت به خرج داد، آن محنت برای او 
تبدیل می شـود به نعمت. راز پیروزی حق، پیروزی کلمه  
حق، انتشـار حق، انتشـار توحید در طول تاریخ در میان 

بشر همین نکته است.«
۱۳۹۰/۴/۶

الگوی تجربه شده برای رسیدن به نصرت الهی

مقاومـت و پایـداری مـردم ایـران در صحنه دفـاع مقدس، 
چنان الگویی از صبر و استقامت را تصویر کرد که تا سالیان 
سـال، این الگو برای سـایر حوزه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگـی کشـور الهام بخـش اسـت؛ الگویـی کـه نتیجه 
آن کسـب پیـروزی و نصرت الهی در مقابل کید دشـمنان 
بوده اسـت. » باید بصیرت پیدا کرد، باید در این راه صبور 
ُکـم َکیُدُهم َشـیًئا«؛ اگر  قـوا ال َیُضرُّ بـود. »َو ِان َتصِبـروا َو َتتَّ
بـا بصیرت حرکـت کنیم و صبر کنیم و اسـتقامت به  خرج 

بدهیم ]توطئه دشمن[اثری نمی بخشد. «
۱۳۹۴/۱۰/۸
صبر و مقاومت همراه با ایمان و تقوا، بصیرت در تشخیص 
راه صحیح و ثبات قدم در مسـیر ارزش های اصلی انقالب 
بـدون شـک می توانـد مسـیر آینـده انقـالب اسـالمی را 
هموارتـر کنـد؛ چراکـه »برای تأمیـن آینده احتیـاج داریم 
َنا  بـه صبـر و ثبات؛ بایسـتی گام مـان را محکـم کنیـم. »َربَّ
قداَمنا«؛ یکی 

َ
ـت أ مِرنا َو َثبِّ

َ
اغِفـر َلنا ُذنوَبنا َو ِإسـراَفنا فـی أ

از چیزهایـی کـه در دعـا خواسته شـده همیـن اسـت کـه 
قدم های مـان ثابت باشـد؛ صبر و ثبات قدم الزم اسـت که 
البّته مردم هم خوشـبختانه مردم صبوری هستند؛ ما این 
را تجربه کرده ایم و می دانیم که به خاطر ایمان مذهبی ای 
که دارند، به خاطر اعتمادی که به نظام و کشور و جمهوری 

اسالمی دارند، ثبات مردم انصافًا ثبات خوبی است.«
۱۳۹۹/۵/۱۰

وظیفه مسئوالن؛ حرکت جهادی با صبر

اّما در این میان، مسـئوالن کشـور هم نقش بسیار مهمی 
دارند و باید بتوانند با امید، نشـاط، صبر و اسـتقامت کار 
را به پیش ببرند. »مسـئوالن هـم باید با کار جهادی، صبر 
و ثبـات خودشـان را نشـان بدهنـد؛ یعنـی کار جهادی به 
نظـر من بسـیار الزم اسـت؛ تردیـد، نگرانی، آیا می شـود، 
آیـا نمی شـود، بکنیم، نکنیـم، این ها خیلی مضر اسـت؛ 

مسئوالن به این ها باید توّجه کنند.«
۱۳۹۹/۵/۱۰
مسئول در نظام جمهوری اسالمی ایران باید قدر جایگاه 
خویـش را بدانـد و ایـن مسـئولیت را بـا شـیوه صحیـح به 
سامان برسـاند. »مسئولین کشور در همه ی رده ها، آنچه 
از همـه چیـز برایتـان مهم تـر اسـت صبر اسـت. بایسـتی 
پایـداری کنیـد، مقاومـت کنید، فشـارها را تحّمـل کنید، 
مشـکالت را تحّمـل کنیـد و راه را ادامـه بدهیـد؛ متوّقـف 
نباید بشـوید. الزمه ی صبر و پایداری برای من و شـما که 
مسـئولیم در ایـن کشـور، این اسـت کـه متوّقف نشـویم؛ 
حرکـت نبایـد توّقـف پیدا کنـد، باید ادامه پیـدا کند؛ این 

صبر است.«
۱۴۰۰/۸/۲

صبر انقالبی و حرکت به  سمت قله

پایـان اینکـه »صبـر یعنـی چشـم بـه هدف هـای دور و بـه 
افق های دور دوختن؛ چشـم دوختن بـه هدف های دور. 

گاهـی انسـان از یـک موفقیـت نقـد خرسـند می شـود، 
خوشحال می شود، گاهی مغرور می شود و خطرناک این 
اسـت که قانع می شـود؛ این خطرناک است؛ این موجب 
می شود که انسان در میدان باقی نماند. نه، هدِف دور را 
نگاه کنید، قّله را نگاه کنید؛ ببینید پیام حقیقی انقالب 
و نظام اسالمی چیست و مّلت ایران را و اّمت اسالمی را و 
در نهایت جامعه  بشـری را به سمت چه هدفی می خواهد 
حرکت بدهد؛ به آنجا نگاه کنید. حرکت انقالب اسـالمی 

یک چنین صبری را الزم دارد.«
۱۳۹۷/۴/۹
انقـالب  آرمان هـای اصیـل  بـدون شـک، مسـیر تحقـق 
اسـالمی بـا اراده و همـت مـردم و مسـئوالن امکان پذیـر 
اسـت و »اگـر اهل حق و کسـانی که طـرف دار حق اند، با 
نیـت و همـت و صبـر و ایسـتادگی مبارزه کنند، بالشـک 

پیروز خواهند شد.«
۱۳۹۶/۱۲/۲۴

حلم و بردباری و متانت امام خمینی)ره(

حکیـم،  دوراندیـش،  عاقـل،  بسـیار  انسـانی  امـام)ره( 
آدم شـناس، تیزبیـن، حلیـم، متیـن و آینده نگـر بـود؛ که 
هرکـدام از ایـن صفـات، کافـی بـود کـه شـخصی را در 
مرتبه یـی واال جـای دهـد و احتـرام همـگان را جلب کند. 
متانـت و بردبـاری و حلـم امـام به گونه یی بود کـه اگر صد 
نفـر در مجلسـی سـخنانی می گفتنـد کـه او آنهـا را قبول 
نداشـت، تـا الزم نمی دانسـت، حرفـی نمـی زد و سـکوت 
می کـرد؛ در صورتـی که اگـر در حضور آدم هـای معمولی 
کلمه یـی گفتـه شـود کـه برخـالف عقیـده ی آنها باشـد، 
طوفانـی در روح شـان بـه وجـود می آیـد که سـریعًا پاسـخ 

بدهند.
۱۳۶۸/۰۳/۱۸

تبدیل محنت به نعمت در سایه صبر

هـرگاه ملتـی، جماعتـی، فـردی در مقابـل یـک محنتـی 
کـه بـر آن جمـع یا بـر آن فرد یا بـر آن ملت وارد می شـود، 
صبـر و بصیـرت بـه خـرج داد، آن محنـت بـرای او تبدیل 
می شـود بـه نعمـت. راز پیـروزی حـق، پیـروزی کلمـه ی 
حق، انتشـار حق، انتشـار توحید در طول تاریخ در میان 
بشـر همین نکته اسـت. انبیای عظام الهی، و در مواردی 
ملت هائـی کـه تحـت حاکمیـت ایـن بـزرگان بودنـد، این 
همـه محنـت را تحمـل کردند؛ بایـد در طـول تاریخ نامی 
از پیـام پیغمبـران نمانـده باشـد؛ بایـد فکـر آنهـا، ایده ی 
آنها، راه آنها در زیر تندباد حوادث تلخ به کلی نابود شـده 
باشـد، در هم پیچیده شده باشد، از بین رفته باشد. شما 
می بینیـد بعکس اسـت؛ یعنی هرچه تاریـخ جلوتر آمده، 
پیـام نبوت ها در میان مردم، در افکار مردم، زنده تر شـده 
اسـت. رازش همین نکته است: صبر و بصیرت در مقابل 

محنت ها.
۱۳۹۰/۰۴/۰۶
 منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر 
khamenei.irرهبر معظم انقالب

اگر بنا باشـد که ما در مشـکالت     عقب نشـینی و سسـتی کنیم، نهضت ما نمی تواند پیش برود لکن در 
مقابل مشـکالت باید     مردانه قیام و مردانه مقاومت   ]  کرد  [  . شـماها، زن و مردتان، شـجاعانه قیام کردید 
و دسـت     اجانب را کوتاه کردید و دسـت چپاولگرها را از خزائن مملکت تان کوتاه کردید؛ و     شجاعانه باید 
بـه پیـش برویـد و مقاومت کنید.   ایمان به خدا. همان طوری که در صدر اسـالم یک جمعیت های کم و   
  بی سازمان بر یک قدرت های بسیار بزرگ با همۀ سازمانها که داشتند، قدرت ایمان این    جمعیت کم را 
بر آن جمعیتهای بزرگ با همۀ سـازوبرگی که داشـتند غلبه داد، و در ایران     هم همانـ  نظیر صدر اسـالم 
قضیه واقع شـد که شـماها با سـازوبرگ کم در مقابل یک     قدرت بسـیار بزرگ که مجهز به همۀ جهازات 
جنگـی بودنـد قیـام کردید، و خداوند با شـما     همراهی کرد و این قدرت بزرگ را شکسـت. از حاال به بعد 

هم با همین قدرت ایمان باید     پیش بروید.    
صحیفه امام جلد ۹
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گفتوگوباخانممنیرهسادات
مصطفویمادرشهیدحمیداسدللهی
عشق خانواده عماد مغنیه به رزمنده 

ایرانی مدافع حرم

در سوگ مردی از تبار پزشکان 
متعهد و عاشق

گفتوگوباخانممرضیهصیدآبادیفرزند
جانبازدفاعمقدسومدافعسالمت

هنوز ارزش فداکاری کادر درمان در 
ایام کرونا به خوبی درک نشده

ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای 
شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی 

رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد 
گفـت: بایـد به عزیـزان شـاهد و 
متخصصیـن  چشـم  بـه  ایثارگـر 
متعهـد نـگاه کنیـم تـا از وجـود 
آنان در عرصه های علمی کشـور 
بیـش از پیـش اسـتفاده کنیـم. 

دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی در همایـش 
ملی تجلیل از رتبه های زیر ۱۰۰ کشـوری بدون اسـتفاده از 
سهمیه ویژه شاهد و ایثارگر گفت: در تمام کشورها خدمات 
گوناگونـی بـه سـربازان و قهرمانـان ارائه می شـود و طبیعی 

است که در کشور ما نیز همین کار انجام شود.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس پزشـکان اندکی بودند 
کـه بـرای مـداوای مجروحین جنگ بـه جبهه هـا می رفتند. 
چنیـن افـرادی در کنـار سـایر رزمنـدگان معتمدتریـن افراد 
بـرای  )ره(  خمینـی  امـام  کـه  مسـیری  و  هسـتند  کشـور 
خدمات رسـانی بـه ایـن عزیـزان بنیـان گذاشـت یـک رفتـار 
اسـتراتژیک بـود و بـه واقع مسـئولیتی بر دوش ایـن عزیزان 
گذاشته شد. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ایران از نظر 
علمـی دارای رتبه خوبی در جهان اسـت افزود: بسـیاری از 
دانشمندان ایرانی در حال حاضر در خارج از کشور مشغول 
متخصصیـن  ایثارگـر  و  شـاهد  عزیـزان  هسـتند،  فعالیـت 
متعهدی هسـتند که باید از وجود آنان در عرصه های علمی 

کشور بیش از پیش استفاده کنیم.
همچنیـن محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری در ایـن مراسـم گفت: وقتی در محضر شـهدا قرار 
می گیریم بار مسـئولیت مان بسیار سـنگین می شود و امروز 
نیـز در خدمـت یادگاران شـهدا و ایثارگران هسـتیم. یکی از 
رفتارهـای شایسـته هم وطنـان ما این بوده که هرگز سـالیق 
سیاسـی را در مواجهـه و تکریـم شـهدا دخیـل نکرده انـد و 
همواره قدردان این عزیزان هستند. وی ادامه داد: موفقیت 
دانش آموزان شاهد و ایثارگر در کنکور شایسته تقدیر است، 
امـا ایـن عزیزان نبایـد فراموش کنند که حفـظ این موفقیت 
سخت تر و مهم تر از به دست آوردن آن است. امروز انتظارات 
از ایـن عزیـزان بسـیار بیشـتر اسـت و بـرآورده کـردن ایـن 

انتظارات با تالش بیشتر محقق می شود.
علیرضا کاظمی سرپرسـت وزارت آمـوزش و پرورش نیز 
در این مراسم تأکید کرد: دانش آموزان شاهد و ایثارگر بدون 
در نظر گرفتن هیچ سهمیه و امتیازی جزو سرآمدان هستند 
کـه بـه آنان تبریـک می گوییـم. وی افزود: مدارس شـاهد با 
دسـتور امام خمینی )ره( و نگاه کالن ایشـان شکل گرفتند 
و زمینه سـاز برکات زیادی شدند و فرزندان شهدا و ایثارگران 
به خوبی از آن بهره مند شدند، هرچند همچنان معتقدیم با 
وضعیت مطلوب فاصله داریم و اصالح و بهسازی فرایندهای 

