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امام خميني (ره):
اين ملت بزرگ ايران است كه با قامتي استوار بر بام بلند شهادت و ايثار ايستاده است و هر
روز نشاط و تحرك و فرياد او براي ادامة راه بيشتر ميشود.
رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالي):
فرهنگ ایثار ،فرهنگ گذشــت ،فرهنگ مایه گذاشــتن از خود برای سرنوشت جامعه و برای
سرنوشــت مردم .این فرهنگ اگر عمومی شــد ،این کشــور و هر جامعهای که این فرهنگ را
داشــته باشــد ،هرگز متو ّقف نخواهد شــد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت.
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تقريظ دكتر سيد رضا صالحياميري ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

بــا نگاهــي بــه تصريــح بنيانگــذار فقيــد انقــاب اســامي حضــرت امــام(ره) مبنــي بــر اينكــه
«باالتريــن و واالتريــن عنصــري كــه در موجوديــت هــر جامع ـهاي دخالــت اساســي دارد،
فرهنــگ آن جامعــه اســت ».و همچنيــن نــگاه دقيــق و جامــع مقــام معظــم رهبــري كــه
«فرهنــگ ،اســاس اســت» ،اهميــت فرهنــگ در حيــات و بقــاي جامعــه بازتــاب روشــني
پيــدا ميكنــد .در ســطح جهانــي نيــز طــي دهههــاي اخيــر فرهنــگ اهميــت و جايــگاه
شايســته خــود را بازيافــت و بــه عنــوان عنصــر اصلــي در توســعه پايــدار مــورد توجــه جوامــع
قــرار گرفتــه اســت.
در تالطــم فرهنگــي جهــان امــروز كــه از يــك ســو بــا قرائتهــاي متحجرانــه و خشــك از
اســام مواجهيــم و از ســوي ديگــر فرهنــگ پوچگرايــي و پوپوليســم رايــج تبليــغ ميشــود،
فرهنــگ اصيــل ايرانــي و اســامي بايــد خــود را بــراي افــق دهههــاي آينــده طراحــي
و بازســازي كنــد .تحــوالت فرهنگــي منتظــر تصميــم و اقــدام مــا نمانــده و لحظــهاي
درنــگ و تأخيــر ،فاصلــة مــا را بــا پيشــرفت و توســعه فرهنــگ بيشــتر ميســازد .در ايــن
بيــن ،اعتــاي معرفــت و توســعه فرهنــگ قرآنــي و دينــي و ملــي در راســتاي صيانــت از
فرهنــگ دينــي و ملــي صبــه عنــوان قطبنمــاي فرهنگــي مــا از اهميــت و ضــرورت
خاصــي برخــوردار اســت.
ايــران اســامي از ديربــاز تاكنــون ،جايگاهــي واال در بســط و توســعة فرهنــگ غنــي در
ســطح جهــان داشــته اســت و امــروزه شــأن و منزلــت تبــار تاريخــي مــا ايجــاب ميكنــد
كــه وضــع كنونــي فرهنــگ ايــران اســامي را بــه مرزهــاي شــكوفايي و رســتاخيز فرهنگــي
برســانيم.
در جامعــة امــروز مــا كــه زندگــي ديجيتالــي شــكل گرفتــه اســت ،متأســفانه منافــع فــردي
بــر منافــع جمعــي اولويــت پيــدا كــرده و شــكاف ارزشهــاي هنجــاري و رفتــاري عميقتــر
شــده اســت ،جامعــه نيازمنــد يــك شــناخت مجــدد ميباشــد .آنچــه را كــه ميتــوان
بهعنــوان دليــل وضعيــت امــروز مطــرح كــرد يــك جملــه اســت« :مــا از فرهنــگ ايثــار و
شــهادت و از فرهنــگ گفتمــان جنــگ و خانــواده فاصلــه گرفتهايــم ».مــا بــرای عبــور از
چالشهــای اجتماعــی و فرهنگــی طــی ســه دهــة گذشــته نیازمنــد بازگشــت بــه فرهنــگ
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ایثــار و شــهادت هســتیم.
وضعيــت امــروز مــا محصــول عملكــرد ديــروز ماســت و عملكــرد امروز مــا محصول ده ســال
آتــي جامعــه ايــران اســت .تغييــرات فرهنگــي و اجتماعــي در تحليــل اجتماعــي يــك دهــه
اتفــاق ميافتــد .مــا امــروز نيازمنــد عاجــل بازگشــت بــه فرهنــگ ايثــار و شــهادت از طريــق
برنامهريــزي بلندمــدت و مؤثــر هســتيم .نيــاز امــروز جامعــة ايــران گفتمانسازيســت.
گفتمــان ،درونــي و بــر باورهــاي جامعــه اســتوار اســت .جامعــة ایــران بیــش از هــر زمــان
دیگــري بــه گســترش باورهــا نیــاز دارد .گفتمــان يعنــي جامعــه بــا عمــق جــان بــاور پيــدا
كنــد كــه بــراي تــداوم حيــات فرهنگــي و اجتماعــي نيازمنــد احيــاي فرهنــگ ايثــار و
شــهادت اســت .گفتمانســازي يعنــي اينكــه اساســ ًا جامعــه احســاس نيــاز كنــد بــه
تنفــس در فضــاي ايثــار و شــهادت ،نــه اينكــه مــا مدعــي باشــيم و تبليــغ كنيــم؛ يعنــي
مردميكــردن فرهنــگ ايثــار و شــهادت.
مــا بــرای ایــن کــه بتوانیــم بــه ایــن نقطــة هــدف برســیم ،نیازمنــد یــک برنامــة میانمــدت
و بلنــد مــدت اســتراتژیکی هســتیم .بایــد ثقــل تالشهــای خــود را متوجــه مــردم و جامعــه
کنیــم .ایــن گفتمــان بایــد از مدرســه ،دانشــگاه و حــوزه شــکل بگیــرد و حــوزة هنــر ،قلــم،
کتــاب و رمــان بایــد بــه اســتخدام در بیاینــد.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي كــه اصليتريــن رســالت آن ترويــج و احيــاي فرهنــگ
اصيــل ايرانــي و اســامي بــا بهرهگيــري از ابــزار روز فرهنگــي اســت ،در اقدامــي تعاملــي و
گفتمانــي ،فرهنــگ ايثــار و شــهادت را از دريچــة نــگاه مردمــي جســتجو كــرده اســت و بــا
در ميــان گذاشــتن ايــن فرهنــگ شــريف و واال بــا مــردم از طريــق «كتــاب مردمــي ايثــار»
پيشــگام گفتمانســازي فرهنــگ ايثــار و شــهادت در جامعــه شــده اســت.
اكنــون كــه بــا بيــش از  15000نفــر از مــردم ايــن مــرز و بــوم بــا ايــن موضــوع شــريف
تعامــل شــده و جلــد ســوم ايــن كتــاب نيــز بــا موضــوع «ايثــار و آگاهــي» بــا قلمهــاي
مردمــي تدويــن و آمــاده شــده اســت ،اميــد م ـيرود تــا ايــن فرآينــد تــا ارتبــاط و تعامــل
بــا جمعيــت بيشــتري از مــردم ادامــه يافتــه و ايــن مردميســازي برنامههــا بــه ديگــر
برنامههــاي ترويجــي حــوزة فرهنــگ ايثــار و شــهادت تســري يابــد.
مزيــد توفيــق همــكاران خــود در دفتــر امــور ايثارگــران و خانــه فرهنــگ ايثــار و مقاومــت
در پيشــبرد هــر چــه بهتــر طرحهــا و برنامههــاي ترويــج فرهنــگ ايثــار و شــهادت را از
خداونــد متعــال مســألت دارم.
سيدرضا صالحياميري
1395/12/1
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مقدمه
«آثــار خــوب مىماننــد ،در دلهــا جــاى مىگیرنــد و كهنــه نمىشــوند .خــوب
هــم كــه مىگوییــم ،یعنــى پاســخى بــه یــك ســؤال و یــك نیــاز باشــد».
(مقام معظم رهبري)
نخســتین کتــاب مردمــی جهــان كــه بــا عنــوان «كتــاب مردمــي ايثــار» تدويــن و منتشــر شــده
اســت ،بــه ابتــكار و اهتمــام خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت ،زيــر نظــر دفتــر امــور ايثارگــران وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامي و بــا همدلــي بيــش از پانــزده هــزار نفــر از مــردم ايــران و كشــورهايي
چــون تركيــه ،عــراق ،انگلســتان ،ميانمــار ،هلنــد ،پاكســتان ،لبنــان ،يمــن ،عربســتان و ...ـ تاكنــونـ
شــكل گرفتــه و از كتابهــاي مانــدگاري اســت كــه جلــد ســوم آن پيـشروي شماســت.
جلــد اول ايــن كتــاب ،نتيجــة دستنوشــتههاي  2000نفــر از مخاطبــان خانــة فرهنــگ ايثــار و
مقاومــت طــي بيس ـتوهفتمين نمايشــگاه بينالمللــي كتــاب تهــران و جلــد دوم كتــاب ،حاصــل
تقريــر قريــب بــه  3000نفــر از مــردم در بيسـتودومين نمايشــگاه بينالمللــي قــرآن كريــم اســت
كــه ايــن دو جلــد بــا حضــور وزيــر وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،جنــاب آقــاي دكتــر علــي
جنتــي رونمايــي شــد.
در ادامــه ســري مجلــدات كتــاب مردمــي ايثــار ،جلــد ســوم ايــن كتــاب بــا موضــوع «ايثــار و
آگاهــي» نيــز بــا همراهــي حــدود  3500نفــر طــي نمايشــگاههاي مطبوعــات ســال  1393و كتــاب
و قــرآن كريــم ســال  1394از طريــق دعــوت بــه روش چهــره بــه چهــره و قــول اَحســن و در قالــب
آزاد (خاطــره ،شــعر ،داســتان ،تحليــل ،نقــد ،نظــر و ،)...بــه صــورت فيالبداهــه بــه نــگارش درآمــد.
آثــار مردمــي براســاس نوع اثــر در پنج دســتة شــعر و متــن ادبي(اديبانــه) ،انشــاء و تحليل(انگارانه)،
خاطــره و داســتان ،عبــارت و جمله(دلنــگاره) ،و تجســمي طبقهبنــدي شــد .ايــن آثــار كدگــذاري
و بــراي هــر فــرد يــك شــمارة منحصــر بــه فــرد در نظــر گرفتــه شــد.
آثــار طبقهبنــدي شــده در اختيــار دو تــن از اســاتيد برجســته كشــور ـ پرويــز بيگيحبيبآبــادي
و راضيــه تجــارـ بــا توجــه بــه تخصــص هــر يــك قــرار گرفــت و بــا معيارهــاي كلــي پيــام،
تازگي(نــگاه نــو) ،قابليــت اســتفاده عــام ،همخوانــي بــا دســتورات مكتبــي و فرهنــگ ملــي بررســي
و تعــدادي از ايــن آثــار بــراي چــاپ انتخــاب شــد.
بــراي ســنديت آثــار بــا صاحبــان تمامــي آثــار انتخابــي تمــاس حاصــل شــد و مشــخصاتي از ايشــان
ماننــد نــام و نامخانوادگــي ،تحصيــات ،شــغل ،اســتان و شــهر ســكونت و همچنيــن تصويــري از
آنــان دريافــت شــد و ضمــن كســب اجــازه از ايشــان ،بخشــي از مشــخصات فــردي در بــاالي هــر
نوشــته بــه همــراه عكــس نويســنده درج گرديــد .فقــدان برخــي از اطالعــات و تصويــر مربــوط بــه
عــدم اجــازه صاحــب اثــر يــا در دســترس نبــودن آنــان ميباشــد.
نويســندگان كتــاب و هــر يــك از صاحبــان آثــار منــدرج در كتــاب ميتواننــد متقاضــي يــك
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جلــد از كتــاب مذكــور باشــند و باقــي نســخهها بــراي حمايــت از توســعة ايــن فعاليــت بــه صــورت
فــروش بــه عالقهمنــدان عرضــه ميگــردد.
ً
كتــاب مردمــي ايثــار ،يــك نمــاد فرهنگــي و نــه صرفـا ادبــي اســت و بــه صــورت يــك كتــاب
متنبــاز مطــرح ميباشــد و امــكان نــگارش در آن بــراي همــة مــردم ـ در گام اول ملــت شــريف
ايــران و در گام بعــدي ســاير مــردم دنيــا ـ ممكــن ميباشــد.
وجهــة مردمــي آن باعــث شــده تــا نوشــتن در ايــن كتــاب بــه عنــوان يــك مطالبــه عمومــي،
مطــرح شــده و درخواســتهاي متعــددي از طــرف اســتانها و ســازمانهاي مختلــف جهــت
ادامــة تدويــن كتــاب در آن اســتانها و ســازمانها ارائــه شــود؛ بنابرايــن ايــن كتــاب تــا نــگارش
آخريــن متقاضــي بــه حيــات خــود ادامــه خواهــد داد.
ايــن كتــاب كوششــي اســت در تدويــن دستنوشــتهاي مردمــي كــه بــا موضــوع شــريف و
واالي ايثــار و از خودگذشــتگي بــه نــگارش درآمــد و ســعي بــر ايــن بــوده اســت تــا از بســتر
فرهنگــي كتــاب ،ترويــج فرهنــگ ايثــار و فــداكاري ممكــن گــردد و انشــاء اهلل ايــن تــاش مــورد
قبــول درگاه احديــت واقــع گــردد.
كتــاب مردمــي ايثــار ،حاصــل همــت مــردم و همــكاران خانــة فرهنــگ ايثــار و مقاومــت اســت و
چنانچــه بــا نقــدي همــراه باشــد متوجــه گــروه دوم ميباشــد ،بنابرايــن از صاحبنظــران و اســاتيد
فــن درخواســت ميشــود بــا ارائــه آرا و نظــرات خــود ،راه كمــال را بــراي ايــن اثــر بگشــايند.
عنايــت و توجــه وزيــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامي جنــاب آقــاي دكتــر ســيد رضــا
ي نهادهــا و ســازمانهاي مختلــف در شــكلگيري و تدويــن
صالحياميــري و همچنيــن همــكار 
ايــن كتــاب ،از جملــه معاونــت مطبوعاتــي و اطالعرســاني ،معاونــت فرهنگــي و معاونــت قــرآن
و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي و ســتاد نمايشــگاههاي بيســتم مطبوعــات ،بيســت
و ســوم قــرآن كريــم و بيس ـتو هشــتم كتــاب ،ســتودني و قابــل تقديــر اســت و در اينجــا الزم
ميبينيــم از همــكاري صميمانــه و بيشــائبه ايــن بزرگــواران كمــال تشــكر و قدردانــي را بــه
عمــل آوريــم.
ايــن كتــاب بــه پايــان نميرســيد مگــر بــه تــاش و همــت همــكاران خانــه فرهنــگ ايثــار
و مقاومــت و همراهــي و نــگاه صائــب و راهگشــاي حجتاالســا م و المســلمين محمدعلــي
انصــاري مشــاور محتــرم وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســامي در امــور ايثارگــران كــه سپاســگزاري از
ايشــان را بــر خــود فــرض ميدانيــم.
محمدهادي گلشنيمتين

دبيرخانه كتاب مردمي ايثار
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خاطره و
داستانك
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تحصيالت :كارشناسي نقشهكشي

			
نعیم کیانیانبوهی

ایثــار ،گذشــت ،و فــداکاری نــه تنهــا انحصــاری در بیــن اقــوام نــدارد،
بلکــه هرکــس کــه بتوانــد اصــل دیــن ،انقــاب و قانــون اساســی را
بفهمــد و خــود را بــا ولیامرمســلمین (آیــتاهلل خامنــهای) انطبــاق
دهــد ،از ایــن راه منحــرف نخواهــد شــد؛ چــه بســیار شــهدایی کــه بــرای دفــاع از
اســام و وطــن خــود از رهبــر زمــان خودشــان امامخمینــی(ره) تبعیــت کردنــد.
فلــذا هــر زمــان کــه وصیتنامــة آنهــا را میخوانیــم بــه اســتثناء ،همگــی دفــاع از
ولیفقیــه و مکتــب والیــتفقیــه ،حجــاب و نیکــی بــه دیگــران را توصیــه کردهانــد.
بــه خاطــر دارم زمانــی را کــه وصیتنامههــا را مطالعــه میکــردم ،بهتریــن وصیتنامـهای
کــه مــرا بــه خــود جــذب کــرد کــه البتــه ایــن وصیتنامــه در واقــع مجموعــة خاطــرات
و دلنوشــتههای کســی بــود کــه بــا گذشــت زمــان میتــوان از آن بــه عنــوان وصیــت
تعبیــر کــرد کــه در آن کتــاب هــر آن چیــزی کــه یــک انســان مســلمان ایرانــی بایــد بــرای
کشــورش ایــران داشــته باشــد نوشــته شــده بــود .ایــن کتــاب مجموعـهی دستنوشــتههای
شــهید مهدیرجببیگــی بــا ايــن عنــوان بــود« :همچنــان میرویــم تــا خــط امــام بمانــد».
***

		
علياشرف خانلري

سن51 :

تحصيالت :ديپلم

یــک رفیــق داشــتم کــه مطابــق بــا منافــع و مصلحــت خــودش تعریــف و
تعبیــر و تفســیر میکــرد؛ مث ـ ً
ا وقتــی بــا ماشــین میخواســت بــه جایــی
بــرود بــرای اینکــه کســی را بــا خــودش نبــرد ،میگفــت :اگــر مســیرت
عبدالعظیــم اســت بگــو مـیروم تجریــش و اگــر میخواهــی بــروی تجریــش بگــو مـیروم
شــاهعبدالعظیم.
هیــچ وقــت بــه کســی خیــر نمیرســاند ،همــه چیــز را بــرای خــودش میخواســت .یکــی
دیگــر از جمــات قصــار ایــن دوســت ایــن بــود کــه میگفــت :مــن هــر چقــدر هــم شــما
را دوســت داشــته باشــم خــودم را بیشــتر از همــه دوســت دارم .اینهــا را مقدمــه گفتــم کــه
گریــزی هــم بــه صحبتهــای لقمــان بزنــم کــه میگویــد:
«ادب از کــه آموختــی گفــت از بــی ادبــان ،هرچــه را کــه آنهــا انجــام میدادنــد مــن
عکــس آن را عمــل میکــردم ».ایــن را گفتــم کــه از صحبتهــای دوســتم اینگونــه
نتیجــه بگیــرم کــه هرکــس دیگــران را بیشــتر از خــودش دوســت داشــته باشــد ،ایثارگــر
اســت .ایثــار وجــوه بســیاری دارد؛ امــا بــه طــور خالصــه دو وجــه ایثــار مــال و ایثــار جــان
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مــد نظــر ماســت .بســیاری از افــراد از بخشــی از مــال خــود میگذرنــد و در راههــای مختلــف
هزینــه میکننــد .مث ـ ً
ا مســجد میســازند؛ مدرســه میســازند؛ بیمارســتان میســازند و ...
ایــن افــراد کســانی هســتند کــه از همــة داشــتههای خــود میگذرنــد بــرای کمــک بــه
دیگــران ،مثـ ً
ا در زمــان جنــگ افــرادی بودنــد یــا بهتــر بگویــم ســرمایهدارانی بودنــد کــه
بــرای کمــک بــه جبهــه میلیونــی کمــک میکردنــد؛ یــا عــدهای کمــی از اعضــای یــک
صنــف جمــع میشــدند مبالغــی جمــع میکردنــد و یــک دســتگاه تویوتــا آمبوالنــس
میخریدنــد و بــه جبهــه اهــدا میکردنــد و در میــان ایــن افــراد ،پیــرزن روســتایی هــم
بــود کــه تمــام ســرمايهاش را کــه تعــدادی تخــم مــرغ بــود و هــر روز از مــرغ خانگـیاش
کــه در خانــه نگــهداری میکــرد جمــعآوری میکــرد و بــه جبهــه اهــدا میکــرد.
کمــی جلوتــر برویــم ،از پشــت خــط عبــور کنیــم و بــه خاکریزهــای جبهــه میرســیم در
اینجــا افــرادی زندگــی میکردنــد کــه واژة زیبــا و در خورشــان را نمیتوانیــم پیــدا کنیــم.
پــس بــه همیــن واژه ایثارگــر بســنده میکنیــم افــرادی بودنــد کــه نــه تنهــا از مــال دنیایــی
گذشــتند بلکــه از زن و فرزنــد پــدر و مــادر و بســتگان و ...دل بریدنــد و ماننــد شــمع خــود
ســوختند تــا بــه دیگــران روشــنی ببخشــند؛ آنهــا کســانی نبودنــد جــز مردانــی آســمانی
کــه کار کــردن بــرای دیگــران برایشــان عــار نبــود .فرمانــده بودنــد امــا در لبــاس ســرباز
گمنــام خدمــت میکردنــد .ظــرف و لبــاس همرزمــان و ســربازان و زیردســتان خــود را
میشســتند و بــه ایــن خدمــت افتخــار میکردنــد.
آخریــن نفــری بودنــد کــه غــذا میخوردنــد تــا همــه ســیر نشــده باشــند آنهــا لــب بــه
غــذا نمیگشــودند ،مگــر همــه خــورده باشــند .تعــدادی از آنهــا هــر چنــد در خــط مقــدم
و جبهــه نبودنــد ،امــا در در همیــن پــادگان امامحســین(ع) تهــران مشــغول آمــوزش نیروهــا
بودنــد.
بعــد از اینکــه بچههــا صبحانــه میخوردنــد و از رســتوران خــارج میشــدند میرفتنــد
داخــل و تــه مانــدة کــره ،نــان و پنیــر کــه روی میزهــا مانــده بــود میخوردنــد تــا بلکــه
از اســراف هــم جلوگیــری شــده باشــد .پیــر زنــی بــود کــه مقــداری مغــز بــادام بــه جبهــه
فرســتاده بــود کــه همــراه آن نامـهای قــرار داشــت .ایــن بســته هدیــه بــه رزمنــدهای بــود.
رزمنــده بســته را بــاز کــرد .گوشــة همــه مغــز بادامهــا شکســته بــود تعجــب کــرد! نامــه
را بــاز کــرد و شــروع بــه خوانــدن آن نامــه کــرد ،نوشــته بــود« :مادرجــان ببخشــید کــه
گوشـههای مغــز بادامهــا شکســته اســت .مــن یــک بــه یــک آنهــا را بــا دســت شکســته
و خــوردهام تــا مبــادا بــادام تلخــی در میــان آنهــا نباشــد و کام شــما عزیــزان را تلــخ نکنــد».
نکته مهم اینجاست:
حــاال نزدیــک بــه  3دهــه از آن روزگار میگــذرد ،فقــط بــرای ســه روز بــه منظــور بازدیــد
از مناطــق عملیاتــی در قالــب کاروان راهیــان نــور بــه مناطــق جنــوب میرویــم .یــک
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ســاعت کــه از وقــت نهــار میگــذرد طبــل و ســنج رودههامــان بلنــد میشــود ،طاقــت یکــی
دو ســاعت دیــر غــذا خــوردن را نداریــم و فــوری لــب بــه اعتــراض میگشــاییم .بعضــی از
افــراد ماشــاءاهلل خوشخــوراک هســتند گریــزی هــم بــه ســهم دیگــران میزننــد و مــا اگــر
از یــک قوطــی نوشــابه بمانیــم ،خورشــیدمان از مغــرب طلــوع کــرده اســت.
معنــی ایثــار آنهــا را زمانــي بیشــتر درک میکنــم کــه در گرمــای خرماپــزان تیــر و
مــرداد در منطقــه خوزســتان در شــلمچه بــر ســنگر و مهــران و  ...کــه تخــم مــرغ روی
زمیــن میافتــاد در دمــای  50و  60نیمــرو میشــد ،عملیــات میکردنــد ،بــر دل دشــمن
میزدنــد ،گاه تــا دو ســه روز بــه خاطــر حمــات دشــمن تــدارکات بــه جبهــه نمیرســید و
گرســنه و تشــنه از وجــب بــه وجــب خــاک کشــور دفــاع کردنــد.
اوج ایثــار زمانــی بــود کــه امدادگــر بــا قمقمــه بــه مجروحــان آب م ـیداد .اولــی گفــت:
مــن تشــنه نیســتم بــه بغلدســتیام آب بــده ،او هــم گفــت :مــن تشــنه نیســتم بــه بــرادر
دیگــرم آب بــده و ...
و امدادگــر دیــد او شــهید شــدهاســت وقتــی برگشــت بــه نــزد مجــروح اول متوجــه شــد
کــه او هــم زودتــر از ديگــر همرزمــش پــرواز کــردهاســت.
***

		
عسگر حسینزاده

سن27 :

تحصيالت :كارشناسي

کودکــی هــر روز بــا پــای برهنــه در کوچــه بــازی میکــرد .پیرمــردی
نیــز هــر روز نظارهگــر آن بــود .روزی پیرمــرد تصمیــم گرفــت یــک جفــت
کفــش بــرای پســر بخــرد و او را شــاد کنــد .هنگامیکــه کــودک کفشهــا
را از دســت پیرمــرد گرفــت ،کــودک بــه پیرمــرد گفــت :آیــا شــما خــدا هســتید؟
گفت :نه!
پســر گفــت :حتمـ ًا دوســت خــدا هســتید ،چــون مــن ایــن درخواســت را از خــدا داشــتم و
امــروز بــرآورده شــد.
***

		
جمشید مرتجي

		
سن82 :

تحصيالت :كارشناسي الهيات

از فرزند شهیدم محمد مرتجي ،بخشي از وصیتنامهاش را نقل میکنم:
اگــر مــن رفتــم بــه جبهــه و شــهید شــدم ،وظیفــه خــودم را انجــام دادهام بــه شــما ارتباطــی
نــدارد شــما بــه وظیفــه خــود عمــل کنیــد.
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ماهان

		
سن13 :

تحصيالت :محصل

مــن بــه زمینــی بــزرگ کــه محــل اسکیتســواری بــود رفتــهبــودم.
کودکــی را دیــدم کــه اســکیت بلــد نبــود و داشــت میخــورد زمیــن ،ولــی
مــن دســت او را گرفتــم و بــه جــای آنکــه آن بچــه زمیــن بخــورد ،مــن
خــوردم زمیــن و پــدر و مــادر آن بچــه از مــن تشــکر کردنــد.

***

مهدی باباربیع

سن38 :

تحصيالت :كارشناسي چاپ و نشر

آن شــب مجبــور بودیــم از وســط آبهايــي کــه عمقــش زیــاد بــود همــراه بــا رزمنــدگان
و بــا تجهیــزات فــراوان رد شــویم .دو شــبانهروز بــود کــه نخوابيــده و غــذای کافــی هــم
نخــورده بودیــم .حســین پشــتســر مــن بــود و بــه جهــت مجروحیتــش بــه ســختی راه
میرفــت .بعض ـ ًا در مســیر بــا او صحبــت میکــردم ،ولــی هیــچ جوابــی نم ـیداد کــه آخــر
کمــی بــا عتــاب بــه او گفتــم :چــرا جــواب مــرا نمیدهــی؟ اول انــکار میکــرد ،ولــی بعــد
بــا اکــراه گفــت کــه تــا آن موقــع نمــاز شــب میخوانــدم و اگــر آن نمــاز را نمیخوانــدم
امــکان داشــت قضــا شــود.
***

		
رؤیا عالیی

		
سن29 :

تحصيالت :كارشناسي

ایثــار ،همــان رزمنــدهای اســت کــه در جنــگ ایــران و عــراق در
بمبارانهــای شــیمیایی ماســک خــود را بــه دوســت و همــرزم زخمــی
خــود داد و یــادگار آن ایثــار تــا االن کــه  26ســال از آن روزهــا میگــذرد همــراه اوســت و
از داشــتن چنيــن یــادگارياي لــذت میبــرد.
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افشین انصافی

		
سن42 :

تحصيالت :كارشناسي ارشد مديريت

در خیابــان حافــظ شــهر ارومیــه در پناهــگاه بــودم .مــادر پیــری را ديــدم كــه همــه را آرام
میکنــد ،آرامــش خاصــی داشــت .پرســیدم :مــادر نمیترســی امــکان دارد هواپیماهــای
بعثــی بمــب را بــر ســر مــا بریزنــد یــا بــر ســر خانــه و کاشــانهات .خندیــد و گفــت :مــادر!
همســرم ،پســرم و دامــادم رفتنــد تــا مــن و دیگــران راهشــان را ادامــه دهیــم ،تنهــا چیــزی
کــه از دســت مــن برمیآیــد تقســیم آرامــش بــا دیگــران اســت .مــادر شــهید ،همســر
شــهید و ...؛ زنــی کــه همــة مــردم او را بــا تعجــب مینگریســتند .بعدهــا شــنیدم در بمبــاران
بعــدی شــهرم ،خــودش هــم شــهید شــد .ایثــار ،چــه زیباســت.
***

		
امیرحسین نوروزی

		
سن18 :

تحصيالت :محصل

محــرم امســال مــن و دوســتانم بــه هيــأترفتیــم و بــرای امامحســین(ع) عــزاداری
کردیم.آخــر هيــأت بــود و میخواســتن غــذای نــذری پخــش کننــد ،مــن غــذا را گرفتــم و
غــذا را میخواســتم بــرای پــدر و مــادرم ببــرم ،ولــی از در كــه خــارج شــدم یــک پیــرزن
مســنی را دیــدم کــه غــذا میخواســت و مــن هــم بــرای ثــواب بیشــتر آن غــذا را بــه آن
پیــرزن دادم و آن پیــرزن بــرای مــن دعــای خیــر کــرد.
داشــتم در راه میرفتــم کــه تــو فکــر خــودم میگذشــت کــه چهقــدر کار خیلــی خوبــی
انجــام دادم کــه ناگهــان مــردی از یــک هيــأت مــرا صــدا زد و بــه مــن یــک عــدد غــذا
داد و یــاد ایــن ضربالمثــل افتــادم کــه « :از هــر دســت بــدی از همــان دســت هــم
خواهیگرفــت».
***

محمدامین فوالدوند

		
سن11 :

تحصيالت :محصل

یــک روز در مدرســه ســر زنــگ نقاشــی ،دوســت مــن مــداد رنگــی نداشــت
مــن بــه اون مــداد رنگــی دادم و هــم نقاشــی مــن و هــم نقاشــی او زیبــا
شــد.
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محمدجواد کریمخانی

تحصيالت :كارشناسي

سن44 :

هــر عمــل کــز آدمــی ســر میزنــد خیــر و شــرش پشــت در ،در میزنــد.
اگــر انســان خیــر بــه همنــوع برســاند ،مســلم ًا خیــر در پیــش دارد و اگــر
شــر برســاند بــه او قطع ـ ًا شــر میرســد.
بدان که همه عمر پا در گلی
اگر پا زنی بر ملک با کلک		
یــک روزی شــخصی در کنــار خیابــون ایســتاده بــود و ناتــوان بــود و از نظــر مالــی وضــع
خیلــی خوبــی نداشــت .ایشــان را ســوار کــردم و بــه مقصــد رســاندم .فــردای همــانروز
میخواســتم از قــم بــه تهــران بــرم ماشــینم خــراب شــد و در ایســتگاه اتوبــوس روز شــنبه
هــم ماشــین نبــود و صدهــا نفــر منتظــر ماشــین بــرای تهــران بودنــد .خیلــی ناراحــت و
نگــران بــودم ،امتحــان دانشــگاه داشــتم .ماشــینی جلــوی پــای مــن ترمــز کــرد و هــم مســیر
بودیــم تــا جلــوی درب دانشــگاه مــرا رســاند و از مــن کرایــه نگرفــت ،گفــت :مســیرم بــود.
خیلــی فکــر کــردم گفتــم :ایــن بیحکمــت نیســت ،روز قبــل مــن خیــر رســاندم و امــروز
خداونــد بــرای مــن خیــر رســاند.
		
