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هفتهنامهای
برایترویجفرهنگایثاروشهادت

دراینشمارهمیخوانید

هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای یادآوری نقش های حماسی مجاهدان مخلص و بی ادعایی است که نماد واقعی و واالی ایثار و شهادت طلبی هستند. در چنین ایامی، 
امام خمینی )ره( بنیانگذار فقید انقالب اسالمی با هوشمندی فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد.

اکنون قریب 4 دهه از تولد این شـجره طّیبه نهضت اسـالمی می گذرد و هفته پیش رو در تقویم و تاریخ ایران اسـالمی به تجلیل و تحلیل جایگاه و تفکر بسـیج اختصاص 
دارد. تفکـری کـه اگـر در عرصه هـای مختلف مدیریتی کشـور نهادینه شـود، عالوه بر تضمیـن اقتدار و امنیت، زمینه های توسـعه و تعالی جامعه را رقـم می زند. کما این که 
در این 4 دهه، بسـیج، سـتون اسـتوار دفاع از انقالب و کشـور و منشـأ بسیاری از فتوحات بوده است. امام خمینی)ره( در تبیینی رسا، از بسیج به عنوان مدرسه و مکتب 

عشق و ایثار تعبیر کرده اند.
رهبران انقالب اسالمی برای بسیج و بسیجیان رسالتی بزرگ قائل بوده اند که در محور این رسالت، پرچمداری بیداری ملت، مبارزه با بی عدالتی، ظلم، تبعیض و حمایت 
از محرومـان قـرار دارد. از منظـر رهبـر معظـم انقالب، بسـیج عاله بر دفاع از مرزهای امنیت و اقتدار ایران اسـالمی، مسـئولیت پیشـبرد آرمان ها و اهداف نظام اسـالمی، 

مقابله با نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن و دفاع از فضیلت ها و ارزش های دینی را برعهده دارد.
طـی ایـن سـال ها کـه نظام اسـالمی حوادث و تالطم های سـختی را سـپری کرده اسـت، دقیق تریـن تبیین و تحلیـل را از نقش و جایگاه بسـیج، فرمانده معظـم کل قوا ارائه 
کرده اند. از منظر حضرت آیت الله خامنه ای، در همه پیچ های نفسـگیر مسـیر تاریخ، بسـیج عامل شکسـت ناپذیری و آسـیب ناپذیری انقالب و مظهر ایثار و فداکاری بوده 
اسـت. از همین رو، در سـالروز تولد این نهاد مقدس، با اسـتناد به پایگاه اطالع رسـانی  Khamenei.irبه بازخوانی اندیشـه های رهبر معظم انقالب در خصوص عملکرد، 

جایگاه و ماموریت های بسیج پرداخته ایم:

نگاهی به برکات بسیج از منظر آیات الهی

بسـیج مسـتضعفین؛ این تشـکیالت عظیم، این تشـکیالت 
سراسـری در کشـور، ایـن مجموعـه ی عظیـم مردمـی کـه 
سرمشـقی شـد برای بعضی از کشـورهای دیگر که به سـراغ 
جوان های شـان بروند برای حّل مشـکالت گوناگون، بسیج،  
ذیَن قـاَل َلُهُم  لَّ کـه بسـیج مصداق این آیه ی شـریفه اسـت: َاّ
الّنـاُس ِانَّ الّنـاَس َقـد َجَمعـوا َلُکم َفاخَشـوُهم. بعد از جنگ 
ُاحـد شـایعه انداختنـد که بنا اسـت بـه مدینه حمله بشـود، 
بترسـید از دشـمن؛ َفزاَدُهـم ایماًنـا؛ اّمـا مؤمنیـن در مقابـِل 
این تهدیدها و عربده کشـی ها ایمانشـان بیشتر شد، َو قالوا 
َحسـُبَنا اللُه َو ِنعَم الَوکیل؛ این بسـیج اسـت. بسیج مصداق 
همین آیه ی شریفه است که در مقابِل تهدید دشمن نه فقط 
ایمانـش  ایماًنـا«،  »َفزاَدُهـم  بلکـه  نمی کنـد  عقب نشـینی 
افزایـش پیدا می کند؛ این یک نقطه ی قّوت اسـت. بسـیج، 
یکـی از نقطه هـای برجسـته ی تصویـر واقعی از کشـور عزیز 
مـا اسـت، و دشـمن با بسـیج خیلـی مخالف اسـت و عوامل 

دشمن هم با بسیج خیلی مخالف هستند
بیانات در همایش ده ها هزار نفری »خدمت بسیجیان« در 
ورزشگاه آزادی.۱۳۹۷/۰۷/۱۲

امام با تشکیل بسیج سرنوشت انقالب را به دست 
جوان ها سپرد

سـازمان بسـیج کـه تشـکیل شـد، خیلـی کار بزرگـی بـود. 
اصـاًل معنـای ایـن کار چه بـود؟ معنـای این کار ایـن بود که 
خـدای متعـال به امام بزرگـوار این تعلیـم را داد، این الهام را 
کرد که سرنوشـت انقالب را بسـپرد دسـت جوان ها؛ نه فقط 
جوان هـای آن روز. وقتـی جوان هـا وارد میـدان شـدند، این 
امانتی را که دسـت آنها سـپرده شـده اسـت، ایـن اعتمادی 
را کـه بـه آنهـا شـده اسـت، دست به دسـت در طول زمـان به 
یکدیگر منتقل می کنند؛ و همین اّتفاق افتاده اسـت... من 
مرتبطم با جوان ها. روحّیه امروز جوان های ما همان روحّیه 
جوان هـای آن وقت اسـت؛ با ایـن تفاوت که آنهـا آن وقت در 
وسط کوره انقالب بودند، امروز آن ]شرایط[ نیست، درعین 
 حال آن روحّیه هسـت. تفـاوت دیگر اینکه بصیرت و آگاهی 
و تجربـه ای کـه جوان هـای مـا امـروز دارنـد، آن روز وجـود 
نداشـت؛ یعنـی ما پیـش رفته ایم. امـام سرنوشـت انقالب را 
سـپرد بـه شـما جوان ها؛ و هـر مجموعه جوانی، هر نسـلی، 

وقتی از جوانی پا می گذارد به میانسالی، در واقع این امانت 
را تحویل می دهد به نسل جوان بعد از خودش و این سلسله 
تمام نشـدنی اسـت. البّتـه معنـای اینکه مـا می گوییم حفظ 
انقـالب و پاسداشـت انقـالب را امـام بـه جوان هـا داد، ایـن 
نیسـت که غیر جوان ها مأمورّیت ندارند؛ چرا، این مأمورّیت 
همه اسـت؛ از پیرمرد هشتادسـاله و باالتر از هشتادسـاله تا 
نوجـوان، از مـرد تـا زن، از نخبه تا غیر نخبـه و مجموع آحاد 
مّلت و کشور مأمورّیت دارند انقالب شان را حفظ کنند؛ این 

وظیفه همه ما است.
بیانات در دیدار بسیجیان ۳ آذر ۱۳۹5

نمونه و نشانه ای از مجموعه ملت

حضـور بسـیج به معنـای حضـور مـردم اسـت؛ وقتـی بسـیج 
یک جا حاضر است، معنایش این است که مّلت ایران حاضر 
اسـت. بسـیج نمونه و مسطوره مّلت ایران اسـت، یک نمونه 
و یـک نشـانه ای اسـت از مجموعـه ی مّلت ایـران. خب، این 
حضور هم البّته معلوم است که برای دفاع از آرمان ها است، 
بـرای دفـاع از ارزش ها اسـت، بـرای دفاع از هوّیـت انقالبی 
و دفـاع از هوّیـت مّلی اسـت، بـرای کمک به ایـن مّلت و این 
کشـور است در رسیدن به آن نقاطی که شایسته ی آن است 
و آنهـا را بـه برکـت انقالب ترسـیم کـرده اسـت و دارد حرکت 
می کنـد؛ حضـور بسـیج طبعًا به ایـن معنا اسـت؛ باید دفاع 
کنـد. خـب، وقتـی می گوییـم باید دفـاع کند، یک سـؤال به 
ذهـن می رسـد که مگـر حمله ای وجـود دارد که دفـاع کند؟ 
مگر دشـمنی هست که باید دفاع کرد در مقابل آن دشمن؟ 
ایـن سـؤال بـه ذهـن می آیـد. شـماها جـواب ایـن سـؤال را 
بروشنی می دانید؛ بله، دشمن هست؛ دشمن غّدار، زرنگ، 
دسـت وپادار، متقّلـب، شـیطان صفت در مقابـل این حرکت 

عظیم وجود دارد؛ آن دشمن کیست؟ استکبار. 
بیانات در دیدار فرماندهان گردان های بسیج
۱۳۹۴/۰۹/۰۴

مرد میدان عمل

مـا بسـیج را از اّول تـا امـروز در میـداِن عمـل دیده ایـم؛ در 
عرصه هـای مختلـف اّما همه عمل. در دفـاع مقّدس، جنگ 
از  متنـّوع،  فّناوری هـای  در  سـازندگی؛  در  هشت سـاله، 
سـّلول های بنیـادی بگیریـد تـا انـرژی هسـته ای، اینهـا کار 

بسیج اسـت. از حضور پزشـکان در بیمارستان هایی نزدیک 
بـه خـّط مقـّدم جبهـه، کـه بنـده خـودم در آن دوران دیـدم 
ایـن بیمارسـتان ها را کـه دشـمن بـا خمپاره هـای کوتاه ُبـرد 
از  تهـران،  از  پزشـکان  بزنـد.  را  مراکـز  ایـن  می توانسـت 
شهرستان ها آماده بودند، بمجّرد اینکه از مرکز جبهه به آنها 
اّطـالع داده می شـد کـه راه بیفتند، کیف شـان، ساک شـان 
حاضـر بـود و راه می افتادند می رفتنـد در آن چنان موقعّیتی 
از فّعالّیت هـای هنـرِی بسـیجی، کارهـای  کار می کردنـد؛ 
هنـری برجسـته، فّعـال و مؤّثر کـه روزبه روز هـم بحمدالله تا 
امـروز تکامل پیدا کرده؛ همه جا بسـیج را ما در میداِن عمل 
مالحظـه کرده ایـم. منتهـا عرصـه عرصـه ی بسـیار وسـیعی 
اسـت. از عمـل علمـی، تـا عمل هنـری، تا عمـل جنگی، تا 

عمل سازندگی، تا عمل اقتصادی و همه ی این ها.
بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین 
۱۳۹۳/۰۹/۰۶

معجزه انقالب و الگویی برای ملت های مسلمان

وجود بسـیج یکی از معجزات انقالب اسـت. این ابتکار امام 
بزرگوار ما، آگاهی او را، حکمت او را، اتصال دل نورانی او را 
به اراده ی الهی، به حکمت الهی، نشان می دهد. بسیج یک 
پایه ی مستحکمی برای انقالب شد. امروز بسیج در زمینه ی 
علـم، در زمینه ی تجربـه، در زمینه ی فناوری، در زمینه های 
زمینـه ی  در  اجتماعـی،  خدمـات  زمینـه ی  در  معنـوی، 
نظریه پـردازی در بخش هـای مختلف زندگـی اجتماعی، در 
زمینـه ی تحصیـل، در زمینـه ی تربیـت، ببینید چقـدر فعال 
اسـت در بخش های گوناگون. یک روزی اگر تجربه ای پیش 
بیایـد و ملـت مجبـور بشـود کـه در مقابـل دشـمن دسـت به 
سـالح ببـرد و دفاع نظامـی بکند، باز هـم همین مجموعه ی 
جوان ها، همین بسـیج، همین جوان های شجاع ملت عزیز 
مـا، دالوری ملـت ایـران را، مانـدگاری ملـت ایـران را، اقتدار 
ملـت ایـران را، شکسـت ناپذیری ملـت ایـران را بـه دشـمن 
نشـان خواهنـد داد. مجموعه هـای دیگـر، کشـورهای دیگر 
هـم کـه در ایـن راه نورانـی اسـالم خواسـته اند قـدم بردارند 
یـا قـدم برداشـتند، از ایـن تجربه تبعیـت خواهند کـرد. این 
تجربه، تجربه ی موفقی اسـت. ما باید عملکرد خوبی نشـان 
بدهیـم. ایـن دسـتورالعمِل بسـیج را در جهـان اسـالم و در 
میان کشـورهای اسالمی و ملت های اسالمی به عنوان یک 
دستورالعمل زنده و قابل تبعیت و پیروی تثبیت خواهد کرد 

و ایـن تـا حدود زیادی امـروز هم اتفاق افتاده اسـت و انجام 
گرفته اسـت. بنابراین تقویت بسـیج، هرچـه خالص تر کردن 
و معنوی تـر کـردن عناصـر بسـیجی، توسـعه ی فعالیت های 
بسـیجی بـه همـه ی مناطـق زندگی، جـزو کارهای اساسـی 
اسـت که مجموعه ی دست اندرکاران بسیج و مرتبطین با آن 

و فعاالن در آن باید دنبال کنند.
بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و فعاالن طرح »صالحین« 
۱۳۹۱/۰۹/۱

بسیج متکی بر بصیرت است نه حرکت احساسی

بسـیج صرفـًا یـک حرکـت احساسـی نیسـت، بسـیج مّتکی 
اسـت بـه دانسـتن و فهمیـدن، مّتکـی اسـت بـه بصیـرت. 
واقعّیـت بسـیج هـم همیـن اسـت و در این جهـت باید پیش 
برود. اگر صرفًا احسـاس بود، احسـاس بـا یک اندک چیزی 
تغییـر پیـدا می کنـد. یـک عـّده ای اّول انقالب جزو کسـانی 
بودند که پرشـور با انقالب همراه بودند اّما از روی احساس؛ 
از روی عمـق فهـم دینی نبود. بنده بـا بعضی از اینها ارتباط 
داشـتم، آشـنا بودم، در دانشـگاه و بیـرون دانشـگاه اینها را 
می شـناختم؛ عمـق دینـی نداشـتند. نتیجـه این شـد که با 
نشسـت و برخاسـت با بعضی آدم هایی که زاویه ی با انقالب 
داشـتند، اینها هم با انقالب زاویه دار شدند. -خاصّیت زاویه 
هـم این اسـت که اّول خیلی محدود شـروع می شـود، ]اّما[ 
هرچه انسـان خط را پیش برود، این فاصله بیشـتر می شود، 
دهنه وسـیع تر می شود- شـدند مقابل انقالب. بسیج همراه 
بـا بصیـرت اسـت. اینکه بنـده سـال ۸۸ روی بصیـرت تکیه 
کردم، عّده ای ناراحت شـدند، عصبانی شدند، طنز گفتند، 
بد گفتند، مقاله نوشـتند علیه اینکه چرا می گویید بصیرت، 
به خاطر این اسـت؛ بصیرت مهم اسـت؛ دانستن و فهمیدن 