حوزه آموزشی فرزندان ایثارگران الزم و ضروری است.
همچنیـن علیرضـا منـادی رئیـس کمیسـیون آمـوزش 
مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از زحمات و تالش های 
و  دانش آمـوزان  گفـت:  ایثارگـر  و  شـاهد  دانش آمـوزان 
دانشجویان شاهد و ایثارگر باید همواره تالش کنند تا سطح 

علمی خود را افزایش دهند و بیش از پیش بدرخشند.
سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم گفت: افتخارآفرینی 
ادامـه  آمـوزش  و  علـم  عرصـه  در  ایثارگـران  فرزنـدان 
افتخارآفرینی هـای پـدران خـود در دفـاع از اسـالم و انقالب 
است. خوشبختانه با حضور دکتر قاضی زاده در بنیاد شاهد 
جهش خوبی در عرصه فعالیت های فرهنگی و آموزشـی در 
بنیاد خواهیم بود. وی ادامه داد: بسـیاری از شـهدای ما از 
نخبـگان تحصیلـی زمان خـود بودند و در بین آنـان بزرگانی 
چون شـهید چمران، شـهید باقری، شـهید وزوایی و شـهید 
زین الدین حضور داشـتند. معاون فرهنگی و آموزشـی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در ادامه به ذکر آمارهایی در خصوص 

دستاوردهای آموزشی ایثارگران پرداخت.
در ایـن مراسـم که در سـالن خلیـج فارس مـوزه انقالب 
اسـالمی و دفاع مقدس برگزار شـد از »سـعیده محبی« رتبه 
۱۴ کشـوری در رشـته تجربی، »محمد فاتح« رتبه ۸۵ گروه 
زبـان خارجـی، »رضـا دانشـی« رتبـه ۱۵ تجربی، »احسـان 
مریخی« رتبه ۹۷ رشته ریاضی، »محمدامین رحیمی« رتبه 
۹۵ انسانی، »محمد قاضی نسب« رتبه ۴۸ تجربی، »مهدی 
احدی نـژاد« رتبـه ۸۲ گـروه انسـانی، »کیارش حجـارزاده« 
رتبـه ۱۰۰ زبـان  خارجـی، »یوسـف کوه گرد« رتبـه ۲۵ گروه 
انسـانی، »مائـده علی اکبـری« رتبـه ۸۶ گـروه هنر، »سـید 
محمدصـادق سیدهاشـمی ریـزی« رتبـه ۵ زبـان  خارجـی، 
»امیـن قائمـی امیـری« رتبـه ۵۴ رشـته تجربـی و »نازنیـن 
به صـورت  و  تهـران  انسـانی در  رتبـه ۹۵ رشـته  طالئیـان« 
هم زمان از طریق وبینار در اسـتان های سراسـر کشور تقدیر 

و تجلیل به عمل آمد.

مسئوالن با 

حرئئکت 
 جهادی
و صرب
کارها را پیش بربند

 مروری در بیانات 
 و توصیه های 
 رهبر معظم 
انقالب اسالمی 



2
جمعــه / 21  آبــان 1400 / شــماره 490

امام حسن عسکری علیه السالم:
از افشای اسرار و ریاست طلبى بپرهیز که این دو ]آدمى را[به هالکت 

مى کشانند.
تحف العقول ص ٤٨٧

 دانشجوی نمونه جامعه ایثارگری: 
راه پدرم را ادامه می دهم

امیـن قائمـی امیری فرزند روح الله قائمی  امیری از جانبازان سـرافراز کشـور که 
در کنکور امسال به موفقیت چشمگیر دست یافته است، در گفت وگویی با سایت 
حیـات طیبه اظهار داشـت: کنکور پدیده ای اسـت که سـطح علمی فـرد را مورد 
سنجش و مدیریت قرار می دهد. در سه سال کنکور سعی کردم از حواشی دوری 

کنم و سبک زندگی ام را تغییر دهم.
امیـن قائمـی امیـری متولـد سـال ۱۳۸۲ فرزنـد جانبـاز ۲۵ درصـد روح الله  
قائمـی امیـری در شـهر بابـل اسـت. وی حائز رتبـه ۵۴ کشـوری، ۲۱ منطقه ۲ و 
رتبه ۳ سهمیه ایثارگران در کنکور رشته علوم تجربی سال ۱۴۰۰ است. در حال 
حاضر در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل مشغول به تحصیل می باشد.

فضای علمی در دوران کودکی

قائمـی امیـری گفـت: مهم تریـن انگیـزه ای که باعث شـد رشـته علـوم تجربی را 
انتخاب کنم پدرم بود، زیرا او پزشـک اسـت و سـبب شـد از دوران کودکی در یک 
فضـای علمـی قـرار بگیـرم و به سـمت علـم و دانش حرکت کنم. شـغل پزشـکی  
بسـیار با ارزش و مقدس اسـت. از دوران ابتدایی، مباحث پایه  رشـته پزشـکی را 
مطالعه می کردم و در دوران راهنمایی و دبیرستان به دلیل آنکه شناخت بیشتری 
نسـبت به رشـته علوم تجربی پیدا کردم، عالقه ام دو برابر شـد. با شـناختی که از 
خـود دارم می دانـم در رشـته پزشـکی موفق خواهم بـود و می توانـم درآینده فرد 

مفیدی برای جامعه باشم.

حفظ آرامش در دوران تحصیل

این دانشـجوی نمونه در ادامه بیان کرد: کنکور پدیده ای اسـت که سطح علمی 
فـرد را مـورد سـنجش و مدیریـت قـرار می دهد. در سـه سـال کنکور سـعی کردم 
از حواشـی دوری کنـم و سـبک زندگـی ام را تغییـر دهـم. برای اینکه بـه موفقیت 
برسـم درس را مهم تریـن برنامـه زندگـی ام قـرار دادم. بـا توجه به شـرایط خاصی 
کـه کرونـا در سـال ۱۴۰۰ به وجـود آورد، کالس هـا غیرحضـوری برگـزار شـدند و 
همـه  دانش آمـوزان از ایـن موضوع لطمـه خوردند. لطف خداونـد را عامل اصلی 
موفقیـت ام درکنکـور می دانـم زیـرا کمـک کـرد کـه آرامـش ام را در طـول سـال  

تحصیلی و سرجلسه کنکور حفظ کنم.

اعتماد و نظارت دلسوزانه خانواده

وی افـزود: خانـواده ام در تمام مراحل زندگی  از لحاظ  مالی و معنوی حامی من 
بودنـد، کـه بخـش معنوی آن بسـیار حائـز اهمیت اسـت. زیرا شـرایط تحصیل را 
برایم مهیا کردند. پدر و مادرم با اعتماد و نظارت دلسوزانه به تمامی فعالیت هایم 
ماننـد چراغـی بودنـد که راه  را برایـم هموار می کردند. عامل دیگـر دبیران و کادر 
مدرسه ام در دبیرستان شهید بهشتی بابل بود، که با وجود شرایط کرونا همیشه 
تـالش و حمایـت می کردند که کمبودی احسـاس نکنم، قطعـا لطف این عزیزان 
موثر بود که بتوانم به نتیجه مثبت برسم. همچنین برنامه ریزی درست و منظمی 

که در طول این سه سال داشتم باعث موفقیتم در کنکور شد.

کیفیت و پایدار بودن مطالعه

قائمـی امیـری در ادامه عنـوان کرد: برای یـک مطالعه ایده آل در طـول روز باید 
حواس مـان بـه نکاتی باشـد که موجب اتالف وقت نشـود و بتوانیم به طور جدی 
مطالعـه را پیـش ببریم. کیفیت و پایـدار بودن مطالعه بـه پیش برد مباحث کمک 
می کنـد، مطالعـه را نبایـد از نظـر سـاعت بررسـی کنیم بلکـه بایـد آن را  ازجهت 
پیشـرفتی که طول آن روز داشـتیم بسنجیم و سعی کنیم اگر ساعت مطالعه مان 
در طـول روز کـم اسـت بازدهـی مفیـدی داشـته باشـد. بـا برنامه ریـزی درسـت 
می توانیـد میـان اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تعادل برقرار و کارها را بر اسـاس 
اهمیتـی کـه برای تـان دارد اولویت بندی کنیـد. میانگین سـاعت مطالعه من در 

روزهایی که مدرسه بودم ۶ ساعت و در روزهای تعطیل ۱۰ ساعت بود.
وی تصریـح کـرد: در کالس های تقویتی شـرکت نمی کردم زیـرا اتالف وقت 
زیادی داشت. اگر فرد بتواند خودش نیازش را برطرف کند و برنامه اش را تنظیم 
کند به نتیجه بهتری می رسد. در طول دوران تحصیل یک بار سال یازدهم  برای 
درس فیزیک به کالس تقویتی رفتم که آن هم با یکی از دبیران عالی دبیرستان 
شـهید بهشـی بابل بود. همچنین سـال دوازدهم نقاط ضعف خود را  با کمک ۵ 
نفر از دوسـتانم که در سـه سـال دبیرستان با هم بودیم به نقاط قوت تبدیل کردم 
و بدون هیچ چشم داشـتی به یکدیگر کمک می کردیم.  با اسـتفاده از شبکه های 
اجتماعـی کنترل شـده ارتبـاط و تبادل علمی زیادی داشـتیم کـه از نظر روحی 
و علمـی بسـیار برای من ارزشـمند بود و سـبب شـد ذهنـم آماده بمانـد. زیرا فرد 
زمانی کـه چنـد نفر را مانند خودش ببیند به تـالش اش ادامه می دهد و می تواند 

به خروجی مطلوبی برسد.

تکیه نکردن به سهمیه ایثارگری

ایـن دانشـجوی نمونـه عنـوان کـرد: مـن در دوران دبیرسـتان و قبـل از برگزاری 
کنکور اصال به اسـتفاده کردن از سهمیه ایثارگری توجهی نمی کردم. تالش من 
ماننـد سـایر دانش آمـوزان عادی بود کـه می خواهند در آزمون شـرکت کنند و به 
هیچ وجه به آن تکیه نکردم. با زدن سـهمیه در کنکور تالشـم دو برابر شـد زیرا با 
توجه به تالشی که در طول سه سال دبیرستان داشتم برایم مهم بود که به نتیجه 
مورد نظر خود برسم. نباید با متوسل شدن به سهمیه تالش خود را از بین ببریم.

قائمـی امیـری در پایـان گفت وگـو تصریح کـرد: در آزمون های آزمایشـی که 
شـرکت می کـردم جهـش مثبتی داشـتم و باعث شـد تـالش خود را بیشـتر کنم. 
بـه فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر توصیـه می کنم اگـر در کنکـور از سـهمیه ایثارگری 
اسـتفاده می کننـد توجهی به آن نداشـته باشـند و طـوری تالش کننـد که انگار 
این سهیمه را ندارند. شیرینی رسیدن به هدف زمانی دوچندان می شود که فرد 
برای دسـتیابی به آن بجنگد. قطعا این تالش های مداوم در ادامه راه، سـکویی 

می شود که مسیرهای دیگر را با تالش و قدرت پیش ببریم.

گفتوگوباخانممنیرهساداتمصطفویمادرشهیدحمیداسدللهی

عشق خانواده عماد مغنیه به رزمنده ایرانی مدافع حرم 
هر چه زمان می گذرد، ارزش مجاهدت و فداکاری جوانانی که با عشق و ایمان برای نجات سرزمین های اسالمی از شرارت داعش در خط 
مقدم جنگ سوریه و عراق حاضر شدند، بیشتر نمایان می شود. ایران اسالمی در سایه جانفشانی این نسل خداجو، به کانون امنیت در 
منطقه تبدیل شـده اسـت. این در حالی اسـت که هنوز بسـیاری از کشورها با حمالت تروریستی دست به گریبان هستند. دفتر خاطرات 
جوانان مجاهد ما در نبردهای بزرگ سـوریه و عراق، ناگفته های بسـیار برای نسـل امروز و آینده دارد.  در ادامه سلسـله مصاحبه پیرامون 

دفتر مجاهدت رزمندگان مدافع حرم، با خانم منیره سادات مصطفوی مادر گرامی شهید حمیدرضا اسداللهی به گفت وگو نشستیم:

شـهید حمیدرضا اسـداللهی بهمن سال ۶۳ در تهران به دنیا آمد. خانواده 
حمیدرضـا خاطـرات شـیرینی از هـوش و زیرکـی او در دوره کودکـی نقـل 
می کننـد. در دوران تحصیـل در مدرسـه به خاطـر عالقـه زیاد بـه فراگیری 
قـرآن کریم، شـروع بـه حفظ کالم الله مجیـد می کند. خانم منیره سـادات 
مصطفـوی مـادر شـهید می گویـد: مدیـر مدرسـه یـک روز تمـاس گرفت و 
خواسـت تا به مدرسـه بروم. وقتی رفتم، گفت؛ حمیدرضا بچه با اسـتعداد 
و بسـیار سختکوشـی اسـت. او در برنامه هـای مدرسـه به ویـژه مراسـم ها 
و جلسـات کمـک زیـادی بـه مـا می کنـد. مدیـر مدرسـه مخصوصًا شـیفته 
قرائـت قـرآن حمیدرضـا بـود و به من سـفارش کـرد، توجه ویژه ای به رشـد 
علمـی و تربیتـی او نشـان دهیـم. در همـان سـال ها، آقـای طباطبایی که 
مـرد شـریف و بـا تدبیری بود، مسـجد خیابان آیت الله سـعیدی در منطقه 
چهـار را بـه کانـون فعالیـت فرهنگی تبدیـل کرده بـود. او این کانـون را در 
اختیار حمیدرضا و دوسـتانش گذاشـت و حمیدرضا مسئولیت این پایگاه 
و کانـون را عهـده دار شـد. وقـت زیـادی را صرف جـذب بچه ها بـه پایگاه و 
کانـون می کرد. مخصوصًا بچه هایی که احسـاس می کـرد در معرض خطر 
کشیده شدن به راه های ناهنجار هستند. او بچه های محل و منطقه را که 
بـه ماجراجویـی مشـهور بودنـد، به این کانـون می برد و با صحبـت و تعامل 