قباد نعمتي

		
سن51 :

***

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

طی سالهای گذشته مسئولیتي در یکی از شهرهای کشور را بر عهده داشتم.
يكــي از مراجعیــن جهــت انجــام کار شــخصی خــود بــه اداره مراجعــه کــرد بــود .بــا يــك
خــودرو گرانقيمــت و چنــد نفــر هــم ،همــراه او بودنــد .پــس از گفتوگــو ،بــه ایشــان
عــرض کــردم بــه دالیــل موانــع قانونــی نمیتوانــم کاری بــرای شــما انجــام دهــم .ایشــان
بــا ناراحتــی تمــام نامــه خــود را روی میــز اینجانــب انداخــت و گفــت :خــدا را شــاکرم ،چــون
آنقــدر دارای ســرمایه هســتم کــه بــه کمــک شــما نیــاز نــدارم.
پــس از تــرک محــل کار ،درخواســت ایشــان را نــگاه کــردم و متوجــه شــدم کــه امــکان
مســاعدت بــه ایشــان وجــود دارد.
فــردای آن روز بــا ایشــان تمــاس گرفتــم و گفتــم :هفتــه معلمــه و شــما معلــم هســتید ،لــذا
مــن بهعنــوان شــاگرد کار شــما را انجــام دادم .ایشــان بــا چشــمان پــر از اشــک گفــت:
خــدا را شــاکرم کــه بیــش از ســی ســال بــه عنــوان معلــم بــه ایــن کشــور و فرزنــدان ایــن
آب و خــاک خدمــت کــردم .امــروز پــول مــن بــرای انجــام کار مــن مؤثــر نبــود ،امــا معلــم
بودنــم باعــث شــد کار اداری مــن بــه خوبــی انجــام شــود و بــا چشــمان پــر از اشــک از
اینجانــب تشــکر کردنــد.
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فربد نوريتاجر

تحصيالت :كارشناسيارشد

		
سن25 :

زندگي صحنة يكتاي هنرمندي ماست
هركسي نغمة خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست
خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد
بــه يــاد آن شــهيدي كــه بــا گذشــت و فــداكاري ،خــود را بــر روي ميــن انداخــت تــا
همســنگرانش بتواننــد از ميــدان عبــور كننــد؛ او مفقــود االثــر مانــد و مــادرش هنــوز چشــم
بــه راه اوســت.
گذشت و فداكاري را بايد از شهيدان راه خدا آموخت.
درود خدا بر شهيدان كه مسير سرخ حسين(ع) را پيمودند.
***

		
مونا عمرانی

سن27 :

تحصيالت :كارشناسي

قدمزنــان از البــهالی درختــان رد میشــدم ،نــم بــاران حــس شــادی
و آرامــش را در مــن بیشــتر میکــرد ،رفتــم روی نیمکتــی نشســتم.
روبـهروی مــن دخترکــی روی نیمکــت مقابــل مــن نشســته بــود .دخترک
هفتســال بیشــتر نداشــت .روســری کهنــة خــود را محکــم گــره زده بــود و دســتهای فــال
در دســتش بــود ،کفشــش را نــگاه میکــرد .خســتگی در چهــرة پــاک و معصومــش نمایــان
بــود .همــان لحظــه بــود کــه پیرمــردی بــا عصــای چوبــی خــود بــه ســمتش آمــد و کنــار
دختــرک نشســت ،بــه دختــرک گفــت :همــة فالهــات چهقــدر میشــود؟ دختــرک گفــت:
ده هزارتومــان .پیرمــرد ده هزارتومــان بــه دختــر داد و رفــت .دختــرک خســتگی از یــادش
رفــت و انــگار قاصدکــی شــد کــه بــه هــر ســو پــرواز میکنــد و در جهــت بــاد م ـیدود
دویــد و رفــت .زندگــی ،یعنــی گذشــت؛ یعنــی لبخنــد بــر لبــان کودکــی نشــاندن.
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امیر مؤذنزاده

تحصيالت :كارشناسي

سن53 :

خیلی مشتاق بودم که به جبهه بروم ولی مسئول پادگان اجازه نمیداد و
میگفت :اینجا به تو بیشتر نیاز داریم.
چــون کارم شــیفتی بــود بــا چندیــن تــن از دوســتانم صحبــت کــردم و
بــا اصــرار و خواهــش و تمنــا آنهــا را راضــی کــردم کــه هــر کــدام بــه نوبــت یکــی از
شــیفتهایم را بــر عهــده بگیرنــد .عملیــات والفجــر  8تــازه آغــاز شــده بــود و بــا پارتیبــازی
یکــی از دوســتانم موفــق شــدم بــه عنــوان راننــده یکــی از اکیپهــای فیلمبــرداری «روایــت
فتــح» راهــی اهــواز شــوم ،هنــوز بــه اهــواز نرســیده بودیــم کــه مــا را بــه غــرب فرســتادند و
مســئول جهــاد اهــواز در گوشــی بــه مــن گفــت :امیرجــان! بــه خــدا غــرب عملیــات اســت.
رفتیــم و عملیــات والفجــر  9آغــاز شــد .مــن فکــر میکــردم کــه مــن ایثارگــری میکنــم،
ولــی وقتــی دو تــا رزمنــده بســیجی نوجــوان  13و  14ســاله را در ارتفاعــات عــراق و در
حیــن عملیــات دیــدم کــه گلولــه مســتقیم تانــک خوردنــد .آنهــا را بــا پاترولــی کــه راننــده
آن بــودم بــه پشــت خــط بــردم.
وقتــی میدیــدم کــه ترکــش گلولــه تانــک پهلوهــای آنهــا را شــکافته و کــف ماشــین
غــرق خــون آنهــا شــده بــود.
وقتــی دیــدم آن دو نفــر جــوان کــم ســن و ســال روســتایی هســتند و بــا لهجــة شــیرین
روســتایی مــادران خــود را صــدا میکننــد ،تــازه بــه خــودم آمــدم و فهمیــدم کــه ایثارگــران
واقعــی چــه کســانی هســتند.
وقتــی کــه مســئول بهــداری خــط گفــت :فايــدهاي نــدارد و تــا چنــد لحظــه دیگــر شــهید
خواهنــد شــد.
***

حمیرا رحیمی

		
سن19 :

تحصيالت :كارشناسي روزنامهنگاري

مــن هــر روز قبــل از اینکــه آفتــاب بزنــد بیــدار میشــوم ،بعــد از نمــاز مــیروم بــه
نزدیکتریــن پــارک خونمــون پیــش درختــان؛ درختایــی کــه در شــلوغترین مــکان
شــهرمان ریشــه دواندهانــد .وقتــی پیــش درختــان م ـیروم آرامــش پیــدا میکنــم؛ چــون
درختــان آرامنــد ،هرچــه کــه کالغهــا از شاخههاشــان آویــزان میشــوند و فریــاد میزننــد
بــه روی خــود نمیآورنــد و گویــی درختــان بــا ســکوت خــود مــرا بــرای تمــام روز بــه
آرامــش دعــوت میکننــد.
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فاطمه کیا دربندسری

سن25 :

تحصيالت :كارشناسي

پــدر نشــانه کامــل ایثــاره؛ وقتــی پدربزرگــم مریــض و ناتــوان شــد بــه
قــدری بــا صبــر باهــاش برخــورد کــرد .امیــدوارم مــن هــم روزی آنقــدر
گذشــت و ازخودگذشــتگی داشــته باشــم و همیــن رفتــار رو کــه بــا پــدرش
داشــت رو داشــته باشــم .همیشــه بــه نظــرم انجــام دادن ای ـنکارا ،رفتــار خــوب داشــتن
بــا مــردم ،ایثــار و فــداکاری و دســت کســی را گرفتــن از  1000رکعــت نمــاز خونــدن هــم
بهتــره.
***

عباس بحرینیبروجني

سن42 :

تحصيالت :پرستاري

نیکی به مردم بدون پاسخ نمیماند.
اوایلــی کــه بنزیــن از طریــق کارت ســوخت تحویــل داده میشــد و بــرای
مــردم خیلــی تازگــی داشــت و همــه ســعی میکردنــد یــه جــوری خیلــی از کارتشــون
محافظــت کننــد ،یــه روز بــه پمــپ بنزیــن مراجعــه کــردم و همســرم نیــز داخــل ماشــین
بــود .وقتــی پیــاده شــدم کــه بنزیــن بزنــم ،زنــی میانســال و ژندهپــوش کــه فقــر از ســر و
رویــش میباریــد بــا تعــدادی جورابهــای بیکیفیــت بــه مــن نزدیــک شــد و درخواســت
خریــد جــوراب کــرد .اگرچــه جورابهایــی کــه داشــت ارزش قیمــت پیشــنهادی را نداشــت،
امــا مــن بــه عنــوان صدقــه و کمــک بــه آنــان یــک جفــت جــوراب خریــدم و ســوار ماشــین
شــدم و رفتــم .همســرم وقتــی جــوراب را دیــد قیمــت پرداختــی را پرســید .کلــی غــر زد کــه
پــول علــف خــرس نيســت کــه واســه یــک جفــت جــوراب ایــن مبلــغ را دادی و مــن گفتــم
اگــر چــه جورابهــای او کیفیــت الزم را نداشــت و مــن هــم نیــاز بــه جــوراب نداشــتم،
امــا بــه نیــت صدقــه و کمــک ،ایــن جــوراب را از آن زن خریــدم .ناگهــان در وســط جــاده
متوجــه شــدم کــه کارت ســوخت بنزیــن را در جایــگاه جــا گذاشــتم .سراســیمه بــه جایــگاه
برگشــتم و دیــدم فــرد جایــگاهدار بــا خنــده معنـیداری بــه مــن میگویــد کمکــی کــه بــه
آن زن کــردی جــای دوری نم ـیرود و مــن متوجــه تــو بــودم کــه کارت را جــا گذاشــتی و
برایــت آن را نگــه داشــتم .آری! نیکــی بــه مــردم بــدون پاســخ نمیمانــد.
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محمدسپهر سری

تحصيالت :كارشناسي

		
سن48 :

روزی را بــه یــاد مــیآورم کــه بــه همــراه چنــد گردشــگر خارجــی کــه از
کشــور ایتالیــا بودنــد ،وارد شــهر همــدان شــدیم .پــس از بازدیــد از چنــد نقطــة
تاریخــی شــهر بــه ســمت گنجنامــه حرکــت کردیــم .پــس از ایســتادن خودرو
بایــد مقــداری از مســیر را از داخــل پارکــی رد میشــدیم تــا بــه کنــار آبشــار برســیم .بــه دلیــل
ازدحــام زیــاد خانوادههایــی کــه در فضــای ســبز پــارک اطــراق کــرده بودنــد بــه ســختی از
البـهالی آنهــا عبــور کردیــم .یکــی از مســافران از مــن خواســت کــه از یکــی از خانوادههــا
اجــازه بگیــرم تــا از آنهــا عکاســی کنــد .خانــواده با کمــال میــل تقاضــای توریســت خارجی را
پذیرفــت و پــس از کمــی خوشآمدگویــی بــه آنهــا ،از مــن خواســت کــه از آنهــا بپرســم آیــا
آش میــل دارنــد یــا نــه؟ پــس از ســؤال آنهــا کــه معمــو ًال تعارفــی هــم نبودنــد قبــول کردنــد.
آن خانــواده از تمامی14نفــر توریســت همــراه مــن بــه گرمــی پذیرایــی کردنــد و موقعــی کــه
خواســتیم برویــم داخــل یــک ظــرف پالســتیکی یکبــار مصــرف مقــداری تخمــه خانگــی
داشــتند و از آنجایــی کــه دیدنــد مســافران مــن از مــزة آن خوششــان آمــده کل تخمــه را
همــراه بــا ظــرف آن بــه یــک خانــم مســن کــه از مســافران مــن بــود دادنــد.
ایــن مســئله تمــام شــد .پــس از بازگشــت از گنجنامــه در مســیر برگشــت بــه داخــل
اتوبــوس متوجــه شــدم آن خانــم در حــال گریســتن اســت .وقتــی اشــکهای خانــم را دیــدم
بــه کنــارش رفتــم و مســئله را جویــا شــدم .دیــدم در حالیکــه ظــرف تخمــه را در آغــوش
دارد ،گفــت :خیلــی از کشــورهای جهــان را گشــتهام ،افــراد زیــادی را دیــدهام ،بازنشســتة
بانــک هســتم .آنهــا همــة ظــرف تخمــة خــود را بــه مــا دادنــد و فقــط بــا لبخنــد بــه مــا
نــگاه میکردنــد .حــال بــراي تفکــرات ســابق خــودم متأســفم كــه چگونــه ایــن مــردم را
تروریســت میپنداشــتم؟
		
روحاهلل حسنوند

		
سن32 :

***

تحصيالت :كارشناسيارشد

ســال اول راهنمایــی بــودم کــه مدیــر دبیرســتان وارد کالس شــد و گفــت :تمــام
دانشآمــوزان موظــف بــه پرداخــت بیمــة دانشآمــوزی هســتند .همــة مــا حــق بیمــه
را بــه مدیــر دبیرســتان پرداخــت کردیــم .یهــو دیدیــم یکــی از دانشآمــوزان آخــر کالس
داره گریــه میکنــه .معلــم مــا آقــای احمــدی بلنــد شــد و بــه پســره گفــت کــه چــرا گریــه
میکنــی؟ دانشآمــوز گفــت :مــا فقیریــم و پــول بیمــه را نداريــم کــه یهــو معلــم مدیــر را
بــه بیــرون از کالس بــرد و از جیــب خــود پــول بیمــة دانشآمــوز را پرداخــت نمــود و مــن
ایــن ایثــار معلــم دلســوز را هیچوقــت فرامــوش نمیکنــم.
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رجبعلی نیازمند

تحصيالت :كارشناسي

		
سن49 :

روزی از روزهــای مــاه رمضــان بــرای کمــک بــه همنــوع بــه مســجد
قائمیــه شــهرمان مراجعــه کــردم .دیــدم پیرزنــی نشســته و نامــهای دارد
و تقاضــای بــرق بــرای مســکن خــود دارد .ایــن ماجــرا را بــرای دوســتانم
نقــل کــردم و یکــی از دوســتانم مبلغــی بــه مــن داد و مــن برگههــای فیــش واریــزی بــرق
را از آن پیــرزن گرفتــم و بــا مراجعــه بــه بانــک مبلــغ را واریــز و بــه ادارة بــرق مراجعــه و
آن پیــرزن صاحــب بــرق شــد.
ً
اگــر میشــد فقــرای واقعــی را شناســایی کــرد ،حتم ـا مــردم کمــک میکننــد؛ ولــی حیــف
کــه عــدهای تظاهــر بــه فقــر میکننــد.
خدایا! کمک کن تا هیچ فقیری بر روی زمین نباشد.
***

سیما دينآوران

سن28 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

بــاران میبــارد و ابرهــا بــر شــهرمان خیمــه میزننــد .نفــس را تــا عمــق
وجــودم فــرو میبــردم بــه شــکرانه هــوای تــازه ،بــوی بــاران و حــس
خنکــی لطیــف .زمــان در گــذر اســت و بایــد زودتــر بــه مقصــد برســیم .بایــد
ایــن اتوبانهــای گرهخــورده و خیابانهــای انباشــته از ماشــینهای بــزرک و کوچــک را
طــی کنــم .چتــر را بــاز میکنــم گویــی چنــد روز پیشــتر بــاد آن را شکســته ،آن را کنــاری
میگــذارم بــه یــاد شــعر ســهراب کــه زیــر بــاران بایــد رفــت .بــاران تندتــری میباریــد
زمــان مهلــت چندانــی بــه مــن نمیدهــد .گوشــه خیابــان منتظــر تاکســی میایســتم تــا
مــرا بــه مقصــدی در انتهــای یــک مســیر مســتقیم برســاند؛ امــا ماشــینهایی کــه ترمــز
میزننــد حــاال فقــط دربســت میبرنــد.
هرچــه منتظــر میمانــم تاکســی نمیایســتد ،زمــان زیــادی نميمانــم و پیــاده مســیر را
زیــر بــاران در پیــش میگیــرم در حالیکــه دلواپــس دیــر رســیدن هســتم.
صــدای بوقهــای ممتــد ماشــینهایی کــه بــا ســرعت میگذرنــد و شــلوارم را تــا بــاالی
زانــو خیــس کردنــد ،باالخــره ماشــینی میایســتد ،اتومبیــل شــخصی اســت کمــی مکــث
میکنــم ،تردیــد مــرا بــاز مــیدارد تــا اینکــه راننــده میگویــد ســوار شــو تــا جایــی از راه
میرســانمت؛ پیرمــردی اســت کــه بــا همســرش راهــی خانــه پســرش اســت .مــرا میرســاند
و در پاســخ آقــا لطــف کردیــد ،چقــدر تقدیمکنــم؟ میگویــد :بــه ســامت ،خیــر پیــش.
 24ايثاروآگاهي

فاطمه محمدی

تحصيالت :كارشناسي ارشد

سن27 :

دوران کارشناســی خوابگاهــی بــودم .رفتــه بــودم ترهبــار چنــد تــا پالســتیک
پــر میــوه و ســبزیجات گرفتــه بــودم.
دســتام کبــود شــده بــود .میــدان فردوســی بــودم نزدیــک خوابــگاه ،چشــمتون روز بــد نبینــه
پالســتیک پــاره شــد و تمــام میــوه و ســبزیها نقــش پیــادهرو شــدند؛ ســیب قرمــز و زرد
و خیــار و گوجــه ...
اصـ ً
ا یــه وضعــی بــود .یــه مــرد اومــد کمــک ،گفــت :دختــرم انــدازه توانــت بخــر .راســت
میگفــت.
یــه پســر دانشــجو از راه رســید ،دیــد کمــک مــردم بــه جایــی نمیرســه رفــت از مغــازه
بغلــی دوتــا پالســتیک بــزرگ گرفــت و تمــام رنگیرنگیهــای منــو جمــع کــرد و گذاشــت
تــو پاکــت و رفــت اصـ ً
ا ندیدمــش ســرم پاییــن بــود ،نشــد تشــکر کنــم فقــط از پشــت ســر
کولهشــو دیــدم.
خیلــی چیــز مهمــی نیس ـتها ،ولــی بــرای مــن کــه دانشــجو تــرم اول بــودم و احســاس
تنهایــی و بدبختــی میکــردم یــه لحظــه بهتریــن اتفــاق بــود .آدمهــای خــوب کــم نیســتن
هنــوزم هســتن.
ممنون از تمام خوبای دنیا.
***

		
حسین مهرابي

		
سن42 :

تحصيالت :كارداني

زمانیکــه وارد مدرســه شــدم ،متوجــه دانشآمــوزی شــدم کــه هیچوقــت فکــر نمیکــردم
معلــول جســمیو حرکتــی باشــد .دانشآمــوز هيدروســفال بــود و لیکــن خیلــی تــاش
داشــت بیشــتر در جنبــه هــوش ذهنــی خــودش رو نشــان بــده ولیکــن اینطــور نشــان
نمــیداد .مــادرش یکتنــه مثــل پــدر کار میکــرد و بــه دانشآمــوز توجــه داشــت کــه
بچشــو تــو همهجــا مطــرح کنــه .اطالعــات زیــادی از متــواری شــدن پــدر بــه علــت
بیمســئولیتی و ناقصالخلقــه بــودن فرزنــدش بــه مــن داد .مــادر زحمــت زیــادی کشــیده
بــود کــه انــگ اســتثنائی بــودن را از پیشــانی فرزنــدش بــردارد و توانســته بــود و ایثــار را بــه
اوج کمــال و گذشــت از جوانــی خــودش نشــان داده بــود .او چــون کوهــی اســتوار ،در برابــر
همــة زحمتهــای فرزنــدش عاشــقانه زندگــی را بــه فرزنــدش میآموخــت.
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سیدعلیرضا هاديفر
یکــی از روزهــای تابســتان داغ جمعــه در یکــی از کوچههــای شــهر
بجنــورد عــازم منــزل بــودم کــه خانمــی بــا پوشــش لبــاس ترکمنــی
کــه یــک بچــة شــش ســاله بغــل وی بــود و دســت بچــه یــک روســری
ترکمنــی پیچیــده و گریهکنــان در حرکــت بــود بــا حالــت هراســان داشــت راه میرفــت
کــه پرســیدم :مادرجــان چــی شــده؟
که فوراً در جوابم گفت :پسرم دستش مریض است که دوباره پرسیدم :چی شده؟
گفــت :فرزنــدم در روســتا یــک تختهســنگ روی دســتش افتــاد و مادربزرگــش بــه طریــق
قدیمیهــا روغــن داغ کــرده و روی دســتش ریختــه کــه خــوب شــود ،متأســفانه عفونــت
کــرده و پــول نــدارم بــرم دکتــر.
مــادر و پســر را ســوار ماشــینم کــردم و بــردم بیمارســتان در شــهر بجنــورد کــه دکتــر
اوژانــس معاینــه کــرد و گفــت :بایــد دســت بچــه قطــع شــود ،چــون عفونــت کــرده .ناراحــت
شــدم و گفتــم :اگــر دســت بچــه را قطــع کنــی از تــو شــکایت میکنــم کــه دکتــر فــوراً اتــاق
عمــل را آمــاده کــرد کــه دســت بچــه شــکر خــدا بــدون هزينــه خــوب شــد؛ طــي تماســی
کــه بــا ریاســت علــوم دانشــکده علومپزشــکی گرفتــم رایــگان معالجــه شــد .آن لحظــه،
بهتریــن لحظــة عمــرم بــود کــه بــه یــک بچــه نعمــت الهـیاش برگردانــده شــد کــه ناگفتــه
نمانــد کــه مــادر ایــن بچــه پولــی نداشــته کــه دکتــر بیــاورد ،از عفونــت ،دســت بچ ـهاش
مثــل تــوپ فوتبــال بــزرگ شــده و ورم کــرده بــود.
***

		
طاهر عابدینزاده

		
سن37 :

تحصيالت :كارشناسي كامپيوتر

خاطــرة بنــده مربــوط اســت بــه پســرعمویم محمدرضــا عابدیـنزاده در یکــی از عملیاتهــا
پــس از اتمــام مهمــات و زمانیکــه بــا چنــد عراقــی روب ـهرو میشــوند از پشــت بــه یکــی
از ســربازان عراقــی نزدیــک شــده و بــدون آنکــه وی متوجــه بشــود بــدون اســلحه و لــوازم
و فقــط بــا آفتابــهای کــه در دســت داشــت ســرباز عراقــی را مجبــور بــه تســلیم شــدن
مینمایــد .جالــب اینکــه بــه مــدت یــک ســاعت بــا همــان حالــت کــه آفتابــه را از
پشــت بــه کمــر ســرباز عراقــی گرفتــه بــود تــا پيــش ســربازان ایرانــی م ـیآورد .دوســتان
پســرعمویم مدتهــا از شــهامت و جــرأت او تعریــف میکردنــد.
شادي روح تمام شهداي وطن صلوات.
 26ايثاروآگاهي

محمدعلی شرفی

تحصيالت :كارشناسي

سن39 :

ســوم دبیرســتان بــودم و هنــوز یــه بــارم بــه زیــارت امامرضــا(ع) نرفتــه بودم.
یــک مــاه مونــده بــود بــه عیــد نــوروز کــه دوســتم مجتبــی کــه بــرادرش
هــم تــو جنــگ شــهید شــده بــود ،پیشــنهاد داد تــوی هنرستانشــون در
کالس حفــظ قــرآن شــرکت کنــم و مــن همیــن کار رو انجــام دادم .دو هفتــه از کالس
گذشــت و مــن هنــوز  50آیــه حفــظ نکــرده بــودم کــه مجتبــی گفــت :از طــرف کالس قــرآن
میبرنمــون مشــهد ،ولــی مــن چــون دبیرســتانی بــودم نمیتونســتم بــا اونــا بــرم و ظرفیــت
محــدود بــود .خیلــی افســرده شــدم و بــا بیانگیزگــی حفــظ رو دنبــال میکــردم .چنــد روز
مونــده بــود بــه نــوروز کــه مجتبــی مریــض شــد و گفــت :نمیتونــه بــه مشــهد بیــاد .خــودش
بــا مســئول کالس صحبــت کــرد و اســم منــو بهجــای خــودش داد و مــن هــم نــوروز رو
بــه همــراه همکالس ـیهای قــرآن در حــرم امامرضــا(ع) بــودم و لحظــة پــرواز کبوتــرا تــو
آســمون صحــن کام ـ ً
ا یادمــه؛ خیلــی باصفــا بــود .وقتــی برگشــتیم متوجــه شــدم مجتبــی
اصـ ً
ا مریــض نبــوده و بهخاطــر دل مــن ایــن کار رو انجــام داده .هنــوز کــه هنــوزه وقتــی اونــو
میبینــم بــه ظرفیــت فداکاریــش حســرت میخــورم.
		
بهروز وزیری

***

		
سن60 :

تحصيالت :كارشناسيارشد مشاوره

در جوانــی كتــاب بینوایــان ویکتــور هوگــو را میخوانــدم بــه حــال ژانوالــژان غبطــه
میخــوردم .آن دگرگونــی شــریف و انســانی بــا فروتنــی و از خودگذشــتگی .خدایــا! میشــود
یــک روز مثــل او باشــم نــه بــرای تفرعــن و خودنمایــی ،بلکــه بــرای راضیکــردن مــن
درونــم!
ســالها گذشــت تــا بــه خــودم آمــدم مــن بــودم و مــرگ بــرادرم کــه درد یتیمــی شــدید
را بــا هــم تجربــه تجربــه کــرده بودیــم ،بــا دو فرزنــدش یــک پســر ســه ســاله و دختــری
هفــت ســاله و مــادری کــه بــه بهانــه جوانبــودن و حــق داشــتن بــرای زندگــی گذاشــت
و رفــت.
روزی کــه مــن بــا ســرور و خوشــحالی دو کتــاب بــزرگ ســالنامة (روزنامــه اطالعــات) را
از طریــق پســت دریافــت کــردهبــودم و بــا عطشــی وصفناپذیــر در منــزل پــدر همســرم
مشــغول نــگاه کــردن بــه صفحاتــش بــودم ،ناگهــان زنــگ در خــورد و لحظاتــی بعــد
چهــرة نگــران و غمگیــن منیــر خانــم مــادر همســرم را در اتــاق دیــدم .آقــا بهــروز ســایه و
ســیامک بــا یــه ســاک جلــوی در گذاشــته شــدن! هراســان پلــه را طــی کــردم وقتــی بــه
در حیــاط رســیدم دو کــودک گریــان را دیــدم بــا صورتهــای مچالــه شــده از درد .بــه
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درون آوردمشــان و بوســیدم و بوییدمشــان! هنــوز منظــره فــرار مادربزرگشــان بــا شــوهرش
بوســیلة یــك ژیــان قراضــه جلــو چشــمانم اســت.
گفتند و شنیدند و اهمیت ندادم:
بــزرگ کــردن اینهــا کار تــو نیــس ،گنــج قــارون میخواهــد ،بزارشــون بهزیســتی ،تــو
معلــم ابتدایــی هســتی و اجــاره نشــین! ســالها مثــل بــرق و بــاد گذشــت و جوانــی مــن و
همســرم نیــز ســپری شــد و بچههــا بــزرگ شــدن .مادرشــان در ســالهای آخــر دانشــگاه
دختــر بــرادرم شــروع بــه ایجــاد ارتبــاط بــا او کــرد .ســرانجام موفــق شــد او را از همــدان بــه
تهــران نــزد خودشــان بکشــاند.
آتشــی در درونــم افتــاد آن ســرگردانیها ،احســاس هــمدردی بــا بچههــا ،آن ســالهای
بــدون ســام از جانــب حتــی یــک کبوتــر نامهرســان!
دلــم شکســت ،همســرم مریــض شــد .بــرای کســب و کار و فرهنــگ بهتــر بــه تهــران
آمدیــم یــک روز همســرم گفــت :اگــر ســایه بــه دیدنــت بیــاد حاضــری ببینیــش؟ یکبــاره
کــوه آتشفشــان شــدم .آن روزهــای ســرد پاییــزی عمــرم یــادم آمــد در اوج نــداری و
بیکســی بــه یــاری بچههــا شــتافتم ،خواســتم بگویــم :نــه! كــه ...
***

		
شعبان رفیعخواه

		
سن58 :

تحصيالت :سيكل

معنــی ایثــار را بایــد از زبــان رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس شــنید کــه گفتــه شــد.
رزمنــدهای در یکــی از جبهههــا وقتــی فرمانــده اعــام کــرد :یــک داوطلــب میخواهــم
بــرود آن تانــک عراقــی را نابــود کنــد ،رفــت و تانــک عراقــی را نابــود کــرد و فرمانــده
گفــت :حــاال نوبــت جایــزه اســت ،خواهــش میکنــم آن رزمنــده بیایــد و جایــزة خــود را
بگیــرد کــه هیچیــک از رزمندههــا از جــای خــود بلنــد نشــدند .معلــوم شــد بیســر و صــدا
آن رزمنــدهی ایثارگــر آمــد و در جمــع دیگــر رزمنــدگان طــوری کــه کســی او را نشناســد
و هــدف آن کارش فقــط رضــای پــروردگار باشــد ،تــازه فهمیــدم کــه ایثــار یعنــی چــه و
رزمنــده یعنــی کــه .مــن کجــا و رزمنــدگان کجــا.
ایــن بــود کــه فقــط و فقــط میخواســتم رزمنــده ایثارگــری کــه آن کار خداپســندانه را
در جبهــه کــرد بــه رخ انســانهای آزادة دنیــا برســانم ،وگرنــه نــهاینکــه مــن بــه جبهــه
نرفتــم و در هشتســال دفاعمقــدش شــرکت نکــرده و در عملیاتــی نبــوده باشــم ،بلکــه
مــن کجــا و آن بســیجی ایثارگــر کجــا؟
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مرتضی ناصری

تحصيالت :كارشناس حوزوي

		
سن26 :

ماجرايــي كــه میخواهــم بگویــم در محلـهای در جنــوب شــهر تهــران واقــع در اسالمشــهر
شــهرک واوان اتفــاق افتــاده اســت.
روزی پیشــنهاد شــد پنــج شــهید گمنــام در ایــن شــهرک بــه خــاک بســپاریم کــه بــا
مشــکالتی روبــرو شــديم؛ کــه اینجــا جــای شــهدا نیســت؛ اینجــا قبرســتان نیســت .دقیقـ ًا
حــدود ســه مــاه درگیــر ایــن بودیــم کــه کجــا بایــد ایــن تنهــای پــاک را بــه خــاک
بســپاریم کــه در ایــن گیــر و دار یــه خانمــی کــه حجــاب صحیحــی نداشــت آمــد بــرای
اعتــراض و برخــورد نســبت ًا بــدي داشــت .خیلــی اعتــراض میکــرد کــه ایــن کســانی کــه
میخواهیــد بیاوریــد ،باعــث ضربــه بــه پســر بچــه مــن میشــوند،کودکش بــه حــرف
خــودش مشــکل روحــی و روانــی داشــت.
شــب خاکســپاری فــرا رســید ،حــدود  12شــب دوســتان بــرای فــردا صبــح خودشــان را
آمــاده میکردنــد کــه یکدفعــه همــان خانــم بــا پســر بچ ـهاش آمدنــد کنــار مــا و مــادر و
کــودک هــر دو گریــان بودنــد و کنجــکاو شــدیم کــه بــرای چــه گریــه میکننــد؟ البتــه در
کار شــهدا هيــچ شــکی نداریــم.
مــادر تعریــف میکــرد« :خــواب پنــج ســرباز را دیــدهام ،ولــی پشــت کــرده بــه مــن و مــن از
آنهــا ســؤال کــردم کــه چــرا ناراحتیــد؟ گفتنــد :فقــط بــرای شماســت کــه کارهــای مــا عقــب
میافتــه و مــن هــم ســریع گفتــم کــه بــه خاطــر پســرم اســت؛ بــه خاطــر بیمــاری اوســت.
آنهــا همــه بــا خنــده گفتنــد کــه کــودک شــما از مــا ســالمتر اســت .همیــن را کــه شــنیدم از
خــواب بلنــد شــدم و دیــدم پســرم در حــال بازیکــردن اســت و االن بــا عجلــه آمــدم پیــش
شــما کــه بگویــم منزلــم را میفروشــم و نصــف پــول آن را بــه اینجــا هدیــه میدهــم».
***

ناصر بیانی

		
سن54 :

تحصيالت :ديپلم

خاطــرات اینجانــب در مــورد ایثــار و فــداکاری رزمنــدگان هشتســال دفاعمقــدس اســت.
در عملیــات والفجــر  8فتــح فــاو در منطقــة اروندکنــار وقتــی گــردان غــواص در هــوای ســرد
زمســتانی نیمهشــب بــا وجــود بــرودت هــوا و ســردی آب بــه آب زدنــد و آرامآرام بــه ســوی
فــاو حرکــت میکردنــد تــا خــط دشــمن را شکســته و فــاو را فتــح کننــد.
دو بــرادر شــیرازی بــه نــام محمــد و علــی نفــرات اول گــردان غــواص بودنــد کــه آرامآرام
همگــی بــه ســوي ســاحل عــراق حرکــت میکردنــد .بهطــور اتفاقــی در اثــر آتــش تیربــار
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ســنگر کمیــن دشــمن گلولـهای ســینه بــرادر کوچکتــر را شــکافت .علی کــه از درد و ســوزش
زخــم ســینه بــه خــود میپیچیــد بــه بــرادر بزرگتــر خــود گفــت :طنــاب مــرا بریــده مــرا در
آب خفــه کــرده و جنــازهام را بــه آب ســپرده تــا در اثــر درد و نالــة مــن صــدا بــه گــوش
دیدهبــان عراقــی نرســد .یــک نفــر فــدای همــه! مــن بمیــرم مابقــی گــردان ســالم بماننــد.
بــرادر بزرگتــر بــا گریــه و انــدوه بزرگــی بــرادر کوچــک خــود را زیــر آب بــرده خامــوش
میکنــد و جنــازهاش را بــه امــواج آب خروشــان ارونــدرود میســپارد تــا گــردان غــواص
بیصــدا و آرام بــه ســاحل رســیده و خــط را بشــکنند.
ایــن خاطــره مربــوط بــه محمــدعارفــی دیدهبــان لشــکر 27حضــرت رســول(ص) اســت
کــه در طــول عملیــات والفجــر  8در فــاو مســئولیت دیدهبانــی و هدایــت آتــش توپخانــه
بــر روی مواضــع عراقیهــا را داشــت .یــک هفتــه بعــد از ورود رزمنــدگان بــه فــاو ،محمــد
عارفــی نزدیــک کارخانــة تصفیــة نمــک بــه دیدهبانــی مشــغول بــود ،نیمهشــب میبینــد
کــه کماندوهــای عراقــی از پشتســر رزمنــدگان حرکــت میکننــد تــا آنهــا قتلعــام
کننــد بــا گــرای دقیــق درخواســت آتــش توپخانــه بــر روی عراقیهــا را میکنــد فرمانــدة
توپخانــه بــه محمــد عارفــی میگویــد :محمدجــان ایــن گرايــی کــه دادهای ،جایــگاه خــودت
اســت .ایشــان میگوینــد یــک نفــر فــدای همــة رزمنــدگان و مــن اگــر کشــته شــوم مابقــی
رزمنــدگان زنــده میماننــد بــا اجــرای آتــش کوماندوهــای عراقــی نابــود میشــوند.
بعــد از پایــان جنــگ بــرای تفحــص و پیــدا کــردن جنــازه شــهیدعارفی گــروه تفحــص
شــهدا در آن منطقــه پالکــی زن ـگزده و چندتکــه اســتخوان کوچــک محمدعارفــی را بــه
خانــوادهاش تحویــل میدهنــد.
در اثــر آتــش محمدعارفــی تکهتکــه شــدهبود ،ولــی تعــداد زیــادی رزمنــده از آتــش
عراقیهــا ســالم ماندنــد.
		
حسین ایزدخواهی

سن31 :

***

تحصيالت :كارشناسي حقوق

پنجشــنبه صبــح هــر هفتــه از شــهریور  66کــه فرزنــدش شــهید شــده و در قطعــة 44
بهشــتزهــرا آرمیــده زنبیــل و بــار و بنـهاش را برمـیدارد و عــازم قطعــة  44میشــود تــا
زائــران شــهدا را صبحانــه و ناهــار مهمــان کنــد.
او را حــاال پــس از ســالها زائــران شــهدا بــه خوبــی میشناســند و مامــان زهــرا و
آبگوشــتهای لذیــذش شــهرة عــام و خــاص شــدهاســت.
خیلــی از مــردم کــه حاجتــی دارنــد و دنبــال مطلبــی هســتند ،هــر هفتــه مهمــان ســفرة
بیریــای ایــن مــادر شــهید میشــوند و چــه آدمهایــی کــه از ایــن رهگــذر حاجتهایشــان
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را گرفتهانــد.
ایــن حقیــر چندیــن بــار بــا مــادر شــهید غالمرضــا برزگــر مصاحبــه داشــتهام و حــدود دو
ســال اســت کــه در حــوزة ایثــار و شــهادت عکاســی و قلمفرســایی میکنــم .امیــدوارم
گنجینههــای عظیــم خانوادههــای ایثارگــر بــه فراموشــی ســپرده نشــود.
			