مهم است. 
بیانات در دیدار بسیجیان ۱۳۹5/۰۹/۰۳

نیاز دیروز و امروز به بسیج 

بسـیجی کـه در سـال 5۸ تشـکیل شـد، نیازهـای آن روز را 
تأمین می کرد - این یک نیاز بود - امروز بسیج نوع نیازهای 
دیگـری را بـرآورده می کند. مسـائلی که امروز مطرح اسـت، 
آن روز مطـرح نبـود. امـروز بسـیج مـا در زمینـه ی علـم، در 
زمینـه ی ابتـکار، در زمینـه ی نـوآوری، پیشـرو اسـت. ایـن 
هـم هنـر امام بـود. امـام در همین نوشـته ای کـه در آذر ۶۷ 
مرقـوم کردنـد - یعنـی آخر عمرشـان، تقریبًا ده سـال بعد از 
آن نوشـته ی اول - از دانشـجویان و طـالب می خواهنـد کـه 
بسـیج تشـکیل بدهند؛ بسـیج دانشـجو و بسـیج طلبه. این 
نشـان دهنده ی این اسـت کـه نیازی که کشـور بـه روحیه ی 
از  زمینه هـا،  همـه ی  بـه  می شـود  مربـوط  دارد،  بسـیجی 
جملـه زمینه هائـی کـه در قلمـرو حوزه هـای علمیـه اسـت و 
زمینه هائـی کـه در قلمرو دانشگاه هاسـت. امروز در حوزه ی 
علمیـه هـم فضـالی بسـیجی مـا، علمای بـزرگ بسـیجی ما 
حضـور دارند، افتخار هم می کنند. امام هم افتخار می کرد. 
امـاِم بـا آن عظمـت، می گفت من افتخارم این اسـت که یک 
بسـیجی ام. در دانشـگاه هم همین جور اسـت. در دانشگاه 
هم بسـیج دانشجو، بسیج اسـتاد، یک پدیده ی پیشرونده و 

پیشرو محسوب می شود.
بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه  ۱۳۹۰/۰۷/۲۲

بسـیج، شـجره طیبه و درخت تناور و پرثمری اسـت که شـکوفه  های آن بوی بهار 
وصـل و طـراوت یقیـن و حدیـث عشـق می  دهـد. بسـیج مدرسـه عشـق و مکتب 
شـاهدان و شـهیدان گمنامی اسـت که پیروانش بر گلدسـته  های رفیع آن، اذان 
شـهادت و رشـادت سـر داده  اند. بسـیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشـه پاک 
اسـالمی اسـت کـه تربیـت  یافتـگان آن، نـام و نشـان در گمنامـی و بـی  نشـانی 
گرفته  اند. بسـیج لشـکر مخلص خداست که دفتر تشـکل آن را همه مجاهدان از 

اولین تا آخرین امضا نموده  اند.
صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۹۴
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مصاحبهباخانمالههعبداهللپوراز
مدافعانسالمتخطهگیالن

پدر ایثارگر عشق خدمت به مبتالیان 
کرونا را در دل فرزند شعله ور کرد

گفتوگوباخانممریمغفاریهمسر
شهیدمدافعحرم،محمدرضاجبّلی

سرگذشت شاگرد مخلص مکتب 
سردار سلیمانی

بهبهانهدرگذشتدکترهادیبیگدلی
زندگی پر از حماسه پزشک محبوب 

آزادگان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با 
روزنامه »ایران« تشریح کرد

اولویت های خدمت رسانی به 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران 

خدمت به جامعه ایثارگری بسـیار 
گسـترده اسـت و قوانیـن زیـادی 
اگـر  دارد،  وجـود  رابطـه  ایـن  در 
بخواهیم همه قوانین در خصوص 
جامعـه ایثارگـری را اجرایی کنیم 
بـه منابـع مالی نیـاز داریم و حتی 
اگر برخی فعالیت ها کنار گذاشته 

شود منابع فعلی برای اجرای قوانین مرتبط کافی نیست.
مالـی،  منابـع  کمبـود  خاطـر  بـه  کـه  اسـت  دوره  چنـد 
بخش هـای فرهنگـی و عمرانـی بنیـاد کوچـک  شـده اسـت. 
درحالـی  کـه سـه چهارم وظایـف مـا فرهنگـی اسـت امـا برای 
برنامه هـای اولیـه ایـن حـوزه هـم کسـری بودجه داریـم. عدم 
تطبیـق بیـن کمیت و کیفیت نیروی انسـانی هم وجـود دارد، 
بنیـاد ۹ هـزار نفـر پرسـنل حـوزه اداری دارد که ایـن تعداد در 
حال کاهش هم هستند. در خصوص این تصور که افراد تحت 
پوشـش به مـرور زمـان کاهـش پیـدا می کننـد، به هیچ عنوان 
این طور نیسـت، بلکه جامعه هدف به طور متوسـط سالی یک 
درصـد هم رشـد دارد، رزمندگان مجروح فاقـد مدارک بالینی 
تـازه معرفی شـده بـرای دریافـت درصـد جانبـازی، شـهدای 
سـالمت و شـهدای مدافع حرم از جمله ایثارگران هسـتند که 
بـه جامعه هدف افزوده  شـده اند. بین منابع مالی و بودجه ای 
بنیـاد و هزینه هـای قانونـی آن تطبیقـی وجود ندارد. بررسـی 
مـا نشـان داده اگـر بخواهیم همـه وظایف را به درسـتی انجام 
دهیـم، در حالـت حداقلـی تنهـا ۴۰ درصـد منابع مالـی را در 
اختیار داریم. این درحالی اسـت که اگر بخواهیم به وضعیت 

مطلوبی برسیم تنها ۲5 درصد منابع مالی را در اختیارداریم.
چنـدی پیش بازدیدی از شـرکت های دانش بنیـان که در 
حوزه مورد نیاز ما کارکرده بودند داشتیم و شاهد پیشرفت های 
خوبـی بودیـم. ایـن حـوزه می توانـد در خصـوص پروتزهـای 
جانبـازان که برخی از آنها تکنولوژی صد سـال پیش را دارند، 
بسیار کمک کننده باشد…در حال حاضر مجموعه کار جهاد 
خودکفایی آغاز شـده، پژوهشـکده هایی که تعطیل هسـتند، 
بایـد دوبـاره فعـال  شـده و به شـرکت های دانش بنیـان متصل 
شوند تا کارها با شتاب بیشتری انجام شود. من صریح و شفاف 
هستم و معتقدم تأمین هزینه های زندگی و معیشت ایثارگران 
واجب است، چون این افراد در حفظ امنیت ملی کشور نقش 
داشـتند و دولت و مجلس باید بودجه مناسـب را تأمین کنند.
در بحـث اشـتغال قوانینـی در بحث اسـتخدام داریـم که باید 
دنبـال شـود، البتـه اسـتخدام های دولتی کاهـش پیداکرده، 
طبیعتًا سـهمیه اسـتخدام ایثارگران که بخشی از استخدام ها 
را تشـکیل می دهند کاهش پیدا می کند. وقتی در یک شـهر 
یک دسـتگاه دولتی تنها یک نفر اسـتخدام می کند، سـهمیه 
۲5 درصـد ایثارگـران تبدیـل بـه هیـچ می شـود، یعنـی وقتی 
می گوییـم ۲5 درصـد، یـک جاهایـی واقعًا هیچ اسـت. در هر 
حـال در خصوص فرزندان شـهدا و جانبـازان ۷۰ درصد به باال 
آزمون اولیه گرفته  شـده، در حال پیگیری آزمون دوم هسـتیم 
که به نوعی آزمون تکمیل ظرفیت است و به افرادی اختصاص 
دارد کـه به عنوان مثال رشـته اشـتباهی انتخـاب کرده اند. در 
کل ۱۷ هـزار سـهمیه داشـتیم کـه تعـداد ۷ هـزار نفـر محقق 
شـده اسـت و بقیه در تکمیل ظرفیت مشـخص می شوند؛ در 
زمینه تبدیل وضعیت ها هم پیگیر هستیم و به زودی گام های 
خوبی در این خصوص برداشته خواهد شد. بجز این موارد به  
دنبال سهمیه توانمندسازی اشتغال تحت عنوان اشتغال های 

جمعی و مشارکتی به  شرط تملیک هستیم.
تاکنـون وام کارآفرینـی داده می شـد کـه امـکان انحـراف 
داشت، در حال حاضر سهمیه وام اشتغال ۱۰۰ میلیون تومان 
اسـت، با این رقم امکان ایجاد شغل پایدار وجود ندارد، یعنی 
در حقیقـت ایـن پول صرف کاری غیر از اشـتغال زایی شـده و 
فقـط بدهـکاری ایجاد می کنـد. به جای ایـن کار می خواهیم 
به مؤسسـات، نهادها یا شـخصیت هایی که در بخش عمومی 
همـان  یـا  منتـوری  خدمـات  هسـتند،  فعـال  خصوصـی  و 
مشـاوره ای بدهیـم. این مؤسسـات و نهادها با مکانیسـم های 
اجتماعی سازی و تشکیل بنگاه های کوچک و در اختیار قرار 
دادن ابـزار و آموزش های مورد نیاز می توانند نیروهای کارآمد 
را پـرورش داده و از منبـع درآمـد خـود اقسـاط وام دریافتـی را 
پرداخت کنند. ستاد اجرایی فرمان امام این کار را شروع کرده 
و گفت وگوهـا را انجـام داده و در مناطـق روسـتایی نیـز کار را 
شروع کرده است. تفاهم نامه ای هم بین بنیاد و ستاد اجرایی 
امـام بـه امضـا رسـیده و امیدواریـم با برداشـتن ایـن گام های 
جدیـد از نرخ بیـکاری فرزنـدان خانواده های شـاهد و ایثارگر 
کاسـته شـود. امروز نرخ بیکاری باال اسـت و در سامانه شغلی 
حـدود ۲۸۰ هـزار نفـر متقاضـی شـغل هسـتند، البتـه از این 
تعداد برخی ممکن اسـت دارای شـغل باشند یا از شغل خود 
رضایت نداشته باشند یا اینکه شغلی نیمه وقت داشته باشند 

یا درآمدشان کم باشد.

 نقش های تاریخ ساز 
بسیج مستضعفین از منظر 
رهبر معظم انقالب اسالمی 

 نقش های تاریخ ساز 
بسیج مستضعفین از منظر 
رهبر معظم انقالب اسالمی 

وجود بسیج 
یئئکءءءی از معجزات 
انقالب است

وجود بسیج 
یئئکءءءی از معجزات 
انقالب است
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پیامبر اکرم )ص(:
هر کس فرزندش به ســّن ازدواج برسد و توان فراهم کردن ازدواج او را داشته باشد)ولى 

این کار را نکند( و از فرزندش لغزشى سر زند، گناهش بر گردن اوست.
الفردوس : ج ۳ ص ۴۸۶

رهبـر معظم انقاب اسـامى در دیـدار نخبگان جوان و اسـتعدادهای 
برتـر علمى تاکیـد کردند

نخبگان نور چشمان ملت هستند
رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار نخبگان جـوان و اسـتعدادهای برتـر علمی، 
نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و با تأکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان 
بـرای یافتـن راه حل های علمی مشـکالت مختلـف افزودند: ظرفیـت نخبگی جوانان 
ملت ایران، می تواند زمینه سـاز پر کردن شـکاف علمی کشـور با علم جهانی، عبور از 
مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسالمی و تحقق آینده درخشان کشور باشد.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای با تشـکر از مطالب مفیدی که نخبـگان در این دیدار 
بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمتی الهی خواندند و افزودند: استعداد و ظرفیت 
ذهنـی تنهـا شـروط تحقق نخبگی نیسـت بلکه باید با شـکرگزاری و قدرشناسـی این 
نعمـت، و بـا کار و تـالش و همت و مجاهدت، اسـتعداد و ظرفیـت را به نخبگی تبدیل 
کـرد. رهبـر انقـالب در همیـن زمینه افزودند: البته قدرشناسـی و شـکر عملی نعمت 
نخبگی جوان، وظیفه پدر و مادر، معلم و استاد و دستگاههای حاکمیتی نیز هست.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: ملت ایران، ملتی بالقوه نخبه است 
و بـه همیـن علـت از دیر باز هدف جنگ نرم تحقیرکننده اسـتعمارگران قرار داشـته تا 
اسـتعدادها و توانایی هـای خـود را فرامـوش کند و حتـی منکر شـود و دروغ بزرگ »ما 

نمی توانیم« را بپذیرد.
ایشـان بـا اشـاره بـه خاطـرات جواهر لعـل نهـرو از هند دربـاره تالش مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم انگلیسـی ها برای از بین بردن احساس توانایی و اتکای به خود در ذهن 
ملـت هنـد گفتند: در تاریخ ۲۰۰ سـاله اخیر ایران نیز اسـتعمارگران و حاکمان وقت، 
هم صدا ناتوانی ملت ایران را تبلیغ می کردند که پیروزی انقالب به این روند پایان داد.
رهبـر انقـالب غفلـت و غـارت را دو هـدف مکّمـل اسـتعمارگران از القـای ناتوانی 
در ملتهـا برشـمردند و افزودنـد: وقتی ملتی از توانایی های خـود غفلت کرد، غارت او 
آسـان می شـود. در واقع غفلت، مقدمه غارت و غارت، افزایش دهنده غفلت ملتها از 

توانایی ها و استعدادهای درونی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اسـتناد به آیات صریح قرآن مجید درباره پیامدهای 
منفی غفلت افزودند: خداوند در کتاب آسمانی هشدار می دهد که دشمن می خواهد 
شـما از سـالح و داراییهای خود غافل شـوید تا راحت حمله کند که این موضوع امروز 
با توجه به فشارها و جنجال ها در دنیا درباره مسئله پهپاد و موشک قابل توجه است.