تالش  می کرد رفتار آنها را اصالح کند.
بـه این جـا محـدود  فعالیت هـای حمیدرضـا و دوسـتانش در کانـون 
نمی شد. آنها کالس های متنوعی را در زمینه های رزمی، علمی، مهارتی و 
مذهبی برای جوانان و نوجوانان برگزار می کردند.یکی از کارهایی که خود 
حمیدرضا از آن به عنوان حرکت ماندگار یاد می کرد، یادواره بزرگی بود که 
 برای شهدا برگزار کرد. در این همایش همه خانواده های شهدای منطقه را 

گردهم آورد.
از خانـم مصطفـوی در خصوص دوران تحصیالت دانشـگاهی شـهید 
می پرسـم و او می گوید: حمیدرضا با کسـب رتبه خوب در دانشـگاه تهران 
مشغول به تحصیل شد. اما علی رغم مشغله تحصیل، فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعـی خـود را نیـز ادامـه داد. حـوزه قرائـت قـرآن کریـم را به صـورت 
حرفـه ای و تخصصی دنبال کرد تا سـطحی که در جمع قاریان بین المللی 
قـرآن کریـم قـرار گرفت. جلسـات و کانون هـای مذهبی و اجتماعـی را نیز 
بـا همـان عالقه گذشـته دنبال کرد. توفیـق این را پیدا کرد کـه خادم حرم 
حضـرت معصومه)س( و مسـجد مقدس جمکران شـود. یکـی از کارهایی 
کـه با شـور و عالقـه پیگیری کرد، او و دوسـتانش ایجاد یک صندوق قرض 
الحسـنه بـرای حمایت از افراد نیازمنـد و گرفتار بود. از طریق این صندوق 
به رفع مشکالت افراد زیادی کمک می کردند مخصوصًا به زوج های جوان 

که مشکل تهیه جهیزیه و تأمین مخارج عروسی داشتند.
تبلیغـی  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  بـاره  در  شـهید  مـادر  از  ادامـه  در 
حمیدرضا در خارج از ایران می پرسم و او پاسخ می دهد: حمیدرضا بعد از 
دوران تحصیالت کارشناسـی، در رشـته مترجمی زبان عربی در دانشـگاه 
تهـران پذیرفتـه شـد و بعد از این بود که پای او بـه فعالیت های فرهنگی در 

کشورهای عربی و اسالمی باز شد.
در ایـن دوره، او رفـت و آمـد زیـادی بـه عـراق و لبنـان داشـت. همـراه 
شـماری از دوسـتانش بـه شـکل داوطلبانـه موسسـه ای را بـرای تبلیـغ و 

فعالیت فرهنگی در جوامع اسالمی تشکیل دادند.
خانـم مصطفـوی با نقل خاطره جالب از این دوره فعالیت حمیدرضا و 

ارتباط عمیق او با خانواده سـردار شـهید مقاومت، عماد مغنیه می گوید: 
روزی حمیدرضـا کنـارم نشسـت و گفـت: می دانی من یک مـادر دیگر هم 
دارم. از ایـن حرفـش تعجب کردم و گفتم یعنی چه؟ گفت: در لبنان، مادر 
شـهید عمـاد مغنیه حامـی اصلی مـا در فعالیت های فرهنگـی و تبلیغاتی 
اسـت. حتـی نـام حسـینیه و کانونـی کـه بـرای ایـن کار تشـکیل دادیـم را 
اسـداللهی گذاشـته است و همیشـه به من می گوید: تو مرا یاد پسرم عماد 
می اندازی.بعد از شهادت حمیدرضا، مادر شهید مغنیه به مراسم تشیع و 

ختم هم آمد و مدام با صحبت هایش مرا تسکین می داد.
خانـم مصطفـوی در بخش دیگـری از این گفت وگو بـه ماجرای ازدواج 
و تشـکیل خانواده حمیدرضا اشـاره می کند و می گوید: بیست و سه ساله 
بـود کـه گفتم؛ پسـرم وقت سروسـامان گرفتن ا ت هسـت. اما جـواب اولیه 
او بـه پیشـنهاد مـن مثبت نبود. گفت؛ مـادر فعال آماده ازدواج نیسـتم. آن 
روز من بر نظر خودم پافشـاری نکردم،.چند ماه گذشـت تا این که موضوع 
ازدواج را دوباره پیش کشـیدم که این بار خوشـبختانه مخالفتی نکرد. نکته 
جالـب بـرای مـن این بـود کـه در این مـدت او به مطالعـه و تأمـل در زمینه 

مسئولیت هایش در مدیریت زندگی مشترک پرداخته بود. 
حقیقتًا اکثر تصمیم های حمیدرضا در زندگی با مطالعه و برنامه ریزی 
بود و سعی می کرد به دور از احساس و هیجان قدم بردارد. شاید به همین 
سـبب بـود کـه قضیـه ازدواج و تشـکیل خانـواده باعـث نشـد فعالیت های 
فرهنگـی و اجتماعـی او کمرنـگ شـود. خداونـد دو فرزنـد بـه حمیدرضا و 
همسرش هدیه داد و آنها با همان نظم و جدیت به تربیت شان پرداختند.

از ماجـرای عزیمـت حمیدرضـا بـه جهاد بـا داعش و جنگ در سـوریه 
می پرسـم و خانـم مصطفوی پاسـخ می دهـد: حمیدرضا بعد از سـخنرانی 
حضـرت آقـا در خصـوص وضعیـت خطرنـاک کشـورهای عراق و سـوریه و 
ضـرورت مقابلـه بـا فتنـه داعـش، تصمیـم خـود را بـرای شـرکت در جنگ 
گرفت. او پیش من آمد و گفت؛ مادر، در برابر تهدیدی که داعش با اشغال 
سـوریه و عـراق متوجـه کشـور ما کرده، نمی شـود سـکوت کـرد و باید همه 
جوانـان مومـن بـرای دفاع از حرم و سـرزمین های اسـالمی بسـیج شـوند. 
آن لحظـه در یـک دو راهـی عجیـب قـرار گرفتـم. واقعـًا نمی دانسـتم چـه 
بگویـم، دلم بـه رفتن پاره تنم به میدان خطر رضایـت نمی داد. اما از خانم 
زینـب)س( خجالـت می کشـیدم نـه بگویم. فقط یـک قـول از او گرفتم که 
اگر به شـهادت رسـید آن دنیا مرا شـفاعت کند، حمیدرضا هم گفت؛ شما 
از صمیـم قلـب راضـی باش و بقیـه کارها با من. با چشـم پراشـک رضایتم 
را اعـالم کـردم. امـا فکـرش را نمی کـردم بـه ایـن زودی به آرزویش برسـد. 
در مـدت حضـور در صحنـه جنـگ سـوریه، خیلـی کـم تمـاس می گرفت و 
 کوتـاه صحبـت می کـرد. در همـان تمـاس کوتـاه می گفـت؛ مـادر خیلـی 

دلتنگ تان هستم. 
خانـم مصطفـوی در توصیـف ویژگی های شـخصیت شـهید می گوید: 
حمیدرضـا در بجـا آوردن تکالیف دینی خیلی مقید بود. واقعًا نمازش را به 
تاخیـر نمی انداخـت. همرزمانش نقل می کردند: روز شـهادتش برای نماز 
ظهـر تیمـم کـرده بود تا نمـازش را بخواند، سـر نماز با اصابـت ترکش های 
خمپـاره شـاهرگ اش قطـع شـده بـود. سـه روز پیکـرش در منطقـه تحـت 
اشـغال دشـمن مانده بود. حتی عملیاتی برای بازگردانـدن پیکر او ترتیب 
داده بودند. حمیدرضا به آرزوی دیرین اش رسید. پیکرش را بعد از طواف 

حرم حضرت زینب)س( و حضرت رقیه )س(به ایران آوردند.

برای من روزهای سـختی سـپری شـد. چون بعد از چند روز بی خبری 
متوجـه شـدم کـه پسـرم بـه شـهادت رسـیده اسـت. پـس از شـنیدن خبـر 
شـهادت و مفقـودی اش فکـر نمی کردم بتوانم دیگر سـرپا شـوم. اما وقتی 
پیکرش را آوردند دیدن چهره اش مانند ریختن آب روی آتش آرام شدم. آن 
لحظـه صدای حمیدرضا درگوشـم می پیچید کـه می گفت؛ مادر مرگ حق 

است اما بگذار افتخار شهادت نصیب من شود.
مادر شـهید اسـداللهی در پایان این گفت وگو احسـاس خود از فقدان 
فرزنـدش را چنیـن توصیف می کند: شـهادت حمیدرضا باعث سـرافرازی 
مـن نـزد حضـرت زینـب)س( شـد. فـداکاری او و همرزمانـش باعـث شـد 
دسـت آن از خدا  بی خبران از حرم و حریم ملت های مسـلمان کوتاه شود. 
فرمانـده حمیدرضا نقل می کرد که بـار اول با عزیمت حمیدرضا به میدان 
جنـگ مخالفـت کردم و گفتـم؛ برای عملیات علیه داعـش، افراد مجرد در 
اولویت هستند، حتی تاکید کردم که تو فرزند چهارساله و یک ماهه داری، 
امضای نامه عزیمت تو برای من سخت است. اما حمیدرضا به شدت از این 
حرف من برآشـفت و گفت؛ شـما نگران این قضایا نباش. اگر اتفاقی برای 
من بیافتد خدا خودش نگه دار فرزندان من هسـت. بعد از این، دوسـتان و 
همرزمـان اش را کـه اکثـرًا از بچه های مسـجد و پایگاه محل بودند، نشـان 
داد و گفت که ما برای مبارزه با دشمنان اهل بیت)ع( و متجاوزان به حریم 

مسلمانان عهد بستیم.  
خانم مصطفوی از بی مهری برخی افراد بی اطالع نسـبت به شـهدای 
جبهـه مقاومت گالیـه می کند و می گوید: امیدوارم خدای سـبحان به این 
افـراد درک و فهـم حقیقـت عنایـت کند تـا دریابند کـه چه طـور می توان از 
فرزنـد دلبنـد خود برای حفظ آبرو و امنیت کشـور گذشـت. آنهـا باید درک 
کنند که ما این انقالب را به سختی به دست آورده ایم و اجازه نخواهیم داد 

به راحتی آسیب ببیند.

به یاد مادر سه شهید خطه حماسه ساز هویزه
از مـادران خطـه حماسه سـاز  روزهـای گذشـته یکـی 
شـهر هویـزه بـه فرزنـدان شـهیدش پیوسـت. مـادری 
کـه چهـره ای آشـنا بـرای خانـواده جبهه و جهـاد بود و 
سرداران خطه خوزستان از او به عنوان الگوی بردباری 
و مقاومـت یـاد کرده انـد. حاجیه خانم حوریه موسـوی 
که بسـیاری از اعضای خانواده خویش را در تجاوزها و 

بمباران های دشمن بعثی از دست داد.
سه فرزند شهید این مادر فقید»سید چاسب، سید 
غالـی و سـیده بسـنه موسـوی« پانزدهـم خرداد سـال 

۱۳۵۹ در بمباران هویزه به شهادت رسیدند.
دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس 
جمهـور و رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در پیام 
تسـلیت خویش برای این مادر آسـمانی نوشت: ایمان 
و ایثار مادران معظم شـهدا که فرزندان عزیز خویش را 
در مسـیر پاسداشت آرمان ها و ارزش های واالی الهی، 
اسـالمی و انقالبی هدیه کردنـد در وصف نمی گنجد و 
کلمـات قادر به سـتودن صبر جمیل ایـن بانوان مؤمن 
و واال مقام نیسـت. بی شـک ایمان و اراده راستین این 
شهدا ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط 
والدیـن گرانقـدر آنـان بالندگـی یافتـه که در ایـن میان 
نقـش ایـن بانـوی ارجمنـد در جهت تربیت اسـوه های 
جهـاد و مقاومـت بی بدیـل اسـت. مـادر واالمقامـی که 
بـا افتخار به شـهادت فرزنـدان عزیز خویـش، در ادامه 
راه آن شـهدای معظـم بـا اعتقـادی راسـخ اسـتقامت 
ایـن  دادن  دسـت  از  یقیـن  بـه  و  نمودنـد  پایـداری  و 
سرمایه های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران، بسیارغم انگیز است.
صـادق خلیلیـان اسـتاندار خوزسـتان بـا یـادآوری 
خاطـره فـداکاری و ایثارگـری مادر شـهیدان موسـوی 
نوشـت: این بانوی مقاوم و ایثارگر در راه دفاع از میهن 
اسـالمی از عزیزتریـن سـرمایه های خویـش گذشـت و 
فرزنـدان خویـش را در مسـیر پاسداشـت آرمان هـای 
انقالب اسـالمی و ارزش هـای واالی الهـی هدیه نمود 
و امروز پس از سـالها ایسـتادگی و مقاومت در برابر این 