عقيلي

		
سن63 :

***

تحصيالت :كارداني

فکر میکنم ایثاری که من کردم در مورد خانوادهام کمتر کسی کرده باشد.
دختــر جوانــی بــودم بــرادر معلــول ،مــادر ســکتهای و پــدر ســرطانی را همزمــان پرســتاری
میکــردم و بــا ایــن حــال یــک فرهنگــی بــودم و بــه جامعــة خــود خدمــت میکــردم،
ســالها بــه ایــن منــوال میگذشــت ،ولــی چــون ایثــار زیــادي کــردهبــودم از خداونــد
متعــال آنچــه هرگــز فکــرش را نمیکــردم بــه دســت آوردم و آن همــه بعــد از اینکــه
ســالها گذشــت و مــن ازدواج کــردم در ســن  50ســالگی کســی بــاورش نمیشــد کــه
مــن بچـهدار شــوم .ایــن قــدرت خداونــدی بــود کــه بــر اثــر ایثــاری کــه مــن کــردم بــود
خداونــد بــه مــن توفیــق آن را داد.
امیــدوارم کــه همــة انســانها بداننــد کــه نتیجــة ایثــار و جــواب آن را حتمـ ًا خداونــد خواهــد
داد .بــه امیــد روزی کــه همــه ،گذشــت و فــداکاری و ایثــار را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار
دهنــد.
***

		
عبداهلل علیمددی

		
سن61 :

تحصيالت :كارشناسي رياضي

در معنا ایثار ،یعنی با میل و اراده به نفع دیگران از حق خود گذشتن.
بایــد اقــرار کنــم کــه مــن خــود در برابــر ایثــار دیگــران مقاومــت میکــردم تــا اینکــه در
روز عاشــورا بعــد از اتمــام مراســم تعزیهخوانــی در روســتایی در راه منــزل بــودم کــه ســر راه
در منزلــی بــه خاطــر امامحســین(ع) خــرج میدادنــد و مــن از رفتــن بــرای صــرف ناهــار
خــودداری نمــودم و رد شــدم .پیرمــردی کــه ناهــارش را خــورده بــود رو کــرد بــه مــن و
گفــت:
آقــا هزینــه کــرده و خــرج گذاشــته چــرا بیاعتنــا رد شــدی و ایــن حــرف او چنــان تأثیــری
در مــن گذاشــت کــه از آن تاریــخ نــه تنهــا در برابــر ایثــار دیگــران مقاومــت نمیکنــم،
بلکــه در حــد تــوان در ایــن مقولــه شــرکت میکنــم.
به امید روزی که ایثار همگانی شود.
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محدثهسادات حاجیمیراسماعیلی

		
سن20 :

تحصيالت :كارشناس علوم قرآن

نامــه آوردن بــرای ســردار ،نامــه رو برســونید بــه دســت مهــدی از خانــوادهاش هســت .آقــا
مهــدی براتــون نامــه آوردن از طــرف خانوادتونــه.
مــرد پاکــت رو گرفــت و گوشــهای از آن را بــاز کــرد« :مهدیجــان کودکمــان متولــد
شــده؛ ولــی تــو نبــودی رفتــی جبهــه کــه کودکانمــان روی زمینــي زندگــی کنــد و بــزرگ
شــود کــه پــدرش بــه خاطــر آن میخواهــد از جانــش بگــذرد».
ســید مهــدی بــدون اینکــه عکــس را از پاکــت خــارج کنــد آن را در جیبــش قــرار داد .رفــت
جلــو کــه مقاومــت کنــد و ایــن دفعــه مقاومتــش عــاوه بــر آن کــه بــرای تمــام همــة
هموطنانــش بــود ،بــرای نــوزادش هــم بــود ،اینبــار میجنگیــد کــه دختــرش در آرامــش
بــزرگ شــود ،بــدون تــرس زندگــی بکنــد.
سید اون پاکت چیه تو جیبت ،نکند عکس همسرته؟
این عکس فرزندمه.
بده ببینم.
خودم هنوز ندیدم.
چرا؟
چون میترسم وابسته شوم و نتونم دفاع کنم.
روح تمامی شهیدان شاد.
***

			
مهرین نظری

		
سن24 :

تحصيالت :كارشناسي كامپيوتر

هفــت ســاله بــودم کــه بــر اثــر بیمــاری آنفوالنــزا بــه دیابــت نــوع يــك مبتــا شــدم .بــا
روزی ســه وعــده تزریــق انســولین بــه خانــه برگشــتم .خــودم بــا بیمــاریام کنــار آمــده
بــودم؛ امــا نــگاه متفــاوت جامعــه آزارم م ـیداد .نقــص جســمی بــود ،دارو و درمــان بــود و
جــای فرهنــگ خالــی بــود.
 18ســاله کــه شــدم پزشــکم مــرا بــرای آمــوزش بــه انجمــن اطالعرســانی دیابــت گابریــک
معرفــی کــرد تــا بــا روشهــای جدیــد کنتــرل قنــد خــون آشــنا شــوم.
گابریــک جایــی بــود کــه زندگــیام را متحــول کــرد .در ایــن انجمــن تعــدادی جــوان
دیابتــی موفــق مشــغول کار بودنــد .بــرای آمــوزش و اطالعرســانی بیمــاری کــه روز بــه
روز فراگیرتــر میشــود .تعــدادی فرشــته کــه طعــم تلــخ قنــد را بــرای کــودکان و نوجوانــان
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و جوانــان مبتــا شــیرین میکردنــد .فرشــتهای دلســوز بــه نــام ســوگل جــم ،مدیــر واحــد
آمــوزش انجمــن بــود کــه  21ســال بــا وجــود ایــن بیمــاری و همــة مشــکالتش ،بهتریــن
مشــاور آنجــا بــود .دکتــر ســارا صداقــت ،فرشــتهای کــه در واحــد علمــی انجمــن تحقیقــات
پزشــکی را در اختیــار انجمــن قــرار م ـیداد و هاجــر رحیمــی از واحــد روابــط عمومــی کــه
وظیفـهاش فرهنگســازی بــود ،بهتریــن دوســت روزگارم شــدند و مــن بــه مــدت دو ســال
در آنهــا و مهربانیهایشــان بــه هدفــم پرداختــم تــا عزیــزان دیابتــی مشــکالتی کــه مــا
تجربــه کــرده بودیــم نداشــته باشــند.
فرشــتههای گابریــک در هــر کجــای جهــان کــه هســتيد خوشــبختی را برایتــان آرزومنــد
هســتم اي مهربانــان!
گابریــک یــک اســم کام ـ ً
ا ایرانــی اســت .رودخان ـهای خروشــان در اســتان هرمــزگان بــا
نمــاد جــاری بــودن.
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محمد بهرامی

تحصيالت :كارشناسي فرهنگي

		
سن36 :

صبــح پســرک بــه مدرســه رفــت .چنــد ســاعتی نگذشــته بــود کــه از بلندگــوی مدرســه
پســرک را صــدا زدنــد کــه مــادرش آمــده ،وقتــی چشــمش بــه مــادر افتــاد بــا عصبانیــت
تمــام و پرخاشــگری فریــاد زد :بــا ایــن صــورت زشــت و ترســناک چــرا بــه مدرســة مــا
آمــدهای و باعــث شــرمندگی مــن میشــوی .الزم اســت کــه بگویــم مــادر مهربــان یــک
چشــم داشــت .مــادر بــا صدایــی لــرزان و بغضآلــود گفــت :تغذیــهات را نبــردهبــودی،
گفتــم گرســنه نمانــی و دلــت درد نگیــرد ،برایــت غــذا آوردهام غذایــت را بگیــری مـیروم و
باعــث شــرمندگیت نمیشــوم.
ســالها گذشــت پســر درس خوانــد و در یــک دانشــگاه شهرســتانی قبــول شــد بــه آنجــا
رفــت ،درســش کــه تمــام شــد ،همانجــا کار کــرد و ازدواج کــرد و دیگــر بــه خانــه برنگشــت
تــا اینکــه خبــر دادنــد مــادرت فــوت کــردهاســت .تــا بــه شــهر خودشــان رســید ،مــادر را
دفــن کــردهبودنــد .نفــس راحتــی کشــید و بــا خــود گفــت :چــه خــوب شــد همســرم مــادرم
را بــا آن صــورت ترســناک ندیــد.
کمــی بعــد نام ـهای بــه پســر دادنــد کــه آخریــن وصیــت مــادر بــود ،در آن نوشــته بــود:
پســرم تــو کــه از صــورت مــن شــرم میکــردی ،وقتیکــه ســه ســالت بــود در یــک
حادثــة تصــادف یــک چشــمت را از دســت دادی و مــن بــرای اینکــه زیبایــی صــورت و
اعتمــاد بــه نفــس تــو در آینــده از بیــن نــرود ،چشــمم را بــه تــو هدیــه کــردم.
پســر تــا ایــن نامــه را خوانــد بــر زمیــن افتــاد و زار زار گریــه کــرد ،امــا چــه ســود کــه مــادر
پــر کشــیده بــود.
مادر ای زیباترین آهنگ عشق
تا غروب دشتها با ما بمان
میرود صد کاروان اما بیا
ای بهار خوب من با ما بمان
***

		
منیره شفیعحسینی

		
سن20 :

تحصيالت :ديپلم

پــدر ســیلی بــه صــورت پســر زد و گفــت :مگــه ایــن شــام چــه عیبــی داره کــه لــب
نمیزنــی؟ پســر در حالیکــه بــه نــون و پنیــر و مقــداری ســبزی چشــم دوختــه بــود از
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پــای ســفره بــه گوش ـهای خزیــد و ســر بــه بالیــن نهــاد .صبــح فــردا وقتــی غــذای پســر
در بقچــة پــدر جــای میگرفــت ،پســرک دانســت امــروز بابــا صبحانــه دارد ،چشــمانش از
شــادی تــر شــد.
		
الهام شاهی

		
سن24 :

***

تحصيالت :كارشناسيارشد اقليمشناسي

نشســته بــود کنــار پنجــره ،چشــم دوختــه بــود بــه ابرهــا ،بــه تمــام فضــای زیــر پایــش ،بــه
ایــن همــه بــاال بــودن ،ایــن همــه دور بــودن ،فکــر کــرد ،فکــر کــرد اگــر مانــده بــود چــه
چیزهایــی تغییــر میکــرد؛ اگــر مانــده بــود بــه چــه چیزهایــی میرســید؛ اگــر مانــده بــود
چهقــدر از آرزوهایــش زندگــی میشــد؛ چهقــدر از آرزوهایــش لمسکردنــی میشــد؛
فکــر کــرد بــه پــدرش .اگــر مانــده بــود اگــر نرفتــه بــود تــا کجــا میتوانســت زندگــی کنــد؛
تــا کجــا میتوانســت آن چیــزی باشــد کــه میخواســت ،تــا کجــا میتوانســت بــه زندگــی
برســد ،تــوی صفحــة اول دفترچــهاش بــا خــط درشــتی نوشــت :رنــگ علفهــای ایــن
طــرف مــرز بــا آن طــرف مــرز هیــچ فرقــی نــدارد؛ امــا اگــر روزی پــدر مانــده بــود یــا اگــر
ایثــار و فــداکاری نکــرده بــود هیــچ چیــزی تــو كشــورش بــرای دوستداشــتن نمیمانــد.
***

		
شقایق تقوینیا

		
سن29 :

تحصيالت :دكتري حقوق

چشــمهایش روی قــاب شیشــهای خیــره مانــدهاســت .لبهــای کوچــک و گرمــش بــه
قــاب میفشــارد ،ولــی انــگار پــدر خیلــی از او دور اســت ،انــگار از زمیــن تــا بهشــت بــا
یکدیگــر فاصلــه دارنــد.
پــدرش را بــه یــاد م ـیآورد کــه چهقــدر مهربــان بــود و چهقــدر دوســتش داشــت .بــاز بــه
قــاب شیش ـهای خیــره میشــود و از پــدرش میپرســد:
بابــا جــون تــو کــه مــن رو خیلــی دوســت داشــتی ،پــس چــرا بــرای نجــات اون دختــر
کوچولــو مــن رو تنهــا گذاشــتی؟
چشمهایش را میبندد و سعی میکند حرفهای پدر را بشنود:
«دختــر جونــم مــن وظیفــه داشــتم اون دختــر رو نجــات بــدم .مــن آتشنشــان بــودم و بایــد
کمکــش میکــردم .دختــر کوچولــوی مــن تــو خــدا رو داری و اون بهــت کمــک میکنــه.
فقــط بایــد بدونــی فــداکاری ،یعنــی یــه کســی طفــل شـشماهاش رو فــدا کنــه»
تقدیم به امید عباسی آتشنشان قهرمان.
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آرزو ميري		

تحصيالت :ديپلم

		
سن27 :

روزی روزگاری ســوار ماشــینم داشــتم از خیابانــي میرفتــم .در حــال رفتــن مــردی را
دیــدم چهــار لیتــری بــه دســت در کنــار خیابــان ایســتاده بــود و طلــب بنزیــن میکــرد .بــا
اینکــه فقــط چنــد لیتــر بنزیــن در باکــم داشــتم ،نصــف بنزیــن خــود را بــه او دادم و ایــن
جملــه را از شــنیدم :دمــت گــرم عجــب ایثــاری!
این بهترین جملهای بود که میشد نثارم کند.
من ایثار را دوست دارم.
***

		
سعیده شیدايي

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي ارتباطات

ســوری پیــرزن آشفروشــی بــود کــه در پــارک بــا او آشــنا شــدم .البتــه هیــچگاه جــز
مواقعــی کــه از ســرمای پــارک از درد کمــرش مینالیــد ،احســاس نکــردم کــه او پیــر اســت.
ســوری بددهــن بــود و پــر توقــع ،اینهــا رو بعــد از اینکــه شــیفتة دســتپختش ،چــای
دارچینــش و داســتانهای جذابــش از زندگیــش شــدم ،فهمیــدم .در واقــع بعــد از اینکــه
بــا او دوســت شــدم.
 60ســاله بــود و دو ســالی میشــد کــه از اعتیــاد بــه موادمخــدر رهــا شــده بــود .زیــر پــل
مدیریت(اســامآباد جنوبــی) بــا پســر 30ســالهاش در یــک اتــاق زندگــی میکــرد و بــا
آشفروشــی خــرج هردوشــان را م ـیداد.
وضعمالــی خوبــی نداشــت و پــول هــم زیــاد دوســت داشــت .همیشــه هــم بــه دنبــال
راهــی بــود تــا پــول بیشــتری بــه دســت اورد .مثــل همـ ة آدمهــای دیگــر ایــن شــهر بــود و
مشــکالت خــودش را داشــت کــه کــم هــم نبودنــد .فقــط یــک خصلــت داشــت کــه شــاید
کمتــر دی ـ دهام ،همــان انــدک را کــه داشــت بــا دوســت و دشــمن ســهیم میشــد.
بارهــا دیــدم بــه کارتـن خوابهــای اطــراف پــارک آش مجانــی داد .از پســر بچههایــی کــه
در پــارک بــازی میکردنــد ،پــول یــك آش میگرفــت و انــدازه دو نفــر ظرفشــان را پــر
میکــرد؛ حتــی بارهــا دیــدم بــه مأموریــن شــهرداری کــه در حــال جمــع کــردن بســاطش
بودنــد ،یــک ظــرف آش م ـیداد و بعــد بســاطش را جمــع میکــرد و میرفــت.

 36ايثاروآگاهي

مریم محمدخانی

تحصيالت :كارشناسي معماري

		
سن34 :

ســالها پیــش نقشــی بــرای بــازی داشــتم کــه مــادری دارای فرزنــد معلــول بــود بایــد اون
رو مراقبــت میکــرد و ...
ولــی شــوهر ایــن خانــم دیگــه خســته شــده بــود؛ یــک شــب قــرار شــد دوای مــرگ مــوش
را تــوی لیوانــی بریزنــد و مــادر بــه فرزنــد بــده .چــون دیگــه هــم از نظــر اقتصــادی و هــم
از نظــر روحــی توانایــی نگ ـهداری فرزنــد را نداشــته و خســته شــده بودنــد ،امــا مــادر بــاز
هــم شــوهرش را بــه صبــوری دعــوت میکــرد ،ولــی مــرد دیگــه خســته شــده بــود و از او
خواســت حتمـ ًا اون شــب ایــن کار رو بکنــد و توجیــه اون هــم ایــن بــود کــه خــود کــودک
هــم راحــت میشــه.
لحظ ـهای كــه مــادر ایــن کار رو بایــد ميكــرد ،لحظ ـهای بــود کــه بــرای کــودک الالیــی
میخونــد .وقتــی ایــن صحنــه رو بــازی میکــردم حــال غریبــی داشــتم ،خیلــی حــال بــدی
بــود گریــه مــی کــردم و الالیــی میخونــدم بــرای بچههــا.
صحنــة فیلــم بــا ایــن نمــا تمــام شــد :وقتــی درب اتــاق بــاز میشــود بــا صحنــة مــادر در
کنــار فرزنــدی کــه چشــمانش بــازه و داره بــازی میکنــه مواجــه میشــیم.
مادر دوستت دارم .ایثار و مقاومت شایسته مادران این مرز و بوم است.
***

		
پریسا جورقانیان

		
سن36 :

تحصيالت :كارشناسيارشد مهندسي شيمي

تــوی ترافیــک ســنگین داشــتم کالچ و ترمــز میگرفتــم ،تقریبـ ًا هیچــی از حرفــای گوینــده
رادیــو را نمیفهمیــدم؛ دلیلــش ســختبودن صحبتهایــش نبــود ،دلیلــش خســتگی
مفــرط از هــزار و یــک اتفــاق ریــز و درشــت کارم بــود.
شــغلم را خیلــی دوســت دارم ،ولــی گاهــی اوقــات خیلــی خســته میشــم .بــا خــودم گفتــم
امشــب کــه رســیدم خانــه بــه پرنیــان میگــم امشــب میخــوام از مــادر بــودن مرخصــی
بگیــرم ،بــه نویــد بگــم امشــب میخــوام از همســر بــودن مرخصــی بگیــرم باالخــره بعــد از
 14ســال یکبــار حــق مرخصــی گرفتــن رو دارم دیگــه!
بــه زور خــودم رو از پلههــا بــاال کشــوندم .وقتــی در را بــاز کــردم ،پرنیــان بــا هیجــان پریــد
تــوی بغلــم .گفــت :مامــان چقــدر دیــر آمــدی؟ دلــم بــرات تنــگ شــده بــود ،بیــا کــه خیلــی
درس دارم بایــد بهــم دیکتــه بگــی ،تمریــن ریاضــی بنویســی ،زبــان باهــام کار کنــی ،فــردا
امتحــان دارم .راســتی خیلــی هــم گشــنه هســتم! مامــان چــی داریــم بخوریــم؟ شــام چــی
داریم؟
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امشب یه غذای خوشمزه میخوام!
هنــوز میخواســتم بــه پرنیــان توضیــح بــدم کــه امشــب همــه کارات رو بایــد بــه بابــا بگــی
کــه نویــد پشــت ســرم وارد خونــه شــد و گفــت :خیلــی خســتم شــام چــی داریــم؟ بــا وجــود
اینکــه هیــچ انــرژی در بــدن نداشــتم ،برگــه مرخصـیام را تــوی ذهنــم پــاره کــردم دســتام
رو شســتم و وارد آشــپزخانه شــدم .بــه پرنیــان گفتــم :وســایلت رو بیــار اینجــا دیکتــه بگــم.
به این میگن ایثار و فداکاری
همة سال كار بدون لحظهای مرخصی.
***

		
آتوسا خسروی

تحصيالت :كارشناسي

		
سن40 :

ایثــار ،یعنــی دختــر گلفــروش ســر چهــار راه کــه حاصــل فــروش روزانـهاش را آهســته بــه
مغــازهدار داد و گفــت :دوســتم کــه میآیــد شــیر بخــرد ،پولــش را نگیــر ،آخــر او بایــد بــرای
بــرادر کوچکــش شــیر بخــرد و امــروز فروشــش خــوب نبــود.
***

		
اعظم محمدی

		
سن31 :

تحصيالت :كارشناسي ادبيات

هــوا ســرد و بارانــی بــود .دختــری غریــب از شــهری دور وارد خوابــگاه شــد .وســایل زیــادی
همــراه خــود نیــاورده بــود ،حســابی ســردش بــود ،میلرزیــد .نگاهــی بــه تختهــای
اطــراف اتــاق کــرد انــگار دنبــال پتــو میگشــت .وقتــی ندیــد ،ناراحــت و خســته گوشــة
تختــی نشســت و کــز کــرد .در آن اتــاق تنهــا دو نفــر بودنــد ،دختــرک کــه شــاهد نگاههــای
غریبــه تــازهوارد بــود ســر صحبــت را بــاز کــرد و گفــت :چــی شــده؟ دختــر گفــت ســردمه،
خیلــی .دختــرک نگاهــی بــه چهــرة خســتة مســافر کــرد و گفــت :بیــا پتــوی مــرا بگیــر
و اســتراحت کــن تــا خســتگیات بــرود .دختــر تعــارف کــرد و گفــت :نــه خــودت چــی؟
مگــه ســردت نیســت؟ دختــرک بــرای اینکــه خاطــر مســافر راحــت شــود ،گفــت  :نــه مــن
گرمایــی هســتم اســتفاده نمیکنــم و پتویــش را بــه او بخشــید.
آن شــب دختــرک در ســرمای اتــاق بــدون بخــاری خوابیــد ،امــا از اینکــه دیــد مســافر خســته
در آرامــش خوابیــده دلــش گــرم شــد و راحــت خوابیــد.
 38ايثاروآگاهي

		
حمیده مشایخی

		
سن32 :

تحصيالت :كارشناسي ارشد علوم ارتباطات

 روي نقشه نام همسايه شمالي كشور آذربايجان را بنويسيد؟اين آخرين سؤال امتحان جغرافي بچههاي كالس پنجم بود .سال تحصيلي .91-92
ظاهــراً دانشآمــوزان زيــادي روي ايــن ســؤال گيــر كــرده بودنــد؛ چــون درس جغرافــي
بيشــتر بــه همســايههاي ايــران ميپرداخــت و زيــاد روي همســايههاي همســايههاي
ايــران تأكيــد نداشــت.
محمد مهدي شاگرد خوب كالس بود.
 خانم اجازه! اين كه نوشتيم درسته؟ً
اشــتباه نوشــته بــود ،گفتــم :نــه! يــه كمــي بيشــتر فكــر كــن ،تقريب ـا همــة بچههــا روي
ايــن ســؤال گيــر كــرده بودنــد .خــودكارا تــوي دهــان ،نگاههــا بــه گوشــة ســقف ،دسـتها
زيــر چونــه و خالصــه هركــي يــه جــوري حســابي رفتــه بــود تــوي فكــر ،يــه دفعــه بيرامــي
صــدا زد:
 خانوم ،خانوم ،يه دقيقه بيا؟رفتــم طرفــش ،خيلــي هيجــانزده بــود ،بــا صدايــي هــم كــه خيلــي آروم نبــود گفــت:
فهميــدم خانــوم؛ روســيه.
گفتم :باريكاهلل ،بنويس.
محمدمهــدي كــه ميــز جلــوي بيرامــي مينشســت ،منــو صــدا زد ،ســرش رو كــج كــرد و
تــو گوشــم گفــت:
 خانم اجازه ،ما شنيديم بيرامي چي گفت.قيافــه و لحنــش يــه جــوري بــود كــه انــگار كار خيلــي بــدي كــرده .تــوي گوشــش گفتــم:
تــو كــه عمــداً نميخواســتي بشــنوي ،حــاال اينجــوري پيــش اومــده؛ ولــي چــون صادقانــه
بــه مــن گفتــي ،ايــرادي نــداره ،همونــي كــه شــنيدي رو بنويــس.
حواســم بــه محمدمهــدي بــود .ننوشــت ،چنــد دقيقــه صبــر كــردم ديــدم نخيــر ،نمينويســه،
رفتــم طرفــش و گفتم:
پس چرا نمينويسي؟
 خانم آخه خودم بلد نبودم.گفتــم :عیبــی نــداره اصـ ً
ا فکــر کــن خــودم جــواب را بهــت گفتــم ،ایــن جایــزة توئــه بــه
خاطــر صادقبودنــت ،بــه خاطــر خوببودنــت.
بــاالی ســرش ایســتادم تــا جــواب ســؤال رو بنویســه ،بــا انگشــت زدم روی برگــه گفتــم:
بنویــس؛ نوشــت.
39

ســاعت امتحــان تمــوم شــد ،برگههــا را جمــع کــردم .شــب وقتــی برگــه محمدمهــدی
را صحیــح میکــردم وقتــی بــه ســؤال آخــر رســیدم ،دیــدم روی کلمــه روســيه رو الک
غلطگیــر پوشــانده!
***

فهیمه اعتمادی ميركوهي

		
سن33 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

دوســت عزیــزی دارم کــه در خانــوادة متوســط و از نظــر دینــی مقیــد بــه اخالقيــات اســامی
زندگــی میکنــد .ایــن دوســت عزیــز برایــم تعریــف میکــرد :مــن در خانــة بــا شــش عــروس
هســتم و عــروس بــزرگ کــه  20ســاله اســت ازدواج کــرده صاحــب فرزنــد نمیشــود.
جــاری ســوم کــه یــک پســر داشــت دیــدن غــم و غصــه در چهــرة جــارياش را برنتابيــد و
تصمیــم گرفتــه کــه فرزنــدی بیــاورد و بــه او هدیــه دهــد تــا چــراغ خانـهاش روشــن شــود.
همســر او کــه از ایــن تصمیــم آگاه میشــود مخالفــت میکنــد ،ولــی بــا اصــرار او بچ ـهدار
میشــوند .طــی نُــه مــاه حاملگــی هــر روز بــه جــاری خــود میگفتــه مــن ایــن بچــه را بــه
تــو میدهــم ولــی همســر او مخالــف بــود .جــاری هــم هــر روز بــه امیــد بچـهدار شــدن بــه
منــزل آنهــا میآمــد کمکــش میکــرد .تــا روز بــه دنیــا آمــدن بچــه پــدر بچــه مخالــف
بــود ،ولــی مــادر گفــت كــه بــه بچــه شــیر نمیدهــد .میگویــد اگــر شــیر بــه او دهــم
محبــت مــادری مانــع از تصمیــم مــن میشــود.
بعــد از بیمارســتان همــة وســیلههای بچــه را آمــاده کــرده و بــا وجــود مخالفــت همســر
بــاز هــم میگویــد مــن میخواهــم چــراغ خانــة او را روشــن کنــم .مــن کــه خــدا لطــف
مــادر شــدن را بــه مــن عطــا کــرده ،چــرا نبایــد زنــي را صاحــب فرزنــد کنــم .بــا اصــرار،
شــوهر خــود را از بیمارســتان بــه طــرف منــزل جــاری خــود ميبــرد و بچــه را بــه او هدیــه
میکنــد و حتــی میگویــد اگــر اجــازه شــما بدهیــد مــن هــر از گاهــی بــه او ســر بزنــم.
جــاری هــم بــاورش نمیشــود .فرزنــد را در آغوشــش گرفتــه و بــا گریــه از او تشــکر
میکنــد .ایــن مــادر عزیــز روزهــای اول برایــش خیلــی ســخت بــود و بــا اینکــه فرزنــد
دختــری نداشــت دختــرش را بــه او هدیــه کــرد و االن  17ســال اســت کــه او رابطــه خوشــي
بــا دختــر خــود بــه عنــوان زنعمويــي کــه او را دوســت دارد ،دارد و هــر ســاله مقــداری پــول
بــه عنــوان پسانــداز بــرای او در بانــک میگــذارد .باورتــان نمیشــود ایــن دو خانــواده
چقــدر زیبــا بــا ایــن مســئله کنــار آمــده و راضــی زندگــی میکننــد .واقع ـ ًا دیــدن آن مــادر
مهربــان و گذشــت او مــا را متحیــر میکنــد.
 40ايثاروآگاهي

لیال کاظمی

		
سن33 :

تحصيالت :كارشناسي زمينشناسي

میخواهــم از کســی بنویســم کــه هیــچ خاطــرهای از ایشــان در ذهــن خــود نــدارم ،چــون
روزی کــه او مــرا دیــد مــن چنــد روز بیشــتر ســن نداشــتم و روزی کــه شــهید شــد مــن ســه
مــاه بیشــتر نداشــتم و تنهــا دیدارمــان همــان چنــد ســاعتی بــود کــه بــرای دیــدن فرزنــد
تــازه متولــد شــدهاش راهــی طوالنــی را آمــد و بــه جبهــه بازگشــت.
شــنیدهام در عملیــات محــرم ســال 61در جبهــه عینخــوش در  10آبانمــاه در یــک شــب
بارانــی تیــر بــه پــای راســتش خــورد و ســیالب تــا 13کیلومتــری او را بــا خــود بــرد و بعــد
از ســه روز جســد مطهــرش را از کنــار رودخانــه جمــع کردنــد .او مــادر هــم نداشــت کــه
برایــش گریــه کنــد .جگــرم میســوزد .پدرجــان! دوســتت دارم.
***

		
رامین جهانپور

		
سن45 :

تحصيالت :ديپلم

بــاران ســخت میباریــد .خیابــان خیــس ،از بوقهــای ممتــد اتومبیلهــا و هیاهــوی
عابرانــی کــه بــه ســرعت در حــال رد شــدن بودنــد ،پــر شــده بــود .هرکــس ســعی میکــرد
خــودش را زودتــر از شــر بــاران غافلگیــر کننــدهای کــه یهــو شــروع شــده بــود دور کنــد
و زیــر یــک ســقف یــا شــیروانی موقــت پنهــان شــود.
در حاشــیه خیابانهــای پهنــی کــه بــه بازارچــه وصــل میشــد ،پــر از مســافرانی بــود کــه در
انتظــار توقــف تاکســی بــه ســر میبردنــد تــا زودتــر بــه خانــه برســند .کنــار خیابــون مملــو
از مســافرانی بــود کــه بــا لباسهــای خیــس پیــاده شــد ه بودنــد ،نوجــوان دانشآمــوزی
کــه زیــر بــاران مثــل مــوش آب کشــیده شــده بــود .همانطــور کــه از ســرما میلرزیــد
بــه طــرف تاکســیهایی کــه بیتفــاوت از کنــارش میگذشــتند دســت بلنــد میکــرد،
امــا تاکســیها بیاعتنــا بــه مســافران رد میشــدند اگــر تاکســی یــا ماشــین شــخصی
توقــف میکــرد چنــد نفــر بــا عجلــه بهطرفــش حملــهمیکردنــد چنــد ســاعت بعــد
تاکس ـیای زیــر پــای دانشآمــوز توقــف کــرد .نوجــوان بیاختیــار دســتش بــه طــرف در
جلــوی تاکســی رفــت کــه هنــوز در را بــاز نکــرده بــود کــه نگاهــش بــه پیرمــرد کــه کنارش
از ســرما خیــس شــد ه بــود و نــگاه پیرمــرد سرشــار از التمــاس بــود ،افتــاد .پســر نوجــوان
در جلــوی تاکســی را بــاز کــرد و بــا دســت دیگــر پیرمــرد را روی صندلــی جلــوی تاکســی
نشــاند ،تاکســی حرکــت کــرد و پســرک همونجــا زیــر بــاران ایســتاده بــود.
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سهیال خدير

تحصيالت :كارداني بهداشت

		
سن49 :

اواخــر ســال  57در محلـهای بــه نــام نارمــک ،زندگــی میکــردم12 .ســاله بــودم و از انقــاب
چیــزی نمیدانســتم .تهــران خیلــی شــلوغ شــدهبــود ،گوشــه و کنــار شــهر تظاهــرات بــود
و شــلوغی .از مدرســه کــه تعطیــل میشــدیم بــا بچههــا تــا رســیدن بــه خانــه شــعارهای
انقالبــی را زمزمــه میکردیــم و چیــز زیــادی از معنــی اســتقالل ،آزادی ،نمیدانســتم ،ولــی
میدانســتم کــه چیــز خوبــی اســت و بایــد از انقالبمــون حمایــت کنیــم.
شــبها بــرای بچههــای مســجد کــه نزدیــک خانهمــان بــود ســنگر تهیــه میکردیــم
و از میوهفــروش محلمــون گونــی تهیــه میکردیــم و از خرابــة نزدیــک خونمــون خــاک
در آن میریختیــم و بــرای ســنگر بــه مســجد ميدادیــم .صابــون و شیشــه هــم تهیــه
میکردیــم بــرای درســت کــردن كوكتــل مولوتــوف.
نفــت كــم شــده بــود و خانههــا ســرد بــود؛ امــا گرمــی انقــاب مــا را دلگــرم کــرده بــود و از
ســرما چیــزی نمیفهمیدیــم ،اقــوام دور هــم جمــع میشــدیم تــا نفــت و انــرژی کمتــری را
مصــرف کنیــم .گرمــی و محبــت بیــن فامیــل بیشــتر شــده بــود و ایــن حــس خوبــی بــود که
هــر وقــت بــه یــادش میافتــم ناخــودآگاه شــاد میشــوم .ســردی بــرف و بهمــن را کمتــر
حــس میکردیــم و احســاس میکــردم در یــک کار مردمــی و خــوب شــرکت دارم .االن
کــه  33ســال از آن روزهــا میگــذرد ،خیلــی خوشــحالم کــه کمــک کوچکــی بــه کشــور
خــود کــردم.
امیدوارم بتونیم این انقالب را که به زحمت به دست آوردیم خوب حفظ کنیم.
***

		
مریم قربانیعلیايی

		
سن47 :

تحصيالت :ديپلم

دوســت دارم بنویســم امــا فکــرم یــاری نمیکنــد ،چــون تمــام افــکارم مشــغول مــادر از
دس ـترفتهام اســت؛ او زنــی فــداکار بــرای فرزندانــش بــود .فــداکاری و گذشــت و آرامــش
را چنــان یــادم داد کــه فرزندانــم مــرا بهتریــن دوســت ،رفیــق و یــار خــود میداننــد .واژة
مــادر ،یعنــی زندگــی ،گذشــت .همــهمــا انســانهای خاکــی تــا وقتــی کــه چیــزی یــا
کســی را داریــم قــدرش را نمیدانیــم ،وقتیکــه از دســت دادیــم تــازه میفهمیــم کــه
چــه بــود .مــادرم همیشــه بــه بچههــاش میگفــت :آدم بایــد معرفــت داشــته باشــه .مــا
میخندیــم .ایــن تک ـهکالم اون بــود .حــاال بعــد مرگــش فهمیدیــم کــه یعنــی چــه؟
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معصومه والئی

تحصيالت :كارشناسي زبان فرانسه

		
سن36 :

همســر مــن جنــوب کشــور کار میکنــد .آنجــا بــد آب و هواســت .تابســتانهای طاقتفرســا
دارد .بــا اینکــه میدانــم جــا و آب و غــذاش خوبــه ،حالــش خوبــه ،امنیــت داره ،بــاز هــم
هــر وقــت کــه میخواهــد بــرود غص ـهم میشــه.
هــر بــار بــه زنانــی فکــر میکنــم کــه همسرانشــون رو ،پســران ،پــدران و برادرانشــون رو
موقــع رفتــن بــه جبهههــا بدرقــه میکردنــد .میدانســتند کــه ممکنــه مــرد عزیزشــون
هرگــز برنگــرده و حتــی جنــازهاش هــم برنگــرده ،امــا پــای رفتــن مردشــون رو سســت
نکــردن ،میتونســتن بــا گریــه ،حربههــای زنانــه ،او را منصــرف کننــد و کنــار خودشــون
نگــه دارن ،امــا نکــردن .آنهــا هــم در فــداکاری همسرانشــون شــریک هســتند .زنانــی کــه
چشــم بــه راه عزیزشــون مونــدن.