»احسـاس مسـئولیت نخبـگان« نکتـه دیگری بود کـه رهبر انقـالب در این دیدار 
بـه آن پرداختنـد و تأکیـد کردنـد: هـم مسـئوالن باید به وظایـف خود دربـاره نخبگان 
عمـل کننـد، هـم جوان نخبه باید در قبال مسـائل کشـور احسـاس مسـئولیت کند و 
ضمـن مبارزه بـا موانع و پذیرش برخی سـختی های گاه اجتناب ناپذیـر، اجازه ندهد 
نامهربانی هایـی کـه در برخـی دسـتگاهها بـه نخبـگان می شـود، او را از ادامـه راه و 
تـالش و احسـاس مسـئولیت بـاز دارد. نکتـه دیگـری که رهبـر انقالب بـرای نخبگان 
جوان و اسـتعدادهای برتر علمی بیان کردند »ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و 

هدف گذاری شده برای ایران عزیز« بود.
ایشـان بـا یـادآوری سـخنان چند سـال قبل خـود دربـاره آینـده ایـران و ضرورت 
پیشـتازی در عرصـه علـم جهانی گفتند: بایـد به گونه ای حرکت کنیم کـه در آینده ای 
معقـول، ایـران منبـع علـم جهانـی بشـود و هـر کـس بـرای دسترسـی بـه جدیدترین 
یافته های علمی، ناچار از یادگیری زبان فارسـی شـود، همانگونه که در برهه هایی از 
تاریخ، ایرانیان بر قله های دانش جهانی قرار داشتند و کتابهای دانشمندان ایران در 

دانشگاههای غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای بـرای رسـیدن به ایـن آینده روشـن و افتخارآمیز سـه 
مرحله را ضروری دانسـتند. اول: تالش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط 
مقدم علم جهانی، دوم: عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی 

به جامعه بشری، و سوم: بنا کردن تمدن نوین اسالمی بر پایه علم نافع.
ایشـان تأکید کردند: اگر نخبگان جوان میهن به این افق روشـن چشـم بدوزند، 
حرکت علمی آنها جهت گیری درست خواهد داشت و مشکالت نیز رفع خواهد شد.
»لـزوم آفرینـش علمـی« نکته دیگری بود کـه رهبر انقالب در تبییـن آن، گفتند: 
امـروز کارهـای علمـی مهمی در کشـور در حال انجام اسـت که غالبًا جزو شـاخه های 
علمی خلق شـده به دسـت دیگران است، در حالی که عالوه بر این، باید با خالقیت و 

نوآوری، قوانین ناشناخته طبیعت را کشف، و در تولید علم، نوآوری کرد.
ایشـان، »مسـئله محـوری« و حـل مسـائل کشـور را از اهداف مهـم جامعه علمی 
کشـور خواندند و با برشـمردن مواردی مانند مشـکالت آب، محیط زیسـت، ترافیک، 
آسـیب های اجتماعی، تخلیه روسـتاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسـائل 

نظام تولید، گفتند: می توان برای همه مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد.
حضـرت آیت اللـه خامنه ای خاطرنشـان کردند: در برخی کشـورها بـا وجود آنکه 
اغلب دانشگاهها خصوصی است اما بودجه های دولتی زیادی به آنها داده می شود، 
البته نه به صورت فله ای، بلکه به این شکل که دولت برای دانشگاه مسائلی را تعریف 
می کنـد و چنانچه دانشـگاه در حل آن مسـائل پیشـرفت داشـت، بودجه بـه آن تعلق 
می گیرد. رهبر انقالب از »هوش مصنوعی« به عنوان یک مسـئله مهم و آینده سـاز نام 
بردند و تأکید کردند: این مسـئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل 

کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
رهبر انقالب درباره بحث مهاجرت نخبگان، گفتند: امروز در کشور جوانان نخبه 
می توانند رشد و پیشرفت کنند ولی همچنانکه قباًل هم گفته ایم تمایل یک نخبه برای 
مهاجرت به کشوری دیگر با این نگاه و توجه که بدهکار کشور است و پس از تحصیل 
بازخواهد گشت، مانعی ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اما مهاجرفرستی 
و اینکه عناصری در بعضی دانشـگاه ها، جوان نخبه را از آینده مأیوس، و او را به ترک 
میهن تشویق می کنند، صریحًا خیانت به کشور و دشمنی با آن است و دوستی با آن 

جوان هم نیست.
ایشـان در ادامـه بـا تأکید بـر مسـئله مانع زدایی از تولیـد، مهمتریـن موانع تولید 
در کشـور را موانـع فرهنگی همچون »ناامیدی، احسـاس بی آینـده بودن، بی همتی، 
بی حوصلگی، راحت طلبی، سرگرمی های مضّر، احساس ناتوانی و خطرپذیر نبودن« 

برشمردند.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای در بخش دیگری از سخنانشـان با ابراز خرسـندی از 
رشـد کّمـی شـرکت های دانش بنیـان، بر لـزوم افزایش کیفیـت این شـرکت ها تأکید و 

خاطرنشان کردند: در رعایت ضوابط دانش بنیان بودن سخت گیری شود.
ایشان با اشاره به دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ کشور، خاطرنشان کردند: باید 
با استفاده از شرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیز دانش بنیان 
شـوند. رهبر انقالب، الزمه رشـد و تقویت شـرکت های دانش بنیان را رواج اسـتفاده از 
محصوالت آنها در داخل دانستند و گفتند: وقتی یک محصول دانش بنیان در داخل 
تولید می شود، نباید واردات مشابه آن انجام شود، و بخصوص دولتی ها و شرکت های 

بزرگ باید از محصوالت داخلی استفاده کنند.
ایشـان در ایـن زمینـه افزودنـد: البته مجـددًا عده ای ماننـد قضیه لـوازم خانگی 
جنجـال نکننـد کـه چـرا نبایـد از فـالن کشـور واردات انجـام شـود، زیـرا الزمـه رشـد 

شرکت های داخلی، ایجاد بازار داخلی برای آنها است.
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای البتـه خطـاب بـه تولیدکننـدگان داخلـی نیـز تأکید 
کردنـد: وقتـی جلـوی واردات گرفته می شـود، بنگاه داخلی نیز وظایفـی دارد و نباید 

با استفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد.
ایشـان زمینه سـازی بـرای صـادرات محصـوالت دانش بنیـان را از دیگـر وظایـف 
دسـتگاههای دولتی دانسـتند و گفتند: مردم در بعضی کشـورها که خاطره خوبی از 
ایـران دارنـد، حتی نام دو محصـول ایرانی را نمی توانند بیان کننـد، بنابراین عالوه بر 
فعالت دولت و شرکتها برای بازارسازی، بخش خارجی صداوسیما نیز باید برای تبلیغ 

کاالهای ایرانی، برنامه ریزی و اقدام کند.
ایشـان با اشـاره به گزارشـی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سـهم کمتر از 
یـک درصدی شـرکت های دانش بنیـان از تولید ناخالـص داخلی، تأکیـد کردند: این 

سهم باید حتمًا افزایش یابد و در طول ۳ تا ۴ سال، حداقل به 5 درصد برسد.
رهبـر انقـالب در پایـان، نخبـگان را آینده سـازان و نور چشـمان کشـور خواندند و 
افزودند: من در دولتهای قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریت های 
میانی و حتی سـطح باال به مسـئوالن سـفارش کرده ام اما شما نیز باید خود را آماده و 

نقش تان را در اداره کشور پیدا کنید.

مصاحبهباخانمالههعبداهلل پورازمدافعانسالمتخطهگیالن
پدر ایثارگر عشق خدمت به مبتالیان کرونا را در دل فرزند شعله ور کرد

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 جستند. مخاطرات و دشـواری های این جنگ کمتر از دوران دفاع 
مقـدس نبـوده و نیسـت. کادر درمـان در این مسـیر، ماموریـت خطیر نجات جان هزاران شـهروند گرفتـار این ویروس را بـر دوش دارند، 
ماموریتـی کـه در آن سـالمتی خـود را نیـز بـه خطـر انداخته انـد. درمیـان کادر پزشـکی و درمانـی حاضر در خط مقـدم نبرد بـا 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 تأسـی به تفکر ایثار و فداکاری ۸ سـال دفاع مقدس این بار در جبهه ای جدید برای حفظ آرامش و سـالمتی مردم 
جانفشـانی کنند. در ادامه سلسـله گفت وگو با خانواده ایثارگران فعال در جبهه مدافعان سـالمت این بار سـراغ خانم الهه عبدالله پور 

فرزند جانباز 50 درصد و از آزادگان عزیز ایران اسالمی رفتیم.  

خانـم عبدالله پـور شـما اکنـون در حالـی به جمـع مدافعان سـالمت 
پیوسـته اید کـه 4 دهه پیش پدر گرامی تـان در صف مدافعان میهن و 
نظام اسـالمی ایسـتادند و در راه آزادی و امنیت این سرزمین 9 سال 
دوران سـخت اسـارت در زندان هـای رژیـم بعـث را بـه جـان خریدند، 
می خواهـم قبـل از پرداختـن بـه فعالیت هـای شـما، قـدری از دوران 

زندگی جهادی پدر بگویید؟
چنان کـه می دانیـد پـدر همـه سـال های دوران دفـاع مقـدس را در 
شـکنجه گاه های صـدام گذراندنـد. ایشـان در اوایل جنگ یعنی سـال ۶۰ 
بـه اسـارت درآمـده بودنـد و تـا سـال ۶۹ به مـدت ۹ سـال در کنـار آزادگان 
عزیـز بودنـد. حقیقتـًا جنگ سـخت و طاقت فرسـا اسـت اما اسـارت از آن 
سخت تر است. تحمل نزدیک یک دهه دوری و بی خبری از پدر برای همه 

خانواده هایی که آن دوران را تجربه کردند، بسیار دشوار بود. 
بعد از آن که آزادگان ما به کشور بازگشتند و خاطرات شان منتشر شد، 
مـردم فهمیدنـد کـه آنها چـه دوران سـختی را گذرانده و چه سـتم هایی در 
بیدادگاه های صدام متحمل شده اند. پدر برای آن که خاطر ما مکّدر نشود 
چندان از خشونت و شکنجه هایی که ماموران عراقی بر آزادگان ما اعمال 
می کردند، سخن نمی گوید اما همه خاطرات تلخ آن دوران را از همرزمان 

و هم بندهایش شنیده و خوانده ام. 

وقتـی شـما تصمیـم بـه فعالیـت در صحنـه پرخطـر مقابلـه بـا کرونـا 
گرفتید، پدر چه نظری داشتند؟

وقتی موج کرونا پیش آمد، شرایط ترسناکی بر مراکز درمانی ما حاکم شد. 
بسیاری از همکاران و خانواده های آنها به درستی نگران امنیت جانی خود 
بودنـد. امـا از طـرف خانواده هیچ گونـه مخالفتی با فعالیـت من در بخش 
رسیدگی به مبتالیان کرونا صورت نگرفت. مطمئنًا یکی از دالیل همراهی 
خانواده با مأموریت من در این زمینه، تجربه آنها در دوران جنگ تحمیلی 

بود. آنها وضعیت بسیار دشوارتر از این را پشت سر گذاشته بودند.
پـدرم اولین مشـّوق من در همـه ایام خدمت به بیمـاران کرونا بود. کم 
نبودند افرادی که به عنوان دوست یا فامیل بعد از شدت گرفتن خطر کرونا 
از مـن می خواسـتند اسـتعفا بدهم یـا مرخصی بلنـد مدت بگیـرم و حتی 
پیشـنهاد کار بـا حقوق باالتر و شـرایط بهتر را می دادنـد اما یکی از دالیلی 
کـه باعـث شـد مـن در برابـر ایـن حرف هـای وسوسـه انگیز مقاومـت کنم، 
حمایت هـای خانـواده بویژه تشـویق های پـدرم بود. آنهـا در واقع طی این 
دوسال، شور و شوق ماندن در صحنه و یاری رساندن به مردم گرفتار کرونا 

را در دل ما خادمان سالمت زنده نگه داشتند. 

با بسـیاری از همکاران شـما در عرصه مدافعان سـالمت که صحبت 
کردیـم، می گفتنـد؛ میـزان خطـر فعالیـت در بخـش ویـژه کرونـا بـه 
اندازه ای باال بود که از جان گذشـتگی کادر درمان را فقط با فداکاری 

رزمنـدگان در دوران جنـگ تحمیلی می توان مقایسـه کرد، آیا شـما 
هم چنین احساس یا باوری دارید؟

بلـه شـباهت های وضعیتـی را کـه مراکـز خدمـات درمانـی ما و پزشـکان و 
پرسـتاران در دوره کرونـا گذراندنـد، فقط با دوران جنگ می توان مقایسـه 
کـرد. بـه چند دلیـل؛ اواًل، ترس و اضطراب حاکم بـر بخش مبتالیان کرونا 
خیلـی خیلـی باال اسـت. تحمـل این درجـه از اضطـراب و خطر بـرای هر 
کسـی آسان نیسـت. به قول همکاران، شـما در بخش کرونا همسایه مرگ 
هسـتی. هر لحظه ممکن اسـت همراه فرد گرفتار ویروس، شما نیز در دام 
خطر بیفتی. بنابراین کادر درمان ما فداکاری زیادی در این دو سال نشان 

دادند. همه خطرها را به جان خریدند.
ثانیًا، کادر درمان ما با کمترین امکانات، بار مسئولیت بزرگی را بر دوش 
گرفتنـد. شـما وضعیت امروز را مالک قضاوت قـرار ندهید که بیش از صد 
میلیون دز واکسن وارد شده است. دو سال پیش، ما برای نجات بیمارانی 
کـه ویـروس بـه ریه آنهـا چنگ انداخته بـود، از داشـتن ابتدایی تریـن ابزار 
بی بهـره بودیم و بـرای تامین داروهای کنترل وضعیت بیماری یا دسـتگاه 
تنفسـی کل شـهر را زیر پا می گذاشـتیم. درمانگاه ها و بیمارسـتان های ما 
در این مدت واقعًا شرایط جنگی داشتند. من همیشه تصویری که پدرم از 
اوضاع بیمارسـتانها و مراکز رسـیدگی به مجروحان یا مصدومان شیمیایی 

دوران جنگ ارائه کرده بود، در ذهنم تداعی می شود.