رنج جانکاه به فرزندان شهیدش پیوست.
در گفت وگویـی که با غالب موسـوی فرزند و یادگار 
ایـن مـادر داشـتیم، کوشـیدیم، گوشـه هایی از زندگی 

توأم با ایثار و بردباری او را بازگو کنیم.
می خواهـم،  غالـب  سـید  از  گفت وگـو  ابتـدای 
تصویری از روزهایی که خانواده شهیدپرور او در دوران 
جنـگ گذراندنـد بویـژه، اتفاقـی کـه منجر به شـهادت 

برادرانش شده، ارائه کند. او می گوید:
هویزه مثل بسـیاری از شـهرهای مرزی خوزستان 
کـه خط مقدم ایسـتادگی در برابر ارتـش صدام بودند، 
قـرار  دشـمن  ناجوانمردانـه  حمـالت  هـدف  همیشـه 
خـاک  بـه  بعـث  ارتـش  حملـه  ابتـدای  از  می گرفـت. 
کشـورمان، هویـزه هیـچ  گاه آرامـش نداشـت. هـر روز 
و هـر سـاعتی احتمـال حملـه هواپیماهـا یـا شـلیک 
تـوپ و موشـک وجـود داشـت. برخـی روزهـا شـدت 
بمباران شـهر به اندازه ای بـود که حتی فرصت به صدا 
درآمـدن آژیـر خطر باقی نمی ماند. صدام برای تسـلیم 
کـردن مردم انقالبی خوزسـتان از انجـام هیچ جنایتی 
فروگـذار نمی کرد. آنها زنان و مردان غیرنظامی و حتی 
 کـودکان را هـدف حملـه قرار می دادند تا شـهر تسـلیم 

شود.
سـید غالـب در خصـوص نحـوه شـهادت خواهـر 
صـدام  آنهـا،  شـهادت  روز  می گویـد:  برادرانـش  و 
جهنمـی از آتـش در هویـزه ایجـاد کـرده بـود. انـگار 
بـاران بمب بر شـهر می بارید. من صحنـه ترس بچه ها 
و تقـالی مـادران و پدرانی کـه در پـی پناهگاهی برای 
فرزندان شـان بودنـد را به یـاد دارم. مـادرم بـا شـنیدن 
صدای وحشتناک حمله هوایی بعثی ها، من و خواهر 
و برادرانـم را به زیرزمین سـاختمان بـرد. بعد از ویرانی 
اکثـر  و  را فراگرفـت  مـا  و غبـار منطقـه  خانه هـا، دود 

خانواده هـا در این صحنه وحشـتناک فرزندان شـان را 
گم کردند. کوچه ها از پیکر مردم بی گناه پر شده بود. 
هنـوز آن صحنه هـای دلخـراش مثل کابـوس در ذهنم 
مانده اسـت. مـادرم دربه در به دنبال بچه ها می گشـت 
و وقتی با پیکر خونین شـان مواجه شـد، از هوش رفت 

و بر زمین افتاد. 
شـوک ایـن حادثـه بـر روح و روان مـادر بـه قـدری 
سـنگین بـود کـه سـال ها مـا را از خـود جـدا نمی کرد. 
جنایتکاران بعثی شـهر را چنـان ناامن کرده بودند، که 
امکان ادامه زندگی برای مردم وجود نداشت، بسیاری 
از خانـواده ناگزیـر شـدند بـرای نجـات جـان بچه ها به 
نقاط دیگر پناه ببرند. مادرم نیز بعد از شهادت برادران 
و خواهـرم مجبـور شـد مـا را بـه روسـتایی دور دسـت 

منتقل کند.
از سـید غالـب در خصـوص خصوصیـات اخالقـی 
و اجتماعـی مـادر می پرسـم و او می گویـد: ماجـرای 
شـهادت برادران و خواهرم، ضربه شـدید بر روح و روان 
مـادر وارد کـرد. مثـل همـه خانواده ها، از دسـت دادن 
سـه فرزند آن هم در یک روز اتفاقی نیسـت که انسـان 
به راحتـی آن را تحمـل کنـد. به نظرم بزرگی شـخصیت 
پـدر و مادران شـهدا را باید با همین قـدرت تحمل آنها 
در این صحنه ها سـنجید. من هـر وقت به این موضوع 
فکر می کنم واقعًا دچار حیرت می شوم که خداوند چه 

صبری به مادران و پدران شهدا داده بود. 
حادثـه شـهادت فرزند خانواده ما بـا آن که قد مادر 
را خـم کـرد امـا از نظـر اعتقـادی نتوانسـت او را از پای 
درآورد. در همـه سـالهای جنـگ و بعـد از آن، مادرم نه 
تنهـا تکیـه گاه آرامش ما بود بلکه بسـیاری از اطرافیان 
تحـت تأثیر ایمـان و اعتقاد او بودنـد. می خواهم به دور 
از احساسـات و رابطـه مادر-فرزنـدی بگویـم، که اگر او 
نبـود واقعًا ما نمی توانسـتیم آن سـال های طاقت فرسـا 
را سـپری کنیـم. خانـه مـا محـل مراجعـه بسـیاری از 
خانواده هـا بـود و هر کدام که با مشـکل و تنگنا مواجه 

می شدند، او برای رفع مشکل شان تالش می کرد.
سـید غالـب در همـه سـال ها بـه عنـوان فرزنـد و 
پرستار در کنار مادر بوده است. او در توصیف خاطرات 

این دوران می گوید:
ایـن افتخـار در دنیـا و آخرت برای من کافی اسـت 
کـه همیشـه در خدمـت مادر بـودم. البته در پرسـتاری 
از ایشـان همسـرم خیلی بیش تر از من مایه گذاشـت. 
روحیه همسرم در این کار خیلی به مادر انرژی و نشاط 
می  بخشـید. او همواره می گفت. حاج خانم فقط مادر 
تـو نیسـت، مادر من هم هسـت. فرزندان و همسـر من 
همگـی تحـت تاثیـر شـخصیت مـادر بودند. او نسـبت 
بـه تربیـت خـوب بچه هـای خانواده هـا و فامیـل توجـه 
خاصی نشـان می داد. آرامش، تواضع و گذشـت او در 

زندگی برای همه سرمشق بود.
از سید غالب می پرسم چه زمان هایی مادر دلتنگ 
فرزندان شـهیدش می شـد، او در پاسخ می گوید: مادر 
خیلـی سـعی می کـرد پیـش بچه هـا و اطرافیـان اندوه 
و دلتنگـی اش نسـبت بـه بـرادران و خواهـر شـهیدم را 
بـروز ندهـد امـا من کامـاًل از بی قـراری و دلبسـتگی او 
بـه بچه هـا آگاه بودم. وقتی برسـر مـزار بچه ها می رفت 
اشـک و گریـه امان اش نمـی داد. همین درد فـراق و از 
دسـت دادن دلبند هایـش باعـث شـد مـادر به تدریـج 
قدرت بینایی اش را از دست بدهد.اما با رفتن او چراغ 
خانـه ما هم خاموش شـد. بـرای من حقیقتـًا تلخ ترین 
اتفـاق زمانـی بود کـه مادر بینایی اش را از دسـت داد و 

زمین گیر شد.
امـروز که مادر کنار مان نیسـت واقعا لحظه ها برای 
مـن سـخت می گذرد. بعـد از فـوت او نه تنهـا من بلکه 
همه بچه ها به این باور رسـیدیم که مادر مایه روشـنایی 
خانـه اسـت و بـا رفتـن او دنیایـی از اندوه و حسـرت به 

ذهن آدم هجوم می آورد.
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امام على علیه السالم:
دنیا در حقیقت، سـرای گذر اسـت و آخرت، سرای ماندن. پس، 

از گذرگاه خود، برای سرای باقى توشه برگیرید.
غرر الحکم: ج ٣ ص ٨٧ ح ٣٨٩٨

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:

»راز سربند«

کتاب راز سـربند به زندگی نامه روایی شـهید 
اکبـر جمراسـی می پـردازد؛ شـهیدی  علـی 
کـه بیـش از ۸۵ مـاه در جبهه حضور داشـت 
آسـتانه  در   ۹۰ سـال  در  و  نشـد  شـهید  امـا 
بازنشستگی به دست یک گروه تروریستی به 
شـهادت رسـید. کتاب راز سـربند به کوشش 
فاطمـه دولتی تدوین و منتشـر شـده اسـت. 
دولتـی در مقدمـه ایـن اثـر نوشـت: شـهید 
علی اکبر جمراسـی در سـوم فروردین ۴۷ در 

روسـتای تلخاب اراک به دنیا آمد. او مانند بسـیاری از همساالنش خود را به 
عنـوان نیـروی داوطلب به جبهه رسـاند اما با سـابقه ۸۵ مـاه حضور در خط 
مقدم شـهید نشـد. شهید جمراسـی همراه دیگر دوسـتانش واحد اطالعات 

سپاه قم را سر و سامان بخشید و توسعه داد.
وی افـزود: او کـه در تفحص شـهدا نقشـی پررنگ داشـت، سـال ۹۰ در 
آسـتانه بازنشسـتگی برای ماموریتی به سردشـت اعزام شـد و طـی عملیات 
تروریسـتی گروه پژاک به شهادت رسید. سال ۹۴ با برگزاری کنگره شهدای 
اطالعات، بنده با این شهید بزرگوار آشنا شدم؛ با مردی که زندگی پر فراز و 
نشیبی داشت. او از جایگاه یک رزمنده ساده به مقام سرداری رسیده بود و 

همه از اخالصش حرف می زدند و آرزویش شهادت بود.

شهید مدافع حرمی که کتاب زندگی خودش را نوشت

کتاب»راز پالک سوخته« بر اساس دست نوشته های شهید در قالب داستان 
و در ۱۲ فصل نوشته شده است. راوی کتاب، خود شهید می باشد و ماجرای 
سـفری که شـهید به سوریه داشـته و تمام اتفاقات این سفر را در دفترچه ای 

ثبت کرده که به  صورت روایت داستانی  به رشته تحریر درآمده است.
شـهید مدافع حرم مهدی طهماسـبی متولد ۱۴ آبان سال ۱۳۶۲ اولین 

فرزند خانواده ای است که پدرش پیشکسوت جنگ و شهادت بود.
شـهید طهماسـبی بعد از سـه روز از اعزام دومش به سـوریه در روسـتای 
القراصـی حومـه جنوبی شـهر حلب سـوریه در حالی که به دیوار سـاختمان 
مهمـات تکیـه داد بـود، مـورد اصابت موشـک تـاو آمریکایـی قرار گرفـت و با 
پیکـری سـوخته در نیمـه خرداد سـال ۱۳۹۵ همزمان با سـالگرد رحلت پیر 

خمین به دیدار موال شتافت.
سـاعت و روز شـهادت شـهید مهـدی طهماسـبی دقیقًا همزمان شـد با 
ساعت و روز اعالم رسمی شهادت رفیق و همرزم او، شهید ابراهیم عشریه. 

از شـهید مهدی طهماسـبی یک پالک سـوخته باقی مانده اسـت. پس 
از عروج او، دوسـت و همرزم و هم دانشـگاهی این شـهید؛ »علی ابراهیمی 
بازنویسـی و تدویـن خاطـرات  تـا به صـورت جـدی کار  گتابـی« بـرآن شـد 
شهیدطهماسـبی را دنبـال کنـد. ابراهیمـی سـعی کـرده ماموریـت شـهید 
طهماسبی را بر اساس یادداشت روزانه او به صورت یک داستان روایت کند.

»بیست ودو روز نبرد« 

کتاب گویای »بیست ودو روز نبرد« به بررسی 
آزادسـازی سـنندج ۱۳۵۹-۱۳۵۷ پرداختـه 
اسـت. نویسـنده کتـاب از محققان شـناخته 

شده و پرتالش، مجید نداف است. 
از راویـان مرکـز  مجیـد نـداف کـه خـود 
مطالعـات و تحقیقـات جنـگ در دوران دفاع 
مقّدس اسـت زیـر نظِر رضا صادقی و حسـن 
رستگارپناه به نگارش درآورده است. موضوع 
گروه هـای  بحران آفرینـی  دربـاره ی  کتـاب 

ضدانقـالب، رونـد اشـغال و آزادسـازی شـهر سـنندج اسـت کـه بـا تعـّرض 
مسـلحانه به پادگان سـنندج در فروردین ۱۳۵۸آغاز شد. پس از اشغال شهر 
سـنندج همـه ی راه حل هـای صلح جویانه ی جمهوری اسـالمی به بن بسـت 
رسـید. ایـن کتـاب بیان کننـده ی ۲۲ روز نبـرد خونیـن نظامـی بیـن عناصر 
مسّلح تجزیه طلب و رزمندگان مدافع انقالب اسالمی )از۴ تا۲۶ اردیبهشت 
۱۳۵۹( اسـت کـه برحسـب وظیفـه ی دینـی، انقالبـی و قانونـی، بـه فریـاد 
تظلم خواهی مردم مسلمان سنندج، پیام نوروزی حضرت امام خمینی )ره( 
مبنـی بـر ضـرورت برقـراری امنیـت در سـال ۱۳۵۹ و نیز پیـام وحدت بخش 
ایشـان بـه مناسـبت ۱۲ فروردیـن پاسـخی قاطع دادنـد. کتاب »بیسـت ودو 
روز نبرد؛ بررسـی آزادسازی سـنندج ۱۳۵۹-۱۳۵۷« در سال ۱۳۹۹ توسط 

انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

»۵۷ روز« 

کتاب »۵۷ روز« با نویسـندگی خانم مهری غالم پور که با محوریت اشـغال و 
آزادسـازی شهر سوسـنگرد در روزهای آغازین جنگ تحمیلی و خیانت سعد 

عرب به انقالب اسالمی در ۱۷۴ صفحه به رشته تحریر درآمده است.
نکتـه قابل توجه این اسـت که نویسـنده کتاب ۵۷ روز بـرای روایت آنچه 
درنظر داشته، از سبک رمان استفاده کرده است. به این ترتیب که در قالب 
روایت جریان زندگی زن و شـوهر مشـهدی بنابر شـغل همسـر به سوسـنگرد 
منتقـل شـده بودند، شـروع جنگ، اشـغال سوسـنگرد، خیانت اعـراب و در 

نهایت آزادسازی آن را بازگو می کند.