		
مریم مدیریان

		
سن43 :

***

تحصيالت :كارشناسي الهيات

صبحهای زود زودتر از همة بچهها به مدرسه میآمد.
امــا آن روز هرچــه گذشــت ،بچههــا بــه مدرســه نیامدنــد؛ امــا صــدای غــرش هواپیماهــا
میآمــد.
دســتش را ســایهبان کــرد جــز دود ندیــد و جــز صــدای فریــاد مــردم هیــچ نشــنید ،امــا بــاز
هــم روزهــا بــه انتظــار بچههــا میمانــد تــا شــاید بچههــا بیاینــد ،نکنــد پشــت در بماننــد.
چنــد روزی کــه از مهــر گذشــت بابــای پیــر مدرســه در کنــار همــة خاطراتــش ،نیمکتهــا
و تختههــا و صــدای هیاهــوی بچههــا زیــر آوار ســقف کالس مانــد.
امروز تصویر مهربانش در قاب ،به نسل بعد از آن بچهها لبخند میزند.
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گلنار شایگان

		
سن59 :

تحصيالت :ديپلم

مــن یــک مــادرم؛ مــادری دلســوخته و نگــران .در انتظــار پســری بیوفــا و فرامــوشکار.
در مــورد مــادری رنجکشــیده کــه لحظــهای تــو پســر عزیــزم را فرامــوش نکــردهام و در
انتظــار تــو عزیــز دلــم هســتم تــا دم مــرگ لحظهشــماری میکنــم .فرزنــد عزیــزم تــا زنــده
هســتم بیــا تــا تــو را در آغــوش بگیــرم .بیــش از ایــن مــن را در غــم دیــدارت نگــذار؛ چــون
انتظــار خیلــی تلــخ و رن ـجآور اســت .فرامــوش نکــن کــه تــو یــک مــادر داری فــدای تــو
پســر دلگنــده و بــه امیــد دیــدار پســر بیخیالــم.
مــادرت چشـمانتظار توســت ،اگــر بــه دیــدارم نیايــي ،دیــدار بــه قیامــت اســت؛ چــون خیلــی
انتظــار کشــیدم .فــدای تــو مــادرت .دیگــر صبــرم تمــام شــده چــون تــو پــارة تــن مــن
هســتي ،فدايــت مــادرت.
این سخن باید با آب زر نوشت
اگر رود سر بر نگردد سرنوشت
سرنوشت ما به دست خالق است
خوشنویس است او نخواهد بد نوشت
***

		
زهره تقوینیا

		
سن33 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت صنعتي

یــک روز کــه خیلــی دیــرم شــدهبــود و بایــد میرفتــم خانــه و پســرانم تنهــا در خانــه بودنــد.
در مســیر برگشــت خانمــی را کنــار خیابــان همــراه بــا دو بچــه دیــدم کــه یکــی در بغــل و
دیگــری کنــارش بــود .خــودم را بهجــای آن خانــم و بچههایــش را بهجــای بچههــای
خــودم دیــدم و ناگهــان ترمــز کــردم و بــه عقــب رفتــم و آن خانــم را ســوار کــردم بــا اینکــه
از مســیرم دور میشــدم ولــی آن خانــم را بــه مقصــد رســاندم .در راه برگشــت بــه خانــه از
کار خــودم خوشــحال بــودم و اگــر ایــن کار را نمیکــردم عذابوجــدان داشــتم .خوشــحال
شــدم از ایــن کــه توانســتم کمکــی بــه آن خانــم کــه شــبیه خــودم بــود ،کــردم .باشــد کــه
نــزد خــدا قبــول شــده باشــد.
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فیروز توسلی

		
سن57 :

تحصيالت :كارشناسي علوم	 پايه

در ســال  1359ســاعت چهــار صبــح بامــداد از خــواب بیــدار و مطلــع شــدم هواپیماهــای
عراقــی فــرودگاه مهرآبــاد را بمبــاران کردهانــد .در تاریــخ دوم مهــر  1359بــا تعــدادی از
فرزنــدان بــا تجهیــزات نظامــی بــه ســوی خرمشــهر حرکــت کردیــم .چهــارم مهرمــاه  59در
خرمشــهر مســتقر و ایثارگریهــای مــردم قهرمــان ایــن شــهر را بــه چشــم دیدیــم.
دختــران و پســران و جوانــان و پیرزنهــای بــا شــهامت بــا تهیــه كولتــوف مولوتــوف و
کنــدن چالــه در بلــوار مرکــز شــهر در برابــر تانکهــای عراقــی کــه قصــد ورود بــه شــهر
را داشــتند مقاومــت میکردنــد .یــادم اســت کــه پــدری پیــر آمــده بــود بــه مســجد جامــع
خرمشــهر کــه زیــر آتــش حملــة عــراق بــود ،بــه دختــرش میگفــت :بیــا بریــم .دختــر
گفــت :پدرجــان تــا جــان در بــدن دارم میخواهــم در ایــن شــهر بــا کار امدادگــری مقاومــت
نمایــم و همــان دختــر در پایــان جنــگ بهتريــن نويســنده و ایثارگــر دوران دفــاع مقــدس
معرفــي گردیــد.
کاش رســانهها دقیقتــر میتوانســتند اول جنــگ و مقاومتهایــی کــه توســط رزمنــدگان
جــوان و مــردم خرمشــهر و ایثارگریهــای خانمهــای شــجاع در آن شــهر صــورت گرفــت
را بــه تصویــر بكشــند.
مقاومتهــای جانانــه بــا نارنجــک دســتی و آرپیچــی 7و ســاحهاي ســبك در برابــر
انــواع ســاحهاي ســنگين و بمبارانهــای هوایــی.
بزرگتريــن ایثارگــران افــرادی هســتند کــه هنــوز بــه صــورت گمنــام زندگــی میکننــد و
از آنهــا در حــد شایســته تقدیــر نشــدهاســت .امیــدوارم مســئولین بهتــر بتواننــد آن دوران
را کــه نشــان از ایثارگریهایــی بيدريــغ ایثارگــران در تمــام زمینههــا بــودهاســت بــه
اطــاع مــردم بزرگــوار کشــور عزیــز ایــران برســانند .در پایــان متشــکرم از مســئولین کــه
همــت در تهیــه کتــاب فرهنــگ ایثــار نمودهانــد و گوشــهای از ایثارگریهــای ملــت را
تدويــن خواهنــد کــرد.
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سارا .ف

			
سن29 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

نمیدانــم اســم ایــن نوشــته را چــه بگــذارم .متــن ادبــی ،خاطــره يــا جملهنویســی ،ولــی بهتــر اســت
بگویــم شرححالنویســی .بلــه! ایــن شــرححال مــادر مــن اســت؛ مامــان بهــی.
مــادر مــن زنــی اســت کــه علیرغــم عقیمبــودن همســرش از او جــدا نشــد و دهســال آزگار بــه دنبــال
دوا و درمــان او بــود تــا مــادر شــود و پــس از دهســال هنگامیکــه پــدرش حیــن کار کشــته شــد و خواهر
و بــرادری ســه و چهــار ســاله داشــت و بهجــز یکــی از خواهرانــش ،شــش خواهــر و بــرادر دیگــرش
هنــوز در خانــه بودنــد ،بهخاطــر همســرش کــه از امامحســین(ع) فرزنــدی خواســته بــود ،قبــول کــرد
مــادر فرزنــدی شــود کــه تقریبـ ًا بیسرپرســت و تنهــا مانــده بــود و آن نــوزاد دوازده روزه مــن بــودم .بلــه!
مــن کــه بــه لطــف امامحســین(ع)صاحب خانـ ه و خانــوادة جدیــدیشــدم و عشــق واقعــی پــدر و مــادر
کــه بــا وجــود کنایــه و زخمچشـمها هرگــز رهایــم نکردنــد ،نصيبــم شــد.
مــادر و پــدرم بهتریــن انســانهایی بودنــد و هســتند کــه میشناســم.آنهــا مــرا از فرزنــد واقعیشــان
هــم بیشــتر دوســت دارنــد؛ بهطوریکــه اگــر گوشــة چشــم هرکــدام از مــا اشــک جمــع میشــد ،آن دو
نفــر دیگــر نیــز گریــان میشــدند .شــش مــاه از عقــدم بــا یکــی از نامــردان روزگار گذشــتهبود کــه پدرم
ن ریــه مبتــا شــد و مامــان بهی مــن بهتــر از هــر پرســتاری از او نگـهداری
بــه بیمــاری العــاج ســرطا 
میکــرد و شـبها یکــه و تنهــا در بیمارســتان میخوابیــد و مراقبــش بــود .بابــا همــش هشـتماه دوام
آورد و بــا وجــود اینکــه اواخــر کار بهخاطــر درد زیــاد مجبــور مــی شــد مســکنهای افیونــی هــم (بــه
تجویــز پزشــک) مصــرف کنــد ،امــا مامــان بهــی بــاز هــم کــم نیــاورد و مــاه آخــر بــود کــه کار بابــا بــه
لگــن گذاشــتن هــم رســید .امــا مامــان خــم بــه ابــرو نیــاورد و بابــا فــوت کــرد.
در قبــری ســه طبقــه خواباندیمــش .پدربــزرگ حتــی حاضــر نشــد بــرای ســنگقبــر کمکمــان
ت نمــود و
کنــد ،امــا مامــان همــة کارهــا را خــودش کــرد و همــة هزینههــا را بــا پسانــدازش پرداخ ـ 
ســخاوتمندانه بخشــی از حســاب بابــا را هــم کــه ارث پدربــزرگ میشــد بــه او پرداخــت کــرد ،امــا نامزد
نامــردم کــه از مامــان توقــع داشــت همانطــور کــه بــرای خواهــر و برادرهــای کوچکــش مراســم ازدواج
گرفتــه بــرای او هــم بگیــرد تــا آنجــا کــه میتوانســت مــا را هــم قبــل و هــم بعــد از عروســی دوشــید
و بــا تبانــی خانوادگیشــان خصوصـ ًا بــا پــدرش ،پنجمــاه بعــد از آنكــه عروســی ســطح پایینــی برایــم
گرفتنــد ،منــزل پدریــم کــه ســاکن آن بودیــم را تــرک کــرد و بــا شــکایتی ادعــا کرد کــه از قضیــة فرزند
خواندگــی مــن اطــاع نــدارد و خواهــان جدایــی شــد و االن هشـتماه اســت کــه خبــری از او نیســت.
مامــان بهــی کــه نزدیــک بــود بخاطــر مــن از دســت او کتــک هــم بخــورد ،مــرا کــه در آســتانة دیوانــه
شــدن بــودم و هنــوز ســالگرد پــدرم هــم نشــده بــود آنقــدر دکتــر بــرد و دوا و درمــان کــرد کــه خــدا
شــکر رو بــه بهبــودیام و حاضــر شــد بــه خاطــر مــن شــهادت بدهــد کــه قضیــة مــرا بــه او گفتــه و تــا
آخــر کــه دوبــاره آزادیام را بهدسـتآورم و بــا وجــود فشــار زیــادی کــه در زندگــی تحمــل کــرده بــود
و بــا وجــود رگهــای قلبــش کــه در حــال بســته شــدن هســتند ،میدانــم تــا آخــر همــراه مــن اســت.
خدایــا! از نبــود مــادرم وحشــت دارم ،مــرا زودتــر از او ببــر.
آیا ایثار باالتر از این؟
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علی صدیق

تحصيالت :ديپلم

		
سن33 :

او زيباســت ،مهربــان اســت و مــن عاشــق ایمــان او هســتم؛ نامــش فاطمــه اســت .خیلــی
مهربــان اســت .از ایثــارش هرچــه بنویســم احســاس میکنــم کــه در حقــش جفــا کــردم؛
چــون دختــری کــه هفتســال جوانــی و آرزوهایــش را بــه پــای مــن کشــت ،هفتســال
چنــان صبــر و پایــداری در مقابــل مخالفتهــای مخالفــان مثــل شــیرزن ایســتاد و فقــط
نــام علــی را بــر زبــان جــاری کــرد .آری! شــاید خیلیهــا ایثــار را بــرای حمایــت کشــور یــا
نامــوس خــود تعریــف کننــد ،امــا مــن ایثــار را از فاطمــه یــاد گرفتــم کــه آن چنــان شـبها
بــا گریــه میخوابیــد و روزهــا میبایســت طعنههــای خواهرانــش و مــادرش را تحمــل
ن همــه ،نــگاه تلــخ و بــد همســایهها و دوســتانش بــود کــه
میکــرد ،ولــی ســختتر از ای ـ 
بیشــتر از هرچیــز دیگــری اذیتــش میکــرد .خــدا رو شــکر کــه ســرانجام ایمانــش آن چنــان
قــوی بــود و بــر ســر خواســتهاش پافشــاریکــرد و بــه علــی رســید.
آری! امــروز هــرگاه از ایثــار صحبــت میشــود مــن بــه یــاد صبــر و بردباریــش میافتــم،
خــدا رو شــکر و هــزاران مرتبــه ســپاس خــدای مهربــان را امــروز علــی و فاطمــه بــه عقــد
هــم درآمدنــد و بــه هــم قــول دادهانــد کــه هماننــد مــوال علــی(ع) و حضرتفاطمــه(س)
زندگــی کننــد.
از نگاهــی دیگــر ،ایثــار ،یعنــی علــی کــه چندیــن ســال اســت بــرای بــرآوردن آرزوهــای از
دس ـترفتة فاطمــه خــود را آوارة غربــت کــرده تــا بتوانــد بــا تــاش و پشــتکارش بتوانــد
گوش ـهای هرچنــد ناچیــز از یــک زندگــی تــوأم بــا خوشــبختي را بــرای فاطم ـهاش خلــق
کنــد.
باشــد کــه خــدای عزوجــل ســامتی تــن بــه علــی دهــد و صبــر زیــاد بــه فاطمــه تــا در
پیــکار سرنوشــت هــر آنچــه را لیاقتمــان باشــد خلــق کننــد و بــه ثبــت جهــان برســانند.
و من اهلل توفیق
***

		
محمدرضا نیکوکار

		
سن48 :

تحصيالت :كارشناسي روانشناسي

قبــل از عملیــات کربــای چهــار عــدهای بســیجیان شهرســتان دامغــان در قالــب گــردان
قمربنیهاشــم(ع) راهــی جبهــه شــدند .اینجانــب هــم افتخــار همراهــی آنــان را داشــتم
قبــل از ورود بــه خــط مقــدم در منطقـهای بــه نــام حميــده مســتقر شــدیم کــه در آنجــا بــا
تاکتیکهــای مختلــف آشــنا میشــدیم .در یــک روز صبــح بعــد از صبحــگاه،آموزشــی گــذر
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از باتــاق داشــتیم ،حــاال حســاب کنیــد ،بعــد از مقــدار زیــادی دویــدن تــازه رســیدیم بــه
باتــاق ،چشــم شــما بــد نبینــد حــدود دو ســاعت در گل و الی چرخیدیــم تمــام وجودمــان
شــده بــود گل .خالصــه حــدود ســاعت  11صبــح بــه پایــگاه برگشــتیم و بعــد از شستوشــو
و تعویــض لبــاس جــای شــما خالــی یــورش بردیــم بــه ســفره ،در ایــن هنــگام شــهید حســن
عزیزیــان كــه فرماندهــی دســته را بــه عهــده داشــت بــا لهجــة شــیرین و قشــنگش گفــت:
برادرهــا امیــدوارم بسـماهلل گفتــه باشــید.
در ایــن لحظــه لقمههــا در دســتها و دهانهــا مانــد و همــه مبهــوت ایــن گفتــه شــده
بودنــد ،چهــرة مــا در آن لحظــه واقعـ ًا دیدنــی بــود ،چــون واقعـ ًا یــاد خــدا را فرامــوش کــرده
بودیــم ایشــان در همــان عملیــات بــه درجــة رفیــع شــهادت نایــل شــد .روحــش شــاد.
***

		
علیرضا لطفی

		
سن29 :

تحصيالت :كارداني حقوق

مــردی از قشــر فقيــر و خانــوادة ضعیــف جامعــه بــود کــه کارگــر گـچکار بــود و بــا تمــام
مشــغلههایی کــه داشــت؛ مســتأجری و داشــتن فرزنــد و نرســیدن دخــل و خــرج زندگــی
همســر خــود را بــه دانشــگاه میفرســتاد و تندبادهــا و فشــارهای زندگــی را یکتنــه بــه
دوش خریــد تــا همســرش بــه درجــة وکالــت رســید و شــد وکیــل پایــه یــک دادگســتری و
بعــد از مدتــی از همســرش جــدا شــد و گفــت دیگــر مــا هممرتبــه نیســتیم .ایــن معنــای
فــداکاری و شــوق دوســت داشــتن یــک مــرد بــه همســرش اســت.
***

سهیل افتاده

		
سن14 :

تحصيالت :سيكل

مــن روزی در خیابــان راه میرفتــم .مــردی را دیــدم کــه داشــت بــا ویلچــر میرفــت.
رفتــم و ســام کــردم .بــه او گفتــم اگــر میخواهــی ميتوانــم کمکــت کنــم ،او از مــن
کمــک خواســت و وســایلی کــه در دســتش بــود را گرفتــم و تــا در خانــة او بــردم.
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زینب مدادی

		
سن23 :

تحصيالت :كارشناسي اتاق عمل

به نام خدایی که در این نزدیکیست...
میخــوام داســتانی رو بگــم کــه شــاید بــرای خیلیهامــون اتفــاق افتــاده ،ولــی ســاده از
کنــارش رد شــده باشــیم.
یــه روز تــوی کالس نشســته بودیــم ،مــا یــک همکالســی داشــتیم کــه بــا ویلچــر میاومــد
ســر کالس .یــک روز یــک نفــر داشــت از اون فــرد تعریــف میکــرد و بــرای دوســتش
توضیــح مـیداد کــه چــه فــرد بــا شــخصیت و عالــی هســتش .دوســتش بــه اون فــرد هــی
میگفــت :مــن نمیشناســم كيــو میگــی ،اون فــرد میگفــت همونــی کــه هــر روز یــک
لبــاس جدیــد میپوشــه ،دوســتش گفــت بــازم نشــناختم ،اون فــرد گفــت همونــی کــه
خیلــی آرومــه ،اطالعــات علمیــش خیلــی باالســت ،همیشــه بــه همــه کمــک میکنــه،
دوســتش بعــد ایــن همــه تعریــف گفــت بــازم نشــناختم ،کــه آخــر ســر فــرد بــه دوســتش
گفــت :همونــی کــه بــا ویلچــر م ـیآد ...
مــا آدمهــا همیشــه ظاهــر آدمــا رو میبینیــم ،ولــی میتونیــم بــا یــک نــگاه عمیقتــر
نــکات مثبــت دیگــران رو ببینیــم قبــل از نــگاه منفــی .بــه قــول ســهراب ســپهری:
چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید ...
به امید روزی که خوبی همدیگه را ببینیم.
***

عباس امیریفر

		
سن57 :

تحصيالت :خارج فقه و اصول

خاطــرهای از شــرکت در عملیــات الــي بیتالمقــدس مربــوط بــه آزادســازی خرمشــهر از
یکــی از فرماندهــان آن زمــان لشــکر حضــرت رســول(ص) تیــپ شــهيد محســن وزوايــي
از دانشــجویان خــط امــام دارم .در جــادة اهــواز خرمشــهر تحــت محاصــرة رژیــم بعثــی
عــراق بودیــم کــه ایشــان آمــد و در ســخنانی فرمودنــد بــراي اينكــه از محاصــره نجــات
پیــدا کنیــم چنــد نفــر داوطلــب کــه قصــد زنــده مانــدن در ایــن عملیــات را نداشــته باشــند
بــا مــن بیاینــد تــا بــا شــهادت آنهــا تعــداد زیــادی از رزمنــدگان نجــات پیــدا کننــد .بنــده
شــاهد بــودم بیدرنــگ حــدود  10نفــر بــه فرماندهــی آن شــهید بزرگــوار بــدون مکــث بــا
چهرههــای شــادپذيرفتنــد و بــا بــه دســت گرفتــن آرپــی جــی 7بــا آن فرمانــده تعــداد
زیــادی تانــک دشــمن را شــکار و همــراه بــا آن فرمانــده همــة آنهــا شــهید شــدند و باعــث
شکســتن محاصــرة دشــمن و فراهمســازي مقدمــات آزادســازی شــهر خرمشــهر شــد.
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سلمان علیآقایی

		
سن28 :

تحصيالت :كارشناسي نرمافزار

در تمــام دوران زندگــی بــا مشــکالت و اتفاقــات زیــادی مواجــه شــدم کــه اثــرات متفاوتــی
رو روحیــه و احساســاتم گذاشــته یکــی از ایــن اتفاقــات ایــن بــود کــه یکــی از دوســتان
هـمدوره مــن بــا مریضــی ناگهانــی مواجــه شــد كــه تنهــا فرزنــد يــك خانــواده ســید بــود.
بهطــوری بيمــاري او را زمینگیــر کــرد كــه ديگــر نتوانســت درســت حــرف بزنــد و
حرکــت کنــد .بــا تمــام مشــکالتی کــه پــدر و مــادرش بــرای امــرار معــاش داشــتند ،از پســر
مریضشــان نگ ـهداری میکردنــد تــا جایــی کــه دیگــر نگ ـهداری از آن فایــدهای نداشــت
و دکتــرا جوابــش کــردهبودنــد؛ تــا اينكــه تکپسرشــان بــا وجــود نگــهداری و مراقبــت
فــراوان زنــده نمانــد و بــه دیــار باقــی شــتافت.
االن کــه ایــن مطلــب را مینویســم پدرشــان هــم دیگــر در ايــن دنيــا نیســتند و فــوت
شــدهاند .ایــن فــداکاری بــود کــه يــك پــدر و مــادر بــرای فرزندشــان تــا پــای جــان انجــام
دادنــد.
***

		
نسرين زماني

		
سن27 :

تحصيالت :كارشناسي

فداكاري ،يعني پدرم با دستهايي پينه بسته و دلي شكسته.
فداكاري ،يعني مادرم با قلبي نگران و چشمي رو به آسمان به اميد فردايي بهتر.
فــداكاري ،يعنــي خواهــرم كــه غمهايــم را بــه جــان خريــد و نگذاشــت غــم روزگار خــم
بــر ابروانــم بيــاورد.
فــداكاري ،يعنــي بــرادرم كــه از چشــمهايم غمــم را خوانــد و همبغــض لحظههــاي
ســخت زندگــيام شــد.
فداكاري ،يعني خانوادة من.
يعني ،عشق
يعني ،ازخودگذشتگي
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فریدون آریا

		
سن55 :

تحصيالت :كارشناسي علوم ارتباطات

بنــده یــک نظامــی بازنشســته هســتم .بــه تبــع موقعیــت شــغلی در ســال  1377در
شهرســتان ســراوان اســتان سیســتان بلوچســتان ،انجــام وظیفــه مینمــودم .در یکــی
از روســتاهای کوچــک و دورافتــاده مــرزی کشــور ،در ایــن شهرســتان ،تقریبــ ًا آخریــن
کلیومترهــای مســیر و جــادة خاکــی کــه انتهــای جــاده دو ســه روســتای دیگــر وجــود
داشــت و انتهــای آن توســط کوههــا و صخرههــای مرتفــع پوشــانیده و مســدود گردیــده
بــود و بنبســت میشــد .درحاشــیة روســتای مذکــور کنــار جــاده یــک خانــة روســتایی
از نــوع كپر(مشــابه خانههــای چادرنشــینان کــه از ســاقهها و الیــاف درخــت خرمــا و
بوتههــای مشــابه وحشــی و خــودرو محلــی ســاخته شــده و ســقف و اطــراف آن نیــز بــا
حصیرهــای بافتــه و فرشهایــی کــه از مــوی شــتر و بــز بافتــه شــدهاند ،پوشــانیده شــده
و بصــورت ثابــت اســتفاده میشــود).
پیرمــردی حــدوداً شصتســاله از مــردم بلــوچمحلــی کــه از هــر دو چشــم نابینــا بــود
هــرروز در چنــد وعــده بــا ظــروف در دســترس بــه محــل چشــمة آبــی کــه بســیار کــم
میجوشــید و در فاصلــة حــدوداً دوکیلومتــری آن طــرف روســتا و داخــل یــک دره بــود آب
مـیآورد و آن را در ظروفــی ســفالی ســاختة شهرســتان ســراوان کــه توســط کیســه گونــی
و بافــت دســتخودش پوشــش دادهبــود ریختــه و آن را در ســمت ســایه كپر(شــدت
آفتــاب و گرمــا در محــل بســیار زیــاد اســت) آویــزان نمــوده و مــدام اطــراف ظرفهــا را
خیــس کــرده تــا خنــک بمانــد.
مشــارالیه بــه قصــد خیرخواهــی و ایثــار بطــور مــداوم و شــبانهروز ( تأکیــد میکنــم
بهطــور شــبانهروز چــون بیشــتر از هــزار بــار بنــده و همکارانــم در ســاعات مختلــف
شــبانهروز در طــول سهســال حضــور هــر وقــت از مســیر عبــور کردیــم ایشــان حضــور
داشــتند) بــه محــض شــنیدن صــدای خودروهــای عبــوری و یــا موتــور ســیکلت یــا صدای
انســان از کلبـهاش بیــرون آمــده و یکــی از ظــروف را از کلبــه جــدا کــرده و بــا یکــی دو
لیــوان کنــار جــاده آمــده و ضمــن عــرض ادب و احتــرام و خســته نباشــید بــه مســافرین
و رهگــذران بــه آنهــا آب رایــگان و خنــک تعــارف نمــوده و بــا ایــن عمــل ایثارگرانــه
انســانیت و فــداکاری را بــا اخــاص و بــدون هیچگونــه چشمداشــتی ارائــه میکــرد؛ آب
در آن محــل خیلــی کــم و حکــم کیمیــا را داشــته ،بــه ویــژه آب خنــک.
ایــن خاطــره را بــه رســم ســپاس از زحمــات بیدریــغ آن مــرد و توجــه هممیهنــان
عزیــزم بــه فرهنــگ ملــی نگاشــتم.
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مرتضی علیکریمی		

		
سن36 :

تحصيالت :كارشناسي سينما

یــک روز آفتابــی در حالــی کــه مســافران در ایســتگاه اتوبــوس ایســتاده بودنــد ،اتوبــوس وارد
ایســتگاه میشــد و مســافران یکــی پــس از دیگــری ســوار میشــدند .اتوبــوس حرکــت
میکنــد .تعــدادی از خانمهــا بــه علــت اینکــه قســمت خانمهــا پرشــده بــود ،ایســتادهاند.
چنــد نفــر از آنهــا هــم بــه قســمت آقایــان میآینــد و در صندلیهــای خالــی مینشــینند
و در بيــن ایــن خانمهــا یــک خانــم و دختــرش هســتند کــه در ردیــف اول صندلــی آقایــان
مینشــینند .گرمــای آخــر بهــار باعــث شــده بعضی افــرادی کــه در اتوبوس هســتند دســتمال
بــه دســت عرقهــای خــود را پــاک کننــد .اتوبــوس بهدلیــل ترافیــک زیــاد بــه آرامــی
خیابــان را طــی میکــرد و بــه ایســتگاه بعــدی میرســید .پیرمــردی بــا دس ـتهای لــرزان
و پاهــای سســت بــه کمــک میلههــای کنــاری در ،وارد اتوبــوس میشــود و نیمنگاهــی
بــه داخــل اتوبــوس میانــدازد و چشــمش بــه خانمهایــی میافتــد کــه صندلــی آقایــان
را اشــغال کردنــد .پیرمــرد بــا چهــرة اعتراضگونــهای بــه یکــی از صندلیهــا تکیــه داده
و میلــه بــاالی ســر خــود میگیــرد تــا بتوانــد ســر پــا بایســتد و هــر از گاهــی بــه کســانی
کــه راحــت روی صندلــی نشســتهاند نگاهــی میکنــد و ســری تــکان میدهــد دیگــر
تــوان ایســتادن نــدارد ،شــروع میکنــد بــه حــرف زدن بــا خــودش .خانمهــا چــرا دیگــه
آمدنــد بــه قســمت آقایــان .ناگهــان ،خانمــی كــه در قســمت اول صندلیهــا نشســتهبــود
بــه همــراه دختــرش شــروع میکنــد بــه پرخاشکــردن بــه پیرمــرد .پیرمــرد كــه از طــرز
برخــورد ایــن دو خانــم در جــا خشــکش زده بــود و در جــواب گفــت :دختــرم مــن کــه بــا
شــما نبــودم ،اصـ ً
ا چیــزی نگفتــم .زن بــا عصبانیــت میگویــد :حــق نــداری چیــزی بگــی!
پیرمــرد ســاکت میشــود ،ولــی زن همچنــان در حــال توهینکــردن بــه پیرمــرد اســت کــه
یکــی دیگــر از خانمهــا از جایــش بلنــد میشــود و جــای خــود را بــه پیرمــرد میدهــد.
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محمدحسين آریايینژاد

سن37 :

تحصيالت :كارشناسي ارشد

ایثــار و گذشــت و فــداکاری از جملــه مهارتهــای زندگــی در مباحــث
روانشناســی اســت کــه نمــاد درون خانــوادهای آن پــدران و مــادران بزرگــوار
و نمــاد درون جامعــهای آن شــهدا و جانبــازان و ایثارگــران هشــت ســال
دفــاع مقــدس ميباشــند .در خانــواده مــادران بــا ایثــار و گذشــت خــود بــه فرزنــدان باعــث
ایجــاد امنیــت روانــی در نــزد کــودکان و فرزنــدان شــده و در جامعــه شــهدا بــا فــداکاری و
گذشــتن از جــان خــود ،امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور را تضميــن ميكننــد .نمونــة بــارز
ایثــار و گذشــت را در شــهادت شــهدايي چــون شــهید دکتــر طهرانیمقــدم و حــاج ابراهيــم
همــت و باکــری و دیگــر شــهدا ميتــوان جســتجو كــرد کــه در جامع ـهاي كــه امنیــت آن
دس ـتخوش هجمــه واقــع شــد بــا شــهادت خــود ،ضمــن تثبيــت امنيــت ،ترویــج اســام
نــاب محمــدی را پيگيــر شــدند كــه از ايــن بابــت ،قــدردان ،تمامــي ایثارگــران و شــهدا
ميباشــم.

				
رضا تمدنیحقجو

***

تحصيالت :كارشناسي

سالم و خسته نباشید خدمت برادران گرامیام،
بدانیــد کــه قلــم شــما باعــث آبــروی ملــت ایــران اســت .همچنــان بکوشــید تــا آثــار بــه یــاد
ماندنــی شــهدا و امــام راحلمــان بــه دســت جوانــان نسـلهای ســوم و چهــارم برســد .شــما
رزمندههــای میــدان قلــم هســتید.
روزی از ایــن ســرزمین نــدای «هــل مــن ناصـ ٍر ینصرنــی» بلنــد خواهــد شــد و کســی جــز
شــما اهــل قلــم باقــی نیســتند کــه بخواهنــد در زمــان ظهــور حضــرت مهدی(عــج) روزهــای
ماندنــی را بــه صفحههــای کاغــذ بیاورنــد.
***

		
سعيد سولقاني

تحصيالت :كارشناسيارشد زبان انگليسي

فــداکاری ،گذشــت و ایثــار همزمــان بــا انقــاب و ســپس بــا آغــاز جنــگ
و جبهــة مقاومــت ،همــواره در زندگــی بــا مــن هـمگام بــوده اســت .حضــور
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بیــش از بیســتماه در جبهــه و جنــگ و حضــور بیســت و شــش مــاه در اردوگاههــای
اســارت ،مبیــن تجربــه از خودگذشــتگیهای مــردان مــرد اســت.
اکنــون در برهـهای از زمــان هســتیم کــه ایثــار را در ابعــاد دیگــری میتــوان جســتجو کــرد.
آیــا در زمانــی کــه ولــع و حــرص و آز و طمــع مالانــدوزی و تجــدد عمــوم جامعــه را فــرا
گرفتــه نمیتــوان بــه گون ـهای دیگــر ایثــار نمــود؟
در جامعــهای کــه تفــاوت طبقاتــی بــه گونــهای اســت کــه بخشــی از جامعــه در آرزوی
کمترینهــا و حداقلهــای زندگــی در ســطح قــوت الیمــوت شــب را بــه روزی میرســانند
نمیتــوان ایثــار نمــود.
در برهـهای از زمــان کــه عــدم برخــورداری از ســامتی موجــب رنجــوری جامعــه میباشــد،
ایثــار معنــی تــازهای دارد.
ایثار و ازخودگذشتگی حد و مرز نمیشناسد.
همه میتوانند در هر سطح و مقامی ایثارگر باشند.
***

		
مهدی خاکزاد

سن52 :

تحصيالت :كارشناسي عمران

موضــوع در مــورد ایثــار و گذشــت هســت ،بــا ایــن دو کلمــه ،مطالــب
جورواجــوری بــه ذهــن آدمــی خطــور میکنــد؛ اولیــن بحــث ،یــاد شــهدا و
رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه ذهــن میآیــد.
واقعـ ًا معنــی ایثــار و از جانگذشــتگی وقتــی پرمعنــی و پررنــگ میشــه کــه داری بــا تمــام
جونــت بــه خاطــر نامــوس و وطنــت میجنگــی و از شــیرینترین وجــود آدمــی یعنــی از
جــان خــود دســت میکشــی و وارد جبهــه جنــگ حــق علیــه باطــل میشــی.
مــاه محــرم یــادت میآیــد یــاران امــام حســین و خــودش کــه چههــا کشــیدند و چــه
مظلــوم واقــع شــدند .آنــان بــرای حفــظ دیــن خــود کاری کردهانــد کــه تــا دنیــا دنیاســت
و تــا زمانــی کــه صــور اصرافیــل زده نشــده ،در قلــب و یــاد ماهــا مانــدگار خواهــد مانــد.
ایثــار ،مــا را یــاد مادرانمــان میانــدازد کــه چــه خوندلهــا و شــبزندهداریها و ...بــه
خاطــر فرزندانشــان تحمــل کردهانــد و همیشــه حامــی و پشــت فرزندانشــان بودهانــد.
هرچــه از مــادران گفتــه شــود کــم اســت و بــه ایــن جملــه کــه «بهشــت زیــر پــای مــادران
اســت» بســنده میکنــم.
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از فــداکاری پــدران میشــود گفــت کــه شــب و روز در تــاش هســتند تــا خانــواده بــا رفــاه
نســبی و صــد البتــه راحتتــر از قبــل زندگــی کنــد ،واقعـ ًا بایــد دســت پینهبســتة پدرانمــان
را بوســهباران کنيــم.
و در آخر ،فداکاری ما را یاد دهقان فداکار انداخت.
در حــال حاضــر ،شــرایط اجتماعــی موقعيتهــای فداکارانــه را از مــا ســلب میکنــد،
اعتمادهــا کــم شــده ،دوســتیها بــه رقابــت ناســالم تبدیــل شــده ،پــدر و پســر رقیــب هــم
شــده ،بــرادر از بــرادر دلآزرده اســت و خالصــه دیگــر زندگــی حــال و هــوای فیلمهــای
قدیمــی و جوانمــردی و ایثــار و مردونگــی رو از دســت داده و بــه قانــون جنــگل کــه بخــور
تــا خــورده نشــی تبدیــل شــده ،افســوس و صدافســوس.
***

علیاصغر مخبری

		
سن40 :