خانم عبدالله پور در عرصه فعالیت حرفه ای چه مراحلی را گذراندید 
و در چه مراکزی مشغول فعالیت بودید؟

مـن دوران کارشناسـی خـود را در دانشـگاه رشـت گذرانـدم. حـدود چهار 
سـال دوران آموزش علمی و تئوریک و حدود دوسـال طرح عملی را پشـت 
سـر گذاشـتم. شـروع جـدی کار عملـی مـن در قالـب همان طـرح بود که 
در بیمارسـتان اعصاب پور سـینا گذراندم.پس از مدتـی، در بخش داخلی 
اعصاب بیمارسـتان گلسار مشغول خدمت شـدم.در آزمون های پرستاری 
که معمواًل به طور ساالنه برگزار می شود، شرکت کردم و در نهایت، توانستم 
در بخـش icu بیمارسـتان پور سـینا فعالیت خود را ادامه دهـم و تا به امروز 
نیز در همین بخش مشـغول خدمت به بیماران به ویژه مبتالیان به ویروس 

کرونا هستم.

بـا تجربـه ای کـه در این دو سـال خدمت به بیمـاران کرونا داشـته اید، 
فکر می کنید برای احیای اعتبار و جایگاه کادر درمان چه باید کرد؟

اگـر بگویـم، کادر درمـان از عملکـرد دسـتگاه های ذیربـط در امـور کرونـا 
رضایـت دارنـد، خـالف واقـع اسـت.می دانید تا به امـروز هنوز بسـیاری از 
منابـع و امکاناتـی کـه  وعده  داده بودند، تأمین نشـده اسـت. هنوز هم ما 
با مشکل کمبود امکانات و نبود تجهیزات کافی برای تأمین نیاز مبتالیان 
به این بیماری مواجه هسـتیم. شاید اگر داروها و تجهیزات به موقع تأمین 

می شـد تلفـات ما در این زمینه کمتر از این بـود. اگر حمایت و کمک های 
افراد نیکوکار و خّیر نبود، حتی ما نمی توانسـتیم جوابگوی این همه افراد 
گرفتار ویروس کرونا باشیم. معتقدم که امثال من در درجه اول با تشویق و 
دلگرمی خانواده توانستیم در این صحنه پر از خطر به فعالیت خود ادامه 
دهیـم. در کنار این، طی این مدت، مسـئوالن سـپاه گیـالن از نظر تأمین 
امکانـات و تجهیـزات به یاری مراکـز درمانی و بیمارسـتان ها آمدند که اگر 

این کمک ها صورت نمی گرفت، از عهده این کار بر نمی آمدند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه کادر درمـان مـا در محیـط آلـوده و بی بهـره از 
اسـتانداردهای درمانگاه هـای مخصـوص کرونـا فعالیت می کننـد. این که 
پزشـکان و پرسـتاران مـا از ابزارهـا و وسـایل ایمنـی در برابـر ایـن بیمـاری 
ازجمله کاورهای خاص و واکسیناسیون مطمئن برخوردار باشند، خواسته 
زیـادی نیسـت. وظیفه ما به عنوان مدافع سـالمت این بـوده که همه توان 
و تجربـه خـود را بـرای بهبود و درمان افراد مبتال بسـیج کنیم. همکاران ما 
در ایـن مدت از هیچ تالشـی برای انجام مسـئولیت خویـش دریغ نکردند. 
آنهـا در شـیفت های فشـرده و با تمام قـوا به کار خود ادامـه دادند. در نظر 
داشـته باشـید که ما نسـبت بـه خیل مراجعـان و افـراد مبتال بـه ویروس با 
کمبـود شـدید نیـرو مواجه بودیـم، برخی از افراد شـاغل در ایـن بخش به 
دالیلی کنار کشیدند. عده ای از آنها خودشان مبتال به بیماری شدند و در 
منزل بسـتری شـدند و برخی نیز طاقت و توان فعالیت در این بخش را از 
دسـت دادند. بالتبع بار مسـئولیت آنها را همان افراد معدود باقیمانده در 

بخش های ویژه کرونا بر دوش کشیدند.
از هر جهت نگاه کنید، اوضاع شهرستان ها مخصوصًا مناطق شمالی 
خوب نیسـت. اینجا حجم مراجعه کنندگان و افراد گرفتار خیلی باالسـت، 
در حالی که امکانات اندک موجود پاسـخگو نیست. بنابراین تامین و تهیه 
تجهیزات مورد نیاز اولین انتظار جدی کادر درمان از دولت و دستگاه های 

مسئول در این زمینه است. 

دوران خدمت جهت نجات بیماران کرونا برای پرسـتاران و پزشـکان 
ما سرشـار از خاطره است می خواهم یکی از صحنه هایی که در ذهن 

شما در مواجهه با این بیماران نقش بسته است تعریف کنید؟
از جملـه مـواردی کـه هیـچ گاه نتوانسـتم فرامـوش کنـم، ابتـالی یـک 
دختر۱۹سـاله بـه ویـروس کرونا بود. او ابتدا با عالئم شـکم درد شـدید به 
اورژانـس مراجعـه کـرد. من خیلـی برای آرامـش و درمان او تـالش کردم. 
چـون در حیـن صحبت مـان متوجه شـدم که از خانـواده ای فقیر اسـت و 
به عنـوان شـاگرد در یـک کفش فروشـی  کار می کند. او آرزوهـا و رویاهای 
زیـادی بـرای آینـده داشـت. متأسـفانه تـالش کادر درمـان بـرای نجاتش 
بـه جایـی نرسـید و غصـه از دسـت رفتـن او برای مـا خیلی سـنگین بود و 
مـن هنـوز  چهره معصـوم اش و آرزوهایـی که برای زندگی آینده داشـت را 

نتوانسته ام فراموش کنم.

نگاهیبه40سالکارنامهغرورانگیزنهادبسیجوشاگردانمخلصمکتبامامخمینی)ره(

گوهرهای درخشان آسمان جهاد و ایثار 
نهالـی کـه ۴۰ سـال پیـش بـه دسـت تدبیـر بنیانگذار 
انقـالب غـرس شـد بـه درختـی تنـاور تبدیـل شـده 
کـه شـاخه ها و فعالیت هـای آن عرصه هـای گسـترده 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را درنوردیده است. 
اولیـن نظـام دینـی در  در گرماگـرم شـکل گیری 
خاورمیانه، روز ۴ آذر ۱۳5۸ بنیانگذار انقالب اسالمی 
سـخنانی تاریخـی را به زبـان آوردند. بیاناتی که سـنگ 
بنای معماری سـازمان مقدس بسـیج شـد. نهادی که 
حضـرت امـام خمینـی)ره( بـرای آن چشـم انـداز یک 

ارتش ۲۰ میلیونی را ترسیم کردند.
سـخنان آن روز حضـرت امـام)ره( که پـدر معنوی 
همـه بسـیجیان شـناخته می شـود، هنـوز از خاطر ها 
نرفته اسـت که  فرمودند: همه جا باید این طور بشـود 
کـه  یـک مملکـت بعـد از یـک چنـد سـالی بشـود یک 
کشـوری با ۲۰ میلیـون جوان که دارد بیسـت میلیون 
تفنگـدار داشـته باشـد. بیسـت میلیون ارتش داشـته 

باشد و همچون مملکتی آسیب بردار نیست.«
خاطـرات فـداکاری و ایثـاری کـه جوانـان آن روز 
بسـیج در رکاب امـام راحل)ره( بـرای تثبیت انقالب و 
بیـرون راندن دشـمن بعثی بـه یادگار گذاشـتند امروز 
بـرای همـه مـا و نسـل دوم انقـالب بسـی غرورانگیـز و 

امیدآفرین است. 
اسـالمی،  نظـام  تاسـیس  سـال های  اولیـن  در 
نیروهـای داوطلب و برخاسـته از مکتب مبارزاتی امام 
در نقـش نگاهبانـان بیـدار انقـالب در صحنـه حاضـر 
شـدند. نیروهـای نهاد نوپای بسـیج زندگـی خود را در 
آن روزها وقف مراقبت در برابر توطئه ها و دسیسه های 
داخلی می کردند. آنها معمواًل شب ها را در مساجد که 
پایگاه و مقر اصلی نیروهای انقالب بود می گذراندند.
در آن مقطـع، فعالیـت در بسـیج جنبـه شـبانه روزی 
داشت و اشتیاق بچه ها برای پاس دادن در شیف های 
شـب چنـان بـاال بـود کـه کسـی حاضر نبـود پسـت را 
تـرک کنـد. یکـی از لحظات شـیرین جوانان بسـیجی 
زمانی بود که در لباس فرم مقدس بسـیج در پسـت ها 
حاضر می شـدند، آن روزها کسـی برای خدمت کردن 
در بسـیج و کمـک بـه پیشـبرد انقـالب ذره ای تعلـل 

نمی کرد.
پـس از ۴ دهه هنوز هم مسـجد و پایـگاه به عنوان 
تکیه گاه اصلی و نماد دوست داشتنی برای بسیجیان 
باقـی مانـده اسـت نمـادی که خاطـرات شـیرین آن را 

روزهـا را زنـده می کنـد. عبارتـی که اکثر پیشکسـوتان 
بسـیج در معرفـی هویـت این نهـاد به زبـان می آورند و 
رمـز موفقیت و ماندگاری او اسـت »اخـالص و مردمی 
بودن« بسیج است. مردمی و خاکی بودن جزء جدایی 
ناپذیـر و دلیـل اصلـی محبوبیـت ایـن نهاد در گسـتره 
تاریخ ایران اسالمی است. روحیه اخالص و فروتنی از 
روزهای شـروع به کار بسـیج در چهره و رفتار حامالن 
تفکـر بسـیجی نمایان شـد  یعنـی زمانی کـه بدون هر 
گونـه امتیاز و امکانـات ویژه، داوطلبانه در صحنه های 
پاسـداری از ایران اسـالمی حضور پیدا کرد و یکدل و 
یکرنـگ عهـده دار تامیـن امنیت و آرامش شـهروندان 
شد. بسیج نیرویی بود که بدون هر گونه چشمداشتی 
بـا بـروز هر تهدیـدی در صحنه حاضر می شـد و موانع 
را از پیش روی نظام و انقالب اسـالمی بر می داشـت. 
بنیانگـذار انقالب با همین چشـم انداز و دور اندیشـی 
بـا ارائه نظریه ارتش ۲۰ میلیونی آینده انقالب را بیمه 
کردنـد. امـام راحـل)ره( حیـات و سرنوشـت نظـام را 
در گـرو بسـیج دیدند. بسـیج از نظر امام نمـاد نمایان 

مردمی بودن انقالب بود.
بسـیج همه محبوبیت و نفوذش را مدیون اخالص 
و مردمـی بـودن خویش اسـت. سـایر عناصـر وجودی 
ایـن نهـاد نیـز بـر پایـه همیـن اخالص اسـتوار اسـت. 
در تاریـخ ۴۰ سـاله انقالب بسـیج در خـط مقدم همه 
حرکت هایـی بـوده کـه در آن، ایـران اسـالمی نیازمند 
جملـه  از  اسـت.  بـوده  ملـی  و  اجتماعـی  فـداکاری 
جلوه های روشـن فداکاری جوانان بسـیجی در قضیه 
سـیل خوزسـتان و لرسـتان، زلزلـه مهیب کرمانشـاه و 
دوران سـخت کرونـا دیده شـد کـه بچه هـای داوطلب 

بسـیج بـدون ادعـا و تمنا وارد میدان شـدند و خدمات 
ارزشمندی را به انجام رساندند.

امـروز کـه به نتایج و دسـتاوردهای تفکر بنیانگذار 
انقـالب نـگاه می کنیـم. بـه ارزش هـای ابتکار ایشـان 
در پایه گـذاری ایـن شـجره طیبه بیشـتر پـی می بریم. 
تـا جایـی کـه ظهـور الگوهایـی برگرفتـه از بسـیج در 
کشـورهای بحـران زده مثل حشـد الشـعبی در عراق، 
انصار االسالم در یمن و حزب الله در لبنان باعث شده 
آتش فتنه های بزرگ تکفیری ها و تجزیه طلبان در این 

نقاط مهم فروکش کند. 
امـروز کـه جامعـه اسـالمی ایـران بـا تهدیـدات و 
دشـمنی های تازه روبه رو اسـت، مسئولیت های خطیر 
دیگـر بـر دوش بسـیج قـرار دارد.  در ایـن برهـه به نظر 
می آید بیش از هر عرصه ای نیاز اسـت گره مشـکالت 
بـا نقـش آفرینی بسـیج باز شـود. تجربه این ۴۰ سـال 
می گوید هر گاه به درستی و به هنگام از اراده و ظرفیت 
بسـیج بهره برده ایم، نتایج درخشـانی گرفته ایم چه در 
زمان بحران ها وغائله ها و چه در زمان سازندگی. وقتی 
از این شجره طیبه با دوراندیشی استفاده شده، موانع 
و معضالت یکی پس از دیگری از مسـیر حرکت جامعه 
کنار رفته و افق های پیشـرفت و شکوفایی نمایان شده 

است.
البتـه چنان کـه مقـام معظـم رهبـری بارهـا تاکید 
فرموده انـد، نهـاد بسـیج در سـایه بصیـرت و آگاهـی 
کـه نسـبت بـه خطـرات و توطئه هـا دارد، در بزنگاه هـا 
خـودش پیشـقدم شـده و داوطلبانـه در صحنه حضور 
می یابـد کمـا ایـن کـه در حـوادث دو سـه سـال اخیـر 
دیدیـم. نکتـه مهـم در ایـن وادی اعتمـاد و اطمینـان 