»پرواز تا بهشت« 

اولیـن کتـاب مدافعان سـالمت با عنوان “پرواز تا بهشـت” زندگی نامٔه شـهید 
مدافع سـالمت دکترعلی اکبر آقابابایی پور به قلم سـهیال آقابابایی پور تدوین 
شـد. مازیـار حاتمـی مدیـر عامـل »انتشـارات ۲۷بعثـت« بـا اعالم ایـن خبر 
گفت:دکتر علی اکبر آقابابایی پور یکی از صدها نفر کادر درمان زحمتکشی 
بـود کـه بـا پیدایـش ایـن ویـروس منحـوس کرونـا، پـا بـه عرصـه خدمـت در 
ایـن راه گذاشـت. ایشـان بـا فداکاری هـای بی شـمار، در بیمارسـتان محـل 
خدمتشان)بیمارسـتان قائـم کرج( بـه درمان بیماران پرداخـت و ۲۲ تیرماه 
۱۳۹۹ بـه علـت ابتال به بیماری کرونا در همان بیمارسـتان بسـتری شـد اما 

با وجود تالش بی وقفه همکارانش،اول مردادماه ۱۳۹۹ به شهادت رسید.

گفتوگوباخانممرضیهصیدآبادیفرزندجانبازدفاعمقدسومدافعسالمت

هنوز ارزش فداکاری کادر درمان در ایام کرونا به خوبی درک نشده
از روزی که ایران اسـالمی با موج جهش یافته ویروس کرونا دسـت به گریبان شـد، نگاه ها به دسـتان نجات بخش پزشـکان و کادر درمان دوخته شـد. آن ها در 
مبارزه ای به گسـتردگی سـرزمین ایران شـرکت جسـتند. مخاطرات و دشـواری های این جنگ کمتر از دوران دفاع مقدس نبوده و نیسـت. کادر درمان در این 
مسـیر، ماموریت خطیر نجات جان هزاران شـهروند گرفتار این ویروس را بر دوش دارند، ماموریتی که در آن سـالمتی خود را نیز به خطر انداخته اند. درمیان 
کادر پزشکی و درمانی حاضر در خط مقدم نبرد با کرونا، نام شماری از یادگاران دوران دفاع مقدس به چشم می خورد. این گروه از پزشکان و پرستاران با الهام 
از تجربه امدادگری دوران جنگ و با همان عشق و اخالص، برای دفاع از سالمتی مردم آستین همت باال زده اند. گویی برای این خادمان عرصه درمان، بحران 
کرونا میدان امتحان جدید بود تا با تأسی به تفکر ایثار و فداکاری ۸ سال دفاع مقدس این بار در جبهه ای جدید برای حفظ آرامش و سالمتی مردم جانفشانی 
کنند. در ادامه سلسله گفت وگو با خانواده ایثارگران فعال در جبهه مدافعان سالمت این بار سراغ خانم مرضیه صیدآبادی فرزند جانباز دفاع مقدس رفتیم.

 

خانـم صیدآبـادی بـه لحـاظ تحصیلـی و علمـی چـه 
مراحلی را گذرانده اید؟ 

من دوران دبیرسـتان  را در مدرسه نمونه دولتی »سوره« 
آبیـک گذرانـدم، سـال۸۴ در دانشـگاه سراسـری علـوم 
پزشـکی کـرج قبـول و سـال ۸۸ فارغ التحصیـل شـدم. 
ایـن، سـال ۹۳ کارشناسـی ارشـد را در رشـته  از  بعـد 
مراقبت هـای ویـژه پرسـتاری از دانشـگاه علوم پزشـکی 
نیـز  حاضـر  حـال  در  کـردم.  کسـب  بهشـتی  شـهید 

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی هستم.

بـه لحـاظ کار میدانی، فعالیـت حرفه ای تان را از چه 
زمانی شروع کردید؟

در مراکـز درمانی و بیمارسـتانی مختلـف در زمینه های 
گوناگـون فعالیـت  داشـته ام. مدتـی سـوپروایزر بالینـی 
و آموزشـی بیمارسـتان امـام حسـن مجتبـی)ع( بـودم. 
بـه مـدت یکسـال به عنـوان مدیر پرسـتاری و سـوپروایزر 
آبیـک  ولیعصر)عـج(  تخصصـی  بیمارسـتان  آموزشـی 

مشغول خدمت بودم. 
از سـال ۹۱ کار تدریـس دروس تئـوری، عملـی و 
بالینـی را در دانشـکده فوریت هـای پزشـکی عهـده دار 
شـدم. در حـال حاضـر نیـز مسـئول»وقایع غیرمنتظره 
و کارشـناس  البـرز  درمانـی« دانشـگاه علـوم پزشـکی 
نظارت بر بیمارسـتان ها و مراکز درمانی دانشـگاه علوم 

پزشکی البرز هستم.

در مسـیر کسب تخصص و مهارت های علم پزشکی 
مشّوق و راهنما هم داشتید؟ 

بزرگتریـن حامـی مـن در روزهـای سـخت، خانـواده ام 
بودنـد. نـه تنهـا پدر و مـادرم پشـتیبان من بودنـد، بلکه 
همسـرم کـه در مرکـز اصلـی کرونـا در بیمارسـتان امـام 
علـی)ع( فعالیـت می کنـد، از هیچ کمکـی دریغ نکرده 
است. من واقعا دوران پر فراز و نشیبی را گذرانده ام. بعد 
از شـیوع بیمـاری کووید مدام درگیر بازدیـد و نظارت ها 
بوده ام.بـه طـور طبیعـی،  العمل هـا  اجـرای دسـتور  و 
اتفاقـات مربـوط به مـرگ و میـر مبتالیان کرونـا تأثیرات 
زیادی بر روحیه من و همکارانم می گذاشـت. شرایط ما 
در مقابله با شـیوع بیماری کرونا بسیار حاد بوده است. 
در ایـن مـدت بـرای تأمیـن امکانـات و کمـک بـه نجات 
مبتالیـان خیلـی تقال کردیم. واقعـا لحظات نفس گیری 
را سـپری کردیـم بسـیاری از بچه هـا در مراکـز درمانـی 
دچـار ناراحتـی روحی عمیق شـدند. در ایـن میان، اگر 
حمایـت خانواده ها نبود، تحمل آن همه اسـترس برای 
مـا غیرممکن بود.همسـر و پـدر و مادرم دائمـًا با من در 
تماس بودند. تشـویق های معنوی و روحی آنها استرس 
را از من دور می کرد. در آن روزهای پراسـترس، اعضای 
خانواده همواره از اهمیت و ارزش مأموریتی که ما برای 
نجات بیماران داشـتیم، می گفتند و من از صحبت های 
آنها انرژی می گرفتم و اعتماد به نفس ام برای ادامه کار 

چند برابر می شد.

طی این مدت خود شما هم به کرونا مبتال شدید؟
بـه لطـف الهـی بـا مراقبتـی زیـادی کـه داشـتم، مبتـال 
نشـدم. بـا این حـال اعضـای خانـواده ام همگـی درگیر 
کووید شدند. در این مدت بیش ترین نگرانی من متوجه 

پدرم بود که ریه اش در دوران جنگ آسـیب دیده است. 
روزهایـی کـه اعضای خانـواده مبتال به بیماری شـدند، 
برای من خیلی سـخت گذشـت، چون از یک طرف باید 
مسـئولیت های خویش در بیمارسـتان را انجام می دادم 
و از طرف دیگر با وضعیت شـکننده ای که پدر داشـت، 

برای تسریع در بهبودی خانواده تالش می کردم.  

پدر چه مدت در جبهه حضور داشتند؟
حضـور  جبهـه  در  را  مقـدس  دفـاع  ایـام  همـه  ایشـان 
داشـتند. مادرم و اعضای فامیل می گویند، طی هشـت 
سـال جنگ به نـدرت پدر را می دیدنـد. در عملیات های 
مختلفـی کـه حضور داشـتند و جراحات زیـادی بر بدن 
ایشان وارد شده است. کلی ترکش در بدن شان هست.  
ریه سـمت راسـت ایشـان بر اثر مصدومیت شیمیایی به 
طـور کامـل از بیـن رفتـه و االن فقـط بـا یک ریـه زندگی 
می کنـد. بـه این دلیـل من در دوره شـیوع کووید خیلی 
نگـران سـالمتی ایشـان بـودم امـا خـدا را شـاکرم کـه 
تاکنـون بواسـطه مراقبت هـای دقیـق توانسـت از خطر 
ایـن بیمـاری دور بمانـد و حتـی مشـّوق مـن در انجـام 

ماموریت های درمانی باشد.

برخی کارشناسان گفته اند، فعالیت کادر درمان در 
ایـام کرونا تکـرار صحنه های امدادگـری دوره جنگ 

تحمیلی بود، شما هم بر این نظر هستید؟ 
بـاور کنیـد من وقتـی همکارانـم را می دیدم کـه چه طور 
بـا کم ترین امکانات برای زنده نگه داشـتن بیماران تقال 
می کنند و برای کمک رساندن به افراد گرفتار استراحت 
را بـر خـود حرام کرده انـد، خاطرات دوران فـداکاری در 
میـدان جنـگ برایـم تداعـی می شـد. در ابتـدای ورود 
ویـروس، مـا هیـچ نقشـه راه یا پروتـکل ثابتی در دسـت 
پزشـکی  تجهیـزات  کمبـود  دارو،  کمبـود  نداشـتیم. 

وکمبـود نیروی ماهر و مسـلط به موقعیـت این بیماری، 
همگی دسـت به دسـت هم داده بود تا نظام درمانی ما 
زمین گیر شود. پدرم که جانباز است بسیاری از روزها با 
من در تماس بود و کاماًل از اوضاع و احوال بیمارسـتان 
باخبـر بـود، دائـم می گفـت؛ دختـرم شـما االن در خط 
مقـدم یـک نبرد حضور دارید، مبـادا روحیه تان را ببازید 

و پا پس بکشید. 
شـما می دانیـد کـه هـر پیـک کووید شـوک تـازه ای 
را بـر مراکـز درمانـی و کادر پزشـکی و پرسـتاری مـا وارد 
می کرد. تا به این لحظه که قریب ۶ موج کرونا را پشـت 
سرگذاشـته ایم، هنوز بسیاری از همکاران فرصتی برای 

انجام یک سفر پیدا نکرده اند.

از  مسـئوالن  و  مـردم  آحـاد  صیدآبـادی،  خانـم 
مـدت  ایـن  در  درمـان  کادر  پرمخاطـره  مسـئولیت 
آگاهی پیدا کرده اند و دغدغه شان این است که پس 
از ایـن، جامعـه و نظـام باید دین خود را به این قشـر 
فداکار ادا کند، به نظر شما چه گونه می توان حقوق، 

اعتبار و جایگاه این قشر را تقویت و احیا کرد؟
بـه موضوع مهمی اشـاره کردید، تصور اغلـب همکاران 
این اسـت که جایگاه آنها به ویژه ارزش کاری که در این 
دو سـال بـرای نجات مـردم گرفتـار کرونـا انجام،دادند، 
مدیـران  آن کـه  بـا  اسـت.  نشـده  درک  به خوبـی  هنـوز 
مختلـف در دو سـال اخیـر قـول و وعده هایـی را به کادر 
درمان داده اند، اما در صحنه عمل، همه پرسنل و کادر 
درمـان منتظـر برداشـتن قدم هـای جدی هسـتند. این 
حمایت از نیروهای درگیر بیماری کووید می بایسـت در 

هر دو جهت معنوی و مادی صورت بگیرد.
مـن شـخصًا از برخـی قضاوت هـا و رفتارهـا با کادر 
درمـان به ویـژه در فضـای مجـازی آزرده ام. متأسـفانه 
مطالبـی بـدون تحقیـق در خصـوص عملکـرد تیم های 

درمان منتشـر می شـود یا آن که برخی از مـوارد اهمال 
و اشـتباه پرسـنل بیمارسـتان به کل ایـن جامعه تعمیم 
داده  می شـود. مـا طـی دو سـال اخیـر، در بیمارسـتان 
یـا  بیمـاران  تنـد  برخوردهـای  شـاهد  درمانگاه هـا  و 
آنهـا  بـا کادر درمـان بودیـم اغلـب  آنهـا  خانواده هـای 
ظرفیـت  بـودن  ناکافـی  یـا  امکانـات  کمبـود  به دلیـل 
پذیرش بخش ها زبان به اعتراض می گشـودند. اما این 
قضاوت در بیرون از بیمارسـتان که کادر درمان فقط با 
انگیـزه مالی به بیماران خدمـات می دهند، بی انصافی 
و جفا به همه کسـانی اسـت که در این دو سـال زندگی 
و جـان خـود را وقف درمـان و نجات هموطنـان کردند. 
فعالیت کادر درمان در بخش های کرونا پراسترس ترین 
شغل در سطح جهانی به حساب می آید. اگر پای عشق 
و عالقه درمیان نباشـد کسـی نمی تواند این شـرایط را 

تحمل کند.