تحصيالت :كارشناسي

مدافــع حــرم ،یعنــی عشــق بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؛ مدافــع
حــرم ،یعنــی عشــق بــه والیــت و رهبــری؛ مدافــع حــرم ،یعنــی گذشــتن
از دنیــای مــادی؛ مدافــع حــرم ،یعنــی همیشــه و در همــه جــا پیــرو فرمــان
ولیامــر بــودن؛ مدافــع حــرم ،یعنــی اگــر آن زمــان نبودیــم ،االن هســتیم کــه از حــرم
اهــل بیــت دفــاع کنیــم؛ مدافــع حــرم ،یعنــی گذشــتن از زن و فرزنــد؛ مدافــع حــرم ،یعنــی
گذشــتن از جــان بــرای دفــاع از میهــن در خــارج از خــاک میهــن؛ مدافــع حــرم ،یعنــی ایثــار
جــان؛ مدافــع حــرم ،یعنــی بــدون هیــچ چشمداشــت دنیایــی جنگیــدن در برابــر متجــاوزان
بــه حــرم اهــل بیــت؛ مدافــع حــرم ،یعنــی دفــاع از قــرآن؛ مدافــع حــرم ،یعنــی میتوانــی از
هرکشــوری باشــی؛ مدافــع حــرم ،یعنــی جــان خــود را بــرای اعتقاداتــت میگــذاری؛ مدافــع
حــرم ،یعنــی...
عاشق
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یاشار دهقانی

		
سن9 :

تحصيالت :محصل

مــن از کســانی کــه بــرای نجــات مــا ،خودشــان را بــه خطــر انداختهانــد،
متشــکرم؛ آنهــا آدمهــای خوبــی بودنــد و بــه مــا کمــک کردنــد .مادرشــان
خیلــی ناراحــت بــود کــه بچههایشــان شــهید شــده اســت .بعضــی از
پدربزرگهــا هــم در آن جنــگ شــهید شــدند .مــا بایــد قــدر ایــن شــهیدها را بدانیــم .وطــن
مــا ایــران اســت .مــن آن شــهیدها را دعــا میکنــم و دوستشــان دارم.
مــا االن زندگــی خوبــی داریــم و بــا خوشــحالی زندگــی میکنیــم .مــا هــم بایــد یــاد
بگیریــم تــا بتوانیــم فــداکاری کنیــم.
***

علیرضا صباغیزدی

سن17 :

تحصيالت :محصل

بــه نظــر مــن ایثــار کاری زیباســت کــه متأســفانه بعضــی از آن سوءاســتفاده
میکننــد و همیــن باعــث شــده اســت تــا در ســالها و دهههــای اخیــر
ايــن موضــوع كمرنــگ شــود .البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت
کــه گذشــت بیــش از حــد ،باعــث عصبانیــت دیگــران میشــود.
***

		
پیمان دهقانی

		
سن17 :

تحصيالت :محصل

دربارة خوبیهای پدر و مادر؛
پــدر و مــادر مــا را بــزرگ کردنــد و مــا را بــه مدرســه فرســتادند ،مــا بایــد
قــدر پــدر و مــادر را بدانیــم و کســانی کــه بــه پــدر و مــادر خــود احتــرام
نمیگذارنــد جایشــان در جهنــم اســت .پــدر و مــادر یکــی از نعمتهــای
الهيســت .اگــر بــه والدیــن نیکــی کنیــد جایتــان در بهشــت اســت.
اگر پدر و مادرمان نبودند ،معلوم نبود ما چه کاره میشدیم.
حتی اگر پدر و مادر بد بودند باید به آنها خوبی کرد.
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پدر و مادر عزیز هستند ،من خیلی آنها را دوست دارم.
اميدوارم همیشه تنشان سالم باشد.
***

			
امیر نامي

تحصيالت :كارشناسي فلسفه

		
سن27 :

بــرای بنــده بســیار دشــوار اســت کــه در مــورد ایثــار و یــا فــداکاری صحبــت کنــم یــا چیــزی
بنویســم .وقتــی هــر روز محبــت و فــداکاری مــادرم ،پــدرم ،خانــواده و تمــام اطرافیانــم را
میبینــم ،خجالــت کشــیده و از خــدا میخواهــم کــه شــرمنده هســتم ،شــرمندهتر نشــوم.
امیــدوارم روزی هــم بیایــد در ایــن دنیــا همــة مــا آدمهــا ،فقــط و فقــط از خودمــان طلبــکار
باشــیم .راه برویــم بــا یــاد خــدا در دلمــان ،همــه را ببخشــیم؛ چــه اهمیتــی دارد کــه دیگــران
نمیبخشــند ،مــا گذشــت و ایثــار داشــته باشــیم ،حتــی در کوچکتریــن امــور روزمــره،
خــدا میبینــد ،همیــن بــس اســت.
تشــکر میکنــم از نیــت خیــر و نیکــوی شــما ،امــا گمــان میکنــم ایــن دســت فعالیتهــا
و امــور فرهنگــی بیشــتر جنبــه تبلیغــی و رســانهای دارد نــه اثرگــذاری!
مؤیــد باشــید (ایــن دســت نوشــتهها ،نیــاز بــه آرامــش دارد کــه در ایــن فضــای مملــو از
رســانههای ناصــادق دشــوار مینمایــد).
***

			
پویا حایر

		
سن20 :

تحصيالت :ديپلم

در هــر کشــور و جامعــه فرهنــگ ایثــار ،گذشــت و فــداکاری بــا عنوانهــای
مختلــف و شــیوههای مختلــف وجــود دارد .در ملتــی ایــن فرهنــگ پررنــگ
اســت و در جامعـهای هــم خیلــی نمــود نــدارد .در جامعــة مــا ایــن فرهنــگ
قبــل از انقــاب اســامی در کشــور مــا وجــود داشــت ،امــا بعــد از آن اتفــاق شــکوهمند،
پررنگتــر شــد و اوج آن هــم دفــاع مقــدس بــود کــه در آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ
کشــورمان بعــد از حملــه بــه کشــور حتــی یــک وجــب از خاکمــان را بــه بیگانــگان ندادیــم
و ایــن میســر نشــد مگــر بــا ایثــار و مقاومــت .افــراد بزرگــی چــون شــهید باکــری ،شــهید
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آوینــی ،دکتــر محســن رضایــی و خیلــی از نــامآوران کــه گاهــی بــا ســاح خالــی از فشــنگ
مقابــل بیگانــگان ایســتادند و ایــن فرهنــگ مقاومــت هماکنــون هــم درجامعــه اســامی
مــا پیداســت و مــردم مــا مقابــل تحریمهایــی کــه تحمیــل شــده و تمــام ناســازگاریهای
دنیــا بــا مــا ،مقاومــت میکننــد.
***

علی دولتآبادی

سن21 :

تحصيالت :كارشناسي

بــه نظــر ایــن بنــده حقیــر ،ایثــار قابــل توضیــح و تعریــف نبــوده ،نیســت و
نخواهــد بــود ،امــا شــخص ایثارگــر بــه درجــه و مرتب ـهای از خودســازی و
اخــاص رســیده اســت کــه از منافــع و اهــداف شــخصی خــود صرفنظــر
میکنــد و بــه نفــع شــخص یــا اشــخاص دیگــر و یــا هــدف واالتــری از زندگــی خــود،
گذشــت میکنــد کــه ایــن گذشــت میتوانــد از نظــر مالــی ،جانــی یــا موقعیــت فعلــی فــرد
باشــد .امیــدوارم کــه همگــی بــه آن هــدف خــوب خــود برســیم و بتوانیــم عضــوی هرچنــد
کوچــک از ایــن مجموعــة ایثارگــران باشــیم.
			
رشیدی

		
سن21 :

***

تحصيالت :كارشناسي فلسفه

ایثــار :جایــی خوانــدم شــاید تــاوان لمسکــردن خنــکای آب ،قطعشــدن دســتان عبــاس
بــود ،شــاید تــاوان دیــدن آب ،خــوردن تیــر بــر دو چشــم عبــاس بــود.
عبــاس از خــود گذشــت و ایثــار کــرد ،واقع ـ ًا ایثــار یعنــی چــه؟ گذشــتن از خــوردن آب بــه
خاطــر کــودکان تشــنه حســین؛ ایثــار ،یعنــی خــوردن تیــر ســه شــعبه بــر گلــوی شــش
ماهــه؛ ایثــار ،یعنــی بــه اســارترفتن علیــا مخــدره زینــب کبــری ،زینــب میتوانســت بــا
بــرادر همــراه نشــود ،ولــی بــا آنکــه میدانســت چــه بــر ســرش میآیــد تمــام احترامــش را
هتــک میکننــد ،تحقیــر میشــود ،اســیر میشــود ،از کنیــزی گرفتنــش ســخن میگوینــد،
بــه مجلــس شــراب پــا مینهــد ،زینــب ایثــار کــرد بــرای بــرادر .کربــا در کربــا میمانــد
اگــر زینــب نبــود.
ایثــار ،یعنــی پــادگان دوکوهــه؛ یعنــی عبــاس راوی نابینــای جنــگ کــه از تــرس اینکــه
مبــادا عالقـهاش بــه دوســت صمیمـیاش ،عشــق زمینــی او را از رســیدن بــه هــدف تعالــی
دور کنــد ،بــا او قــرار گذاشــت تــا همدیگــر را نبیننــد و در ســاعتی مقــرر بــه یــاد هــم قــرآن
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خواننــد .ایثــار ،یعنــی شــهیدان گمنــام.
ایثــار درس بزرگــی بــود کــه از کربــا گرفتیــم ،بــا انقــاب امــام جــان تــازهای بــه آن
دادیــم.
مــردم مــن همیشــه ایثارگرنــد ،از زمــان مــا و پــارس و پــارت تــا کــوروش و داریــوش و
جمشــید و از فضــا و علمــا تــا بســیجیهای عــادی ،شــهید عبــاس دوران ،شــهید مهــدی
باکــری ،حمیــد باکــری ،شــهید گنجــی ،شــهیدان گمنــام.
یا حسین قصه ما به سر تو رسید.
تا معنای ایثار را بفهمیم.

علی سراج		

		
سن20 :

***

تحصيالت :ديپلم

نمیدانــم از کجــا شــروع کنــم و از کــدام شــخصیت فــداکار تاریخــی
بگویــم ،امــا مــن فداکارتــر از شــهدا و رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع
مقــدس نمیشناســم .آری! گفتــن از فــداکاری نوجــوان ســیزده ســالهای
کــه ســوخت تــا جوانانــی بــرای ایــن ســرزمین بســازد و در طــول  2500ســال تمــدن کشــور
مــا کــه جنگهــای زیــادی رخ داده اســت مــا فداکارتــر از رزمنــدگان هشتســال دفاعــی
کــه واقع ـ ًا مقــدس بــود ،نداشــتیم.
حســینی(ع) کــه راه را بــرای مــا بــاز کــرد و نشــان داد کــه جهــاد همچنــان ادامــه دارد،
حســینی کــه حســینوار جهــاد کــرد و انقــاب را بــه مــا رســاند.
کاش من هم مثل حسین ،فهمیده بودم .کاش...
***

اسماعیل حسینآبادی

		
سن50 :

تحصيالت :كارشناسي

انســانها از بــدو حیــات وقتــی پــا بــه عرصــة وجــود هســتی گذاشــتهاند ،خداونــد بــزرگ
انســان را بــا صبــر و شــکیبایی و ایثــار و فــداکاری کــه کلمـهای بســیار بــزرگ اســت آشــنا
كــرد و در وجــود مــادر نهــاد ،لــذا بــا توجــه بــه ایــن فــداکاری کــه مــادر نــه مــاه تمــام
بــا تمــام مشــکالت فــراوان بــار ســختی زندگــی را بــه دوش میگیــرد ،وقتــی کــه مــادر
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از خودگذشــتگی نشــان میدهــد ،نشــاندهندة ایــن کلمــه اســت کــه بهشــت زیــر پــای
مــادران اســت؛ پــس چــرا همــان فرزنــد دلبنــد وقتــی کــه مــادر پــا بــه پیــری و شــرایط
ســخت میگــذارد بــا پسزدنهــای مــادر ،کــه نمیتوانــد ،کار دارد ،مشــکالت اســت
مواجــه میشــود و مــادر عزیــز بــاز خــودش از پــس مشــکالت برمیآیــد.
چــرا بایــد اینطــور باشــد مــادری کــه بــا چنــگ و دنــدان فرزنــد را بــزرگ میکنــد ،وقتــی
حاضــر نمیشــود خــاری بــه پــای فرزنــد وارد شــود ایــن عاطفــه از طــرف فرزنــد کجــا
رفتــه ،حتــی حاضــر نیســتند کــه بــه مــادر خــود ســر بزننــد چــه برســد بــه پــول دادن بــه
آن بزرگــوار.
مــادری کــه حتــی در موقــع مریضــی بــاز جویــای فرزنــدش اســت .امــا کــو آن ایثــار؟ کــو آن
فــداکاری؟ کــه حتــی حاضــر شــویم از یــک فرشــتة الهــی کــه خــدا آنهــا را فرســتاده اســت
مواظبــت کنیــم .دســت تمــام مــادران ایــن کــره خاکــی را میبوســمو میگویــم :مــادرم
دوســتت دارم.

		
پرهام صباحی

		
سن43 :

***

تحصيالت :كارشناسي عمران

گذشــتن از خــود و ارزشدادن بــه دیگــران ،بــدون توجــه بــه ســن ،نــژاد یــا مذهــب نشــانة
انســانیت اســت و مایــة برتــری انســان بــه ســایر مخلوقــات.
آنچــه ممکــن اســت در حیوانــات از روی غریــزه و فطــرت باشــد ،در انســانها بــا فکــر
و انتخــاب اســت و مهــم نیــز همیــن توانایــی آگاهــی و انتخــاب و البتــه اســتفاده از ایــن
ویژگ ـی اســت.
***

		
علی اکرمي

		
سن43 :

تحصيالت :كارشناسي الكترونيك

ایثــار ،یکــی از زیباتریــن واژههاســت .کســی کــه ایثــار میکنــد ،قابــل احتــرام و حتی پرســتش
اســت .مــن خیلــی دوســت دارم ایثــار کنــم ،ولــی خیلی ســخت اســت.
فکــر کنــم ایثــار عرضــه میخواهــد ،شــهامت میخواهــد .مــن فقــط نصــف روز در خــط مقــدم
جبهــه بــودم ،در ســن شــانزده ســالگی در عملیــات مرصــاد ،امــا دایــی شــهیدم مــرا بــه خانــه
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برگردانــد ،ولــی در آن نصــف روز فهمیــدم ایثــار و ازخودگذشــتگی کار هرکســی نیســت .امــا
دوســت دارم بــرای کشــورم و ملتــم و حتــی همنوعانــم ایثــار کنــم امیــدوارم در آینــده آنقــدر
بــزرگ شــوم کــه ایثــار کنــم و امیــدوارم کــه بعدهــا از ایثــار مــن و دیگــران سوءاســتفاده
نشــود .امیــدوارم اگــر عرضــة ایثــار كــردن را نداشــته باشــم ،حداقــل ادای ایثارگــران را درنیاورم
و دروغ نگویــم و از نردبــان آنهــا بــاال نــروم .اگــر نمیتوانــم از خــود بگــذرم ،حداقــل دروغ
نگویــم و اگــر روزی از خــود گذشــتم یــک عمــر از ملــت طلـبکار نباشــم.
***

		
سعید خسروی

تحصيالت :كارشناسيارشد

		
سن41 :

از اول خلقــت موجــودات ،مخصوصـ ًا خلقــت انســان ،خداونــد متعــال بــه انســان راه و رســم
خیرخواهــی و ایثــار را در هــر کاری را تعلیــم داده اســت کــه فرســتادن پیامبــران بــزرگ نیــز
خــود اثبــات ایــن ادعــا اســت ،لــذا انســان تــا آخــر عمــر هــرکاری بــرای رضــای خداونــد
انجــام دهــد ،مــورد قبــول پــروردگار قــرار میگیــرد ،لــذا تــا عمــر هســت بایــد بــه بشــریت
خدمــت کــرد تــا عاقبــت بــه خیــر شــویم.
***

حسنعلی محمودی

سن46 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

بــه نظــر اینجانــب ،در ارتبــاط بــا بحــث ایثــار و گذشــت و فــداکاری اگــر
بخواهیــم غــور و تحقیــق نمايیــم ،بــه تحقيــق در هیــچ کجــای دنیــا نمیتــوان
برتــر و واالتــر از ایثــار رزمنــدگان هشتســال دفــاع مقــدس پیــدا نمــود؛ یعنــی
رزمنــدگان دالور ایــران اســامی علیالخصــوص بســیجیان مخلــص والیــت کــه بــه هیــچ نهاد و
مجموعـهای نیــز وابســتگی نداشــتهاند و خالصانــه پــا بــه عرصه جهــاد و مقاومــت و دفــاع از حریم
مقــدس نظــام و ســرزمین گذاشــتهاند؛ از افــرادی هســتند کــه بــا یقیــن کامــل و روح بلند و اســتوار
و ادراک حقیقــی نــاب از معیارهــای الهــی جــان و مــال و همــه چیــز را در کفــة اخالص و فــداکاری
نهادنــد ،چــه آنهایــی کــه بــه شــهادت رســیدند و چــه آنهایــی کــه بــه درجــه رفیــع جانبــازی
رســیدند و چــه آنهایــی کــه در ایــن راه خوش ـهای برچیــده و در حــال حاضــر در منصبهــای
ت میباشــند.
مختلــف در حــال فعالیـ 
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علیرضا میرزایی

تحصيالت :كارشناسي

		
سن48 :

یکــی از صفــات زیبــا کــه نمایانگر انســانيت انســان میباشــد ،گذشــت اســت
کــه در صــورت رشــد و تکامــل بــه صفــت ایثــار بــدل میگــردد و در صــورت
اوج گرفتــن و بــه کمــال رســیدن بــه صفــت زیبــای فــداکاری میرســد
کــه انــدک انســانهایی بــه ایــن مرحلــه میرســند .انســانهایی کــه اگــر احســاس کننــد
از خودگذشــتن موجــب ســعادت بــرای دیگــران اســت بــه راحتــی انجــام میدهنــد .ماننــد
بــزرگان سیاســی از جملــه مانــدال ،گانــدی ،مارتیــن لوتــر و ماننــد رزمنــدگان و مــرزداران و
قلــه ایــن افتخــار کــه نصیــب امــام حســین (ع) گردیــد .از خــدا میخواهیــم مــا را بــه ایــن
ســمت هدایــت نمایــد.
***

			
حسین

تحصيالت :ديپلم

		
سن35 :

بــه نظــر مــن فــداکار کســی اســت کــه بــرای اعتــای دینــش تــاش میکنــد ،فــداکار
کســی اســت کــه از خــواب و خــوراک خــود میزنــد تــا دیــن را بــه صــورت اصولــی و
صحیــح بــه تمــام مــردم خــود معرفــی کنــد ،در جامعــة مــا خیلــی فــداکاری انجــام شــده
اســت و نمونههــای بســیاری از فــداکاری شــهدا و حتــی مــردم عــادی وجــود دارد ،امــا
فــداکاری در راه شناســاندن دیــن ،بســیار کار ســخت و طاقتفرســایی هســت و هــر انســان
عالــم و دانشــمندی کــه ایــن کار را انجــام میدهــد ادامهدهنــدة راه انبیــاء و امامــان هســت.
نمونههــای ایــن رفتــار امــام موســی صــدر ،عالمــه جعفــری ،امــام خمینــی ،دکتــر شــریعتی
و  ...هســتند .امیــدوارم روز بــه روز بــه تعــداد روشــنفکران دیــن افــزوده شــود؛ چــون
فــداکاری در راه شناســاندن حــق ،بســیار مشــکل اســت.
***

		
علی حمیدی

سن47 :

تحصيالت :دكتري مديريت

اگــر بگویــم ملــت ایــران در بیــن ملــل دنیــا بــه خیرخواهــی و نیکــوکاری
شــهرت جهانــی دارنــد ،ســخن بــه گــزاف نگفتهایــم؛ چــرا کــه ایــن
موضــوع بارهــا و بارهــا در صحنههــای مختلــف تکــرار شــده اســت کــه
نمــاد واقعــی آن هشــت ســال دفــاع مقــدس و رفــع هجــوم دشــمن بــا اراده و ایثــار مردمــی
بــوده اســت و حــل مشــکالت مــردم توســط مــردم نوعدوســت و مهربــان بــا مشــارکت در
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کارهــای خیرخواهانــه از دیگــر اموریســت کــه کســی در هیــچ کجــای دنیــا نمیتــوان آن
را بــا ايــن وســعت جســت .امیــدوارم ایــن روحیــه تقویــت شــود بیــش از گذشــته.
		
پور رشیدی

		
سن38 :

***

تحصيالت :ديپلم

ایثار و فداکاری و گذشت را باید از امام حسین(ع) و یارانش آموخت.
ایثــار و فــداکاری و گذشــت را بایــد از رزمنــدگان اســام کــه در جبهههــای حق
علیــه باطــل جنگیدنــد و نگذاشــتند کــه ایــن مــرز و بــوم بــه دســت نااهــان
بیفتــد ،آموخت.
بنابرایــن ،در حــال حاضــر و در تمــام زمانهــا ،جهانیــان بایــد نســبت بــه هــم گذشــت داشــته باشــند
تــا بتوانیــم جهانــی پــر از عشــق و صمیمیــت و صفــا داشــته باشــیم .از خــود مــن تــا آخرین فــرد این
دنیــا بایــد گذشــت و ایثــار کنیــم تــا آنجایــی کــه ممکــن به خــود ضــرر نزنیــم؛ ولــی بـراي دیگران
ایثــار کنیــم؛ فرقــی نمیکنــد سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی هــر نوعــی از ایثــار کــه ممكن اســت.
		
فرزان کاردان

		
سن39 :

***

تحصيالت :كارداني كامپيوتر

گذشــت همانطــور کــه از معنــای لغــوی آن واضــح و آشــکار اســت ،گذشــتن از همــة
دلدادگیهــا و وابســتگیهای دنیــوی بــوده و ایــن خصوصیــت در کمتــر انســانی بــه طــور
کامــل مشــاهده میشــود؛ ولــی در ســخن آســان بــوده و هرکــس خــود را یــک انســان بــا
گذشــت میدانــد .گذشــت متعلــق بــه انســانهای ماورایــی میباشــد کــه دیگــر اثــری از
آنهــا موجــود نیســت.
***

		
علیاکبر علياصغر

سن57 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

گذشت کنید تا سالم بمانید.
آنانــی کــه از خودگذشــتند بــه خــدا رســیدند ،آنــان کــه بــه خــدا رســیدند،
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جــاودان شــدند .مهــر آنــان در قلبهــا النــه کــرده اســت.
امــام حســین علیهالســام قهرمــان کربــا ،از همــه چیــز خــود گذشــت؛ حتــی فرزنــد
شــیرخوارش را در راه خــدا تقدیــم کــرد .او از لــذت دنیــا و هــر آنچــه در آن بــود ،عبــور کــرد
و حــاال بعــد از  1400ســال ،حســین علیهالســام در تمــام دنیــا ،مظهــر رشــادت ،گذشــت
و ایثــار نــام گرفتــه اســت.
گذشــت شــاخص هــر انســانی اســت .انســانهای باگذشــت در نــگاه دیگــران بــزرگ
هســتند.
چه زیباست ایثار وقتی در مقابلش هیچ انتظاری نباشد.
حتی انتظار نام نیک.
			
جعفری

		
سن53 :

***

تحصيالت :ديپلم

شــاید بعضیهــا ایثــار را در رســیدن بــه شــهادت تعریــف کننــد ،شــاید بعضیهــا در راه
کارهــای خیــر تعریــف کننــد و از ایــن قبیــل کارهــا ،ولــی در زندگــی روزمــرة مــا بــا ایــن
شــرایط زندگــی یــک نــوع ایثــار اســت کــه یــک جــوان در ایــن زمانــه اص ـ ً
ا نمیتوانــد
تشــکیل خانــواده دهــد ،اگــر بتوانــد بایــد ایثــار و از خودگذشــتگی نشــان دهــد .یــا پــدر
خانــواده بــا حقــوق کــم و ایــن تــورم از خــود خیلــی گذشــت نشــان میدهــد و زندگــی
را بــه جلــو میرانــد و یــا بایــد خــرج زندگــی و دانشــگاه آزاد بچههایــش را درآورد و یــا
زندگــی خــودش را ادامــه دهــد .فعـ ً
ا ایثــاری كــه مــا از خــود نشــان میدهیــم ايــن اســت
کــه زنــده بمانیــم نــه اینکــه زندگــی کنیــم.
***

		
شاهین اشعریون
خوشا آنان که با عزت ز گیتی

(پرویــن اعتصامــی)

		
سن61 :

تحصيالت :ديپلم

بســاط خویــش برچیدنــد و رفتنــد

طبیعــت انســان بــا خوبــی و بــدی آمیختــه اســت ،شــاید باالتریــن
ایثــار ،گذشــتن از شــیطان درون اســت کــه چــون نیــک بنگریــم ریشــه و اســاس تمــام
پلیدیهاســت کــه بــه واســطة آن از خوبیهــا فاصلــه میگیریــم کــه بــا غلبــه بــر آن
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میتوانیــم بــه خویشــتن انســانی خویــش بازگردیــم.
تو میگفتی که دل دریا کن ای یار
دلم دریا شد و ساحل ندیدم
به کوی دوست رفتم در غریبان
در خانه به رویم بسته دیدم
محبتها همه از روی کین بود
در این دنیا وفايی و صفایی من ندیدم
***

		
اکبر یادگاری

تحصيالت :ديپلم

		
سن57 :

ایثار ،یعنی گذشت؛ یعنی پایداری.
یعنی در عین نداری و کارمندی بتوانی موجودی جيبت را با همنوع خود تقسیم کنی.
یعنی وقتی رفتی غذا بخوری در رستوران ،موقع حساب کردن پول یک نفر ندار را هم حساب
کنی و بیرون بیايی!
من یک بار اینکار را کردم!
		
احساناهلل نیافر

		
سن56 :

***

تحصيالت :كارشناسي

تندیــس ایثــار ،فــداکاری و گذشــت بــه نظــر بنــده عباسبــن علــی(ع)
اســت .عبــاس در راه محبــت امــام و پیشــوای خــود حضــرت امــام
حســین(ع) ،نهایــت ایثــار و فــداکاری را انجــام داد .عبــاس بــه خاطــر امــام،
حتــی از جنگکــردن هــم صرفنظــر کــرد و درحالــی كــه اشــتیاق فراوانــی بــرای میــدان
رزم داشــت و رزمنــدهای دلیــر و جســور بــود و بــرای میــدان رفتــن لحظهشــماری میکــرد،
امــام ،پیشــوا و رهبــر آزادگان در آخریــن ســاعت نبــرد بــه عبــاس بــه جــای میــدان رفتــن
مأموریــت دیگــری داد؛ بــه فــرات رفتــه و بــرای کــودکان آب تهیــه کنــد و عبــاس اطاعــت
کــرد ،امــا آرزوی میدانرفتــن را بــا بــاد ســپرد .عبــاس حتــی نحــوة شــهادت خــود را بــه
ســید و مــوالی خــود حضــرت حســین(ع) ســپرد و خــود انتخــاب نکــرد.
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فاطمه غفاری

		
سن11 :

تحصيالت :محصل

مــن یــک پــدر فــداکار دارم؛ پــدرم وقتــی از صبــح کــه بیــدار میشــود،
فقــط فقــط فــداکاری میکنــد .مــن فداکاریهــای پــدرم را میبینــم و
بــه پــدرم افتخــار میکنــم؛ وقتــی پدربــزرگ ،مادربــزرگ و عمــه هــرکاری
کــه داشــته باشــند ،پــدرم انجــام میدهــد .مــن یــک عمــه دارم کــه دانشــجو اســت کــه
پــدرم او را دانشــگاه میبــرد و مـیآورد بــه پــدرم افتخــار میکنــم و پــدرم را خیلــی خیلــی
دوســت دارم.
		
عطیه غالمی

سن27 :

***

تحصيالت :كارشناسيارشد

ایثــار چیــزی نیســت کــه تــوی یــه جملــه ،یــه صفحــه یــا حتــی یــه کتــاب
بشــه توصیفــش کــرد .ایثــار یــه کار عملیــه کــه باید درکــش کــرد و اونوقت
میتونــی بــا تکتــک ســلولهات لمســش کنــی و بشــه شــیوة زندگیــت.
شــاید از نظــر لغــوی معنــی ایثــار فقــط فــداکاری و از خودگذشــتی باشــه ،آدمهــای زیــادی
هــم بــودن کــه بــه نوعــی از خودشــون تــو موقعيتهــاي مختلــف ،ایثــار نشــون دادن؛ امــا
ایثــار واقعــی زمانــی کــه از تمــام چیزهایــی کــه داری يــا لذتهایــی کــه میتونــی بهــره
ببــری ،ولــي بهخاطــر عزیــزات از آنهــا چشــم پوشــي كنــي.
شــاید مــن هرگــز نتونــم درک کنــم؛ شــاید رســیدن بــه درجــات بــاال میخــواد؛ شــاید
خــدا بایــد بهــت نظــر کنــه تــا بفهمیــش ،هرچــی کــه هســت میدونــم امیــد یــه وعــدة
بزرگتــر ،معنویتــر و ابدیتــره کــه باعــث میشــه دســت و دلــت رو از قیــد و بنــد آرزوهــا
و نیازهــای مادیــت بــاز کنــی و مثــل یــه پرنــده ،خودتــو تــو خالقــت غــرق کنــی.
کاری کــه امــام حســین(ع) و رهــروان راســتینش تــوی هشتســال دفــاع از مــرز و بــوم
ایــن ســرزمین از خودشــون نشــون دادن رو میشــه ایثــار واقعــی دونســت .ایثــار معنــی
ســنگینی داره .وقتــی مادرمــو میبینــم کــه چطــور واســه عزیــزای از دس ـترفتش اشــک
میریــزه و بــا تمــام وجــود از خــدا میخــواد هدیههاشــو ازش قبــول کنــه و راضیــه بــه
رضــاش ،شــاید بتونــم تــا حــدی معنیشــو درک کنــم.
ایثــار ،فقــط کار جوونــای مــا نبــود کــه از مــادر یــا پــدر پیرشــون بگذرنــد ،از نــوزادی کــه
هنــوز ندیدنــش دل بکننــد یــا از تمــام چیزهایــی کــه دارن و عمــری بهــش دلخــوش بــودن،
ایثــار نگاههــای منتظــر یــه مــادره ،خاطــرات یــه پــدره از پســرش کــه اونــو ســرپا نگــه
داشــته .ایثــار ،امیــد بــه برگشــت دختریــه کــه ماههــا ،شــاید ســالها از پــدرش دور بــوده.
ایثــار تــوی هیــچ کتابــی نمیگنجــه!
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راضیه اویار حسینی

سن28 :

تحصيالت :كارشناسي

شــاید ایثــار و گذشــت در هــر فرهنگــی مصداقــی داشــته باشــد و شــاید
هــم نــه .امــا بــه نظــر مــن ایثــار و گذشــت معنــی واحــد و مشــخصی دارد.
مث ـ ً
ا مهربانــی یــک نــوع ایثــار اســت .همیــن کــه بتوانــی بیدریــغ بــه
همــه عشــق بــورزی ،نوعــی از خودگذشــتگی اســت .زمانــی کــه از کشــور و ناموســت دفــاع
میکنــی ،ایثــار محســوب میشــود؛ ولــی متأســفانه امــروزه دیگــر آن ایثــار و گذشــت نــاب
و خالــص کمرنــگ شــده اســت.
بیشــتر آدمهــا در انتظــار جبــران هســتند و اگــر اینگونــه نشــد از کــردة خــود پشــیمان
میشــوند و از آن کار دســت میکشــند؛ در صورتــی کــه گذشــت و ایثــار واقعــی و حقیقــی
چیــزی غیــر از ایــن اســت .هــر زمانــی کــه توانســتی خــود را نادیــده بگیــری و بیحســاب
ببخشــی ،بــه مقصــود واقعــی رســیدهای .امیــدوارم تمــام انســانها بتواننــد بــه ایــن درجــه از
توانایــی برســند کــه بــه یکدیگــر عشــق بورزنــد و همدیگــر را دوســت بدارنــد ،مهربانــی
کننــد ،بــدون هیــچ چشمداشــتی.
فاطمه سلطانزادهبانی

		
سن23 :

***

تحصيالت :كارشناسيارشد اقتصاد

بــه ایثــار کــه میاندیشــم ،بــدون لحظــهای درنــگ نــام دو شــخص در نظــرم میآیــد؛
اباعبداهللالحســین(ع) و مــادرم؛ سیدالشــهدا از جــان و مــال و فرزنــدان خــود گذشــت تــا
خفتــگان را بیــدار کنــد ،او خــود را فــدا کــرد تــا جامعــة خویــش را نجــات دهــد.
مــادرم و شــاید تمــام مــادران دنیــا آن زمــان کــه فرزندانشــان پــا بــه زندگــی گذاشــتند،
دســت از آرزوهایشــان کشــیدند تــا فرزندانشــان بــه رویاهــای خــود برســند .مــادرم شــاید
تمــام پسانــدارش را یکجــا بــه مــن ببخشــد ،اگــر بدانــد بــه آن نیــاز دارم .مــادرم حاضــر
اســت کفــش کهنــه بــه پــا کنــد ،امــا بــرای مــن آنچــه ميخواهــم تهیــه کنــد .مــادرم بــا
اینکــه بیمــار اســت بــا تمــام تــوان پــای اجــاق گاز میایســتد و خــوراک دلخواهــم را
آمــاده میکنــد.
مــادرم ،نهایــت ایثــار اســت .ایــن روزهــا در جامعـهای کــه فســاد ،اعتمــاد آدمهــا را از هــم
گرفتــه اســت ،دلگیــرم و غمگیــن میشــوم ،وقتــی حتــی نمیتوانــم بــه کســی کــه از مــن
آدرس جایــی را میپرســد اعتمــاد کنــم و بــا خیــال راحــت پاســخش را بدهــم ،چــرا کــه
میترســم نیــت پلیــدی داشــته باشــد.
امیدوارم دنیای خالی از فساد و پر از ایثار و بخشندگی در پیش باشد.
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مهدیه آخوندپور

تحصيالت :محصل

		
سن10 :

مــن یــه فیلــم دیــدم دربــارة شــهید بابایــی ،تــوی اون فیلــم شــهید بابایــی یــه خلبــان بــود؛
ایــن شــهید بــرای دفــاع از کشــور و مــردم فــداکاری کــرد و از جــان خــود گذشــت؛ ایــن
شــهید پــدر هــم بــود و بچههایــش را خیلــی دوســت داشــت ،بــا ایــن حــال بــه خاطــر
مــردم کشــورش از جــان خــود گذشــت.
***

		
نازنین ابوترابی

تحصيالت :محصل

		
سن14 :

گذشــت ،چیــز خوبــی اســت .گذشــت بــه روح انســان آرامــش میدهــد.
خیلــی خــوب اســت کــه گذشــت داشــته باشــیم ،امــا میدانــم بــرای بعضــی
از مــا ســخت اســت .بعضیهــا فکــر میکننــد کــه تنهــا چیزهــای ســاده
را میتــوان بخشــید؛ امــا اینطــور نیســت ،هنگامــی کــه اشــتباهات بیشــتر و بزرگتــر را
ببخشــیم ،اطمینــان خاطــر بیشــتری داریــم پــس ســعی کنیــم.
***

		
ربابه جبارزاده

سن27 :

تحصيالت :كارداني نرمافزار

کلمــة ایثــار آدمــا رو بــه خیلــی جاهــا میبــره ،امــا درک کلمــهاش بایــد
از کســی دیــده باشــی یــا بــه کســی انتقــال داده باشــی .ایثــار ،گذشــت،
بخشــش همــة کلمههــای قشــنگ رو تــو خــودش جــا مـیده ،حتــی کلمــة
مقــدس عشــق رو تــو خــودش جــا م ـیده.
مــن ایثــار واقعــی رو تــو چشـمهای مــادرم دیــدم و درک کــردم؛ مــادری کــه بــدون هیــچ
چشمداشــتی و توقعــی خالصانــه نثــارت میکــرد ،االن حــدود هفــت ماهــه کــه ایــن کلمــه
رو کــه اطرفیــان بــه خاطــر از دســت دادن مــادرم میبینــم؛ امــا حــس ترحــم هــم داخلــش
هســت .ایثــار واقعــی فقــط مخصــوص مــادرم بــود ،چــون باالخــره روزی اطرافیــان بابــت
ایــن ایثــاری کــه در نبــود مــادرم انجــام میدهنــد و دلداریــم میدهنــد حتم ـ ًا توقعــی ازت
خواهنــد داشــت.
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روزی فرزنــدی رو بــه مــادرش میکنــد و میگویــد :مــادر چــرا بهشــت را زیــر پــای تــو
قــرار دادنــد و در دســتت ندادنــد و مــادر ایــن گونــه بــه کــودک جــواب داد :آن را بــر زمیــن
گذاشــتم تــا بتوانــم تــو را در آغــوش بگیــرم.