بـه توانایـی، اراده و اخـالص بسـیج اسـت. به گونه ای 
کـه رهبـر معظـم انقـالب در تبیینـی از نگـرش امـام 
راحل)ره( به نقش بسـیج می فرمایند: فلسفه تشکیل 
ایـن نهـاد مقـدس این بود کـه کارها به دسـت جوانان 

مومن سپرده شود.
کـه  مهـم  عرصه هـای  جملـه  از  راسـتا،  ایـن  در 
رهبـر معظـم انقـالب در سـال های اخیـر بـر حضـور 
جوانـان بسـیجی در آن تاکیـد دارنـد، میادیـن علمی 
و فکـری اسـت. شـواهد و خبرهـا در این زمینه بسـیار 
امیدبخش اسـت. تا جایی که استعدادها و چهره های 
جوان و مومن به موفقیت های خیره کننده در پیشبرد 
فعالیـت شـرکتهای دانـش بنیـان، جهـاد دانشـگاهی 
به ویژه در زمینه سـلول های بنیـادی، نانو و حوزه های 
انفورماتیک و فناوری دست یافته اند. به هر روی هفته 
بسـیج، فرصتـی بـرای بازخوانـی دفتـر پرافتخـار ایـن 
نهـاد اسـت. فرصتی کـه در آن می بایسـت ضمن مرور 
راه طی شـده قهرمانان بی ادعای بسـیج، چشم انداز 
حرکت آینده این نهاد را ترسیم کرد. چشم اندازی که 
در آن گفتمان هـای مـورد نظـر رهبـر معظـم انقلـب به 

اقدام های عملی تبدیل شوند. 
با شرایط حساسی که نظام و ایران اسالمی در آن 
قرار گرفته است، بدون شک انتظارات و وظایف تازه بر 
دوش این نهاد ارجمند نهاده شده است. در این برهه 
بـا رجوع دوباره به درس بزرگ امام راحل)ره( می توان 
دریافت چنان که از این سـرمایه عظیم نیروی مردمی 
به صورت کارآمد و به موقع اسـتفاده شـود، بسیاری از 
گره هـای کور مشـکالت جامعـه در حوزه های مختلف 
تـا  از رفـع آسـیب ها و کاسـتی ها و سـوء مدیریت هـا 
توسـعه و رشـد علمی گشـوده خواهد شـد. نکته مهم 
دراین باره این اسـت که نهاد بسـیج تجسم ارزش های 
کـه  ارزش هایـی  اسـت.  مقـدس  دفـاع  دوران  واالی 
همـه مـا معتقدیم کلیـد اصلی پیروزی ایـن ملت بوده 
اسـت چنان که اشاره شـد در راس این ارزش ها ایثار، 
اخـالص و از خودگذشـتگی قـرار دارد. بسـیج نمـاد 
نیرویـی اسـت از منافـع خویـش بـرای تامیـن منافـع 
مردم گذشـته اسـت. به خاطر این خـالص و معنویت، 
حرکت هـای ایثارگرانه بسـیج همواره مـورد توجه آحاد 
جامعـه بـوده و حماسـه های جوانـان شـهید و ایثارگـر 
بسـیج در قلب تاریخ ایران اسـالمی ثبت و ضبط شده 

است.
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امام موسى کاظم علیه السام:
در تـرازوی اعمـال، هیچ  چیز سـنگین  تر از صلـوات بر محمد و 

آل محمد نیست.
الکافى، جلد ۲، صفحه ۴۹۴

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: 

»بدون مرز«

کتـاب »بـدون مـرز« قبـل از انتشـار فارسـی 
کتـاب در ایـران، »بـدون مرز« به زبـان عربی 
در کشـور لبنان منتشر شده است. بدون مرز 
اثـر نویسـنده جـوان ایرانـی، هاشـم نصیری 
اسـت. داسـتان این کتاب، روایتی خیالی از 
شهید دکتر چمران و یاران او است از روزهای 
تـا  بالندگـی علمـی و عملـی اش در امریـکا 
روزهای پرکار و نبردهای پارتیزانی در لبنان.

نویسـنده در ایـن اثـر از زوایـای گوناگون 
بـه زندگـی ایـن شـهید نزدیـک شـده و قصـه 

می گویـد. نصیـری می گویـد: حداقـل ۲۰۰ عنـوان کتـاب از زندگـی شـهدا 
مطالعه کردم و شـخصیت شـهید چمران را فراجناحی دانسـتم مانند شـهید 
سـلیمانی و اینهـا متعلـق به هیـچ جناحی نیسـتند و هر ۸۰ میلیـون ایرانی 
و ایرانیـان خـارج از کشـور با هـر دیدگاه و سـلیقه ای در مورد شـهید چمران 
اختالفـی ندارند. شـهید چمـران برای همـه گروه های اجتماعی و سیاسـی 
متفـاوت اسـت و به نوعی سـمبل اسـت. شـخصیت شـهید چمـران بی نظیر 
است و در کتاب »بدون مرز« روایت در آمریکا، مصر و لبنان است و با خروج 
دکتر در ۲۷ بهمن سال 5۷ از لبنان کتاب به پایان می رسد، در حال نگارش 
جلد دوم کتاب هستم از دوران حضور دکتر چمران در ایران تا زمان شهادت.

»روزهای جنگی سعید«؛ خاطرات بدون سانسور گردان تخریب

»روزهـای  کتـاب  از  رونمایـی  مراسـم  اخیـرًا 
جنگـی سـعید« بـا حضور »سـرهنگ سـعید 
گـروه  »اعضـای  کتـاب،  راوی  بلـوری« 
تحقیقاتی فتـح الفتوح« نویسـندگان کتاب، 
»مرتضـی قاضی« مدیر انتشـارات مرز و بوم، 
مدیرکتابخانه هـای  ناصـری«  »محمدهـادی 
و  کتـاب  اهالـی  و  تهـران  اسـتان  عمومـی 
رسـانه در سـالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 
پارک شـهر برگزار شد. سـرهنگ سعید بلوری 
راوی کتاب در این جلسه گفت: توصیه رهبر 

انقالب نسبت به این که »نسل های بعدی بدانند در دوران دفاع مقدس چه 
گذشـته و رزمنـدگان بایـد خاطرات خـود را به نسـل های بعد منتقـل کنند« 
باعـث شـد تا من هم سـهم خود را ایفا کنـم و از این طریق یاد شـهدا را زنده 
نگـه دارم. البتـه خانم محمدی و دوستانشـان سـال ها برای جمـع آوری این 

خاطرات تالش کردند و نتیجه تالش خود را گرفتند.
وی ادامه داد: وقتی کتاب منتشـر شـد من هم بسیار خوشحال شدم از 
اینکه خاطرات من فراموش نمی شود و در جایی مورد استفاده قرار می گیرد 

و حفظ می شود بخصوص برای فرزندان خودم.

»همیشه منتظر«

کتـاب »همیشـه منتظـر« خاطـرات فاطمـه 
پاسـدار  سـرتیپ  سـردار  همسـر  وثوقی نیـا؛ 
شـهید مدافـع حـرم، محسـن قاجاریـان، که 

توسط »مریم عرفانیان« تدوین شده است. 
ایـن کتـاب حکایت هـای تلـخ و شـیرین ِ 
زندگـِی  ِ بزرگمـردی اسـت کـه ره عشـق را در 
دفـاع از حریـم اهل بیـت )ع( طـی کـرد. از 
ویژگی هـای کتـاب می تـوان بـه نـوع نگارش 
و خاطراتـی نـاب اشـاره کـرد کـه تاکنـون در 
هیچ جـا بیـان نشـده اسـت. از آنجـا که اسـم 

کتاب مفهومی عمیق را دربردارد، مخاطب با اتمام سـطرهای پایانِی کتاب، 
به راِز این اسم پی می برد.

شـهید قاجاریان متولد سـال ۱۳۴۱ در نیشـابور بود که با شـروع جنگ 
تحمیلـی، به عنـوان بسـیجی در جبهه ها به دفـاع از میهن پرداخت. سـردار 
قاجاریان با داشتن حدود ۸۰ ماه جبهه و ۲5 درصد جانبازی کارنامه بسیار 
درخشـانی از خود بر جای گذاشـت و در سـال های اخیر با توجه ویژه ای که 
بـه سرکشـی از خانواده هـای محتـرم شـهدا، جانبـازان و ایثارگران داشـت و 
خصوصًا با برگزاری یادواره های متعدد شـهدا در سـطح شهرسـتان، »سردار 

یادواره ها« لقب گرفت. 
سردار شهید محسن قاجاریان؛ فرمانده تیپ زرهی ۲۱ امام رضا)ع( که 
برای انجام مأموریت مستشاری عازم سوریه شده بود، در ۱۴ بهمن ماه سال 

۱۳۹۴ در جریان آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا، به فیض شهادت رسید.

»جنگ، اسارت، مذاکره«

ایـن کتـاب به عنـوان سـند مظلومیـت 
اسـرای ایرانـی در جنـگ توسـط فتـح 
دکتـر  اسـت.  تالیـف شـده  پرتـو  اللـه 
حسـن بهشتی پور اسـتاد دانشگاه و از 
آزادگان سرشـناس در خصـوص کتاب 
»جنـگ، اسـارت، مذاکـره« می گوید: 
این کتاب از منابع بسیار خوب فارسی 

و انگلیسی استفاده کرده است و باید بگویم که منابع انگلیسی آن نیز دقیق 
بوده و برخالف برخی کتاب ها که از منابعی تشریفاتی استفاده می کنند، در 
این اثر نویسـنده به خوبی از منابع غیرفارسـی بهره برده است. بنده معتقدم 
که این کتاب دارای ارزش ترجمه فراوانی اسـت و باید در دسـترس مخاطبان 
بـه زبان هـای دیگـر قـرار گیرد. بـه عبـارت دیگر، ایـن کتاب سـند مظلومیت 
اسرای ایرانی در جنگ است و به ما کمک می کند که به دنیا بگوییم این افراد 

چه قدر مظلوم واقع شده اند.
فتح الله پرتو نویسنده کتاب »جنگ، اسارت، مذاکره« گفت: اسم اولیه 
ایـن کتـاب تأثیر اسـرای ایرانی بـر روند جنـگ تحمیلی و مذاکـرات بود و در 
واقـع قصد داشـتیم کـه در این کتاب تاثیرات ده ها هزار اسـیری که در طول 

دفاع مقدس به اسارت درآمدند را بررسی کنیم.

بهبهانهدرگذشتدکترهادیبیگدلی

زندگی پر از حماسه پزشک محبوب آزادگان
روزهـای گذشـته خانواده ایثـار و جهاد درگذشـت یکی 
از بزرگمـردان ایـن عرصـه را بـه سـوگ نشسـت. دکتـر 
هادی بیگدلی پزشـکی که چهره ای آشـنا برای آزادگان 
سـرافراز ایـن مرز و بوم بـود و در دوران جنگ تحمیلی و 
ایام اسارت در بیدادگاه های رژیم بعث نقش یک ناجی 
بـزرگ را بـرای رزمنـدگان ایفا کرده اسـت. دفتـر زندگی 
او سرشـار از خاطـرات غرورانگیـز ایثار و فـداکاری برای 

مردم و ایران اسالمی است.
حکایـت بازگشـت او از آمریکا و ترک زندگی و شـغل 
پردرآمـدش بـرای خدمـت بـه رزمنـدگان دفـاع مقـدس 
بـه گـوش همه آشناسـت. دکتـر بیگدلی  قبل از شـروع 
جنـگ تحمیلـی در دو کلینیـک تخصصـی در دو شـهر 
مختلف امریکا طبابت می کرده و تابسـتان ۱۳5۹ طبق 
روال هـر سـاله بـرای بازدیـد از اقـوام و خویشـاوندان به 
ایران می آید که این سفر او ناگهان با حملۀ رژیم بعث به 

میهن اسالمی مصادف می شود. 
در ایـن برهـه او بـا تصمیمـی بـزرگ، قیـد بازگشـت 
و زندگـی در آمریـکا را می زنـد و بی درنـگ عـازم جبهـۀ 
جنـوب می شـود. پـس از دو هفته طبابـت در جبهه، در 
۱۹ مهر به اسـارت دشـمن در می آید. در دوران اسـارت 
به مدت دو سـال متحمل انواع بازجویی ها و شـکنجه ها 
در زندان های الرشـید و ابوغریب می شود و سرانجام در 

شهریور ۱۳۶۱ به اردوگاه عنبر)االنبار( منتقل شود.
از این تاریخ فصل تازه ای در فعالیت حماسی پزشک 
مجاهد رزمندگان گشـوده می شـود. او در کنار معدودی 
از پزشـکان آزاده همچـون دکتـر مجیـد جاللونـدی بـه 
درمان مجروحینی که اسـیر شـده بودند می پردازد. آنها 
بـا کمترین امکانات ناجی جان بسـیاری از مجروحین و 

اسرای آسیب دیده می شوند. 
خاطـرات روزهـای حماسـه و ایثـار پزشـک ناجـی 
اسـرا، هـم اکنـون زینت بخـش بسـیاری از کتاب هـا و 
قصه هـای شـیرین خانـواده بـزرگ دفاع مقدس اسـت. 
در میـان ایـن خاطـرات پرشـمار، دکتـر بیگدلـی یکـی 
از تلخ تریـن لحظـات زندگـی خـود را قطـع عضـو و درد 
بی حسـی  داروی  فقـدان  بدلیـل  رزمنـدگان  کشـیدن 

عنوان می کند.
این بزرگمرد دوران دفاع مقدس ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ 
پـس از تحمـل یک دوره بیماری در سـن ۹۰ سـالگی به 

دیار حق شتافت.