بـا تجربـه ای کـه در ایـن مـدت کسـب کرده ایـد فکر 
می کنیـد، جامعـه ایـران کـه هنـوز بـا موج هـای تازه 
کوویـد دسـت بـه گریبـان اسـت، بـرای عبـور از این 

چالش چه باید بکند؟
بـه لطـف الهی پـروژه موفق واکسیناسـیون تـا حدی بار 
سـنگین کادر درمـان را کاهـش داده اسـت. به چشـم 
آمـار  چقـدر  واکسیناسـیون  انجـام  از  بعـد  کـه  دیدیـم 
قربانیـان و مبتالیان تنزل یافت. اما یکی از نگرانی های 
جـدی این اسـت کـه متأسـفانه وقتی یک پیـک کرونا را 
پشـت سـر می گذاریـم و ضریـب خطـر بیمـاری پاییـن 
کنـار  مـردم  حساسـیت های  و  مراقبت هـا  می آیـد، 
گذاشـته می شـود و دوباره شـاهد برگزاری اجتماعات و 
فعالیت هـای گروهی بدون رعایـت پروتکل های درمانی 
هسـتیم. می دانیـد هنوز نه تنهـا ایران بلکـه کل جامعه 
بین المللـی از خطـر شـیوع کووید خالص نشـده اند. از 
طرفـی با شـروع فصـل سـرما بیماری هایـی که افـراد را 
در معـرض ابتـالی دوبـاره بـه کرونا قـرار می دهند، بروز 
پیـدا می کننـد. مثـل، آنفوالنـزا یـا سـرماخوردگی کـه 
سیسـتم ایمنـی بـدن را ضعیف می کننـد. لـذا انتظار و 
خواسـته جدی کادر درمان از شـهروندان این اسـت که 
هموطنـان تصور پایـان یافتن کووید را کنـار بگذارند. یا 
خیـال نکنند کـه بعد از واکسیناسـیون بی نیاز از رعایت 
پروتکل های کرونا هسـتند. ما هنوز متأسـفانه خبرهای 
زیـادی دریافت می کنیـم که در مراسـم ها و اجتماعاتی 
مثـل، جشـن ها یا مراسـم ترحیم جمعیت زیـادی مبتال 
می شـوند. نمی دانم چرا از کنار این خبرها و اتفاقات به 

راحتی عبور می کنیم.

و  شـما  تـالش   کـه  مـوردی  آخریـن  دارم  دوسـت 
همکاران تان به نجات فرد مبتال به کرونا منجر شده 

را برای مخاطبان نشریه تعریف کنید؟
در محیطـی کـه کادر درمـان طـی این دو سـال فعالیت 
داشـتند، حقیقتـًا غـم و شـادی کنـار هـم قـرار گرفتـه 
بـود. همـان انـدازه کـه از دسـت رفتـن یـک فـرد مبتـال 
موجـی از انـدوه را ببـار مـی آورد، با نجـات یک هموطن 
موجـی از امیـد و شـادی را در بین پرسـتاران و پزشـکان 
برمی انگیـزد. یکـی از مـواردی کـه خاطره اش با سـوال 
شـما در ذهنم آمد. ابتالی یک خانم ایرانی مقیم آلمان 
بـه بیمـاری بـود که بـرای دیـدن خانـواده اش به کشـور 
آمـده بـود. حـال ایشـان به وخامـت گراییـده بـود. برای 
نجـات او همـکاران مـا در کادر درمـان چنـد شـبانه روز 
فداکارانـه تـالش کردنـد. وقتی بهبود پیدا کرد، شـادی 
او و خانـواده اش چنان بود که کل فضای بیمارسـتان را 
تحـت تأثیر قرار داد. بالتبع خوشـحالی کادر درمان نیز 
مضاعف بود، چون ایشان مهمان ایران بودند و موضوع 
 نجاتـش از ایـن بیمـاری جنبـه اخالقـی و حیثیتی پیدا 

کرده بود.

در سوگ مردی از تبار پزشکان متعهد و عاشق
دکتر محمد اسماعیل علی پور از پزشکان متعهد، مجرب، متین و با اخالق 
کشـورمان پـس از ۲۵ سـال خدمـت صادقانـه بـه خانـواده معظـم شـهدا و 

ایثارگران به لقاءالله پیوست.
ایـن خـادم الشـهدا پیـش از ایـن کارشـناس درمـان بیمارسـتان صدر و 
کارشـناس درمان مرکز بهداشـت روانی بنیاد بود و در سال های اخیر سمت 
مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عهده 
داشت.پیکر دکتر محمد اسماعیل علی پور در بهشت زهرا )س( آرام گرفت.

پیام تسـلیت رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران در پی درگذشـت دکتر 
علی پور، مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی 
درگذشت دکتر »محمداسماعیل علی پور« از مدیران متعهد و پرتالش بنیاد 

شهید و امور ایثارگران را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به شرح زیر است:

درگذشـت جنـاب آقـای دکتـر »محمداسـماعیل علی پـور« از مدیـران 
متعهـد و پرتـالش بنیاد شـهید و امـور ایثارگران موجب تأسـف و تأثـر فراوان 
گردید. آن مرحوم سـال های عمر گران مایه خویش را در خدمت به خانواده 
معـزز شـهدا و ایثارگـران و نهـاد مقدس بنیاد شـهید و امور ایثارگران سـپری 
نمودنـد. بی تردیـد خدمـات صادقانـه و خالصانه ایشـان توشـه اخروی بس 

ارزشمندی برای ایشان است.
اینجانـب ضمـن عرض همدردی با شـما خانـواده محتـرم این مصیبت 
را خدمـت شـما و همـکاران ایشـان در بنیاد شـهید و امور ایثارگران تسـلیت 
عـرض می نمایـم و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل و شـکیبایی از درگاه 

پروردگار متعال مسئلت می نمایم.

حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد در معاونت بهداشت برای تسلیت 
درگذشت دکتر علی پور

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عصر روز یکشنبه ۱۶ آبان 
به منظور عرض تسلیت درگذشت مرحوم دکتر علی پور مدیرکل پیشگیری و 

بهداشـت روانی بنیاد در محل معاونت بهداشـت و درمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران حضور یافت.

حجت االسـالم والمسـلمین یوسفعلی شکری پس از قرائت فاتحه برای 
روح آن مرحوم، با دکتر عبدالرضا عباسـپور معاون بهداشـت و درمان بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگران و جمعی از همکاران مرحـوم علی پور دیدار و ضمن 
عـرض تسـلیت، علـو درجات و غفـران الهی بـرای آن مرحـوم و صبر جمیل 

برای بازماندگان را از خداوند متعال خواستار شد.
وی در ایـن دیـدار خاطرنشـان کـرد: کارهـای شایسـته و اقدامات نیک 
مرحـوم دکتر علی پور برای خانواده های معظم شـهدا، جانبازان و ایثارگران 
بر هیچ کس پوشـیده نیسـت و ان شاءالله این اقدامات ذخیره مناسبی برای 

آخرت ایشان باشد.
عبدالرضـا عباسـپور نیـز در این دیدار گزارشـی از خدمـات و طرح های 

ابتکاری مرحوم دکتر علی پور ارائه کرد.

یادداشت دکتر عبدالرضا عباسپور؛ معاون بهداشت و درمان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران

از اواسـط دهه هفتاد با تبیین سیاسـت های جدید بنیاد در حوزه بهداشـت 
و درمـان ضـرورت اسـتفاده از تـوان تخصصـی پزشـکان در سـطوح صـف و 
ستاد جهت سیاست گذاری و ارائه خدمات پزشکی به ایثارگران به خصوص 
جانبازان احساس شد لکن با توجه به شرایط و سختی و اهمیت کار، کمتر 
پزشکی حاضر به پذیرش مسئولیت بود؛ گواه این ادعا پزشکانی در سراسر 

کشور بودند که بعد از ماهی یا سالی همکاری خود را قطع می کردند.
در این میان پزشکانی بودند که »نه از روی اجبار« بلکه با شوق و ایمان 
و عاشـقانه در ایـن راه قـدم گذاشـتند و در تمـام این سـال ها در کنار جامعه 

معزز ایثارگری بودند و در این راه از هیچ تالشی دریغ نکردند.
امروز به سوگ مردی نشسته ایم که از تبار این پزشکان است.

دکتـر محمـد اسـماعیل علی پور از پزشـکانی بود که در سـال ۱۳۷۴ به 
بنیاد پیوسـت و در مرکز بهداشـت روانی مشـغول بکار شد. بعد از چند سال 

بـه عنوان رئیس اداره درمان به بیمارسـتان روان پزشـکی صـدر انتقال یافت 
و در سـال ۱۳۸۴ بـا راه انـدازی مجـدد مرکز بهداشـت روانی به عنـوان قائم 
مقام مرکز خدمت کرد و سرانجام از سال ۱۳۸۶ به عنوان مدیرکل پیشگیری 
و بهداشـت روانـی خدمـات خـود بـه ایثارگـران بخصـوص جانبـازان مظلـوم 

اعصاب و روان را ادامه داد.
این همکار عزیز که متخلق به بسیاری از اخالق نیکو از جمله مهربانی، 
صبر، دلسوزی، حسن خلق و ... بود در عرصه کار مدیری دانا، توانا، خوش 
فکـر و پـر تجربـه بود که تمـام آنچه را داشـت در خدمت به جامعـه ایثارگری 
در طبق اخالص گذاشـت و سـرانجام نیز پس از بیسـت و شـش سال تالش 
بی وقفه در عرصه سالمت ایثارگران سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه به 

دیدار معبودش شتافت.
اینجانـب فقـدان این عزیز بزرگوار را به همـه بازماندگان به ویژه خانواده 
گرامی دکتر علی پور و نیز همکاران ارجمندم در مجموعه بهداشت و درمان 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران تسـلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفور رحمت و غفران الهی و علو درجات مسئلت می نمایم.
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امام صادق )ع(:
بردباری،  خردمندی،  است:  چیز  هفت  در  مرّوت،  و  ادب  کمال 

شکیبایى، مالیمت، خاموشى، نیک خویى و مدارا.
معدن الجواهر: ص ٥٩

بکارگیری ظرفیت طالب و فضال در ترویج 
فرهنگ ایثارگری، دستور کار اجالسیه قم

اجالسـیه طـالب و فضـالی فرزنـد 
شـاهد با حضـور نماینـده ولی فقیه 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  در 
در سـالن اجـالس جامعه  مدرسـین 
حـوزه علمیـه قم برگزار شـد. حجت 
یوسـفعلی  المسـلمین  و  االسـالم 
شـکری نماینده ولی فقیـه در بنیاد 
از  پـس  ایثارگـران  امـور  و  شـهید 
استماع سخنان تعدادی از طالب حاضر در اجالسیه طالب و فضالی فرزند شاهد، 
گفـت: در پـی تأکیـدات مقام معظم رهبری و با حفظ وحدت و انسـجام باید بتوانیم 

گام های مؤثری در مسیر توسعه و ترویج این فرهنگ متعالی برداریم.
وی تأکید کرد: در این راستا دفتر مطالعات راهبردی و مسئول حوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در بنیاد قم راه اندازی شـده تا بتوان از ظرفیت طالب و فضالی شـاهد و 

ایثارگر در این راستا بهره برداری کرد.
حجت االسالم و المسلمین شکری ادامه داد: اجالسیه طالب و فضالی فرزند 
شـاهد اولیـن گام در جهـت تقویت حرکت های علمی و پژوهشـی در مسـیر مباحث 
فرهنگی و نشـر فرهنگ ایثار و شـهادت در جامعه اسـت. این نوع اقدامات از تبلیغ 
تا درس اخالق و دروس دینی و فعالیت های فرهنگی و نشـر سـبک زندگی اسـالمی 

می تواند دغدغه ایثارگران را در حوزه مسائل فرهنگی پیگیری و رفع کند.
وی با اشـاره به سـوابق مردم قم برای فداکاری در راه انقالب اسالمی گفت: در 
دوران خفقـان رژیم ستم شـاهی حـوزه در خط مقدم، مبارزات انقالب اسـالمی را از 
همیـن کوچـه و خیابان های قم رقم زد و امروز در ادامه همان راه با مجاهدت و ایثار 
روحانیـون شـاهد در مسـیر خدمت بـه جامعه ایثارگـری و فراتـر از آن خدمت به کل 

جامعه اسالمی گام بر می داریم.
گفتنی است، این اجالسیه با حضور اعضای دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران، مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان قم و فرزندان 