		
سیده راضیه طاهریان

***

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي ژنتيك

شــهید بــه کســی میگوینــد کــه از عزیزتریــن چیــز خــود کــه همــان جــان شــیرین اســت
بــه راحتــی گذشــته و خــود را جاودانــه میکنــد .بزرگتریــن ایثــار ،گذشــت و فــداکاری
از آن شــهدایی اســت کــه ایــن ســرمایة خــود یعنــی جــان را در راه خــدا تقدیــم میکننــد
و جاودانــه میشــوند .امــام حســین(ع) ســاالر شــهیدان اســت ،یعنــی بزرگتریــن شــهید در
تاریــخ کــه بــا گذشــتن از جــان ،مــال و خانــوادة خــود در راه اســام ،قــرآن و خــدا توانســت
الگویــی باشــد بــرای همــه شــهدا.
شــهدا در هشتســال دفــاع مقــدس و پــس از آن توانســتند نشــان بدهنــد کــه درس ایثــار
را از امــام خــود بــه خوبــی یــاد گرفتهانــد .همــة شــهدا در خــور و شایســتة تقدیــر هســتند.
بــه یــاد قســمتی از کتــاب خاطــرات خانــم اســیر ایرانــی یعنــی معصومــه آبــاد افتــادم کــه
در جایــی نوشــته بــود« :چوپانــی بــه اســارت عراقیهــا در آمــده بــود و ایــن چوپــان از
اســتانهای مرکــزی کشــور بــود کــه پــس از شــنیدن خبــر شــروع جنــگ گلــه گوســفندان
خــود را بــرای کمــک غذایــی بــه رزمنــدگان جبهههــا آورده بــود و در نهایــت خــودش و
گوســفندانش بــه دســت عراقیهــا افتادنــد و پــس از تحمــل شــکنجههای فــراوان در یکــی
از اســارتگاههای عــراق ایــن چوپــان بــه شــهادت رســید».
درس ایــن چوپــان بــرای مــن بســیار آموزنــده بــود؛ از آن جهــت کــه تــا انســان نتوانــد از
مــال خــود و خانــواده خــود و هرچــه کــه در ایــن دنیــا دلبســته آنهاســت دســت بکشــد،
نمیتوانــد از شــیرینترین ســرمایه زندگ ـیاش یعنــی جــان خــود گذشــته و بــه باالتریــن
مرحلــه ایثــار کــه همــان کشــته شــدن در راه خــدا یــا شــهادت اســت ،برســد.
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زهرا شفیعینژاد

تحصيالت :كارشناسي الهيات

		
سن22 :

مــن ایثــار را در امــام زمانم(عــج) دیــدم ،بــا وجــود اذیتهــا و دلآزاریهایــی کــه از جانــب
مــن دیــد ،بــا تمــام وجــود برایــم دعــا کــرد و همیشــه محافظــم بــود.
آقاجان ،ممنون بابت بودنت.
***

		
زهرا رهبر گنجه

تحصيالت :كارشناسي رياضي

		
سن41 :

بــرای مــا کــه دورههــاي راهنمایــی و ابتداییمــان بــا صــدای موشــکباران و اخبــار جنــگ
از تلویزیــون گذشــته اســت ،ایثــار ،یعنــی جوانانــی کــه میتوانســتند بهتریــن لــذت زندگــی
را ببرنــد ،ولــی در جبهههــای جنــگ حضــور داشــتند.
مادرانــی کــه میتوانســتند بــرای پسرانشــان عروســی بگیرنــد ،ولــی آنهــا را بــه جبهــه
فرســتادند و همســرانی کــه روزهــای خــوش اول زندگــی مشــترک را بــه امیــد بازگشــت
شوهرانشــان گذراندنــد.
ایثار برای ما نسل جنگدیده ،مادر و همسر رزمندگان ،شهدا ،اسرا ،جانبازان است.
همچنیــن ،همســران جانبــازان در حــال حاضــر کــه چــه صبــری دارنــد ،چــه پرســتاریهایی
میکننــد و چقــدر از زندگــی رضایــت دارنــد.
***

		
اکرم میرزاییدهرام

		
سن35 :

تحصيالت :كارشناسيارشد ارتباطات

در قالب یک کم درد و دل!
گذشــت یــک واژة بــزرگ و زیبــا اســت کــه بــه عنــوان یــک صفــت پســندیده مــورد تقدیــر
انسانهاســت .اصــو ًال داشــتن ایــن صفــت خــوب و نعمــت الهــی در وجــود آدمــی ،انســان را
بزرگمنــش بــار م ـیآورد و هرچــه میــزان و کیفیــت آن بیشــتر و باالتــر باشــد بــه همــان
انــدازه بزرگــواری فــرد نیــز بیشــتر و مــورد ســتایش بيشــتر اســت.
مــن بــه عنــوان فــردی کــه گذشــت و بزرگمنشــی را از مــادر و پــدرم بــه خوبــی آموختــم و
درک کــردم و همیشــه در زندگــی و رویدادهــای مختلفــی در زندگــی ،کار و جاهــای مختلــف
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بــدون هیــچ تعللــی از آن اســتفاده کــردم و خوشــبختانه از آن حــس خوبــي دریافــت کــردم،
در نهایــت رضایــت و نتیجــة گذش ـتهای مکــرر خــود را از جانــب پــروردگار در زندگ ـيام
بــه خوبــی شــاهد بــودم.
ايثــار زمانــي زيبايــي خــود را بــه معــرض نمايــش قــرار ميدهــد كــه بدانــي بــراي خــودت
از طــرف شــخص مقابــل هيــچ بازخــورد مثبتــي نخواهــد داشــت و تــو تنهــا بــا خــدا معاملــه
ميكنــي نــه بندةخــدا.
هــر بــار كــه در حــق كســي گذشــت ميكنــم ،حــس خــوب و دلپذيــري در مــن بــه وجــود
ميآيــد و مطمئنــم كــه ايــن حــس ،هديـهاي از طــرف خالــق گذشــت و ايثــار اســت.
شــايد در بســياري از مواقــع از كاري كــه در حــق كســي كــردهام ناراحتــم كــه اي كاش
آن كار را نميكــردم چــون آن شــخص بــه تعبيــر مــن لياقتــش را نداشــته امــا از طرفــي
چــون مــن بــا خــداي خــودم معاملــه ميكنــم هيچوقــت پشــيمان نميشــم و بــاز هــم ايثــار،
گذشــت و فــداكاري را ســرلوحة زندگــي خدايــي خــود قــرار ميدهــم.
***

		
ناهید اسفندیاری

تحصيالت :كارشناسي حقوق

		
سن31 :

خیرخواهــی و گذشــت را ابتــدا بایــد معنــی کــرد .خیرخواهــی ،یعنــی خیــر دیگــران را
هماننــد خیــر خــود خواســتن و گذشــت ،یعنــی جاهایــی و زمانهایــی از حــق خــود بــه نفــع
دیگــری گذشــتن .حــال ایــن مقولــه را از دیدگاههــای مختلــف میتــوان بررســی کــرد ،در
نقــش پــدر ،مــادر ،اربــاب رجــوع ،رئیــس و همکالســی و یــا هــر عنــوان دیگــر ،بــه عنــوان
مثــال مــادر بــودن یعنــی در همــه حــال بــرای فرزنــد فــداکاری کــردن .مــادری ،عشــقی
همهجانبــه اســت .مثــال دیگــر در مقولــة همســرداری نیــز بایــد گذشــت و فــداکاری بیــن
زوجیــن باشــد تــا خیلــی از مشــکالت بــه وجــود نيايــد و در نتیجــه فرزنــدان هــم بهتــر و
ســالمتر از لحــاظ روانــی بــار آينــد.
		
فریبا عليشيرزادي

		
سن53 :

***

تحصيالت :كارداني

بــا وجــودی کــه در دل همیشــه ناراحــت بــودم کــه چــرا یــک خانــم شــدهام کــه نتوانــم در
جبهههــا حضــور یابــم و بعدهــا وقتــی جنــگ تمــام شــد و زمــان بازگشــت اســرا شــد ،واقعـ ًا
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چگونــه بــرای مــن ایــن مســئله کــه چــرا دیــر دارد پیــش میآیــد ،کمــی افســرده شــدم و
دنیــا برایــم ســنگین شــده بــود .روزهــا بــه ســختی میگذشــت ،امــا بــا بازگشــت اســرا دنیــا
برایــم جــور دیگــری رقــم خــورد و یــک لحظــه یــک فکــر بــه مغــزم آمــد کــه خدایــا آنهــا
کــه رفتنــد کاری حســینی کردنــد و مــا کــه ماندهایــم کار زینبــی بكنيــم.
درحالیکــه خواهــر و برادرهایــم کوچــک بودنــد ( 6نفــر) و مــن بچــه بــزرگ خانــواده و
پــدرم را از دســت دادم ،در بحبوحههــای جنــگ ،بایــد هرگونــه بــود ایــن زندگــی برپــا
میمانــد و همیــن هــم شــد ،از بهتریــن ســالهایم بــا کمــک مــادر عزیــزم گذشــتم تــا
بــا کار و تــاش خانــواده برجــا بمانــد و االن خانــوادهام تمــام بحرانهــا را از ســر گذرانــد
و همــة آنهــا هرکــدام بــرای جامعــه فــردی مفیــد و شایســته هســتند ( دکتــر ،مهنــدس،
معمــار و)...
بــه امیــد موفقیــت و پیــروزی کشــور عزیزمــان در تمامــی مراحــل (هرچنــد کار مــا در مقابــل
رزمنــدگان عزیــز و ایثارگــران چیزی نیســت).
***

		
سهیال اسدی

		
سن23 :

تحصيالت :كارشناسي بهداشت محيط

میخواهــم از عشــق و ایثــاری بنویســم کــه همیشــه جریــان دارد .از عشــق ،ایثــار ،مقاومــت،
از زنــان و مــادران و...
از ایثــار زنــان دیــروز در هشتســال دفــاع مقــدس .دفاعــی کــه بــه گفتــة رهبــرم مقــدس
بــود؛ چــون نشــأت گرفتــه از یــک ایثــار درونــی بــود.
میخواهم از مقاومتی بنویسم که هنوز در دل مادران روان است.
مقاومتــی کــه ریشــه در مصیبــت زینــب دارد .مقاومتــی کــه بــه گفتــة داغــدار حســین
حاصلــش چیــزی جــز زیبایــی نیســت .مقاومتــی کــه روح میبخشــد بــه جــای مادیــات و
حاصــل آن جــز تقــرب بــه درگاه الهــی نیســت .مــادر ســرزمین آریایــی مــن ،تــو همــواره در
برابــر هجومهــای تاریخــی مقــاوم بــودهای .همیشــه جنگیــدهای بــا چیزهایــی کــه بخواهــد
روح تعالــی تــو را آزار دهــد .همیشــه محکــم بــاش ،مقــاوم بــاش .تــو میتوانــی الگــوی
تمــام مــادران دنیــا باشــی.
ما ایستادهایم
نحن قامِدون
ُ
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رضا اسماعیلی

تحصيالت :سيكل

		
سن50 :

روزگار همیشــه بــر وفــق مــراد نیســت بعضــی وقتهــا انســان اشــتباه
میکنــد و زندگــی خــود را فــدای فرزنــد میکنــد ،امــا ورق برمیگــردد
روزگار بــر وفــق فرزنــد میشــود و دنیــا بــرای فرزنــدان رقــم میخــورد و
پــدری کــه ســالها زحمــت کشــیده از گردانــة روزگار محــو میشــود و فرزنــدان توجهــی
بــه پــدر ســالخورده نمیکننــد و پــدر در دنیــای بیرحــم بــه زندگــی ادامــه میدهــد تــا
اینکــه روزی زندگــیاش خاتمــه مييابــد.
پدر ميرود اما حسرتش تا آخر عمر بر دل فرزندياست كه او را فراموش كرده بود.
***

		
افشین جبارنژاد

		
سن22 :

تحصيالت :كارشناسي علوم قضايي

بســیار دشــوار اســت کــه در ایــن ســطور بتــوان تمــام زیبایــی ایثــار و ایثارگــران را بــه
نمایــش گذاشــت امــا اگــر همیــن چنــد ســطر بتوانــد بخشــی از حدیــث شــریف «مــن لــم
یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالــق» بيــان كنــد تــا حــدی حــق مطلــب ادا شــده اســت.
میخواهــم ایثــار مــردی را برايتــان بگويــم کــه از ایثــار او اشــک از دیدگانــم ســرازیر
كــرده اســت .کســی کــه عمــر خــود را بــرای خدمــت بــه خل ـقاهلل صــرف کــرده .دکتــر
عبدالجلیــل کالنتــر هرمــزی رئیــس ســابق انجمــن جراحــان پالســتیک ایــران ،مــردی
کــه قســمت زیــادی از اوقــات شــریف خــود را بــه خدمــت بــه محرومیــن گذرانــده اســت.
هنگامــی کــه در اســتان کهگیلويــه و بویراحمــد در روســتایی محــروم ،پلــی کــه محــل
عبــور اهالــی روســتای گاودانــه از روی رودخانــه بــود عاملــی شــده بــود بــرای قطع انگشــتان
دســت آنهــا در آن هنــگام ایــن بــزرگ مــرد عرصــة پزشــکی ،ایــن جوانمــرد ســترگ بــا
دلــی اندوهگیــن وقــت خــود را مصــروف درمــان ایــن محرومیــن کــرده ،او را ادامهدهنــدة
راه علــی(ع) میدانــم کســی کــه فــوق تخصــص جراحــی پالســتیک دارد و میتوانــد بــا
عملهــای جراحــی مختلــف میلیونهــا تومــان پــول درآورد؛ امــا او بــه نــدای محرومیــن
لبیــک گفتــه و بــرای درمــان رایــگان آنهــا وقــت بســیاری گذاشــته اســت و بســیاری از
بیمــاران ســوختگی را از مناطــق محــروم بــه حضــور پذیرفتــه و آنهــا را درمــان نموده اســت.
او سرپرســتی تیــم جراحــی را برعهــده دارد کــه همــواره چنیــن حرکتهــای خیرخواهانــه
را انجــام میدهنــد.
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نصرتاهلل شیرازی

تحصيالت :كارشناسي

سن56 :

زن در رتبــه خلقــت انســان ،دوم اســت امــا در زندگــی بــرای برقــراری
نظــم فــردی و اجتماعــی نقــش اول اســت.
مــرد خســته از کار روزانــه وارد خانــه میشــود ،بــدون توجــه بــه اینکــه زن (همســر)
هــم از صبــح علیالطلــوع کار منــزل کــرده و خســته اســت ،امــا زن بــه اســتقبال مــردش
میآیــد و بــا گرمــی رفتــارش خســتگی را از مــرد میگیــرد و بــا خســتگی خــودش کــه
هــر دو بعــد منفــی اســت جمــع میکنــد و یــک فرمــول ریاضــی میشــود کــه جمــع دو
عــدد منفــی مثبــت میشــود.
و اینچنیــن زندگــی دوام و پایــدار میمانــد و خانــواده کوچکتریــن جامعــه بشــری الگــوی
جامعــه بــزرگ بشــری بــرای رشــد میشــود.
***

		
آرزو خلیلی

		
سن20 :

تحصيالت :كارشناسي زبان روسي

میخواهــم راجــع بــه فــداکاری مــادری بنویســم کــه همــة زندگـیاش را بــرای بچههایــش
گذاشــته اســت .مــادر مــن خیلــی صبــور اســت .شــاید بگوییــد صبــوری خصلــت همــة
مادرهاســت؛ امــا مــادر مــن بــا وجــود همــة مشــکالت زندگــی بــاز هــم صبورانــه مــن و
خواهرهایــم را همراهــی مــی کنــد و خســته هــم نمیشــود .خواهــر کوچکتــر مــن حــدود
ســه ســال قبــل تصــادف کــرد و تمــام ایــن ســه ســال مــادر مــن از همــه چیــز زندگــی
خــودش گذشــت تــا خواهــرم ســامتی خــود را بــه دســت آورد .بــا وجــود اینکــه خــودش
هــم مشــکل درد کتــف دارد ،امــا همــة تــوان خــود را بــرای بهبــود خواهــرم گذاشــته و اصـ ً
ا
بــه درد کتــف خــود توجهــی نــدارد.
گاهــی آنقــدر خســته اســت و بــه خــواب احتیــاج دارد کــه شــاید در تعریــف نگنجــد؛ امــا
بــاز هــم بیتوجــه بــه احتیاجــش بــه اســتراحت ،اص ـ ً
ا خــم بــه ابــرو نم ـیآورد و جــوری
وانمــود میکنــد کــه اص ـ ً
ا خســتگی نــدارد .مــن عاشــقانه مــادرم را میپرســتم و همیشــه
در یــادم میمانــد کــه در تمــام طــول زندگیــش بــرای مــن و خواهرهایــم همــة توانــش را
گذاشــته و خســتگی هــم احســاس نمیکنــد.
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غالمحسين ترابی

تحصيالت :كارشناسي

درود خداوند تبارک و تعالی بر خاندانی که؛
حتی در مقابل تحریم آب هم تن به سازش ندادند.
جــرج جــرداق مســیحی« :اگــر امــام حســین(ع) از مــا بــود ،دنیــا را مســیحی
میکردیــم ».مــدارا نیــز مــرزی دارد کــه اگــر نظــام ســلطه از آن سوءاســتفاده کــرد،
حجــت تمــام ،مقاومــت ادامــه و ایثــار الزم اســت.
جــوان ،جوانهــا بیاییــد بــا هــم پــر دربیاوریــم ،آســمان منتظــر پــروازه .اگــر شــوق پــرواز
ـت إِ َّال َجمِیــا.
پیــدا کردیــد در مقابــل خیانــت خبيثــان ،همــه چیــز میشــود زیبــا؛ َمــا َراَیـ ُ
(الجهـ ُ
ـم:
مــردم در ایــن دهکــدة جهانــی بایــد بیــدار باشــند کــه نادانــی خصــم اســت َ
ـل خَ صـ ٌ
امــام حســن عســكري(ع)) و امــام حســین(ع) مظهــر مقاومــت و ایثــار بــرای بیــداری امــت
ج ـ ّدش در مقابــل امپراطــوری یزیــد قیــام کــرد ،مــردم امامتشناسیشــان ایــراد داشــت:
هج َتـ ُه فِیـ َ
ـر ِه َّ
الضاللَــه؛ (زیــارت اربعیــن)»
ـک ل َِی ْسـ َت ْن ِق َذ عِبــا َد َک ِمـ َ
ـن َ
«بَـ َذ َل ُم َ
الجهالَـ ِه َو حِیـ َ
***

			
محمد بهرامپور

تحصيالت :كارشناسي عمران

اینکــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت دیگــر در ایــن ممکلــت فرامــوش شــده و دیگــر هیــچ
یــادی از آن نمیشــود.
چــرا شــهدا و جانبــازان و  ...همگــی بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند؟ مــا در کجــا و در چــه
کشــوری زندگــی میکنیــم؛ کشــوری کــه فقــط در آن زمــان احتیــاج بــه نیــرو داشــت
و عــدهای از جــان گذشــته و مطیــع رهبــر و امــام خــود بودنــد و بعــد از آن دیگــر بــه
وجــود آنهــا هیــچ نیــاز نیســت و بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند و دیگــر هیــچ یــاد آنهــا
نمیشــود چــرا؟ مــا بایــد در کجــا بــه دنبــال شــهدا و ایثارگــران باشــیم؟ در گورســتانها
و بیمارســتانها و در ...کجــا؟ از کجــا و چگونــه بایــد آن فرهنــگ را بــه فرزندانمــان یــاد
بدهیــم و بــه دیگــر جوانــان بگويیــم کــه در جبهههــا چــه میگذشــته اســت و آن بچههــا
چگونــه رفتــار و فکــر و عقیــده و ...مــرا میداشــتند؟
آیــا همــة آنهــا بــه فراموشــی ســپرده نشــده اســت؟ االن در بيــن نشــریات ،کــدام نشــریه
رایــگان در رابطــه بــا ایثارگــران و شــهدا چــاپ میشــود و فرهنــگ ایثــار و شــهادت را
بازگــو میکنــد .حــرف بســیار و وقــت کــم.
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تحصيالت :پزشك

محمدرضا یزداننیاز			

خیرخواهی چه اثراتی در روح و روان و جسم انسان دارد؟
تحقیقــات پزشــکی نشــان داده اســت زمانــی کــه انســان بــه درج ـهای از کمــال میرســد
کــه میتوانــد در رابطــه بــا دیگــران فقــط افــکار خیــر داشــته باشــد و زندگــی خــود را در
جهــت حفــظ دیگــران ایثــار کنــد ،یــک مــاده شــیمیایی بــه نــام ( ِفــناتیــل آمیــن) در
مغــز ترشــح میشــود .ایــن هورمــون کــه هورمــون عشــق و محبــت نامیــده میشــود ،از
لحــاظ پزشــکی باعــث تکویــن شــخصیت از حالــت  EGOایگــو (شــخصیت) بــه Super
( Egoوجــدان) تغییــر مییابــد .افزایــش ایــن هورمــون در مغــز کــه نتایــج آن بــه صــورت
دوستداشــتن دیگــران ،خیرخواهــی و ایثــار بــروز میکنــد باعــث تکامــل و پختگــی افــکار،
اســتدالالت و درک بهتــری از هســتی خواهــد داشــت.
***

تحصيالت :ديپلم

			
مهدی مالپور انصاری

مــا مســلمانان از جانــب خداونــد کتــاب راهنمایــی داریــم کــه قــرآن مجیــد اســت و اگــر در
آیــات نخســتین ســورة مبارکــة بقــره را مــرور کنیــم ،در آن شــرایط هدایــت را تقــوی عنــوان
کــرده اســت کــه یکــی از جزءهــای تقــوی ،انفــاق یــاد شــده اســت.
بــه نظــر میرســد انفــاق ،زیرمجموعــة ایثــار میتوانــد باشــد کــه خداونــد متعــال آن را
یکــی از خصوصیــات متقیــن برشــمرده اســت و آن ارائــه و عرضــه بخشــی از آنچــه خداونــد
بــه مــا ارزانــی داشــته اســت بــه دیگــران بــا میــل و رغبــت.
بــاز بــه نظــر میرســد بــا ایــن خصوصیــت و انجــام آن ،انســان مؤمــن بــه هدفــش کــه
قــرب الهــی اســت ،نزدیکتــر میشــود؛ چــرا كــه اگــر بینــش واقعبینانــه داشــته باشــیم ،در
حقیقــت ایــن خصوصیــت ،خــاص خداونــد اســت کــه او را بــا بخشــندگی و مهربانــی اولیــن
ایثارکننــده كــرده اســت.
				
نیر اعظم طاهری

***

تحصيالت :كارشناسي جامعهشناسي

علیالحــال اگــر ایثارگــران جهــان هســتی خلــق نمیشــدند ،تمــام زحمــات ربالرحمــان
کنفیکــون میشــد؛ زیــرا ایثارگــران هســتی بودنــد کــه تــداوم دنیــا را ســبب شــدند؛
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همانهایــی کــه ســالهاي عمــر خــود را در مکانهایــی مســتمر گذراندهانــد تــا بتواننــد
اکتشــاف ضدمیکروبــی یــا پادزهــری یــا اختراعــی یــا شــیوة نوینــی کــه جانمایـهای بــرای
بهبــود و ارتقــاء ســطح زندگــی انســانها باشــد ،كننــد و یــا جانمایــة خویــش را در راه
صلــح ،عدالــت ،بقــاء انســانی در مبــارزات و جنگهــای نابرابــر فــدا کردنــد و اگــر نبودنــد
مخترعیــن ،مکتشــفین و جانبــازان و آزاداندیشــان گوهرهــای انســانی گزیــده شــدة خداونــد
شــاید جهــان انســانی از بیــن رفتــه بــود.
آنهــا در هــر دیــن و مذهــب و گرایشــی کــه بودنــد فقــط و فقــط بــه انســان و ارزش بقــا او
فکــر کردنــد و تــاش کردنــد و هســتی را ارتقــا دادنــد و یــک انســان خداونــد شــدند .امیدواریم
روز بــه روز در دنیــای مــا ایــن چنیــن پیامبرگونــه بــه رســالت انســانی خــود عمــل کنــد.
***

		
مجید پالوایه

		
سن30 :

تحصيالت :كارشناسي مكانيك

وقتــی خبرنــگار شــدم احســاس نمیکــردم اینقــدر درگیــر جهــان پیرامــون خواهــم شــد.
دلــم میخواســت خبرنــگار ورزشــی شــوم ،شــاید جذابیتهــای عجیبــی برایــم داشــت،
امــا دســت روزگار کارم را خبرنــگار اجتماعــی کــرد .جامع ـهای کــه عجیــن شــدهبــود بــا
تمــام زیباییهایــش .ایثــار واژهای اســت کــه بارهــا برایــم زنــده شــد .مــادری کــه بعــد از
مــرگمغــزی فرزنــد تمــام اعضایــش را اهــدا کــرد تــا چنــد بیمــار زنــده شــدند .جانبــازی
کــه وجــودش را داد تــا مــا بمانیــم .معلمــی کــه عمــرش را گذاشــت و از گــرد گچهــای
تختهســیاه ســرطان بگیــرد و افســوس بیمــاری امانــش را بریــد و ...
در میــان تمــام ایثارهایــی کــه تجربــه کــردم ،زیباتریــن ایثــار از آن مــادری بــود کــه زیــر
آوار زلزلــه جســمش را روی بــدن فرزنــد حایــل کــردهبــود تــا فرزنــدش زنــده بمانــد؛ برایــم
ایثــار را مادرانــه معنــا کــرد.
یکبــار بــرای مجلــه گــزارش مینوشــتم بــا مداحــی آشــنا شــدم هرچــه خواســته از خــودش
بگویــد نگفــت فقــط امامحســین گفــت .آخــر گفتوگــو فهمیــدم حســینیوار فرزنــدش را
بــه انقــاب و ســرزمین هدیــه دادهاســت.
هــر روز کــه از خبرنگاریــم میگــذرد ایثــار برایــم معنــای تــازهای مییابــد .شــاید فــردا
ایثــار سیاســی را هــم تجربــه کــردم .آنچــه برایــم معنــا شــده و فهمیــدم ایــن اســت کــه
ایثــار نــه در قالــب فرهنــگ ،نــه سیاســت و نــه حتــی ســرزمین معنــا میشــود .ایثــار فقــط
ایثــار اســت ،دنبــال معنایــش نبایــد گشــت فقــط بایــد بــاورش کنیــد.

 80ايثاروآگاهي

		
حامد خسروشاهی

تحصيالت :كارشناسي ارشد

		
سن27 :

وقتــی بــه مــن گفتنــد ایثــار ،طبیعت ـ ًا مثــل خیلیهــاي ديگــر کــه بــا ايــن عنــوان مواجــه
شــدند ،بــه یــاد مفاهیــم متأســفانه کلیشــه شــدة مربــوط بــه دفــاع مقــدس افتــادم.
راستی! چرا ما با عزیزترین واژههایمان کاری کردهایم که حاال کلیشه شدهاند؟
چــرا بایــد آنطــور کــه در دهــة  60ایــن واژه معنــا پیــدا میکــرد ،االن بــرای نســل
ســومیها ایــن واژه محبــوب نیســت؟
کجــای کار مــا میلنگــد؟ برخــی از آنهایــی کــه مــروج «ایثــار» بودهانــد بــه آن عقیــده
نداشــتند؟ آنهایــی کــه تبلیــغ ایــن کلمــه را میکردنــد و اتفاق ـ ًا عقیــده هــم داشــتند بــد
عمــل کردنــد؟ مــن بــا دومــی موافقتــرم.
حدیثــی از امــام صــادق (ع) در ذهــن دارم کــه میفرمایــد« :هدایــت منتشــر نمیشــود
مگــر از آن راه کــه ضاللــت منتشــر شــده اســت».
یعنــی بایــد از راهــی ایثــار را تبلیــغ کنیــم کــه ضــد ایثــار تبلیــغ میکننــد؛ یعنــی بــه
صــورت نامحســوس داخــل فیلــم ،گیــم و هرچــه بــه ســبک زندگــی مربــوط میشــود.
بدتــان نیایــد امــا ایــن کار کتابنویســی مردمــی هــم یکــی از راههــای ضدتبلیــغ بــرای
ایــن مفهــوم اســت؛ یــک درصــد هــم امیــدی بــه چــاپ ایــن کتــاب نــدارم.
***

محمود ابراهیمیسعيد

سن31 :

تحصيالت :كارشناسيارشد ارتباطات

ایثــار ،فــداکاری ،گذشــت ،مقاومــت و همــه فضایــل انســانی و اخالقــی ابتــدا بــه ســاکن در
ذهــن شــکل میگیــرد؛ یعنــی عالــم انتــزاع محــل بــروز فضایــل اخالقــی اســت کــه در
صــورت نهادینــه شــدن در رفتارهــای مــا ســاری و جــاری میشــود .علیایحــال بــرای
ترویــج فضایــل اخالقــی از قبیــل ایثــار و امثالهــم نیــاز بــه افــراد توســعهیافتــه داریــم.
توســعة فــردی و ذهنــی پایــه توســعة اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی اســت .تصــور کنیــم
مــا  75میلیــون فــرد آراســته بــه فضیلــت ایثــار و فــداکاری و گذشــت داشــته باشــیم؛ آیــا
سیاســتمداران مــا درگیــر و دار گروهبندیهــای سیاســی بــه یکدیگــر حملــه خواهنــد کــرد
و آیــا بــازار منشــا تنــش خواهــد بــود؟ آیــا جامعــه دچــار درگیــری و نزاعهــای بیمــورد
خواهــد بــود؟ پــس ،ذهنهــا را توســعه دهیــم نــه ســاختمانها را.
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بهزاد موالئی

تحصيالت :كارشناسي اقتصاد

		
سن27 :

هــرگاه گذشــت و فــداکاری بــه عنــوان فرهنــگ و هنجــاری بــا ارزش در جامعــه جــا بــاز
کــرد ،میتــوان انتظــار مملکتــی بــا روحیــه و امیــدوار را داشــت.
کســی کــه از خودگذشــته باشــد هیچوقــت خودخــواه نخواهــد بــود و همیــن نشــان از
جامعــهای دارد کــه فقــر و بیعدالتــی در آن دیــده نمیشــود.
نمیدانــم دقیق ـ ًا چــه چیــزی را تعریــف کنــم؛ از مثــال ایثــار و ازخودگذشــتگی خــودم در
طــول زندگــی موقعــی کــه بزرگانــی را در ســطح رهبــران و نخبــگان جامعــه میبینــم کــه
جــان و مــال خــود را در راه آرمانهــای مقــدس خــود فــدا کردهانــد تــا هــم دیــن خــود را
بــه مــردم و آراء آنهــا ادا کننــد و هــم ایــن فرهنــگ حســنه را در بیــن مــردم بــه قولــی جــا
بیاندازنــد ،نميتوانــم بــه زبــان بيــاورم.
معمــو ًال تــا اســم ایثــار مطــرح میشــود ذهنمــان بــه ســمت اســم پــدر و مــادر میــل
میکنــد؛ کســانی کــه اگــر تــا آخــر عمــر بــه آنهــا خدمــت کنیــم بــاز هــم در حقشــان
کــم گذاشــتهایم.
امید دارم روزی بیاید که بتوانیم زحمات آنها را جبران کنیم.
***

		
فردین میالنیصدر

		
سن50 :

تحصيالت :ديپلم

از بهشـتهای مصنوعــی کــه دنیــای صنعتــی و مــدرن بــرای مــا ســاخته ،دوری کنیــم؛ ایــن
بهشــتها توهمــات ارتباطــی بیــن ماســت ،توهمــات خــود بزرگبینــی و تکبــر ،دنیایــی
بــه ظاهــر مملــو جمعيــت ،ولــی بــه شــدت فردگــرا و اینگونــه بــه فکــر هــم بــودن را در
گــودال پیچیدگیهــا میافکنیــم.
خیــر بــودن شــاید
خیــر بــودن ارزانــی پــول بــه همنــوع نیســتّ ،
فرامــوش میکنیــم کــه ّ
در قالــب یــک لبخنــد ،یــک جملــه کوتــاه و یــا حتــی یــک اشــارة کوچــک میتوانــد باشــد،
آن اشــارة بیریــای صادقانــه کــه تبــادل انــرژی مثبــت اســت و نمــاد و تشعشــعی از روح
ماســت کــه میبخشــیم بــه همنــوع خــود.
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محمدرضا نوذريان

تحصيالت :كارشناسيارشد

		
سن43 :

فرهنــگ ایثــار نعمــت بيکــران بــه یــادگار مانــده از ســیده تابنــاک ائمــه اطهــار(ع) اســت.
ایــن ســرمایه جاودانــه و فــر تعالــی آدمــی و الزمــه ســعادت دنیــوی و اُخــروی اوســت.
فرهنــگ ایثــار همــان زاللــی و پاکــی طینــت الهــی انســان اســت کــه بــه مــا یــاد میدهــد
تــا دیگــر همنوعــان را بــر خــود مقــدم برداریــم و فرامــوش نکنیــم کــه آنــان نیــز مخلــوق
خداونــد بــزرگ و قــادر مطلــق هســتند.
***