در گـزارش حاضـر کوشـیدیم، گوشـه های از دوران 
مجاهـدت او را از زبـان همرزمـان و هم بندانـش بازگـو 

کنیم:
در جریان اجتماع آزادگان سـرافراز اردوگاه عنبر که 
بـه توصیـف کارهای حماسـی دکتر بیگدلـی اختصاص 
داشـت و ۶ سـال پیـش در چنیـن روزهایـی برگزار شـد، 
خانـم معصومـه آبـاد از اسـرای ایـن اردوگاه می گویـد: 
ایشـان عـالوه بر درمـان زخم هـای مجروحـان، تیمارگر 
روحیه اسـرا بـود؛ با قوت قلبی که به مـا می داد همواره 
ادامـه زندگـی کسـالت بار آن روزهـا را برای مان آسـان تر 
می کـرد. هیچ کـس فرامـوش نمی کنـد روز و شـب هایی 
را کـه دکتـر بیگدلـی بـا امکانات بسـیار انـدک آن روز به 
جراحی و عمل های سخت دست می زد و جان بسیاری 

را در همان برهه نجات داد.
سـیما  دوم  شـبکه  وقـت  مدیـر  بخشـی زاده  علـی 
از دیگـر اسـرای اردوگاه عنبـر خاطـره عمـل جراحـی 
مشقت بار جانباز "حیدر بساوند" توسط دکتر بیگدلی را 
بازگو می کند و می گوید: پزشـک عراقی او را جواب کرد 
و ران پای قطع شـده اش کرم گذاشته بود. هر چه دکتر 
درخواسـت می کـرد کـه پـای او را ببندید و اجـازه عمل 
جراحـی در اتـاق عمـل به مـن بدهید، سـربازان عراقی 
امتنـاع می کردند. تا اینکه پـس از انتقال ناامیدانه او به 

بند اسـرای مجروح، بیگدلی با انبردسـت و نخ و سـوزن 
خیاطـی که آنهـا را پنهانی از انبار برداشـته بود، به طرز 
معجزه آسـایی عفونـت و کرم هـا را از بـدن نیمه جـان او 

برداشت و زخم اش را بخیه کرد.
»غالمعلـی محمـدی« آزاده و جانبـاز قطـع نخـاع 
نیـز چنیـن می گویـد: در اسـارتگاه مجروحیـن توسـط 
پزشـکان خودمان مداوا می شـدند، البته پزشـکان برای 
بیـرون آوردن تیـر و ترکش از بدن رزمنـده مجروح بدون 
بیهوشـی اقدام می کردند و بچه ها با گذاشـتن حوله در 
دهان مجروح و گرفتن دست و پای او، کمک می کردند 
تـا پزشـک کار خـود را انجـام دهـد هـر چند کـه رزمنده 
مجروح در اثر شدت درد، خود به خود بیهوش می شد. 
دکتر هادی بیگدلی پزشکی بود که در این زمینه ناجی 

رزمندگان مجروح در اسارت بود. 
امـا روایت خود دکتر بیگدلی از این روزهای سـخت 

و حماسی شنیدنی است.
می گوید: بعد بازگشت از آمریکا و عزیمت به جبهه، 
تصـورم ایـن بـود کـه با درمـان و نجـات چند مجـروح به 
خانـه و زندگـی ام برمی گـردم امـا ولـی وقتـی بـه میدان 
جنـگ رفتـم و جریان را دیـدم، فهمیدم که مـا از مرحله 
پرت بودیم. زندگی این نیست که شما بروید یک مریض 
را درمـان کنیـد و …زندگـی ایـن اسـت کـه ۸۰ جـوان 

را از جبهـه می آورنـد کـه هیچ کس نیسـت به آنها برسـد 
جـز خـدا. هیچ کـس نیسـت که یک سـرم بـه آنهـا بزند. 
زخم شان را پاک کند. رگی که مثل فواره خون می زند را 
ببندد. از مرگ حتمی نجات بدهد. هیچ کس نیست که 
حتـی یک آمپـول کزاز به آنها بزند. هیچ کس نیسـت که 
حتی به درد دل آنها برسـد. آنهـا هیچ هم زبونی ندارند. 

در یک کشور غریب و در زندان.
بگذارید به شما اعتراف کنم که من در عمرم خدایا 
تـو گواهـی که دزدی نکردم حتی یک ریـال. ولی از این 
عراقی هـا من چقـدر دوا و دارو دزدیـدم و زیر تختم قایم 
کـردم و تخت من منبع بود بـرای اینکه اینها نمی دیدند 
و به من اعتماد داشـتند. روزی که از اسـارتگاه آنها آزاد 
شـدم دیـدم ۱5 کیلـو دارو بـود و مـن اینهـا را دزدیـدم 

بخاطر مجروحان و بیماران در اسارت.
یـک جوانی کـه پایش عفونت کرده بـود و ما مجبور 
بودیـم پایـش را قطع کنیم. داروی بیهوشـی نداشـتیم، 
اتاق عمل نداشـتیم و این جوان حیف بود و ۲۲ سـالش 
بـود مـن مجبـور بـودم پایـش را قطـع کنـم. ایـن جـوان 
می گفـت که شـما ناراحت نشـو فقط موقعـی که خیلی 
درد می آیـد حـرف از امام بزن. اّره ای داشـتیم که اّره ی 
معمولـی بود اسـتریل هـم نبود. ولی من واقعـًا از خودم 
خجالـت می کشـیدم که چـرا نمی توانم به کسـی کمک 
کنـم. مـن کـه در بهتریـن اتاق هـای عمـل دنیـا عمـل 
می کردم چرا نمی توانم به این عمل کنم. پای این طفل 
معصـوم را قطـع کردیـم چون کامـاًل عفونـت گرفته بود. 
بـاور کنیـد مـن االن می لـرزم از یـادآوری آن روز. اما آن 
روز نمی دانم چه طور این کار را کردم چون مجبور بودم. 
قسم اش می دادم تو را به جد امام)ره( به خودت مسلط 

باش. حالش الحمدلله خوب شد.
یـک شـب هـم چنـد تـا از بچه هـا را آورده بودنـد که 
و مـن هیـچ  نزدیـک صبـح یکی شـان داشـت می مـرد 
کاری نمی توانسـتم بکنـم و عفونـت سرتاسـر بدنـش را 
گرفتـه بـود. گفـت دکتر فکـر می کنم خـدا از من راضی 
اسـت و امـام )ره( از مـن راضـی اسـت؟ مملکـت من از 
من راضی اسـت؟ مثل ُگل در دسـت من همین طور که 
مـن اشـک می ریختم جلوی ما که ۷۰ نفر بودیم شـهید 
شـد. ۳ نفر همین طور شهید شدند هیچ وقت آن منظره 
یـادم نمـی رود. خدایـا مـا را ببخـش کـه بیشـتر از ایـن 

نمی توانستیم به بچه ها کمک کنیم.

گفت وگوباخانممریمغفاریهمسرشهیدمدافعحرم،محمدرضاجبّلی

سرگذشت شاگرد مخلص مکتب سردار سلیمانی 
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 
شده است. این در حالی است که هنوز بسیاری از کشورها با حمالت تروریستی دست به گریبان هستند. دفتر خاطرات جوانان مجاهد ما در 
نبردهای بزرگ سوریه و عراق، ناگفته های بسیار برای نسل امروز و آینده دارد. در ادامه سلسله مصاحبه با خانواده مدافعان حرم، به سرگذشت 
یکـی دیگـر از شـاگردان مخلص مکتب سـردار نامدار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی نگاه انداختیم. در ایـن گفت وگو خانم مریم غفـاری از زندگی 

جهادی همسر شهیدش محمد رضا جبّلی می گوید:

خانم غفاری تا آنجا که ما اطالع داریم، محمد رضا قبل از نبرد سوریه، 
دوران دفـاع مقـدس را تجربه کرده بودند، چه چیزی از دوره حضور او 

در جنگ تحمیلی به خاطر دارید؟
بلـه، ایشـان طبـق گفتـه والدیـن، بـا آن کـه در دوران دفـاع مقـدس سـن 
زیـادی نداشـتند امـا به اتفاق شـماری از دوسـتان مسـجدی و هیاتی شـان 
در اجتماعـات رزمنـدگان حاضـر می شـدند. البته گویا فرماندهـان  به دلیل 
نوجـوان بـودن از حضور آن ها در خط مقدم درگیری و عملیات ها جلوگیری 
اسـتفاده  جبهـه  فرهنگـی  امـور  و  تبلیغاتـی  حوزه هـای  در  و  می کردنـد 
می کردنـد. خـود محمـد رضـا هـم تعریف می کـرد کـه در ایام دفـاع مقدس 
وقتـی بـا اکیپ نوجوانان در جمع رزمندگان حضـور می یافتند، تاثیر زیادی 
بـر روحیـه رزمندگان می گذاشـت. همین طور به دلیل تسـلط محمد رضا بر 
شـعر، سـرود و قرائت قرآن، فرماندهان و رزمندگان عالقه خاصی به حضور 
وی در مراسم ها و برنامه های مختلف نشان می دادند و برای رزمندگان شعر 

و سرود می خواندند.

ماجرای عزیمت شان به جبهه نبرد سوریه به چه صورت بود؟
محمد رضا همیشـه با افتخار خود را یک بسـیجی و سـرباز انقالب و رهبری 
می خوانـد. تصمیم هایش بـرای حضور در جمع رزمندگان یـا نبرد در جبهه 
سـوریه نیـز بر اسـاس اعتقاد و ایمان شـخصی بود.او ماه ها قبـل از اعزام به 
جنگ، پیگیر مسائل سوریه بود. در این مدت موضوع شرکت در جهاد علیه 
داعش در منزل ما بسـیار مطرح می شـد. واقعًا تحمل شـنیدن خبر ویرانی 
شـهرهای مقـدس عـراق یـا کشـتار مظلومـان سـوریه به دسـت جنایتـکاران 

داعشی را نداشت.
برخـی از اعضـای خانـواده سـعی می کردنـد تصمیم او را عـوض کنند، 
حتـی دلیـل می آوردنـد کـه هنـوز اوضاع طوری نیسـت کـه رهبر مـان مردم 
عـادی را بـه جهاد فرابخواننـد اما نتوانسـتند تصمیـم او را برگردانند.یک بار 
فرزندمان گفت؛ پدر ممکن است بعد از تحویل سال و تعطیالت عید بروید؟ 
او در جواب گفت؛ دخترم شما دل تان می خواهد، بچه های سوری روزهای 
عید را با جنگ و تهدید دشـمن سـپری کنند. همان طور که ما می خواهیم 
در آرامش باشـیم، سـعی کنیم آنها نیز به آرامش برسـند و از دسـت دشـمن 
اهریمـن نجـات پیـدا کننـد. محمـد رضا بـه این چیـزی که بـرای دخترمان 
می گفـت از عمـق دل باور داشـت. او طاقت دیدن آوارگی و کشـتار کودکان 
و زنـان مظلـوم توسـط حرامیان داعش را نداشـت. به این خاطـر در تصمیم 
خود برای رفتن به جهاد با این جنایتکاران هیچ تردید به خودش راه نداد.

محمـد رضـا مثـل اغلـب شـهیدان مدافع حـرم »بچـه هیأتی« بـود، از 
دلبستگی او به اهل بیت)ع( بگویید؟

این عالقه و عشق به اهل بیت)ع( در خانواده ما ریشه دارد. هر سال حتمًا 
به زیارت ائمه علیهم السالم مشرف می شدیم. سالی دو بار به پابوسی امام 
رضـا)ع( می رفتیـم. قبـل از جنگ نیز به زیارت بی بـی، حضرت زینب)س( 
در سـوریه رفتیـم. همـه اعضای خانـواده  محمد رضا چنین دلبسـتگی را به 
خانـدان عصمـت و اهـل بیت)ع( داشـتند. خانه شـان چسـبیده به مسـجد 
اسـت و ایـن ارتبـاط و انـس با هیأت و محافـل مذهبی را از بچگی داشـتند. 

پـدر محمـد رضـا از پیشکسـوتان هیـأت و مسـجد بـود و تحـت تاثیـر تربیت 
او سـالیان طوالنـی اعضـای خانـواده نمازشـان را بـه صـورت جماعـت در 
مسـجد می خواندنـد. محمدرضـا نیـز از دوران کودکـی موذن مسـجد بود و 
در مراسـم های مختلـف نیـز مداحی می کـرد. عشـق و ارادت خاصی هم به 

حضرت زهرا)س( داشت.

چگونه خود شـما را برای رفتن به میدان جنگی که احتمال شـهادتش 
وجود داشت، متقاعد کرد؟

حقیقـت اش را بخواهیـد مـن ابتـدا مخالف رفتـن اش بودم. بحث ما بر سـر 
حضـورش در جنـگ قریب ۷ ماه جریان داشـت. من بیش تر نگران وضعیت 
بچه هـا بـودم. دائـم به او می گفتـم در نبود شـما اداره زندگی و بـزرگ کردن 
بچه هـا سـخت خواهـد بود. اما او بـا اعتماد به نفس می گفت: من شـمارا به 

کسی سپرده ام که ایمان دارم بهتر و بیش تر از من مراقب تان خواهد بود. 
موضوع مرگ و شهادت برای او حل شده بود. می گفت؛ زندگی و نفس 
کشـیدن ما دسـت خداسـت. چه تضمینی وجود دارد، که من اگر به سوریه 
نروم زنده خواهم ماند. اگر خداوند اراده کند در دل حادثه و آتش هم جان 

انسان را حفظ می کند.

خود شما درباره راهی که آنها رفتند چه نظری دارید؟
حقیقـت اش را بخواهید دل مـن راضی به رفتن اش نبود.۷ ماه بود که مدام 
با من صحبت می کرد عکس و فیلم هایی که داعشـی ها منتشـر می کردند را 
می دیدم وحشـت وجودم را فرا می گرفت.هرچه گفتم ما دخترمان یک سال 
بیشـتر نـدارد مـن چطـور بـدون شـما ایـن بچه هـا را بـزرگ کنـم، درجـواب 
می گفت: من شما را به کسی سپردم که ایمان دارم از من بیشتر مراقب تان 
خواهد بود. چه تضمینی داری که من اگر به سوریه نروم زنده خواهم ماند.