شاهد طلبه برگزار شد و ۷ نفر از طالب حاضر به ایراد سخن پرداختند.
ایـن اجالسـیه بـه دلیل شـرایط کرونا و لـزوم رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی با 
حضور ۱۵۰ نفر از فرزندان شـاهد طلبه سراسـر کشـور در قم برگزار شـد و هدف از 
برگـزاری آن گـردآوری نقطه نظـرات طـالب و فضالی شـاهد به عنـوان ظرفیت های 
علمی در راستای نشر فرهنگ ایثار و شهادت بوده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در سفر به قم با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امام جمعه قم دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمسلمین شکری در این دیدار به رسالت حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران اشـاره کرد و افزود: حفظ و تقویت روحیه ایثار 
و شـهادت بخش عمده فعالیت ها اسـت و حضرت امام خمینی )ره( فرمودند بنیاد 
شهید افضل بنیادهاست و خدمت در بنیاد شهید خدمت به نبی مکرم اسالم )ص( 

است و ما نیز در راستای این فرمایشات برنامه ریزی کرده و گام بر می داریم.
امام جمعه قم نیز در این دیدار گفت: هرجا فرهنگ ایثار و شهادت زنده است، 
موفقیت با جبهه اسـالم اسـت و هر جا از این قضیه غفلت شـده دشـمن غلبه کرده 

است و در واقع خون شهید شکست را به پیروزی تبدیل می کند.
آیت الله حسـینی بوشـهری افزود: خون شـهید باعث رشـد و بالندگی و تکامل 
درخت اسـالم اسـت. سـهمگین ترین حادثـه، حادثه عاشوراسـت آن روز دشـمن به 
ظاهـر پیروز به جشـن و پایکوبی پرداخت اما خون شـهدای کربال ایـن راه را تا امروز 

زنده نگه داشته است عاشورا امروز متعلق به تمامی بشریت است.
رئیس جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم افزود: از رسـالت های مهم بنیاد شـهید 
و امور ایثارگران رسـیدگی به بازماندگان شـهدا به ویژه فرزندان شهداسـت، خانواده 
معظـم شـهدا از لحـاظ فکری، اندیشـه و بـاور علمی به خاطر وابسـتگی به شـهید و 
شهادت تأثیرگذارتر هستند و فرزندان شهدا در جایگاه علمی نیز باید پیشتاز باشند.
وی ادامه داد: رسـیدگی به امور خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران و خدمت 
به این عزیزان هزینه نیسـت، بلکه سـرمایه گذاری اسـت خانواده های معظم شـهدا 

سرمایه های نظام اسالمی هستند و شهدا آرامش و آسایش ما را فراهم کردند.

پاییز از نام و نشان شهیدان جاویداالثر 
بهاری شد

بـا تشـخیص هویـت ۱۰ شـهید جاویداالثر )گمنـام( از ابتدای آبـان ۱۴۰۰ تاکنون، 
فصل پاییز از نام و نشـان شـهیدان جاویداالثر عطر بهاری گرفت. ایرنا در گزارشـی 
از سـیر اتفاقـات مهـم جامعه ایثارگـری در آبان ماه می نویسـد: در آبان مـاه خانواده 

۱۰ شهید گمنام، هویت شهیدان خود را پس از سال ها چشم انتظاری بازیافتند.
در این گزارش آمده است: شهدای گمنام کبوتران پر و بال شکسته ای هستند 
که قرار است در آسمان بهشت خداوند، پر بگشایند و باالتر از هر کسی پرواز کنند. 
آنهـا جـان شـان کـه بزرگترین دارایی شـان بود را فدا کردند به شـکلی کـه هیچ نام و 
نشـانی از آنها باقی نمانده و این نزد پروردگار پاداش و اجری بزرگ دارد. این روزها 
برای یافتن نام و نشانی از »شهیدان جاوید االثر« کافی است فقط یک نفس عمیق 
در این هوای پاییزی بکشـید تا عطر بهار را از حضور آنان استشـمام کنید؛ در ن هم 
نرسـیده ایم که شـهیدان گمنام یک به یک، ناِم شـان را در گوِش شهرهای میهن مان 

زمزمه می کنند و شناسایی می شوند.
شـهید »محمد صدیق رضایی«، شـهید »حسین شـکرائیان«، شهید »خدارحم 
گل آور داریونی«، شـهید »جمال محمدشاهی« شـهید »صفرعلی فیض بیگدلی«، 
شـهید »اسـکندر مومنـی شـهرکی«، »رسـتم علی بابایـی شـهرکی«، شـهید »رحیم 
غالمـزاده اهـوازی«، شـهید »جهانگیـر نقدی پـور« و شـهید »محمدحسـن درویش 
پسـند« بـه تازگـی مـا را از چشـم انتظاری درآوردنـد و باانجـام آزمایـش دی ان ای 

شناسایی و محل تدفین آنها شناخته شد.

بازگشت پیکر بانوی شهیدی که نماد عشق و مظلومیت است
در جریـان عملیـات کاوش پیکـر مطهـر شـهدا توسـط گروه هـای تفحص 
شـهدا، برای نخسـتین بار پیکر مطهر بانوی شـهید، فاطمه اسدی کشف 
شـد. بـه گـزارش حیات طیبه، ایـن پیکر متعلق به شـهید فاطمه اسـدی 
از زنان کردسـتان اسـت که سـال ها پیش به دسـت ضدانقالب های حزب 
دموکـرات بـه شـهادت رسـیده اسـت. پیکـر مطهـر او پس از گذشـت ۳۷ 
 سـال از شـهادت و گمنامی، پیدا شد و خبر بازگشت پیکر به تنها دختر او 

داده شد.
همسـرش مقنی بود و در اوایل انقالب برای چاه کنی برای نیروهای 
به پادگان سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در حسـین آباد دیواندره رفته 

بود که اسیر دست یکی از گروهک های معاند که در آن زمان نیروهایشان 
در این منطقه حضور داشتند، شد. این آغاز تالش شهیده فاطمه اسدی 
اسـت که با داشـتن یک دختر خردسال سه ساله و یک پسر شیرخواره به 

مقر دشمن می رود و خواستار آزادی همسرش می شود.
از او طلـب ۲۰۰ هـزار تومـان پـول می شـود، شـهیده فاطمـه تمـام 
زندگـی را بـه حـراج می گـذارد و با پـول بازمی گردد اما نه تنها همسـرش 
را آزاد نمی کننـد بلکـه او را نیـز بـه اسـارت می برند. به همیـن دلیل نزاع 
صورت می گیرد و فاطمه اسـدی بعد از شکنجه به همراه یک پاسدار تیر 
باران می گردد و در ارتفاعات چهل چشمه دفن می شود. در این فاصله و 

در نبـود فاطمه، پسـر کوچک این بانو در منـزل از دنیا می رود و بعد از ۳ 
سـال شوهر او از زندان دولتو آزاد می شود.

حـاال پـس از ۳۷ سـال پیکـر ایـن شـهیده تفحـص گردیـد و سـردار 
باقـرزاده بـا حضور در منزل دختر این شـهیده خبر تفحص مادر را به تنها 
بازمانده این خانواده داد.کشـور محمودی دختر شـهیده فاطمه اسـدی 
که اکنون سـاکن مریوان اسـت می گوید که پیگیر خون مادر در سـازمان 
حقوق بشـر خواهد شـد. پیکر مطهر این شهید واالمقام پس از تشییع در 
جوار مرقد بی بی هاجر خاتون )س( خواهر امام رضا )ع( در سنندج، به 

خاک سپرده می شود.

سفری برای بررسی و رسیدگی به مشکالت ایثارگران سمنان
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران در ادامه سـفرهای اسـتانی به منظور حضور 
در شـورای اداری و شـورای ترویـج و توسـعه فرهنـگ 
ایثار و شـهادت و دیدار با ایثارگران اسـتان سـمنان به 

این استان سفر کرد.
امیرحسـین  سـید  دکتـر  »ایثـار«،  گـزارش  بـه 
قاضـی زاده هاشـمی ابتـدا بـا حضـور در گلـزار مطهر 
شـهدای امامزاده اشـرف سمنان به مقام شامخ شهدا 

از جمله شهید »عباس دانشگر« ادای احترام کرد.
وی در گفت وگـو بـا رسـانه ها در خصـوص اهداف 
سـفر خود به این اسـتان گفت: رئیس جمهور محترم 
در سـفر بـه اسـتان سـمنان قـول دادند که مشـکالت 
خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران بـه طـور ویژه 
پیگیـری شـود البتـه سـفرهای اسـتانی برای بررسـی 
عملکـرد بنیـاد، مشـکالت خانـواده معظـم شـهدا و 
ایثارگـران و حضـور در شـورای اداری و شـورای ترویج 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت برنامه ریزی شـده بـود اما به 
دسـتور رئیس جمهـور ایـن سـفر زودتـر انجام شـد که 
در خدمـت خانواده های معظم شـهدا و ایثارگران این 

استان باشیم.
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران بابیان اینکه 
مـردم والیتمدار اسـتان سـمنان در دوره های مختلف 
انقالب اسـالمی فداکاری کرده انـد، افزود: امیدواریم 
بتوانیم بخشـی از مشـکالت ایثارگران عزیز را برطرف 
کرده و مسائل استان را از دریچه های مختلف بررسی 
ایـن مسـیر تـالش می کنیـم  و رسـیدگی کنیـم و در 
مدیـران کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان ها 

اختیارات کافی برای تصمیم گیری داشته باشند.
دکتـر قاضـی زاده هاشـمی در ادامـه این سـفر در 
دیـدار با حجت االسـالم والمسـلمین مرتضی مطیعی 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه سـمنان 
گفـت: خـدا را شـاکر هسـتیم کـه توفیـق خدمـت بـه 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان سمنان را پیدا 
کردیم. مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران از صبح 
امروز در میز خدمت بنیاد اسـتان حضور پیدا کردند و 
مشـکالت خانواده  های معظم شـهدا و ایثارگـران را از 

نزدیک مورد بررسی قرار دادند.
معـاون رئیس جمهـور بررسـی عملکرد بنیـاد را از 
جملـه اهداف این سـفر اسـتانی عنوان کـرد و گفت: 
این چهارمین سـفر اسـتانی در مـدت دو ماه مدیریت 
جدید در بنیاد شهید و امور ایثارگران است و امیدوارم 

این سفر با اجرای برنامه های بنیاد پر برکت باشد.
حجـت االسـالم و المسـلمین مطیعـی، نماینـده 
ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه سـمنان نیـز در 
ایـن دیـدار بـا خیر مقدم بـه رئیس بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران گفـت: اینکه پس از سـفر رئیـس جمهوری 
و بیـان برخـی مـوارد از سـوی خانواده معظم شـهدا و 
ایثارگران، معاون ایشان در استان حضور یافتند نشان 
از این دارد که دولت، بنا بر خدمت و گره گشایی دارد 
البتـه خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگران تنهـا نیازمند 
حمایـت مـادی نیسـتند بلکـه نیازهـای معنـوی آنـان 

دارای اهمیت بیشتری است.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان افزود: حضور 
در بین مردم و رسیدگی به امور آنها توسط مسئوالن و 
به کارگیری افراد دلسوز نظام اسالمی، باعث اعتماد و 

امید بیش از پیش مردم خواهد شد.
امـام جمعـه سـمنان با اشـاره به اهمیـت توجه به 
وصیت نامـه و خواسـته های شـهدا خاطرنشـان کـرد: 

هـر شـهیدی در وصیت نامـه اش به نکته هـای کلیدی 
توجـه کرده اسـت که یکـی از مهم ترین خواسـته های 
شـهدا حمایت از والیت فقیه و نظام اسـالمی اسـت و 
دیگری موضوع حجاب و عفاف اسـت که شـهدای ما 

به آن توجه دارند.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در 
ایـن دیـدار ضمن خیـر مقدم بـه رئیس بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران، گفت: توجه به خانواده معظم شـهدا 
و ایثارگـران همـواره مـورد تأکیـد مقـام معظـم رهبری 
اسـت و این اسـتان شـهدای بسـیاری را تقدیم اسالم 
کرده اسـت. اسـتاندار سمنان با اشـاره به سفر رئیس 
جمهور به استان سمنان گفت: در سفر رئیس جمهور 
ضـرورت توجـه بـه مشـکالت خانـواده معظم شـهدا و 
ایثارگران مطرح شد و حضور رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در این استان گره گشای مشکالت ایثارگران 

خواهد بود.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در دیـدار با 
ایثارگـران در پارک دفاع مقدس شهرسـتان سـمنان با 
اشـاره بـه اهداف خـود از این سـفر، گفت: سـفرهای 
اسـتانی بـه طـور منظـم به منظـور پیگیری مشـکالت 
ایثارگران ادامه دارد و چهارمین سفر به استان سمنان 
انجام شـد، در سال های دفاع مقدس نیز سال ۱۳۶۵ 
افتخـار همراهـی با رزمنـدگان و ایثارگران این اسـتان 
را در جزیـره مجنـون داشـتم. معـاون رئیـس جمهـور 
گفـت: خدمـت بـه جامعـه ایثارگـری بسـیار گسـترده 
اسـت و قوانیـن زیادی در ایـن رابطه وجـود دارد، اگر 

بخواهیـم همـه قوانین در خصـوص جامعـه ایثارگری 
را اجرایـی کنیم بـه منابع مالی نیـاز داریم و حتی اگر 
برخی فعالیت ها کنار گذاشـته شود منابع فعلی برای 
اجـرای قوانین مرتبط کافی نیسـت. دکتر قاضی زاده 
هاشـمی بـا اشـاره بـه درخواسـت های ایثارگـران در 
ایـن همایش، گفـت: برنامه هـای اصالحـی در زمینه 
اقتصادی در دسـتور کار قـرار دارد و پروژه های ناتمام 
در استان سمنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در 
مورد مشکالت حقوقی که وجود دارد استانداری باید 

اقدامات الزم را انجام دهد.
وی با اشاره به تدابیر بنیاد شهید و امور ایثارگران 
برای حل مشکالت مسکن و اشتغال ایثارگران گفت: 
بنیاد با کمک دولت برای حل مشکل اشتغال و مسکن 
اسـتخدام  مـورد  در  دارد.  ویـژه ای  برنامـه  ایثارگـران 
ایثارگـران، عـالوه بـر تخصیـص سـهمیه اسـتخدامی 
برنامه هایـی بـرای کارآفرینـی و اختصـاص تسـهیالت 
برای کارآفرینی در نظر گرفته شده و در بخش مسکن 
نیـز در طرحـی که وزارت مسـکن و شهرسـازی دنبال 
می کنـد ۵ درصد مسـکن هر اسـتان بـه ایثارگرانی که 

فاقد مسکن هستند اختصاص خواهد یافت.
نمایندگانـی از جامعه ایثارگری در این همایش به 
بیان انتظارات، پیشنهادات و مسائل ایثارگران استان 

سمنان پرداختند.
معاون رئیس جمهور همچنین در سـفر به اسـتان 
سـمنان بـا حضـور در منـازل خانـواده معظـم شـهید 
مدافع حرم »محمدحسـین حمـزه« و خانواده جانباز 

شهید »حاج غالمعلی مثبت« با آنان دیدار و گفت وگو 
کرد.