		
مهدي عرشي

تحصيالت :كارشناسي پژوهش هنر

		
سن30 :

ایثــار ،گذشــت ،فــداکاری و نیکــوکاری یعنــی داش آكل صــادق هدایــت کــه ایــن روزهــا این
داشهــا نایــاب شــدهاند تــا کاکمرادهــا عربدهکــش شــهرها شــوند .داش آکلهــا رفتنــد
همچــون اون بچههایــی کــه در جنــگ یــاد دادنــد بــه همــه كــه چگونــه و چهجــوری
میتــوان ســاده بــود و ســلمان بــود و یــک داش مشــتی واقعــی بــود بــرای نامــوس وطــن.
***

محمود حاتمينسب

		
سن17 :

تحصيالت :محصل

ایثــار یعنــی چــه؟ یعنــی فــداکاری؛ آیــا فــداکاری فقــط ایــن اســت کــه جــان خــود را فــدا
کنیــم؟ بلــه! فــدا کــردن جــان خــود در راه خــدا ،فــدا کــردن جــان خــود بــرای دوســت یــا
 ...ایثارنــد ،ولــی آيــا ایثــار فقــط ایــن اســت؟ خیــر! آیــا شــما تــا بــه حــال شــده اســت کــه
در متــرو و اتوبــوس جــای خــود را بــه شــخصی بدهیــد کــه ســن زیــادی دارد و ایســتادن
برایــش مطلــوب نیســت .آیــا تــا بــه حــال ایــن کار را کردهایــد؛ مطمئنـ ًا همــة شــما حداقــل
یــک بــار ایــن کار را کردهایــد .بلــه! هــرکاری میتوانــد ایثــار باشــد چــه کوچــک ،چــه
بــزرگ .آیــا تــا بــه حــال شــده اســت کمــی فکــر کنیــد شــما هــم میتوانیــد یــک ایثارگــر
واقعــی باشــید؛ هرکســی میتوانــد یــک ایثارگــر باشــد .کمــی فکــر کنیــد ...
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محمد دهقانیزاده

سن35 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

گمشدة امروز جامعه ما دورشدن از همیاری و فداکاری است.
غــرق شــدن در زندگــی و مشــکالت مــا را از گــوش دادن بــه همنــوع دور
کــرده اســت .همــه در ظاهــر ســعی میکننــد بــه یکدیگــر کمــک کننــد،
امــا بهراســتی زمانــی میشــود گفــت کــه فرهنــگ فــداکاری در جامعــه نهادینــه شــده
اســت کــه بــدون چشمداشــت و اینکــه کار مــا دیــده شــود ،بــه یــاد همنــوع بــود و بــه
آنــان در حــد نیــاز کمــک کــرد.
نبایــد بــه صِ ــرف اینکــه دیگــران از رفتــار مــا تعریــف و تمجیــد کننــد بــه ایــن کار اقــدام
کــرد ،بایــد فــداکاری در ذات انســان نهادینــه شــود.
مريم محمدي

سن35 :

***

تحصيالت :كارشناسي كامپيوتر

از ایثــار کــه صحبــت یــا فکــر میکنــم جــز نــام شــهدا و جانبــازان و آزادگان چیــز بهتــری
بــه ذهنــم نمیرســد .در واقــع گذشــت و ایثــار مختــص آن عزیــزان همیشــه بــوده و هســت
و خواهــد بــود .چــرا کــه آنــان بودنــد کــه بــدون هیــچ عــذر و بهان ـهای و اعــادة حقــی و
فقــط جهــت تکلیــف و دفــاع از نامــوس و وطــن و شــرف و خانــواده ،خــود را بــه خــدا
ســپردند و بــه وظیفــة دینــی و شــرعی خــود هماننــد ائمــه عمــل كردنــد و در همــان حــال
کســانی هــم بودنــد و ماندنــد و بــه چپــاول و غــارت و غیــره پرداختنــد؛ االن هــم هســتند
و بدتــر از گذشــته بــه کارهــای خــود ادامــه میدهنــد .گذشــت و ایثــار خصلــت مــردان و
زنــان بــزرگ اســت و ایــن صفــات را خداونــد فقــط در ذات و ریشــه یکســری افــراد خــاص
نهــاده اســت و همــة افــراد ،چنیــن صفــات زیبایــی را ندارنــد.
***

		
رضا موالزاده

		
سن42 :

تحصيالت :ديپلم

گذشــت و ایثــار بایــد در میــان اقشــار مختلــف یــک جامعــه مخصوص ـ ًا جامعــه اســامی
و مســلمانان فرهنگســازی و بســتر فراگیــری آن از طــرف مســئولین و مــردم فراهــم
شــود .از لحــاظ الگــو و پیــروی از بزرگانــی کــه همــواره خصلــت گذشــت ،ایثــار ،محبــت،
نوعدوســتی داشــتهاند؛ خصوصــ ًا امامــان و پیشــوایان دینــی بایــد بیشــتر تبلیــغ شــوند.
بــه نظــر بنــده ،حتــی کوچکتریــن گذشــتها و ایثارهــا در هــر زمینــهای کــه صــورت
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میگیــرد و اتفــاق میافتــد بایــد از لحــاظ خبــری منعکــس شــود؛ وقتــی پــدر و مــادری در
اثــر یــک غفلــت ،یــک جرقــه ،یــک اشــتباه و یــک حرکــت از طــرف کســی یــا کســانی
در میــان یــک درگیــری ناخواســته فرزنــد خــود را از دســت میدهنــد ،بعــد از شــکایت و
مراحــل دادگاه و دادرســی در زمــان اجــرای حکــم صــادره از خــون فرزنــد خویــش گذشــت
میکننــد یــا هســتند انســانهایی شــریف و غیرتمنــد ،زمانیکــه بــه وطــن و آب و خــاک
و ناموسشــان از طــرف دشــمن حملــه صــورت میگیــرد ،بــا ایثــار و از جانگذشــتگی
خــود بــه مقابلــه بــا دشــمن خــود برمیخیزنــد ،خــود یــک نمونــه از ایثــار و مقاومــت اســت؛
هســتند افــرادی دلســوز و مردمــی حتــی در ســفرهای تفریحــی خــود بــا صحنههایــی
روبــرو میشــوند مثــ ً
ا در كنــار دریــا ،متوجــه غرقشــدن یــک انســان دیگــر میشــوند،
از جــان شــیرین خــود گذشــت میکننــد و بــه یــاری و نجــات همنــوع خــود میشــتابند،
اینهــا همــه بایــد در کتــاب جامــع و کاملــي از گذشــت ،ایثــار ،مقاومــت ثبــت و نوشــته
شــود.
ً
بــه امیــد روزهایــی شــیرین و بــدون تلخــی بــرای مــردم جهــان خصوص ـا مــردم شــریف
ایــران زمیــن.
یادمــان نرفتــه و نخواهــد رفــت حرکــت بســیار زیبــا یــک معلــم کــرد در منطقــه مریــوان
کردســتان ،زمانیکــه دیــد دانشآمــوزش تمــام موهایــش ریختــه ،خــود نیــز موهــای
ســرش را مثــل او میکنــد تــا دانشآمــوزش احســاس شکســت و شــرمندگی و خجالــت
نکنــد و بتوانــد بــا روحیــه بــا بیماریــش مبــارزه کنــد.
***

			
حدیث

		
سن20:

تحصيالت :كارشناسي روزنامهنگاري

مــن بــه شــخصه چــون بــا متــرو رفتوآمــد دارم ،از ایــن قبیــل مــوارد ایثــار زیــاد میبینــم
کــه انســانها چهجــوری بــه هــم کمــک میکنــن ،جــا میــدن ،راه میــدن ،واســه رفتــن
هــل نمـیدن ،فشــار نمـیدن ،فحــش نمـیدن ،کل مقولــة ایثــار در کشــور روز بــه روز داره
زیادتــر میشــه و کل نظــام رو در برمیگیــره و دولتمــردان مــا هــم بــه همــون نســبت
کــه مــردم داره ایثارشــون زیــاد میشــه! اونــا هــم بــا گذش ـتتر میشــن.
بــه نظــر مــن گذشــت اون زمانــی کــه افــرادی واســه وطــن جــون خودشــونو مـیدادن ،االن
افــراد حتــی تــوی متــرو هــم بــه هــم رحــم نمیکنــن ،روحیــه ایثــار در ایــران مــرده ،بیاییــد
همــه بــا هــم بــرای شــادی روحــش فاتحـهای بفرســتیم!
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سایبا پورنوروز

سن32:

تحصيالت :كارشناسيارشد

شــاید ســاعتها بتــوان در مــورد ایثــار و فــداکاری و گذشــت صحبــت
کــرد ،نوشــت و شــنید؛ امــا در عملکــرد کمتــر دیــده میشــود .مطمئن ـ ًا در
نهــاد و فطــرت اکثــر انســانها ایــن صفــات پســندیده و مطلــوب اســت،
امــا ســؤال ایــن اســت کــه چــرا در عمــل دچــار مشــکل هســتیم؟ مــن فکــر میکنــم
چنانچــه فضــای امــن در جامعــه حاکــم و فضــای شــادی بیشــتری باشــد ،مــردم خــود بــه
خــود بــه ســوی نوعدوســتی قــدم برمیدارنــد.
مطمئنـ ًا در ایــن راســتا ،از کارهــای فرهنگــی زیربنایــی نیــز نبایــد غافــل شــد .در مــدارس
متأســفانه مــا بــازیای داریــم کــه بــا دو تــا صندلــی ،ســه نفــر را صــدا میزنیــم تــا هرموقــع
موســیقی قطــع شــد همــه بنشــینند و نفــری کــه ایســتاده ســوخته .ایــن یعنــی بــه فکــر
خــودت بــاش و دیگــری هــم نیســت .درصورتیکــه همیــن بــازی بــه نحــو دیگــری در
ژاپــن اجــرا میشــود کــه هرســه نفــر بايــد بنشــينند و دو نفــر نشســته بایــد شــخص ســوم
را روی پــای خــود بنشــانند.
بــه امیــد روزی کــه بــدون فکــر بــه ضــرر و زیــان و ســود شــخصی دســت یکدیگــر را در
فضــای امــن و شــاد بفشــاریم .آمیــن!
***

فاطمه صديقي

سن23 :

كارشناسي مهندسي صنايع

نام وطن از جسم سوختهات چکید ای آتشنشان فداکار!
فرو ریخت ...
همکارانــت را دیــدم کــه بــر ســر و صــورت میزدنــد ،نالــه و زاری
میکردنــد و از خــدا آرزوی دیــدار دوبارهتــان را داشــتند.
پالسکو فروریخت ...
هموطنانــت بیقــرار و نــاآرام ،بــه امیــد زنــده بیــرون آمدنــت دســت بــه دعــا بودنــد؛ چنــد
روزی گذشــت تــا جســم بیجانــت را از زیــر آوار بیــرون کشــیدند و امیدهــا بــه ناامیــدی
بــدل گشــت .تنهــا راه التیــام دردشــان شــرکت در مراســم تشــیع پیکــر پاکــت بــود.
لحظة وداع دختر خردسالت با تو ،قلبهایمان را فشرد.
ای آتشنشان فداکار ،مسئولیتپذیری ،ایثار و از خودگذشتگیات ستودنیست.
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آرشام یوسفنیا
که در آفرینش ز یک گوهرند
بنیآدم اعـضـای یکـدیگـرند
دگر عضـوهـا را نمانـد قـرار
چو عضوی به درد آورد روزگار
خیرخواهــی و گذشــت را بایــد در هــر جامعــه و کشــوري ترویــج داد .در کشــور مــا البتــه در
ســالهای گذشــته ایــن مــوارد بســیار زیــاد بــوده ،ولــی اگــر نگاهــی بــه زمــان حــال بکنیــد
خیرخواهــی و گذشــت بــه حداقــل رســیده اســت .نمونـهاش در ايــن جامعــه ،هرکســي فقــط
موفقیــت و ســربلندی خــودش را میخواهــد .همــة اینهــا فقــط یــک دلیــل دارد؛ فقــط
پــول و ثــروت باعــث شــده اســت.
***

		
پارسا رسولی

			
سن13 :

تحصيالت :محصل

از نظــر مــن فــداکاری ،ایثــار و گذشــت جوانــان ايــن ســرزمين اگــر نبــود ایرانــی وجــود
نداشــت؛ زیــرا بــه دســت کشــورهای بیگانــه گرفتــار میشــد.
مــن واقعــ ًا ایــن جوانــان فــداکار را دوســت دارم ،چــون خیلــی جوانمــرد ،بــا ایمــان و
خداپرســتاند.
***

		
محمد جعفریان

			
سن18 :

تحصيالت :محصل

اگــر مــا آدمهــا روی زمیــن بتوانیــم گذشــت کنیــم ،یــک جهــان شــاد و صلحآمیــز خواهیــم
داشــت .بــه نظــر مــن گذشــت باعــث میشــود اختالفــات از بیــن بــرود ،دیگــر دعــوا
و جنــگ و جــدل وجــود نخواهــد داشــت و همــه بــا هــم مهربــان خواهنــد بــود .البتــه
گذش ـتکردن کار بســیار ســختی اســت و مــا انســانها بایــد بــا خــود تمریــن کنیــم کــه
بتوانیــم بخشــنده باشــیم و گذشــت را یــاد بگیریــم .انســانها بــا گذشــت میتواننــد بــه
درجــات باالیــی در آخــرت برســند.
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سپهر محمدی

تحصيالت :محصل

		
سن17 :

ایثــار ،یعنــی اینکــه بــه عقایــد هــم احتــرام بگذاریــم ،حــق کســی را
نخوریــم تــا حــق خودمــان ضایــع نشــود؛ بــه یکدیگــر خوبــی کنیــم تــا
بتوانیــم در کنــار یکدیگــر زندگــی خوبــی داشــته باشــیم و فــردای خوبــی
بــرای خــود و ملــت خــود بســازیم و نگذاریــم حــق مــا و ديگــران پایمــال شــود.
ً
بــرای درســت کــردن جامعــه بایــد از خــود شــروع کنیــم؛ بــا یــک کار کوچــک مث ـا از
چــراغ قرمــز رد نشــویم تــا نظــم را در جامعــه رواج دهیــم و همینطــور پیــش رویــم؛ بــه
امیــد روزی کــه در ایــن جامعــه همــه بــا خوبــی و خوشــی زندگــی کنیــم.
***

محمدعرفان کريمی

تحصيالت :محصل

		
سن16 :

مــا انســانها تنهــا موجوداتــي نيســتیم کــه دارای خصوصیات انســانیت ،گذشــت ،دلســوزی،
مهربانــی هســتیم؛ پــس چــرا از آن بــه درســتی اســتفاده نکنیــم .مثـ ً
ا گذشــت کــه بعضــی
از حیوانــات هــم از آن برخــوردار هســتند ،پــس بــرای مــا مایــة ننــگ اســت کــه اســتفادة
درســت نکنیــم.
***

		
امیرحسین رمضانی

سن21 :

تحصيالت :كارشناسي فلسفه

فرهنــگ ایثــار ،آنگونــه کــه در اذهــان مــردم جامعــه بــه عنــوان امــری
آرمانــی و بشردوســتانه نقــش بســته ،اینطــور حــس میشــود کــه بــه کلّــی
متفــاوت اســت بــا آنچــه در رفتــار و کــردار همیــن مــردم ،کــه مــا نیــز
جزئــی از آنــان هســتیم ،مشــاهده میشــود.
ســؤال ســادهای کــه در تحلیلــی نهایــی بــه دســت میآیــد ایــن اســت کــه ایــن تناقــض و
ناهمخوانــی از کجــا ناشــی میشــود؟ چــر واژهای همچــون ایثــار تنهــا بــه خاطــرة جمعــی
از دفــاع مقــدس یــا مــواردی شــخصی محــدود میشــود؟ بــدون شــک عوامــل فرهنگــی
بســیاری در ایــن امــر دخیــل اســت ،امــا بــه عنــوان یکــی از مؤثرتریــن عوامــل کــه نقشــی
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اساســی در عقیــم مانــدن ســایر راهکارهــا دارد ،انسانشناســی ســودمحوری اســت كــه
جــزء فرهنــگ مغربزمیــن اســت و بــا خــود فردگرایــی ،ســودمحوری شــخصی و هنجــار
تــاش هرچــه بیشــتر بــرای کســب هرچــه بیشــتر را بــرای جامعــة مــا بــه دنبــال مـیآورد؛
وقتــی نهادهــای سیاســی کشــور مــا بــر ایــن مبانــی فلســفی بنــا شــده باشــد ،بنابرايــن،
دور از انتظــار نیســت چنیــن تناقضــی آشــکار بــه امیــد عملیشــدن آموزههــای دینــی در
ســاخت زیربناهــای فرهنگــی جامعــه منجــر ميشــود.
***

		
بهروز فاتحی

تحصيالت :ديپلم

		
سن29 :

گفتنــد یــک ســطر ،حتــی نوشــتن یــک ســطر هــم ســخت اســت؛ بایــد از چیــزی بنویســی
کــه خیلــی بــزرگ اســت و تــو در مقابــل آن کوچــک هســتی ،شــاید در ظاهــر یــک کلمــه
اســت و در پشــت ایــن کلمــه خیلــی انســانهای بزرگــی نهفتهانــد ،کســانی کــه بــه خاطــر
همیــن یــک کلمــه جــان خــود را دادنــد و همیــن یــک کلمــه را بــا خــون نوشــتند .شــاید بــه
خاطــر ایــن اســت کــه ایثــار را بایــد بــا رنــگ ســرخ نوشــت .ادامـهاش بــرای انســانی مثــل
مــن خیلــی ســخت اســت ،از چیــزی بنویســم کــه بــه وســعت هفــت آســمان بــزرگ اســت.
پس من مینویسم ایثار؛
ولی تو بخوان خون ،تو بخوان شجاعت.
تو بخوان انسانهای بزرگ ،تو بخوان شهادت.

***

		
جواد مرسلی

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي الكترونيك

در گــذر زمــان ،خیلــی چیزهــا بــرای آدمــی تغییــر میکنــد ،بخصــوص مفاهیــم (طبیعت ـ ًا
شاخصترینشــان :فلســفی) ،اهــداف و بــه تبــع ایــن مــوارد گفتــار ،اخــاق و دیگــر ابعــاد
وجــودی انســان و اینگونــه اســت کــه هــر روز بــه فــرد دیگــری تبدیــل میشــویم (اگــر
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خــواب نباشــیم!) و هــر روز یــک زندگــی تــازه .شــاید ریشــة ایــن موضــوع بــه کــوران
حــوادث زندگــی مرتبــط میشــود کــه بــه واقــع فقــط و فقــط محلــی اســت بــرای آزمایــش،
میمانــد آن روحیــة واال کــه در ایــن مســیر پرپیــچ و خــم ،اســتوار مانــده و از دریچــة نــگاه
خــود بــا آن برخــورد میکنــد (در مقابلــه بــا هویتباختگــی).
در زمانـهای کــه ارزش و اعتبــار پدیدههــا ثانیــه بــه ثانیــه تغییــر کــرده و اگــر اصــل نباشــد،
بــه ســرعت رنــگ میبــازد و در اینجاســت کــه نــگاه مــا اهمیــت پیــدا ميکنــد؛ چــرا
کــه میتوانــد شــامل مفاهیــم شــود کــه از دیربــاز بــرای مــا اصــل بــوده و اگــر تجربــه
و پختگــی الزم را در آن لحــاظ نکنیــم ،آنقــدر تغییــر شــکل مییابــد کــه گاه بــه ضــد
مفهــوم اولیــه تبدیــل میگــردد؛ بخشــش ،ایثــار و فــداکاری از جملــه ایــن مــوارد میباشــند
کــه شــاید تغییــرات بنیادینــی در فلســفة آنهــا (از نــگاه مــا مردمــان ایــن روزگار) بــه وجــود
آمــده اســت.
دوســتی میگفــت :اخالقیــات ،نســبی بــوده و هــر انســان در جامعــة اطــراف خــودش،
تأثیــر گرفتــه از آن ميباشــد و مطابــق بــا آن رشــد میکنــد؛ چیــزی کــه شــاید بــا ایــن
اوضــاع احــوال روزمــره ُپــر بــیراه نباشــد ،امــا نمیدانــم چــرا در ایــن مواقــع بــه یــاد
انســانهایی میافتــم کــه از دل تباهیهــا ،بهترینهــا و زیباترینهــای تاریــخ را رقــم
زدهانــد .مثالهــا بســیار اســت ،البتــه دیدگاههــا هــم همینطــور!
در پایــان ،شــاید تکــراری و بیارتبــاط بــه نظــر برســد ،امــا میخواهــم فیلمــی را بــرای
دیــدن و آموختــن پیشــنهاد کنــم کــه گســترة عظیمــی از چنیــن دغدغههایــی را در خــود
جــای دادهground hag day :
***

		
حميد سروش

سن26 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

فــداکاری و گذشــت را بایــد از کســانی بیاموزیــم کــه هشــت ســال جلــوی
بیگانگانــی کــه چشــم ناپــاک بــه خــاک پــاک ایرانزمیــن داشــتند ،بــا
جــان و دل ایســتادند تــا هــر ایرانــی بــا هــر دیــدگاه و پوششــی و بــا هــر
اندیشــه ،آيیــن و مرامــی در ایــن کشــور بتوانــد بــه راحتــی زندگــی کنــد و از امنیــت ،آزادی و
آرامــش برخــوردار باشــد .افســوس کــه آرزوی آنانــی کــه بیهیــچ چشمداشــتی خــود را فــدای
ایــران اهورایــی کردنــد ،هنــوز بــه بــار ننشســته اســت.
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افشین دادگستر

تحصيالت :كارشناسي حقوق

		
سن22 :

میخواهــم از فــداکاری مردهایــی بگویــم کــه بــرای شرمندهنشــدن جلــوی بچههایشــان
مجبورنــد ســه شــیفت کار کننــد؛ میخواهــم از فــداکاری مادرانــی بگویــم کــه هنــگام
خــوردن غــذا میگوینــد مــا ســیریم کــه یــک وقــت غــذا کــم نیایــد؛ میخواهــم از
فــداکاری بچههــای کاری بگویــم کــه بایــد بــار نــان درآوردن را بــه دوش بکشــند و از
ســنین پاییــن جــور پدرشــان را بكشــند.
ایــن بــرای کســانی بــود کــه معنــای فــداکاری را خیلــی فرازمینــی و ماورایــی تصــور
میکننــد ،در صورتــی کــه در زندگــی روزمــرة خــود ،غــرق در فداکاریهایــی هســتیم کــه
بــه چشــممان هــم نمیآیــد.
***

		
حامد حسینی

		
سن50 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

بســم رب تمــام کســانی کــه بــا اخــاص و روحیــة جهــادی ،چــه از لحــاظ علمــی و چــه از
لحــاظ فیزیکــی ،ایــن آب و خــاک و فرهنــگ را بــا عطــر همــت خــود آبیــاری میکننــد و
نامشــان هــم در هیــچ کجــای تاریــخ ثبــت نمیشــود ،امــا اینــان بــا غیــرت ایرانــی خــود
چــون قطرهقطــرة یــک دریــا میشــوند و نــام ایــران را در بلنــدای جهــان طنینانــداز
میکننــد ،چونانکــه ایرانــي در هــر کجــای جهــان و تحــت هــر شــرایطی ،هرچنــد بــد
هیــچگاه از ایرانیبــودن خویــش احســاس ضعــف نکــرده و نمیکنــد.
حــال ایــن افــراد ،جهادگــران عرصــه علــم و دانــش باشــند يــا یــک رفتگــر محلــه کــه بــا
روحیــة جهــادی ،کار خویــش را بــا حقــوق اندکــی هــم کــه میگیرنــد بــه نحــو احســن
انجــام میدهــد و هیــچگاه نمیگویــد :همــه دزدیدهانــد مــن هــم مثــل همــه ،بــا ایــن
پــول کــم چــرا ایــن همــه کار و...
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سید فرهاد حسینی

		
سن30 :

تحصيالت :كارشناسي برق

وقتــی کــه صحبــت از ایثــار یــا مقاومــت میشــود ،همــه بــه ایــن فکــر میکننــد کــه
بایــد از خودگذشــتگی کــرد یــا از حــق گذشــت .اگــر بخواهیــم گــذرا بــه ایــن قضیــه نــگاه
کنیــم و مــورد بررســی قــرار دهیــم ،در جامعــة امــروز مــا بــا توجــه بــه مشــکالت عمــدهای
کــه عمدتـ ًا مــادی میباشــد ،بســیاری از مــردم دیگــر حوصلــه و انــرژی و روحیـهای بــرای
درگیرشــدن بــا مشــکالت اجتماعــی را ندارنــد ،صبــر بســیار کــم شــده اســت و اگــر نگاهــی
بــه محیــط پیرامــون خــود داشــته باشــیم ،فضــای جامعــه پــر شــده اســت از چهرههــای
عبــوس و ناراحــت و بســیار ناامیــد بــه آینــده.
همــة اینهــا ریشــه در مشــکالت و معضــات جامعــه دارد .امــا اگــر بــه دقــت بــه بحــث
بــاال توجــه شــود و اگــر فرهنــگ ایثــار و مقاومــت رعایــت شــود بــا مقاومــت میتــوان بــه
تمامــی مشــکالت غلبــه کــرد و بــا ایثــار میتــوان انــرژی الزم بــرای کســب موفقیــت را بــه
دســت آورد .بــه امیــد جامعــة شــاداب همــراه بــا گذشــت و بــه امیــد رســیدن بــه موفقیــت.
***

		
اعظم عبدي

		
سن47 :

تحصيالت :ديپلم

گاهــی ایثارگــر قمقمــه آبــش را در عیــن تشــنگی میبخشــد .هابیــل
پروارتریــن گوســفندش را قربانــی میکنــد .پیامبــر اکــرم(ص) حضــرت
علــی(ع) کــه جــان و نفــس اوســت بــه بســتر میخوابانــد .خلی ـلاهلل ثمــرة
حیاتــش را بــه قربانــگاه میبــرد .مــادر شــیرة جانــش را بــه فرزنــدش میدهــد .اســرا
نیمــی از قــرص نــان خــود را بــه بــرادران بیمارشــان میدهنــد .رزمنــدگان روی مینهــا
میخوابیدنــد تــا راه را بــرای عملیــات بــاز کننــد .مدافعــان حــرم بــرای اینکــه نــام حضــرت
زینــب مانــدگار بمانــد ،جــان خــود را فــدا میکننــد و آتشنشــانان خــود را ســوزاندند تــا
برادرانشــان زنــده بماننــد .ایثــار...
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محمود کوهستانی

سن25 :

تحصيالت :كارشناسي علوم سياسي

بزرگتریــن ایثــار و مقاومــت در جمهــوری اســامی ایــران هشــت ســال
جنــگ دفــاع مقــدس بــود .مــن شــاهد ایــن قضیــه نبــودم ،ولــی مردانــی را
میشناســم کــه از زندگــی و جــان خــود گذشــتند و بــرای دفــاع از نامــوس
و مملکــت خــود شــهید و یــا جانبــاز شــدند؛ پــدر بنــده هــم یکــی از جانبــازان جنــگ دفــاع
مقــدس بــود.
شر تمام دشمنان اسالم ریشهکن شود .به امید ظهور صاحبالزمان(عج)
انشاءاهلل ّ
***

حسین نعمتی

سن23 :

تحصيالت :كارشناسي فناوري اطالعات

تــو ایــن مملکــت گذشــت رو واســه هرچــی تعریــف کنــی؛ بــاز گذشــت تــو
رانندگــی معنــی خودشــو داره؛ فــرض کــن طــرف پشــت فرمــون ،پشــت
چــراغ یــا ســر یــه تقاطــع هســتش (حــاال بمانــد کــه داره بــه زمیــن و زمــان
فحــش میدهــد) یعنــی خــدا نکنــه ،خــدا نکنــه کــه ســر حــق تقــدم عبــور بــا یــه ماشــین
بــه مشــکل بخــوره ،یــا اینکــه وقتــی چنــد ثانیــه مونــده چــراغ قرمــز شــه ،ماشــین جلویــی
ســریع رد شــه؛ اون موقــع اســت کــه طــرف میگــه كــه ه ه ه ه ،اون گذشــت پــس منــم بایــد
گذشــت کنــم و بگــذرم.
و این گونه بود که مشکالت ترافیکی ما ک ً
ال نگذشت...
***

جعفر امینی

		
سن27 :

تحصيالت :كارشناسيارشد صنايع

شــاید اولیــن مصداقــی کــه از واژههایــی چــون ایثــار و گذشــت بــه ذهــن همــگان راه
مییابــد تصاویــری از جنــگ و دفــاع باشــد ،امــا ایــن واژههــا ابعــاد دیگــری نیــز دارنــد.
ایثــار فقــط بــه معنــای گذشــت از جــان نیســت؛ گاهــی ایثــار مفهــوم گذشــت از هــوای
ـب قــدرت و قدرتطلبــی باشــد کــه امــروز
نفــس کــه مصــداق پررنــگ آن گذشــت از ُحـ ّ
گریبانگیــر جامعــه مــا گردیــده اســت .شــاید امــروزه ،گذشــت از صندلیهــای محبــوب و
دلنشــین ،مصــداق جالبتــری از واژة گذشــت و فــداکاری باشــد و باعــث پیشــرفت کشــور
گــردد.
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عادل حقطلب

		
سن28 :

آیــا میدانیــد مظهــر ایثــار و فــداکاری و گذشــت (در عیــن داشــتن باالتریــن قــدرت) چــه
کســی اســت؟
آیــا میدانیــد مظهــر تحمــل مخالــف و دادن بیشــترین فرصــت بــه متمــرد از مهمتریــن
فرمــان چــه کســی اســت؟
پاســخ ســاده اســت .خداونــد تبــارک و تعالــی اســت کــه در برابــر نافرمانــی شــیطان نــه تنهــا
بــر او غضــب نکــرد و از روی زمیــن وی را محــو نکــرد ،بلکــه بــه او فرصــت داد تــا بتوانــد
تــا قیامــت بــا اراده حــق تعالــی مقابلــه کنــد و بندگانــی کــه مســیر ال ـیاهلل را نمیپیماینــد
فریــب دهــد .آیــا انســانی در روی زمیــن (بــه جــز انبیــاء و اولیــاء الهــی) وجــود دارد کــه ایـن
همــه گذشــت و فــداکاری داشــته باشــد و بتوانــد مخالــف خــود را تــا زنــده اســت تحمــل
کنــد و در برابــر همــة فتنههایــش مقــاوم باشــد و انتقــام نگیــرد؟!
***

		
محمدعلی اکبری

		
سن23 :

تحصيالت :كارداني مديريت صنعتي

ایثــار و گذشــت دو شــاخصة مهــم افــراد بااخــاق و کامــل جامعــه میباشــد؛ زیــرا بــا
گذشــت و ایثــار هســت کــه یــک جامعــه رشــد و نمــو پیــدا کــرده و اســتعدادهای جامعــه
شــکوفا میشــود .چــه بســا بــا ایثــار و گذشــت ،دلهــا بــه هــم نزدیکتــر شــده ،نوعــی
پیونــد و اخــوت بیــن اعضــای جامعــه بــه وجــود خواهــد آمــد.
ایثــار ،یکــی از مهمتریــن صفــات انســانی انســانهای بــزرگ اســت کــه چــه بســا در راه
آرمــان خــود جــان و مــال خــود را ایثــار میکننــد و همانگونــه کــه در هشــت ســال دفــاع
مقــدس هــم دیــده و شــنیدهایم ،شــهدا و مردمــان زیــادی جــان خــود را بــراي دفــاع از
آرمانهــای خــود پرداختنــد.
بــه امیــد روزی کــه شــاهد رشــد و تکامــل ایــن دو امــر و شــاخصه مهــم یعنــی ایثــار و
گذشــت در جامعــه خــود باشــیم.
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علیرضا شیخاالسالمی سن27 :

تحصيالت :كارشناسيارشد حقوق

در ایــران مــا ،هــرگاه کــه کلمــه ایثــار بــه گــوش میرســد ،دو واقعــه بیــش
از همــه در اذهــان زنــده میشــود؛ نخســت ،فرهنــگ ایثــار بــرای خــدا کــه
در حادثــة عظیــم کربــا جاویــدان شــد و دیگــری ،ایثــار میلیونــی در راه
خــدا کــه در هشتســال دفــاع مقــدس پدیــد آمــد.
حــاال مــن بــه عنــوان یــک جــوان کــه در قــرن چهــارده خورشــیدی ،اواخــر دهــة شــصت
آن متولــد شــدم و بــا آنچــه از وقایــع اوایــل دهــه شــصت قمــری و حادثــة عظیــم کربــا
شــنیدهام ،میدانــم کــه اگــر قــرار اســت در جامعــة امــروز ایثــار واقعیــت پیــدا کنــد ،نیــاز
بــه گذشــت نســبت بــه هــم و ایثــار همــة ایرانیــان از همــة گروههــا و عقایــد نســبت
بــه یکدیگــر بیــش از هــر زمانــی ديگــر اســت و مــا ایرانــی را بــرای همــة ایرانیــان
میخواهیــم کــه در آن امیــد مــوج بزنــد و ایــن امیــد ،تجلــی همــان ایثــار نســبت بــه
یکدیگــر در ایــران امــروز اســت.
***

		
سعید آریا

سن29 :

تحصيالت :كارشناسي اقتصاد

زندگی زیباست اگر بگذارند.
چشمها مخصوص تماشاست اگر بگذارند.
ایثــار و فــداکاری ،واژههایــی کــه البـهالی زندگــی بــا دود ماشــین کمکــم رنــگ میبازنــد،
بــه راســتی چقــدر ایــن واژگان میتواننــد زیبــا باشــند اگــر...
اگــر انســان از کنــار آنهــا بیتفــاوت نگــذرد؛ اگــر دلمشــغولیهای زندگــی امــروز مــا را
از ایــن ارزشهــای انســانی دور نکنــد ،میتــوان ایثــار کــرد و عاشــق بــود؛ عشــق بــه خــدا،
عشــق بــه خــود ،عشــق بــه همنــوع ،عشــق بــه وطــن.
فــداکاری واژهای کــه مــا را بــه یــاد ریزعلــی و پطــروس میانــدازد و آیــا واقع ـ ًا فــداکاری
دیگــر عــوض شــده اســت یــا زمانــه يــا شــايد آدمهــا ،بــه طوريكــه امــروز دیگــر فــداکاری
و ایثــار را بایــد در قصههــا جســتجو کــرد .یعنــی نمیشــود در الب ـهالی زندگــی ماشــینی
قــرن بیســت و یکــم همچنــان بــه دیگــران ایثــار کــرد؛ بــرای خــاک ،وطــن ،انســان و خــود
ایثــار کــرد .بیاییــد فــداکاری و ایثــار را بــا هــم تعریــف کنیــم ،شــاید...
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مهدی فروهروند

تحصيالت :ديپلم

		
سن38 :