چـه  و  کشـید  طـول  چه قـدر  سـوریه  جنـگ  در  محمدرضـا  حضـور 
مسئولیتی را عهده دار بودند؟

ایشـان ۱5 اسـفند ۱۳۹۴عازم جهاد با داعش شـدند و ۱۳ فروردین ۱۳۹5 
خبـر شـهادتش رسـید. هضـم ایـن اتفـاق بـرای  بچه ها دشـوار بـود. روز ۱۲ 
فروردیـن یـک روز قبـل از شـهادت تماس گرفت، از من خواسـت گوشـی را 
بـه دختـر کوچک مـان بدهم، نـوزاد بود و نمی توانسـت صحبـت کند. وقتی 
صدای پدرش را شـنید شـروع کرد به خندیدن.برادر شوهرم خواب شهادت 
محمد رضـا را دیـده بود. در سـوریه اکیپ محمدرضا و دوسـتانش کار تامین 
مهمات و اسـلحه را برعهده داشـتند. فرمانده شان بعد از شهادت او به خانه 
مـا آمـد. می گفت آن روز درگیری  شـدید بود و رسـما وارد جنـگ تن به تن با 
داعـش شـده بودیـم. محمدرضا به اتفاق دیگر بچه ها بـه صورت بی وقفه در 
حال ارسـال مهمات بودند. گویا آخرین باری که آنها برای رسـاندن مهمات 

رفته بودند هدف حمله جنایتکاران داعشی قرار گرفته بودند.
مـن در آن روزهـا به شـدت نگرانـش بودم تـا این که یکـی از همرزمانش 
خبر داد که محمدرضا تیر خورد و وقتی او را به بیمارسـتان رسـاندیم، خون 
زیادی از او رفته بود و پزشـکان نتوانسـتند برای نجاتش کاری انجام دهند. 
محمد رضا عاشق شهادت بود و این آرزوی خود را بارها به زبان آورده بود. 

در خصـوص نتیجـه جهـاد محمـد رضـا و دیگـر جوانـان فـداکار ایـران 
اسالمی در سوریه و عراق چه نظری دارید؟

همه ما می دانیم که هدف اصلی دشـمنان تکفیری حمله به ایران بود، اگر 
مدافعیـن حـرم برای جهـاد و مبارزه با این جنایتکاران پیشـقدم نمی شـدند 
و لشـگر داعـش را در سـوریه منهـدم نمی کردند، اکنون حـال و روز ما مانند 
سـوریه بود.یادمـان نرفتـه اسـت کـه بعد از نفـوذ چند تروریسـت  وابسـته به 
داعش به داخل کشـور و قتل عام شـهروندان بی گناه چه ترس و نگرانی در 
میـان مـردم ایجـاد شـد. آنجا بـود کـه ارزش کار مدافعین حرم معلوم شـد و 
همـه فهمیدیـم کـه امنیتی کـه با نابودی داعـش بر زندگی مردم حاکم شـد 

چه قدر ارزش دارد.
یکـی از شـیرین ترین روزهـای زندگی مـن زمانی بود که سـردار گرانقدر 
شهید سلیمانی پایان حکومت داعش را اعالم کرد. ما جوانان عزیز و مردان 
بزرگـی را در ایـن جنگ از دسـت دادیـم. اما در مقابل، بـه هدف های بزرگی 
کـه رهبرمـان مشـخص کـرده بودنـد، یعنـی امنیت و اقتـدار دسـت یافتیم. 
تکفیری هـا واقعـًا شـبکه پیچیـده ای بودنـد، هم چنان کـه در عراق، سـوریه 
و دیگـر کشـورها دیدیـم، جنـگ با آنها بسـیار سـخت بود تا حـدی که حتی 
قدرت های اروپایی نتوانسـتند از پس آنها بربیایند اما شـاگردان و همرزمان 

سردار سلیمانی توانستند بر این دشمن خطرناک و بزرگ غلبه کنند.

این اهداف بزرگی که در سـایه شـهادت طلبی جوانان ما در این جنگ 
به دست آمد را چگونه می توان حفظ کرد و به نسل  آینده منتقل کرد؟ 
شـرایط و اوضـاع جامعـه خیلـی تغییـر کـرده اسـت. ایـن چیزی کـه مدنظر 
شـما اسـت یعنی انتقال ارزش ها و آرمان های شـهدا به نسـل امروز و آینده 
واقعًا کار آسـانی نیسـت. نسـل محمد رضا در یک فضای معنوی و اعتقادی 
پـرورش یافتنـد امـا االن ارزش ها تـا حدی تغییر کرده اسـت. مـن امیدوارم 
پـدران و مـادران در تربیـت فرزندان شـان نسـبت بـه آشـنایی آنهـا بـا زندگی 

جهادی جوانان شهید همت کنند.
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طرح ویژه حمایت از هنرمندان حوزه 
ایثار و شهادت 

بنیـاد  آموزشـی  و  فرهنگـی  معـاون 
شـهید و امـور ایثارگـران در نشسـت 
کمیسـیون تخصصی سیمای شاهد 
بر حمایـت از هنرمندان حـوزه ایثار 
و شـهادت تأکید کرد. سردار یعقوب 
سـلیمانی در ابتدای این نشست که 
برای انتخاب افراد حقیقی و حقوقی 
جهت تولید تیزرهای ایثار اجتماعی 
اصلـی  هـدف  گفـت:  شـد،  برگـزار 
بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران ترویج 
فرهنـگ ارزشـمند ایثـار و شـهادت 
اسـت و بـرای تحقـق ایـن هـدف از 
هنرمندانـی کـه دغدغـه تولیـد آثـار 
فاخـر در این زمینه را دارند، حمایت 
می کنیـم. وی با اشـاره به اینکه باید 
از ظرفیت های حوزه فرهنگ و هنر برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر و بهتر 
اسـتفاده شـود، افزود: برای رسـیدن به این هدف باید با سـازمان هایی که هم سو با 
بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند و دغدغه مشترک دارند هم افزایی صورت گیرد.
سـلیمانی افزود: در بنیاد شـهید و امور ایثارگران وظایفی در قالب ارائه خدمات 
بـرای خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران تعریف شـده اسـت اما هـدف و آرمان 
باالتـری نیـز در کنار این وظایف وجود دارد که پاسـداری از قله های فرهنگی اسـت 
کـه در حـوزه ایثـار و شـهادت فتـح شـده اسـت و در بنیاد شـهید و امـور ایثارگران از 
تمامی هنرمندانی که دغدغه تولید اثر در راسـتای ترویج فرهنگ و ایثار و شـهادت 

دارند برای تولید آثار خوب و فاخر حمایت می کنیم.
در این نشست، »سید مرتضی حسینی« مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران و مدیر گروه تلویزیونی شـاهد، »مهدی فرجی« مدیر اسـبق شـبکه یک و 
دو سـیما، »محمدتقی فهیم« منتقد سـینما و نویسـنده، »مریم طالبی« مدیر تولید 

سیمای شاهد و »علی صادقی« پژوهشگر حضور داشتند.
سـردار یعقـوب سـلیمانی، همچنیـن در نشسـت کارگروه های فرهنگی شـورای 
مشـاوران وزرا در امور ایثارگران گفت: امیدوار هسـتیم که این کارگروه بسـتری برای 
تعالـی فرهنـگ ایجـاد کنـد زیـرا دولت سـیزدهم که در خدمـت رهبر معظـم انقالب 

حضور داشتند، ایشان بر بازسازی فرهنگی تأکید کردند.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران افـزود: نظـام مـا بـر 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت بنا شـده اسـت، فرهنگـی که از صدر اسـالم آغـاز و پس از 
قیـام امـام حسـین )ع( در دوران دفاع مقدس ادامه پیدا کرده اسـت. امروز به برکت 
همین فرهنگ ایثار و شـهادت اسـت که در مقابل دژهای سنگین دشمنان مقاومت 

کرده ایم و نه تنها نظام ما متوقف نشده است بلکه رو به رشد بوده است.
سـردار سـلیمانی گفت: بنیاد شـهید و امور ایثارگران رسـالت سنگین مرجعیت 
فرهنگی را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عهده دارد و نیاز به هم افزایی با سایر 

سازمان ها داریم و نقش مشاوران وزرا در این زمینه تأثیرگذار است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد خاطرنشـان کـرد: دبیرخانـه شـورای ترویـج 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران مسـتقر اسـت و برگزاری 
منظم جلسـات موجب قوت آن می شـود، اگر خألها را پیگیری کنیم مشـکالت حل 
خواهـد شـد. عـالوه بـر برنامه اهدای نشـان ایثـار، عضویـت بنیاد در شـورای عالی 
 انقـالب فرهنگـی از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه پیگیـری می کنیـم تا به سـرانجام 

برسد.
در ایـن نشسـت محمدعلـی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شـهید و امور ایثارگران، 
رحیم نریمانی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید مستجاد 
حسینی مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، داوود نورچه ای 
مدیـرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شـهید و امور ایثارگـران، احمد صالحی آراء رئیس 
مرکـز ایثارگـران دانشـگاه آزاد اسـالمی، حمیـد زارع  بهتـاش مشـاور وزیـر میـراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، عباس قره تپه ای مدیرکل ایثارگران سازمان 
صـدا و سـیما، محمدعلـی نوده رئیـس اتاق فکـر وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، 
رضا رحیمی نسـب دبیر شـورای مشـاوران وزرا در امور ایثارگران، زهرا مظفر مشـاور 
وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران و محمدرضا سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در امور ایثارگران حضور داشتند.
در پایان این نشست حکم دبیری کارگروه های فرهنگی شورای مشاوران وزیران 
بـه داود نورچـه ای، مدیـرکل امـور فرهنگـی و تبلیغـات بنیـاد توسـط سـردار یعقوب 

سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران اهدا شد.

نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک 
پرونده ترور شهید سلیمانی برگزار می شود

دبیر سـتاد حقوق بشـر قوه قضاییه گفت: نخسـتین جلسـه کمیته تحقیق مشـترک 
پرونـده ترور شـهید سـلیمانی در روزهای سـوم و چهارم آذر و در کشـور عـراق برگزار 

می شود.
بـه گـزارش حیـات طیبه بـه نقل از قـوه قضاییه، کاظـم غریب آبادی دبیر سـتاد 
حقوق بشـر قوه قضاییه در جریان جلسـه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به 
حکـم دادگاه روتـردام هلند در خصوص عضو گروهک تروریسـتی االحوازیه، گفت: 

در کیفرخواست این فرد ۴ اتهام وجود داشت که دادگاه هر ۴ اتهام را تایید کرد.
وی افزود: با توجه به دسـتگیری اخیر سـه فرد از گروهک تروریسـتی االحوازیه 

در دانمارک، صدور چنین حکمی در اروپای غربی مهم است.
غریـب آبـادی همچنیـن از برگـزاری نخسـتین جلسـه کمیتـه تحقیـق مشـترک 
پرونده ترور شهید سلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر و در کشور عراق خبر داد.

دردیداررئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانبامسئوالنمجلسموردتاکیدقرارگرفت:

ضرورت پیگیری مسائل حقوقی ایثارگران از سایر دستگاه ها 
معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگـران تأکید کـرد: در زمینه قوانین نیـاز داریم که 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـه نهـادی معاضدتـی 
تبدیل شود تا بتواند حقوق قانونی ایثارگران را از سایر 
دسـتگاه ها و نهادها پیگیری کند. به گزارش »ایثار«، 
دکتر سـید امیرحسـین قاضی زاده هاشـمی در دیدار 
بـا هیئـت رئیسـه فراکسـیون ایثـار و شـهادت مجلس 
امـور  و  بنیـاد شـهید  کـرد:  تأکیـد  اسـالمی  شـورای 
ایثارگـران خدمات اکثر وزارتخانه هـا را برای جامعه ای 
محدودتـر ارائه می دهد کـه البته این خدمات در پهنه 
کل کشـور ارائـه می شـود، بنابرایـن تمـام مشـکالت و 
مسـائل جاری کشـور بر فعالیت هـای بنیـاد تأثیرگذار 

است.
از  نظـر  صـرف  افـزود:  جمهـور  رئیـس  معـاون 
مشـکالت  و  جانبـازی  از  ناشـی  جسـمی  مشـکالت 
خانواده های ایثارگران، امروز با افزایش سن ایثارگران 
مواجه هسـتیم که مشـکالت جدیـدی را نیز برای این 

جامعه ایجاد کرده است.
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا اشـاره 
بـه محدودیت هـای منابـع و بودجـه ای بنیـاد گفـت: 
محدودیت های منابع باعث ایجاد مشکالت متعددی 
بـه خصـوص در مسـیر خدمات رسـانی بـه ایثارگـران 
می شـود و الزم اسـت مجلـس شـورای اسـالمی توجه 

ویژه ای به این موضوع داشته باشد.
قاضـی زاده هاشـمی بـا بیـان اینکه بنیاد شـهید 
ایثارگـران دارای بیشـترین کارکنـان و مدیـر  و امـور 
ایثارگـر در بیـن دسـتگاه های اجرایـی اسـت افـزود: 
مـالک و معیـار اصلـی در انتصـاب مدیـران در بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگـران تخصـص و توانایـی اسـت و 
در صـورت برابری توانایی ها، اولویـت با افراد ایثارگر 
بنیـاد  از همـکاران خـود در  ادامـه داد:  اسـت. وی 

شـهید و امـور ایثارگـران خواسـته ایم کـه برنامه هـای 
بلندمـدت خـود را بـرای حوزه هـای تخصصـی خـود 
ارائـه دهند. حجت االسـالم حسـن نـوروزی نماینده 
مـردم رباط کریم و رئیس فراکسـیون ایثار و شـهادت 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در ایـن دیـدار تأکیـد 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  ارتبـاط  عمـده  کـرد: 
بنیـاد شـهید و امـور  ایثارگـران مربـوط بـه دو حـوزه 
تصویـب بودجـه سـاالنه و همچنیـن تصویـب قوانین 
بـه  بایـد  ارتبـاط  ایـن  و  اسـت  ایثارگـران  بـا  مرتبـط 
 نحـوی پیـش برود کـه ایثارگران از نتایـج آن بهره مند 

شوند.
همچنین حسـین بامیـری نماینده مـردم لردگان 
و خانمیـرزا در مجلـس شـورای اسـالمی و سـخنگوی 

فراکسـیون ایثـار و شـهادت مجلـس، اقبـال شـاکری 
نماینده مردم تهران و عضو فراکسـیون ایثار و شهادت 
مجلـس، محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد و عضو 
فراکسیون ایثار و شهادت مجلس و محمدرضا احمدی 
سـنگری نماینده مردم رشت و عضو فراکسیون ایثار و 
شـهادت مجلس شـورای اسـالمی نیز در این دیدار به 

بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
امـور مجلـس  و  معـاون حقوقـی  ایـزدی  مهـدی 
بنیاد شـهید و امـور ایثارگران نیز در ایـن دیدار گفت: 
خوشـبختانه تعامـل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران با 
مجلـس شـورای اسـالمی تعامـل خوبـی اسـت که در 
راسـتای تأمیـن منافـع ایثارگران پیش مـی رود. رئیس 
محترم بنیاد شـهید و امور ایثارگران نیز از جامعه معزز 

ایثارگـری و همچنیـن از نماینـدگان با سـابقه مجلس 
شـورای اسـالمی هسـتند و بر همین اسـاس می توان 

افق روشنی را برای ایثارگران عزیز ترسیم کرد.
نماینـدگان  بـا  جلسـات  امیدواریـم  افـزود:  وی 
مجلس شـورای اسالمی به صورت هفتگی ادامه پیدا 
کنـد و به سـمتی بـرود کـه نمایندگان محتـرم مجلس 
شـورای اسـالمی دیدارهـای مسـتمری بـا حوزه هـای 
تخصصـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نیـز داشـته 
باشـند تـا موارد به شـکل ریز و تخصصـی مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد.
همچنیـن محمـود پاکـدل معـاون تعـاون و امـور 
پاسـخ  ایثارگـران در  امـور  و  بنیـاد شـهید  اجتماعـی 
بـه مـوارد مطـرح شـده از سـوی نماینـدگان مجلـس 
حاضر در این دیدار گفت: با دسـتور دکتر قاضی زاده 
هاشـمی چالش هـای اصلـی پیـش روی بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران مشـخص شـود کـه از بیـن بیـش از 
۴۰ چالـش حـوزه تعاون و امـور اجتماعی، معیشـت، 
اشـتغال و مسـکن به عنوان چالش های اصلی احصاء 
شـده اند و اولویـت  اصلی بنیـاد بر پیگیـری این موارد 

قرار گرفت.
وی در ادامـه بـه ارائـه توضیحاتـی دربـاره مـوارد، 
نکات و سـؤاالت مطرح شـده از سـوی اعضای هیئت 
رئیسـه فراکسـیون ایثـار و شـهادت مجلـس شـورای 

اسالمی پرداخت.
درمـان  و  بهداشـت  معـاون  عباسـپور  عبدالرضـا 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی معاون 
فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، 
محمدرضا کشـاورز مدیرعامل شـرکت بیمه دی، ناصر 
فخـاری سرپرسـت سـازمان اقتصـادی کوثـر و بـرات 
کریمی مدیرعامل بانک دی نیز به موارد مطرح شـده 

در خصوص حوزه های مربوطه خود پاسخ دادند.

 برگزاری دو نشست تخصصی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با شورای مشاوران وزرا

روزهای گذشـته شـاهد برگزاری دو نشست تخصصی 
مدیـران بنیاد شـهید و امـور ایثارگران با مشـاوران وزرا 
در حوزه های بهداشت و درمان و امور حقوقی بودیم.
نخسـتین نشــست کارگـروه بهداشـت و درمـان 
شورای مشـاوران وزرا و دستگاه های اجرایی با حضور 
دکتـر عبدالرضـا عباسـپور معـاون بهداشـت و درمـان 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و اعضای ایـن کارگروه 
در محـل اداره کل مصدومین شـیمیایی بنیاد شـهید 

و امور ایثارگران برگزار شد.
امـور  و  بنیـاد شـهید  معـاون بهداشـت و درمـان 
ایثارگـران در ایـن نشسـت ضمـن تأکیـد بـر ضـرورت 
زمینـه  در  دسـتگاه ها  بـا  صمیمانـه  همـکاری 
خدمات رسـانی شایسـته بـه ایثارگـران به بیـان نکاتی 
در خصـوص نحوه ارائـه خدمات درمانی بـه ایثارگران 

پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیت دستگاه های متولی درمان 
در کشـور و لـزوم نـگاه ملـی بـه حـل و رفـع مشـکالت 
درمانی ایثارگران، تشـکیل کارگروه را فرصت مناسبی 

برای برداشتن گام های مؤثر در این راه دانست.
دکتر سعید عطاری مدیرکل مصدومین شیمیایی 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران در این جلسه خالصه ای 
از خدمات سـالمت در بنیاد شـهید و امور ایثارگران را 

ارائه کرد.
رضا رحیمی نسـب دبیر شـورای مشـاوران وزرا در 

امـور ایثارگران نیز در خصوص تاریخچه جلسـات این 
شـورا، ضـرورت تشـکیل کارگـروه بهداشـت و درمـان 
جهت بررسی مشکالت و چالش های خدمات درمانی 
در گـروه هـدف و رونـد پیشـنهادات کارگروه هـا جهت 
ارائـه به شـورای مشـاوران وزرا و نحـوه اخذ تصمیمات 

نهایی مطالبی را ارائه کرد.
مجلـس  و  حقوقـی  کارگـروه   نشسـت  همچنیـن 
شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران با حضور معاون 
حقوقـی و امـور مجلـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

برگزار شد.
مهدی ایـزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در این نشست با ابراز امیدواری 
نسـبت به نتیجـه بخش بودن این جلسـات بـرای رفع 
موانـع حقوقـی و تسـریع خدمت رسـانی بـه ایثارگران 
گفت: امیدواریم این نشسـت ها منجر به فعالیت های 
اثربخـش و مفیـد برای جامعه ایثارگـری در حوزه های 
اجرایی شوند. در کمیته حقوقی ایثارگران و مشاوران 
حقوقی وزرا و دسـتگاه ها می خواهیم مسائل حقوقی 
را در ابعاد کالن و راهبردی بررسی و تا مرحله اجرایی 

شدن قوانین پیگیری کنیم.
معـاون حقوقـی و امور مجلس بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران افزود: دکتر قاضی زاده هاشمی از نخستین 
ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد  در  حضـور  روزهـای 
ضمـن تاکیـد بر بررسـی مبانی قانونی مسـائل مرتبط 

بـا ایثارگران بر تبدیل بنیاد شـهید و امـور ایثارگران به 
یـک سـازمان معاضدنـی و نـه صرفـا خدمـات دهنـده 
تاکید نمودند و بر این اسـاس نیز، بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران بـه سـازمانی حقوقـی، راهبـری و کاربردی 

مبدل خواهد شد.
وی بـا تأکیـد بر اسـتفاده از ظرفیت هـای معاونت 
حقوقی در همه فعالیت های جاری بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تصریح کرد: منشور حقوقی برای کارکنان و 
مدیران بنیاد تدوین شـده اسـت که مدیران و کارکنان 
بنیـاد بـه وظایـف و مسـئولیت های حقوقـی و قانونی 
خود آگاه باشـند و از مشـاوره حقوقی این معاونت در 

قراردادها استفاده شود.
ایزدی با اشاره به اینکه مباحث حقوقی ایثارگران 
وجـوه مختلفـی دارد، عنـوان کرد: باید کلیـه تکالیف 
حقوقـی بنیاد شـهید در قبـال ایثارگران را بشناسـیم. 
هـر مسـئله و رویـدادی کـه در جامعـه ایثارگـری رخ 

می دهد باید مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد.
در ادامه این نشست، رضا رحیمی نسب مدیرکل 
امـور مجلـس و لوایـح بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
امـور  و  شـهید  بنیـاد  در  امـروز  خوشـبخانه   گفـت: 
ایثارگران دیدگاه های تحولی حاکم اسـت و در امتداد 
ایـن رویکـرد مشـاورین وزراء نیز خودشـان را موظف و 
نماینـده بنیـاد در راسـتای خدمات رسـانی بـه جامعه 

ایثارگری می دانند.

وی ادامـه داد: امیـدوارم در حـوزه امـور مجلس، 
دوسـتانی را در برنامـه هفتـم توسـعه بـه همـراه خـود 
ایثارگـران  عملیـات  اول  خـط  شـما  باشـیم.  داشـته 
هسـتید، زیـرا بسـیاری از ایثارگـران بـه شـما مراجعـه 
آنهـا را می دانیـد و می توانیـد  می کننـد و درد و غـم 
بهترین عنصر و منشـاء خدمت در امور مجلس باشید 

در حوز های تصویب و اصالح قوانین باشید.
حجت االسـالم والمسلمین پرویز ولی زاده، مشاور 
و مسـئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری نیز در 
بخـش دیگـری از این نشسـت عنوان کرد: در آسـتانه 
برنامـه هفتم هسـتیم اگر بتوانیم احکام برنامه ششـم 
را در حـوزه ایثارگـران دائمـی کنیـم کار بزرگی صورت 

می گیرد.
وی افـزود: بحث دوم  ما تبدیل وضعیت نیروها در 
دسـتگاه های مختلف اسـت که متاسفانه این موضوع 
حل نشده است و ارگان هایی هستند که از این قانون 
استنکاف می کنند که به نظر می رسد رسیدگی به این 
وضعیـت درحـال حاضـر از اهمیـت باالیی برخـوردار 

است.
از  ایـن نشسـت، »حسـین اسـفندیار«  پایـان  در 
سـوی معـاون حقوقـی و امـور مجلـس بنیـاد شـهید و 
امور ایثارگـران به عنوان »دبیر کارگروه حقوقی و امور 
مجلـس دبیرخانـه شـورای مشـاوران وزراء« منصـوب 

گردید.

پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با قدردانی از نقش واالی مادران شهدا
یازدهمیـن پاسداشـت ادبیات جهاد و مقاومت بـا قدردانی از نقش واالی 
مـادران شـهدا بـه مناسـبت هفتـه  کتـاب و کتابخوانـی ۳۰ آبـان برگـزار 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله 
العظمـی خامنه ای،  به مناسـبت هفتـه  کتاب و کتابخوانـی، »یازدهمین 
پاسداشـت ادبیات جهاد و مقاومت« همراه با انتشـار تقریظ رهبر انقالب 
اسـالمی بر کتاب »تنها گریه کن« از سـوی مؤسسـه  پژوهشـی- فرهنگی 

انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
این مراسم روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه، با حضور جمعی از خانواده های 
معظم شـهدا، پیشکسـوتان جهـاد و مقاومـت و فعاالن حـوزه ی ادبیات و 

هنر دفاع مقدس، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.
همزمان با این مراسـم، آیین ملی تجلیل از مادران شـهدا و قدردانی 
از نویسندگان کتاب های مرتبط با دفاع مقدس در تمامی مراکز استان ها 

برگزار خواهد شد. 

کتـاب »تنهـا گریـه کـن«، روایت زندگـی »اشـرف سـادات منتظری، 
مادر شهید محمد معماریان«، در دوران مبارزات انقالب اسالمی، جنگ 
تحمیلی و پس از آن اسـت که به قلم خانم اکرم اسـالمی تدوین و توسـط 

انتشارات حماسه یاران منتشر شده است.
پیـش از ایـن دفتـر حفـظ و نشـر آثـار رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی 
کتاب هـای  راویـان  و  نویسـندگان  از  جداگانـه ای  همایش هـای  در 
»نورالدیـن پسـر ایـران«، »پایـی کـه جـا مانـد«، »لشـکر خوبـان«، »مـن 
گلسـتان  شـد،  گـم  مهتـاب  »وقتـی  نفـر«،  بیست وسـه  »آن  زنـده ام«، 
یازدهـم، دختـر شـینا، آب هرگـز نمی میـرد«، »فرنگیـس«، »در کمیـن 
گل سـرخ«، »مربع هـای قرمز« و »عصرهـای کریسـکان« تقدیر نموده و 
 یادداشت ها و تقریظ های رهبر انقالب اسالمی را بر این کتاب ها منتشر 

کرده بود.
 KHAMENEI.IR این مراسم به صورت زنده از پایگاه اطالع رسانی

و همچنین شبکه های سیما پخش خواهد شد.
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شــمامیباشــد.

گفت وگوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با  ایثارگران استان مرکزی
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس بنیاد شـهید و امور ایثارگـران، در پنجمین 
دیـدار ویدئوکنفرانسـی خود با ایثارگران اسـتان مرکزی دیـدار و گفت وگو 

کرد.
دکتـر سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی در این نشسـت پس از 
شـنیدن درخواسـت ها و مشـکالت ایثارگـران، بـه ارائه دسـتورات و نکات 
الزم به منظور حل مشکل این عزیزان در موضوعاتی چون تأمین مسکن، 

معیشت و درمان پرداخت.
معـاون رئیس جمهـور در این جلسـه ضمن تأکید بر لزوم رفع مشـکل 
مسـکن ایثارگـران عنـوان کـرد: تامیـن مسـکن ایثارگـران از دغدغه های 
اصلـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـت و از طریـق وزراتخانـه راه و 

شهرسازی پیگیر هستیم تا هرچه سریعتر این مشکل را مرتفع کنیم.
رئیـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامه با بیـان اینکه برخی از 
مشـکالت مطرح شـده منـع قانونـی دارد، اضافه کرد: تمـام تالش ما در 

بنیاد بر این است که حقی از ایثارگری ضایع نشود.

قاضی زاده هاشـمی ارتباط ویدئوکنفرانسـی با ایثارگران اسـتان های 
مختلف را بستر خوبی برای اطالع دقیق از مشکالت این عزیزان خواند و 
افزود: مشکالتی که در این نشست ها مطرح می شود، موارد مشابهی در 
کل جامعه هدف بنیاد دارد، بنابراین در رفع آن مشکل برای همه جامعه 

هدف تصمیم گیری و اقدام می شود.
همچنین عبدالرضا عباسـپور معاون بهداشـت و درمان بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید 
و امـور ایثارگـران در ایـن دیدار ویدئوکنفرانسـی بـه بیان نکاتـی در زمینه 

مشکالت ایثارگران استان مرکزی پرداختند.
محمدرضا توحیدنژاد، سرپرسـت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
مرکزی نیز ضمن معرفی ایثارگران حاضر در جلسه، مشکالت چند تن از 

ایثارگران استان که در جلسه حضور نداشتند را نیز عنوان کرد.
گفتنی اسـت »مهین طالبی«، »سارا کیانیان«، »حسین دوخائی« و 

»فتح الله علیدادی« ایثارگران حاضر در این دیدار بودند.