دکتـر قاضـی زاده هاشـمی در دیـدار بـا خانـواده  
شـهید »حـاج غالمعلی مثبت« ضمـن تقدیر و تجلیل 
از  خانواده این شـهید، گفـت: جانبازان به خاطر درد 
و رنج جسمی در این دنیا، در آخرت از مقام و جایگاه 
باالیی برخوردار هسـتند و خداوند پاداش و اجر صبر 

همسران شهدا و جانبازان را نیز عطا خواهد فرمود.
دکتـر قاضـی زاده هاشـمی همچنیـن در نشسـت 
شـورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان سمنان، 
گفت: اسـتان سـمنان اسـتان ویـژه  و پیشـرو در ابعاد 
فرهنگـی و علمـی اسـت و بـا وجـود جمعیـت کـم در 
کشـور تأثیرگذار اسـت. زیرسـاخت آموزشی در استان 
سـمنان قوی اسـت و این فرصت بی بدیلی برای مردم 

والیت مدار و شهیدپرور این استان است.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با اشـاره به 
تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری بـرای ترویـج فرهنـگ 
ایثـار و شـهادت، خاطرنشـان کـرد: فرهنـگ و مکتب 
شـهادت از سـوی خانواده ترویج می شـود و همسـران 
شهدا نقش مهمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
دارند. انسـان ها برای رشـد و رسیدن به آرمان هایشان 
نیاز به الگو دارند و شهدا الگو و قهرمان های جامعه ما 

هستند که باید آن ها را معرفی کنیم.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت گلزارهای 
مطهر شـهدا عنوان کرد: باید کانون های فرهنگی در 
اطراف مزار مطهر شـهدا سـاخته شود، به دلیل اینکه 
استان سمنان در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
پیشـتاز اسـت بایـد در زمینه هـای فرهنگـی و هنـری 
مـورد  در  فاخـر  فیلم هـای سـینمایی  ماننـد سـاخت 

شهدای استان برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
دکتـر قاضـی زاده هاشـمی در خصـوص موضـوع 
اشـتغال و تبدیـل وضعیـت فرزنـدان شـهدا و مسـکن 
ایثارگـران، گفـت: دولـت مکلف اسـت تا پایـان برنامه 
ششـم توسـعه نسـبت بـه اسـتخدام فرزنـدان شـهدا و 
فرزنـدان جانبازان ۷۰ درصد اقدام کند و برای اجرای 
این موضوع در هر اسـتان باید برنامه مناسـبی تدوین 
و اجـرا شـود و قانـون دولـت را مکلف به ایـن امر کرده 

است.
سـیدمحمدرضا هاشـمی، اسـتاندار سـمنان نیـز 
در این نشسـت گفت: اسـتان سـمنان از استان هایی 
است که تعداد زیادی شهید تقدیم کرده است و مردم 
ایـن اسـتان در هشـت سـال دفـاع مقـدس بـه زیبایی 

نقش آفرینی کردند.
اسـتاندار سـمنان، با اشـاره بـه اهمیـت و جایگاه 
خانواده هـای شـهدا و ایثارگران و مشـکالت مربوط به 
مسـکن و اشـتغال آن ها، گفت: بیشـترین انتصاب ها 
در استان سمنان مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران 
بوده اسـت و امیدواریم با کار جهادی و تالش بتوانیم 
ترویـج  اسـتان  ایـن  در  را  شـهادت  و  ایثـار   فرهنـگ 

دهیم.

نشست تخصصی برای افزایش خدمات حقوقی به جامعه ایثارگری
نشسـت معاونیـن حقوقـی و امـور مجلس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران و 

اعضای شورای حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
مهـدی ایـزدی معـاون حقوقـی و امـور مجلـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران در ایـن نشسـت کـه به صـورت وبینـار برگـزار شـد، بـا اشـاره به 
صحیـح  انجـام  بـا  کـه  امیدواریـم  گفـت:  معاونـت  ایـن  مسـئولیت های 
مسـئولیت ها در امـور حقوقـی و قانونی برای خدمت بـه جامعه ایثارگری 
بـه خوبـی انجـام وظیفـه کنیم. دکتـر قاضی زاده بـه دلیل سـابقه خدمت 
در مجلس شـورای اسـالمی بر امور حقوقی و قانونی اشـراف کامل دارند 
و در همایـش مدیـران کل بنیـاد تأکید داشـتند کـه بنیاد باید از سـازمان 
خدمات محـور به سـازمان حقوقـی، راهبری و کاربردی تبدیل شـود و هر 

عملی در بنیاد باید مبنای قانونی و رویکرد حقوقی داشته باشد.
ایـزدی بـا اشـاره بـه فعالیـت و خدمـات دو اداره کل ایـن معاونـت در 
حوزه های امور حقوقی و معاضدت قضایی و امور مجلس و لوایح و استفاده 

از ظرفیت های آن ها تأکید کرد: باید هم افزایی بین معاونت حقوقی و امور 
مجلس با دیگر معاونت ها و سازمان های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
صورت بگیرد و این معاونت بر امور حقوقی سازمان های تابعه بنیاد نظارت 
داشـته باشـد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شـهید و امور ایثارگران با 
بیان اینکه سعی و تالش این معاونت بر این بوده که از جامعه ایثارگری در 
امور حقوقی بنیاد اسـتفاده شـود خاطرنشـان کرد: اسـتفاده از ظرفیت ها 
یـک فرصت اسـت و بسـتری را مهیـا می کند کـه از حقوق مـادی و معنوی 
کارکنان بنیاد شامل مسائل مالی و امور حقوقی کارکنان که وظیفه ما است 

حمایت شود تا مشکلی برای آن ها به وجود نیاید.
وی بـا اشـاره بـه ارتبـاط بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا نمایندگان 
مجلس شـورای اسـالمی، گفت: الزم اسـت که مالقات ها و نشست هایی 
که با نمایندگان محترم مجلس انجام می شود،  با نظارت معاونت حقوقی 
و امـور مجلـس باشـد و ایـن معاونـت در جریان امور باشـد تـا مالقات ها و 

نشسـت ها بـا هماهنگی هـای ایـن معاونت بـرای مجموعه بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران اثرگذار باشـد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شـهید و 
امور ایثارگران با تأکید بر اسـتفاده از ظرفیت های معاونت حقوقی و امور 
مجلـس بـرای بنیاد گفت: منشـور حقوقی بـرای کارکنـان و مدیران بنیاد 
تدوین شـده اسـت که مدیران و کارکنان بنیاد به وظایف و مسئولیت های 
حقوقـی و قانونـی خود آگاه باشـند و از مشـاوره حقوقی ایـن معاونت  در 

قراردادها استفاده شود.
در ایـن نشسـت تخصصـی نقطـه نظـرات، دیدگاه هـا و پیشـنهادات 
توسـط معاونان حقوقی بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان ها و مدیران 
حقوقی سازمان ها و شرکت های تابعه مطرح شد و ایزدی معاون حقوقی 
و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، علی محمد پورنجاتی مدیرکل 
امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد و رضا رحیمی نسـب مدیرکل امور 

مجلس و لوایح بنیاد به این سواالت پاسخ دادند.
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زندگی  »شهید علی لندی« به تصویر کشیده می شود
فیلم ساز چهارمحال و بختیاری با اشاره به آماده سازی 
فیلم نامه زندگی نامه شـهید علی لنـدی گفت: پس از 
انجـام مقدمات کار تولید این فیلم در ماه جاری کلید 

خواهد خورد.
جـواد یوسـفی گفـت: پس از خاکسـپاری شـهید 
علی لندی به پاس قدردانی و ترویج فرهنگ فداکاری 
از این نوجوان ایثارگر، تهیه فیلم زندگی نامه این شهید 
را آغـاز کـردم. ایـن فیلم سـاز چهارمحـال و بختیـاری 

ادامـه داد: پـس از رفـت  و آمدهـای مکـرر بـه منـزل 
شـهید و مصاحبـه با خانـوده وی کار تحریـر فیلم نامه 
بـه پایـان رسـید و بازیگر نقـش علی لندی نیـز پس از 
پیگیری هـای زیـاد شناسـایی شـد. وی خاطرنشـان 
کرد: کار تولید این فیلم  با کمک مسـئوالن و خانواده  
این شهید پس از انجام مقدمات کار آغاز خواهد شد. 
علـی لندی نوجـوان فداکار و قهرمان ایـذه ای بود که 
در جریـان آتـش سـوزی در خانه همسـایه برای نجات 

دو زن سـالخوره به دل حادثه می رود و موفق می شـود 
آن هـا را از آتـش نجـات دهـد، امـا خـودش بـه شـدت 
دچار سوختگی شد. علی لندی سرانجام به دلیل ۹۰ 
درصـد سـوختگی جـان خـود را از دسـت داد. حرکت 
شـجاعانه این نوجوان برای نجات دو زن به الگویی از 
ایثـار و فـداکاری تبدیل شـد که فضـای جامعه ایران و 
افکار عمومی را در داخل و خارج تحت تاثیر قرار داد. 
در پی این رویداد حماسـی دکتر قاضی زاده هاشـمی 

امـور  و  بنیـاد شـهید  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
ایثارگـران طـی نامه ای بـه رهبر معظم انقـالب، مجوز 

معرفی او به عنوان شهید را دریافت کردند.

حضور معاونان تعاون و بهداشت بنیاد  در میز خدمت استان سمنان

معاون تعـاون و امـور اجتماعی، معاون 
بهداشـت و درمان و تعـدادی از مدیران 
ایثارگـران در  کل بنیـاد شـهید و امـور 
رئیـس  معـاون  اسـتانی  سـفر  جریـان 
جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور 
خدمـت  میـز  در  حضـور  بـا  ایثارگـران 
و  سـواالت  بـه  سـمنان  اسـتان  بنیـاد 
درخواسـت های ایثارگران پاسخ دادند.
محمـود پاکـدل، معـاون تعـاون و امـور 
اجتماعـی، عبدالرضـا عباسـپور معاون 
بهداشـت و درمـان و جمعـی از مدیران 
کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران  در 

جریان سفر  معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان سمنان جهت رسیدگی 
بـه درخواسـت ها و سـؤاالت ایثارگـران در میـز خدمـت این اسـتان حضـور یافتنـد. معاون تعـاون و امور 
اجتماعی بنیاد شـهید و امور ایثارگران در این دیدارها مشـکالت مسکن، اشتغال و معیشت ایثارگران و 
خانواده های شهدا را مورد بررسی قرار داد و دستورات الزم برای پیگیری آن صادر کرد. دکتر عبدالرضا 
عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در سفر به استان سمنان در دیدار با 
خانواده شـهدا و ایثارگران اسـتان سمنان مشـکالت مربوط به خدمات درمان و بهداشتی جانبازان این 

استان را مورد بررسی قرار داد.
خانواده هـای معـزز  شـهدا و ایثارگران اسـتان سـمنان از طریق یـک فراخوان در جریان این سـفر و 
گفتگوی بی واسـطه با مسـئوالن بنیاد شـهید و امور ایثارگران قرار گرفته بودند و در این دیدارها سؤاالت 

و درخواست های خود را بی واسطه مطرح کردند.
در جریـان ایـن سـفر اسـتانی، طاهـر موهبتـی معاون توسـعه مدیریـت و منابـع بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران در نشستی با حضور مسئوالن بنیاد استان مسائل و موضوعات مرتبط با کارکنان بنیاد را مورد 
بررسی قرار داد و دستورات الزم را صادر کرد. عالوه بر این، دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان این سفر گروهی را جهت رسیدگی 

دقیق به نامه های دریافتی مردمی تعیین کرده است.