انســان دارای دو بُعــد مــادی و معنــوی میباشــد ،اگــر بُعــد معنــوی نباشــد
بُعــد مــادی بــه تنهایــی انســان را ماننــد حیوانــات فقــط بــه دنبــال شــهوات
و امیــال غریــزی و پوچــی ســوق میدهــد؛ لــذا بــه تکاملرســاندن بُعــد
معنــوی الزماالجــرا اســت .بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه یکــی از مراتــب بُعــد معنــوی و
از عالئــم تجلــی روح انســان ،وجــود روحی ـهای بــه نــام ایثــار ،گذشــت ،از خودگذشــتگی
میباشــد؛ بــدون ایــن گزینــه ،زندگــی اجتماعــی کامـ ً
ا نابســامان ،بــه همریختــه ،ناهنجــار
و غیرقابلتحمــل اســت .بزرگتریــن عامــل بزهکاریهــای موجــود در جامعــه امــروز ایــران
مــورد توجــه قــرار نگرفتــن ایــن صفــت انســانی اســت ،همــه بایــد دســت در دســت هــم
دهیــم و جامعــة ایرانــی را جامعــة تجلــی ایثــار و فــداکاری نشــان دهیــم.
***

		
علیرضا کیانی

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي ارتباطات

گذشــت و فــداکاری یــک اصــل حیاتــی هــر موجــود زنــدهای اســت .چــرا میگویــم موجــود
زنــده ،چــون بــه غیــر از انســان ،حیوانــات و ســایر جانــداران هــم از ایــن خصیصــه برخــوردار
هســتند .حــال ،ایــن خصوصیــت چیــزی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از آن ســخن بــه
میــان آورد .چــرا کــه حــرفزدن دربــارة آن ســاده و عملکــردن بــه آن بســی ســخت و
دشــوار اســت .امــا آنچــه ایــن عمــل را راحــت و انجامشــدنی مینمایــد ،اعتقــاد راســتین
بــه همــان اصــل حیــات اســت و همبســتگی در راه زندگــی.
بــاور بــه اینکــه همــه از یــک خــط پایــان عبــور میکنیــم .اعتقــاد بــه ایــن کــه حتــی
یــک عمــل پیــش پــا افتــاده و کوچــک هــم در ایــن عالــم بــزرگ گــم نمیشــود و بــرای
هــر عملــی ،ثــواب و یــا عقابــی در کار اســت .آری! گذشــت حاصــل نمیشــود مگــر بــا
اعتقــاد بــه بزرگــی .آن کســی بخشــش مینمایــد کــه بــزرگ اســت ،چــرا کــه بخشــش
و بخشایشــگری مخصــوص بــزرگان اســت .تــا بــه حــال دیــده و یــا شــنیدهاید کــه یــک
شــخص غنــی بــرای بخشــش بــه دشــواری بیافتــد .یــا بایــد بــزرگ باشــیم و فــداکاری بــه
خــرج دهیــم یــا اگــر مثــل بنــده حقیــر نیســتید ،گذشــت کنیــم تــا بــزرگ شــويم ،پــس
ســعی کنیــم گذشــت و فــداکاری را تمریــن کنیــم؛ چــرا کــه خداونــد متعــال شــرم مینمایــد
کســی را کــه در دنیــا بخشــش کــرده اســت را نبخشــد.
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محمدحسن دانشمند قدسي

		
سن38 :

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتن ،تنهــا داشــته خــود را تقدیــم کــردن بــرای معشــوق ،زیســتن
در راه عشــق ،از خــود گذشــتن ،خــود را فــدای راه عشــق کــردن و چــه عشــقی باالتــر از
خــدا ،عاشــق خالقبــودن ،دوس ـتدار مخلــوق بــودن و کســانی کــه ایثــار میکننــد خــود
را فــدای راه عشــق میکننــد ،همیشــه جاویــد میماننــد .آنــان خــود را فانــی فــیاهلل
میکننــد و باقــی الیاالبــد میشــوند.
عاشــقانه و خالصانــه خــود را در راه واالیــی و اعاليــی فــدای خدایــی میکننــد کــه خــود
از همــه عزیزتــر اســت .ایثارگــران فهــم و درک پیــدا میکننــد ،عاشــق میشــوند ،خــدا
بــه ایشــان نــور میتابانــد و آن نــور آنــان را در مســیر ظلمانــی هدایــت میکنــد ،نــه خــود
را بلکــه دیگــران را نیــز هدایــت میکننــد و چــراغ راه پــر فروغــي هســتند کــه خاموشــی
ندارنــد؛ ایثارگــران چراغهــای هدایتنــد.
***

		
محمودرضا ولیپور

		
سن38:

تحصيالت :كارشناسي دامپروري

متأســفانه و بدبختانــه در کشــور و جامعــة مــا دیگــر ایثارگــری و دیگــری را بــر خودمــان
مقــدم داشــتن چنــدان وجــود نــدارد و همــگان دنبــال مطالبــات شــخصی و گروهــی خــود
هســتند و حتــی دیگــری را اندکــی هــم تحمــل نمیکننــد؛ از ســوار متــرو و اتوبــوس و
تاکســی شــدن و پیادهشــدن از آنهــا گرفتــه تــا کارهــای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی
و فرهنگــی و هنــری؛ مــردم مالــی و مــادی شــدهاند و دیگــر ماننــد  30ســال قبــل نیســتند
و مســئوالن فرهنگــی مــا بهخصــوص حاکمیــت سیاســی و فرهنگــی مــا بایــد جــواب دهــد
کــه چــرا چنیــن اســت؛ درحالیکــه در غــرب و شــرق عالــم هنــوز ایثــار و مردانگــی و
بیریايــی وجــود دارد ،ولــی در ایــران ماجــرا برعکــس شــده اســت.
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آدرین درودینیا

تحصيالت :كارشناسي برق

سن31 :

عشــق و بخشــش و ایثــار را بایــد از جهــان بیکــران وجودمــان و پیرامونمان
بیاموزیــم .بــا نگرشــی بــه جســم خويشــتن و جهــان مــادی پیرامــون
خواهیــم دیــد چگونــه جــز بــه جــز ســلولها و اتمهــای تشــکیلدهندة مــا
بــا چــه عشــق و عالقــه و بخشــش و ایثــاری کنــار یکدیگــر مشــغول انجــام وظایــف خــود
هســتند بــدون آنکــه جــای یکدیگــر را تنــگ کننــد و بــر یکدیگــر حســد ورزنــد و کینـهای
بــه دل بگیرنــد و ...
حــال اگــر فقــط یــک اتــم در جهــان پیرامــون مــا و جســم مــا بخواهــد نافرمانــی کنــد و
بخشــش و گذشــت را زیــر پــای بگــذارد و بــه حقــوق دیگــر اتمهــا تجــاوز نمایــد ،ماننــد
ســلول و اتــم ســرطانی هــم خــود را نابــود میکنــد و هــم تمــام هســتی را .ایــن آن چیــزی
اســت کــه بیــن تمــام ارکان هســتی و حتــی مــا انســانها جریــان دارد و متأســفانه اکنــون
عــدم گذشــت و ایثــار مــا را بــه ورطــة هالکــت و جنگهــای خانمانســوز کشــانده اســت.
***

		
مرتضی پستوي

تحصيالت :ديپلم

		
سن49 :

ایثــار و فــداکاری و از خودگذشــتگی را از آقــا و موالیمــان اباعبداهللالحســین(ع) آموختهایــم
و در ســنگرهای نبــرد و جبهههــای حــق عليــه باطــل و در کنــار همرزمــان شــهید و
جانبازانمــان تمریــن و آزمایــش کــرده و کســانی در ایــن آزمــون برنــده شــدند کــه جــان
خویــش را فــدای ایــن مــرز و بــوم کردنــد.
***

سید جواد نوریزادگان

سن31 :

تحصيالت :كارشناسي فناوري اطالعات

مــادر ،تنهــا کلمــهای اســت کــه میتــوان از آن کلــی چیــز آموخــت .البتــه مــادر فراتــر
از ایثــار اســت معنایــی کــه در ایــن موجــود بهشــتی وجــود دارد انســان را میبــرد بــه آن
ســوی فداکاریهــا؛ وقتــی کــه بــا نگاهــی میآمــوزد کــه تــو بــرای او هســتی؛ کــه تــو پــر
از شــوری برایــش؛ کــه تــو میتوانــی و از تمــام خواســتههایش میگــذرد تــا تــو بتوانــی
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بــه آنچــه کــه میخواهــی برســی؛ اینجاســت کــه زیبايــي معنــا میشــود .فکــر میکنــم
در جایــگاه مــادر بــودن یــک لیاقــت میخواهــد کــه شــاید هــر انســانی نتوانــد آن را بــه
دســت بیــاورد.
چقــدر جالــب گفتنــد کــه پایــان ایــن همــه ایثــار و فــداکاری بهشــتی اســت کــه خداونــد
وعــدهاش را بــه او داده ،بــا آنــي کــه نیســت کنــارم امــا هــر از گاهــی بــاز هــم حضــور
گرمــش را بــا تمــام وجــود حــس میکنــم؛ طــوری کــه همســرم کــه بعــد از او آمــده اســت
کــه بــار ایــن ایثــار رو بــه روی دوش خــود میکشــد ،کام ـ ً
ا حــس میکنــد و بــا تعجــب
نگاهــم میکنــد.
امیــدوارم تــوی ایــن چنــد خــط تونســته باشــم آنچــه را کــه یقیــن دارم رو براتــون بنویســم
و سپاســگزارم از ایــن فرصتــی کــه بــرای بنــده بوجــود آوردیــد.
همیشه شاد باشید.
***

		
جمشید رفیعی

تحصيالت :ديپلم

		
سن50 :

بــا توجــه بــه اینکــه اینجانــب ســعادت رفتــن بــه منطقــه جنگــی را
نداشــتهام ،امــا بــه ایــن یقیــن رســیده و اعتقــاد کامــل دارم کــه در آن زمــان
همــه عزیزانــی کــه ســعادت حضــور داشــتهاند ،بــرای اخــاص و ایثــار و دفــاع از وطــن،
دیــن و ارزشــی کــه در جامعــه نشــو و نمــا پيــدا كــرده بــود ،حضــور يافتنــد و هیچگونــه
چشمداشــتی نداشــته ،بــه جــز دفــاع از دیــن اســام؛ بــه هیــچ چیــزی فکــر نکــرده و از
عزیزتریــن داشــته خــود کــه جــان انســانها بــوده گذشــته ،امــا بعــد از گذشــت ســالها بــا
دیــدن بعضــی از نامردیهــا و جفاهــا کــه در حــق ایــن عزیــزان ميشــود ،قلــب انســان
درد ميگيــرد.
در کالم آخر گفتنی فراوان است اما فرصت کم .درود بر ایثار و اخالص.
***

		
بهروز نصیری

		
سن48 :

تحصيالت :كارشناسيارشد مديريت

فرهنــگ ایثــار و شــهادت در کشــور عزیزمــان ایــران ،دارای معنــا و مفهــوم بســیار واال و
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ارزشــمندی ميباشــد.
مــا جلوههــای ایثــار و شــهادت را بــا تمــام تــوان و وجــود خــود لمــس کــرده و بــه آن
ایمــان پیــدا كردهایــم .شــاید نســل جدیــد جامعــه خطــرات و داســتانهای ایثــار و شــهادت
را بیشــتر شــنيده باشــند ،امــا بخــش زیــادی از مــردم خــوب جامعــة مــا بــا چشــم و دل خــود
شــنونده و بیننــده ایــن ارزش بــزرگ فرهنگــی بودهانــد.
فرهنــگ گذشــت و ایثــار بــه عنــوان ســرلوحة دیــن مبیــن اســام و از ارکان اخــاق دینــی
محســوب میگــردد و بهتــر اســت بــا توجــه بــه اهمیــت واالی آن ،در برنامههــای تربیتــی
و اجتماعــی کــودکان و نوجوانــان کشــور عزیزمــان گنجانــده و بــا ســاخت آثــار مانــدگار و
فیلمهــای جــذاب کــه در آن الگوســازی و الگوگیــری از قهرمانــان ایثــار و گذشــت شــود،
میتوانــد در تقویــت ايــن فرهنــگ اثرگــذار باشــد.
چقــدر زیباســت رســانههای دیــداری مــا بــا پررنــگ کــردن ایــن افتخــار بــزرگ جامعــة
دینــی در اشــاعه آن کوشــیده و جلوههــای عملــی گذشــت و فــداکاری را در مســائل
اجتماعــی و اقتصــادی بــه جامعــه نشــان داده و توجــه همــگان را بــه ایــن فریضــه مهــم كــه
متأســفانه کمرنــگ شــده ،جلــب کنــد.
		
علی علمی

		
سن33 :

***

تحصيالت :كارشناسيارتباطات

در قامــوس انســانیت ،از خودگذشــتگی و فــداکاری از باالتریــن جلوههــای تعالــی و کمــال
اســت .چــه بســیار مــردان و زنانــی کــه در عرصــة زندگــی ،خودشــان را بــه درجــات عالــی
میرســانند .در بیــان فــداکاری و دوستداشــتن ،اینــان خــود را محــدود بــه الفــاظ و کالم
نمیکننــد و مردانــه و متهورانــه خــود را در آزمــون بــزرگ ایثــار قــرار میدهنــد؛ امتحانــی
کــه کارزار شــگرف و خطیــر اســت و هرکســی را یــارای قبولــی در آن نیســت.
بزرگتریــن ســرمایة آدمــی جــان شــیرین اوســت .اگــر رفــت و گرفتــه شــد ،دیگــر مجــال
برگشــتن نیســت ،امــا برخــی زیباتریــن شــعر آفرینــش را میســرایند؛ خوشنغمــه و
نیکجملــه! بــا عبــور از منیــت و خودخواهــی و غــرور و خودشــیفتگی.
در طــول تاریــخ حیــات بشــر همــواره كســاني در جوامــع مختلــف بودهانــد کــه عزمــی
راســخ و همتــی واال داشــتهاند و خواســتهاند کــه گــذران عمــر را بــرای خــود و دیگــران
شــیرینتر کننــد.
مصــداق بــارز و پرشــمار از محبــت و فــداکاری بــه غیــر ،مادرانمــان هســتند .اولیــاء و
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اوصیــای الهــی ،گمنامــان بلندهمــت و بــزرگروزی ،عالمــان و دانایــان دوران و ...؛ همــه
یــک راه را رفتهانــد تــا بــه همــگان ثابــت کننــد کــه در پرتــو گذشــت و فــداکاری میتــوان
هــم نــام نیکــو از خــود بــر جــای گذاشــت و هــم بــاری از دوش همنوعــان برداشــت؛ تاریــخ
گــواه ایــن مدعاســت.
***

غالمرضا علیآبادی

تحصيالت :ديپلم

		
سن40 :

اصــو ًال مــا مــردم ایثــار را دوســت میداریــم ،امــا عمــل نداریــم؛ حتــی در قبــال همســایگان
و مشــکالت ایشــان ،برايمــان و ســايرين ،گاهــی دریافتــن مشــکالت دیگــران و ســکوت
کــردن و لــب بــه اعتــراض نگشــودن هــم خــودش ایثــار اســت؛ امــا چــه فایــده حتــی
تحمــل انتقــاد هــم نداریــم از خــود.
بــه نظــر مــن ،ایثــار گاهــی اوقــات یعنــی از حــق و حقــوق خود گذشــتن اســت؛ گاهــی رفتن
ایثــار اســت؛ گاهــی نرفتــن؛ گاهــی حضــور؛ گاهــی غیبــت ،بــه قــول بعضــی گاهــی بایــد
وا داد ،گذاشــت و گذشــت و لــببســته و هیــچ حرکتــی نکــرد ،بــه نظــر مــن بزرگتریــن
ایثارگــر تاریــخ امــام علــی(ع) اســت کــه جهــت همبســتگی و همراهــی و چشــیدن درد
نــداری و فقــر دیگــران بــا تمامــی امکاناتــی کــه داشــت ســنگ بــه شــکمش میبســت و
از روزی خــود بــه بینــوا م ـیداد و از آن چشــم میپوشــید؛ گاهــی نخــوردن و نیاشــامیدن
حــق خــود هــم ،ایثــار اســت.
***

م .جزایری		

		
سن49 :

آموخت ـهام کــه هــر روز عزیزانــم را بــا عاشــقانهترین کلمــات بدرقــه کنــم ،چــرا کــه آنروز
شــاید آخریــن فرصــت دیــدار مــا باشــد .کاش همــة انســانها قــدر زمــان را میدانســتند
و یکدیگــر را صمیمانــه حــس میکردنــد؛ چــرا کــه در ایــن دوران چیــزی کــه فرامــوش
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شــده ،عزیزانمــان هســتند .مــا عــادت کردهایــم کــه در فقــدان هــم بــه یــاد همدیگــر
باشــیم و ایــن بــرای یــک جامعــه بــا اعتقــادات الهــی شایســته نیســت .در پایــان میگویــم
از درختــان آموختـهام کــه پایبنــدی هرکــس بــه انــدازة ریشــة اوســت.
***

		
بهرام زهوی

تحصيالت :تكنيسين فوريتهاي پزشكي

		
سن45 :

رنــدی میفرمــود :ایــن جنــگ نبــود ،بلکــه گنــج بــود .گنجــی کــه نــه در زیــر خــاک و
اصطالحــ ًا زیرخاکــی کــه در آســمانها بایــد بــه دنبــال آن میبــود .انســانهای وارســته،
فــداکار و ایثارگــری کــه بــا ســیگنالهای دریافتــی از پیــر و مرشــد خویــش بــه دنبــال آن
روان شــدند و بــه فراخــور حــال خویــش از درون ایــن گنــج عتیقهجاتــی همچــون شــهادت،
اســارت ،ایثارگــری و انســانیت اســتخراج نمودنــد .درود بیپایــان میفرســتیم بــه ایــن
عزیــزان و عل ـ ّو درجــات بــرای ایشــان و مــراد و مرشــد وارســته آنــان.
برگ سبزی است تحفه درویش.
تقدیمی به ارواح پاک شهدای دفاع مقدس.
و تقدیمی به جانبازان ،آزادگان و ایثارگران سرافزار.

***

		
ارسالن دهقانی

		
سن39 :

تحصيالت :كارشناسيارشد نرمافزار

شــروع میکنــم بــا نــام او کــه بــه مــا آموختــن آموخــت تــا بــا آموختههایمــان بــه راز
جهــان هســتی پــی بــرده و شــکرگزار او باشــیم .نمیدانــم از کجــا شــروع کنــم و از کجــا
بنویســم ،چــرا کــه موضــوع بحــث فــداکاری ،موضوعــی نیســت کــه بــا چنــد خــط بشــه
توضیــح داد ،ولــی باشــد داســتانم را شــروع میکنــم هرچنــد کوتــاه.
داســتان مــن ،داســتان زندگــی بزرگانــی اســت کــه زمانــی در ایــن کشــور و مــرز و بــوم بــه
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پــا خاســتند بــرای دادخواهــی و طغیــان کردنــد علیــه ظلــم و اســتبداد.
آری! زمانــی کــه فاصلههــا و تفاوتهــا را دیدنــد ،زمانــی کــه درد مــردم را دیدنــد و
نتوانســتند خامــوش بنشــینند و بــه پــا خاســتند تــا بــرای خلــق کاری انجــام دهنــد؛ کاری
خدایــی و چــه زیبــا توانســتند بــا اقتــداء بــه رهبــران دینــی خودشــان و در ســایة کمکهــای
بــاری تعالــی بــه امــن پیــروزی دســت یابنــد.
حــال رســیدم بــه وقايعــی بعــد از ایــن پیــروزی و فجــر بــزرگ ،آری! حــال بایــد برگشــت
و خرابیهــای حاصــل ایــن اســتبداد را ســاخت ،ولــی در ایــن میــان کســانی هســتند کــه
هنــوز آرام ننشســتند و دارنــد بــرای کشــور و جوانــان میهــن بــزرگ ایــران عزیــز برنامــه
میچیننــد .وای کــه روزگار غریبــی بــوده ،نیروهــای داخلــی علیــه هــم و بــرای هــم ،وقتــی
ایــن خاطــرات را از بــزرگان میشــنیدیم دلــم بیتــاب میشــد و بــا خــود فکــر میکــردم
مگــر همــه نمیخواســتیم کشــور را بســازیم ،پــس چــی شــد؟ حــال چــه شــده اســت كــه
دلســوزان ایــن کشــور بــه جــان هــم افتادهانــد ،آری! عزیــزان از آن مرحلــه هــم گذشــتیم،
ولــی بــاز یــک توطئــه دیگــر ایــن بــار از یــک کشــور همســایه کــه وارد خــاک میهنمــان
شــده ،حــال بایــد عــزم رو جــزم کــرد بــه دفــاع از خــاک و میهــن عــازم جبهههــای جنــگ
شــد.
آری! همــان عزیزانــی کــه در پیــروزی انقــاب نقــش واالیــی داشــتند ،حــال بــدون هیــچ
چشمداشــتی و پســت و مقــام ،عــازم جبهههــای جنــگ شــدند تــا دشــمن تــا دنــدان مســلح
را بــه عقــب برگردانــده و خــاک وطنشــان را آزاد ســازند .آری! ایــن جوانــان از شــاگردان
ممتــاز بهتریــن دانشــگاهها در دنیــا و ایــران بودنــد کــه اگــر بــه ایــن دنیــا و رفاهــش فکــر
میکردنــد ،میتوانســتند در بهتریــن پس ـتها اجرایــی مشــغول شــوند ،ولــی اینهــا بــه آن
بــاور رســیده بودنــد ،کســانی بودنــد کــه دیگــر دیـندار فانــی نبودنــد کــه مصلحتاندیــش
باشــند ،بــل کســانی بودنــد کــه دیگــر بــا خــدای خــود صــاف و صــادق بــوده و یــا بــه نوعــی
میشــه گفــت دیندارانــی بودنــد کــه بــه جاودانگــی فکــر میکردنــد و دیگــر هیــچ.
دکتــر چمــران ،همــت و باکریهــا و  ...و خیلیهــای دیگــر هرکــدام از اینهایــی کــه
اسمشــان را بــردم کســانی بودنــد کــه بــه جاودانگــی و پاکیزگــی فکــر میکردنــد و رســیدند
بــه آن جایــی کــه میخواســتند .عاشــق شــهادت ،عاشــق دیــن نــاب محمــدی و عاشــق
دینــی کــه لطافــت و خوبیهــا را بــه انســانها وعــده داده بــود.
اینهــا هســتند الگــوی مــن در فــداکاری و ایثــار و جاودانگــی .ای کاش ماهــا هــم فرصتــی
پیــدا میکردیــم مثــل آنهــا فکــر کنیــم و از ایــن دنیــای مــادی چشــم بســته و بــه
معنویــات فکــر بکنیــم.
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ای کاش! همــة آدمهــا فقــط فکــر خودشــان نبودنــد و بــه تجمــات توجــه
نمیکردنــد.
ای کاش! همــه عاشــقانه همدیگــر را دوســت میداشــتند و بــه همدیگــر
عشــق میورزیدنــد.
ای کاش! مشــکالتمان را روی دیــوار کوچههایمــان مینوشــتیم تــا همــه آنهــا را
میخواندنــد و هرکســی آن را میدیــد میخوانــد و آن را در ذهــن میســپارد و فکــری
بــرای حــل آن مشــکل میکــرد .همینکــه مشــکالت دیگــران را میفهمیدیــم و هــم
آنهــا را حــل میکردیــم تــا روزی بشــود کــه روی هیچکــدام از دیوارهــای شــهرمان
مشــکلی نباشــد.
به امید روزهای بهتر و به امید روزهای بیمشکل.
***

امیر هوشیاری

سن32 :

تحصيالت :كارشناسي

راســتش مــا ایرانیــان عــادت کردیــم همــه چیزهــای خــوب و فقــط بــرای
خودمــون بدونیــم و یــه جورايــی بــه فرهنــگ و قدمتمــون ربطــش بدیــم.
امــا میخــوام بگــم کــه دیگــه فقــط از فرهنــگ و ادب اســمش رو داریــم و ک ً
ال فرامــوش
کردیــم کــه چــه کارهایــی بایــد بکنیــم و چــه کارهایــی نــه؛ از همــه بدتــر اینکــه پافشــاری
و اصــرار هــم داریــم.
بایــد بفهمیــم کــه گذشــت فقــط واســه مــردم مــا و کشــور مــا و دیــن و فرهنــگ مــا نیســت،
خیلــی از اونايــي کــه اصـ ً
ا دیــن نــدارن ،وقتــی پــای انســانیت بــه میــون میــاد ،گذشــت و
عاطفشــون بیشــتر از ماهاســت .یــه مثــال براتــون میزنــم :آقــای زاکربــرگ و خانومشــون
 25میلیــون دالر بــه یــه بنیــاد خیریــه جهــت مبــارزه بــا ابــوال کمــک کــردن .اگــه اســم
اینــو گذشــت نذاریــم نمیدونــم بایــد بهــش چــی بگیــم .خیلــی جــرأت و ازخودگذشــتگی
میخــواد ایــن همــه پولــو اهــدا كــردن .یــه لحظــه فکــر کــن همچیــن گذشــتی داری؟
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سن35 :

تحصيالت :كارشناسي علوم سياسي

یــک زمانــی مــردم مــا ایــران بــرای رســیدن بــه هدفشــون از مــال و جــان
خــود و خانــوادة خــود میگذشــتند؛ یــک زمــان بــرای اینکــه بــه هــدف
و مقصدشــون برســن از همــه لذائــذ دنیــوی و بــه خاطــر صرف ـ ًا رســیدن
بــه هدفشــان از همهچیــز چشمپوشــی میکردنــد؛ زمانــی بــود کــه مــردم ایرانزمیــن
نگاهشــان بــه دنیــا واقع ـ ًا نــگاه بــه کمتریــن و بیارزشتریــن چیــز در زندگیشــان بــود،
امــا حــاال چــرا مــردم حاضــر نیســتند در صــف اتوبــوس ،تاکســی و یــا متــرو رعايــت هــم رو
بكننــد؟ چــرا مــردم میخواهنــد حــق همديگــر رو ضایــع کننــد؟
پــس اون فرهنــگ ایثــار و ازخودگذشــتگی کــه داشــتند کجــا رفــت؟ مگــر از انقــاب 35
ســال بیشــتر گذشــته؟ مگــر از جنــگ  25ســال بیشــتر گذشــته؟ چطــور میشــه کــه مــردم
نســبت بــه همدیگــر اون حــس رو نــدارن؟ کســی یــا کســانی در ایــن موضــوع دخیــل بودنــد
یــا مــا خودمــان بــا خودمــان اینطــور کردیــم؟ مــن نقــد دارم بــه همــة مســئولین ،همــه
کســانی کــه مدیــر و برنامهریــز امــور فرهنگــی و اقتصــادي هســتند.
رهبــر معظــم انقــاب چــرا کــه چندســالی اســت کــه بــه ایــن دو موضــوع مهــم اشــاره
کردهانــد؟ چــرا امســال را ســال فعالیــت جهــادی در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ نامگــذاری
کردنــد؟ بــرای ایــن اســت کــه ایشــان نیــز دغدغــه مســئولین نظــام را دارنــد.
مــا هــم کمــک کنیــم تــا بــاز ماننــد روزهــای خــوش انقــاب بزرگتریــن و بهتریــن
میــراث مانــدگار کشــور کــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت بــود را دوبــاره احیــا کنیــم .البتــه
بــا کمــک مســئولین و مدیــران ارشــد نظــام و توجــه بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب.
***

پرهام .ل
		

سن37 :
		

تحصيالت :كارشناسيارشد كتابداري

فرهنــگ ایثــار همــان فرهنگــی بــود کــه در دهــة شــصت و در زمــان جنــگ میــان مــردم
مــا و رزمنــدگان و مســئولین جــاری بــود .همــه بــه فکــر بیرونکــردن دشــمن بعثــی
از خــاک کشــور عزیزمــان ایــران بودنــد و بــا ایثــار و فــداکاری همــة کمبودهــا جبــران
میشــد ،هرکــس بــه فراخــور امکاناتــی کــه داشــت کمکــی بــه جبهههــا میکــرد.
داســتانهای زیــادی از آن روزهــای شــیرین نقــل شــده اســت ،امــا هنــوز داســتانها و
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روایــات زیــادی در ســینهها بــه جــا مانــده کــه بایــد اهتمــام کنیــم و در بازیابــی و اســتخراج
و چــاپ و نشــر آن بکوشــیم تــا جوانــان و نســل امروزمــان بداننــد کــه مــردم مــا چــه
جانفشــانیها کردنــد و رزمنــدگان مــا چــه شــهامتها بــه خــرج دادهانــد و چقــدر ایثــار و
ازخودگذشــتگی در آن روزهــا زیــاد بــود و فرهنــگ رایــج میــان مــردم کوچــه و بــازار شــده
بــود.
آیــا همیشــه بایــد دشــمنی حملــه کنــد تــا بــه یــاد همدیگــر و یــاد کشــورمان بیفتيــم؟ نــه!
بچههــا بایــد یــاد بگیرنــد کــه همیشــه بــه یــاد کشــور و همدیگــر باشــند؛ بداننــد اگــر
اکنــون راحــت در خانههایمــان زندگــی میکنیــم ،حاصــل شــهادت ،جانبــازی ،اســارت،
آزادگــی و ایثارگــری افــرادی اســت کــه ایــن مملکــت و مــردم را دوســت داشــتند و بــه آن
عشــق میورزیدنــد و بــه ارزشهــای اســامی باورمنــد بودنــد .واقعـ ًا شــهادت هنــر مــردان
خداســت .بــه قــول مرحــوم دکتــر شــریعتی« :آنهــا کــه رفتنــد کاری حســینی کردنــد،
آنهــا کــه ماندنــد بایــد کاری زینبــی بکننــد ،واال یزیدیانــد».
به امید سربلندی ایران اسالمی در سایة گسترش فرهنگ ایثار و فداکاری.
***

		
ابوالفضل نجفیتهرانی

		
سن49 :

تحصيالت :حوزوي

فرهنــگ ایثــار و مقاومــت ،ریشــه در نهــاد همــة انســانهای آزاده ،بــه دور از نــژاد و
قــوم و دیــن دارد .انســان بــه ماهــو انســان بــا مقاومــت در برابــر ســختیها و مشــکالت
توانســت خــود را از یــک زندگــی ســاده و ابتدایــی بــه یــک زندگــی پیچیــده و پیشــرفته
برســاند .ســختی و مشــکالت نهــاد انســانها را بیــرون میریــزد و شــکوفا میکنــد و اگــر
مقاومتــی آگاهانــه بــرای گــذر از ایــن مشــکالت وجــود داشــته باشــد ،رشــد و تعالــی معنــوی
را نصیــب انســان مقــاوم میکنــد.
ایثــار ،از خودگذشــتن بــرای خــدا و بــه ســوی خداســت و ایثارگــر چــون بــه خــدا میرســد
جاودانــه میشــود؛ بــه حــق میپیونــدد و مانــدگار ميشــود .ایثارگــر جســم مــادی را
فــدای ارزشهــای انســانی میکنــد تــا هــم خــود جاودانــه شــود و هــم ارزشهــای انســانی را
زنــده نگــه دارد .آنهایــی کــه از ایــن فرهنــگ ایثــار بهــرهای نبردهانــد ،جاودانــه و مانــدگار
نخواهنــد شــد و بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد!!
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مهدی یوسفنیا

تحصيالت :دكتراي جامعهشناسي

		
سن34 :

مــن بــا شــنيدن گذشــت ،فــداکاری و ایثــار و واژههایــی از ایــن دســت ،همــواره بــه یــاد پــدر
و مــادر میافتــم ،معنــی و مفهــوم گذشــت و ایثــار و خیرخواهــی بــا ایــن واژههــا بــرای مــن
قریــن شــدهاند و معنــی مییابنــد .خیرخواهــی و گذشــت ،رؤیــای همــة بشــریت اســت .اگــر
گذشــت و خیرخواهــی بــه معنــای حقیقــی و واقعــی خــودش بــرای تمامــی مــردم دنیــا از
هــر نــژاد و رنــگ و کیشــی ترجمــه شــود ،همــه از آنــان اســتقبال میکننــد .گذشــت ،ایثــار
و خیرخواهــی ،یعنــی آرامــش و آســایش در دنیــا و آخــرت .گذشــت و خیرخواهــی ،یعنــی از
همــه چیــز خــود گذشــتن تــا پیامــی را بــه دیگــران منتقــل كنــي ،پیــام دوســت داشــتن و
عشــق بــه همنــوع و در یــک کالم صلــح و دوســتی در جهــان و سراســر دنیــا.
***

		
فریبرز کلهری

		
سن50 :

تحصيالت :كارشناسيارشد ارتباطات

بســیار ســپاسگزارم و خیلــی خرســندم کــه شــما بابــت فرهنگســازی قــدم برمیداریــد.
مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه رســانهها بــا توجــه بــه تعریــف قانــون از واژه ایثــار ،ایــن
بــاور را در مــردم ایجــاد کردهانــد كــه هرکــس واژة ایثــار را شــنیده بــدون شــک بــه یــاد
ایثارگــران جنــگ بیفتــد و از معنــای واقعــی واژة ایثــار بــه دور بمانــد.
همانطــور کــه واقــف هســتید از یــک واژه یــا متــن ســه قرائــت وجــود دراد  .1معنــای واژه
 .2هــدف نویســنده  .3برداشــت خواننــده.
شــما در راه صحیــح و درســت قــدم برداشــتید ،ولــی تصــور میکنــم نیازمنــد ایــن هســتید
کــه بــاور یــک خبرنــگار یــا ســردبیر یــا در کل مســئولین رســانه را نــه تعویــض ،بلکــه
تکمیــل نمایيــد تــا در ضمــن تعریــف واژة ایثــار بــرای مخاطبیــن بــه صــورت کامــل معنــای
گذشــت ،فــداکاری و خدمــت را کــه همــان ایثــار اســت را بــرای مــردم تعریــف نمایيــد.
مــن نیــز بــا شــما موافقــم کــه بــاور کلمــة ایثــار بــه معنــای واقعــی موجــب بهتــر بــا هــم
بــودن میشــود؛ زیــرا وقتــی مــن بدانــم بــا کمــک بــه همنــوع خــود در حــال ایثــار
هســتم ،دیگــر نیــاز بــه واحدهــای نظارتــی نیســت .زمانــی کــه بــاور داشــته باشــم مــن بــا
خدمتکــردن بــه دیگــران ایثــار کــردهام ،مخصوص ـ ًا بــا توجــه بــه بــاور مثبــت دینــی کــه
ایثارکــردن را مقــدس میدانــد ،میتوانــد موجــب بهتــر شــدن زندگــی در اجتمــاع گــردد.
امیدوارم در این راه موفق باشید و وظیفة خودم میدانم سپاسگزار باشم.
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حسین عبیری

تحصيالت :كارشناسي

		
سن51 :

در قــرن حاضــر بــه علــت اســتفاده بــد مــردم ،مشــکالت محیطزیســتی یکــی ازمعضــات
و رفــع آن ،از اولویتهــای اصلــی جهــان اســت .ایثارگــر واقعــی کســی اســت کــه بــراي
ســامتی نسـلهای آینــده و امانـتداری ،بــه حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی كمــك
کنــد.
		
مسعود ضيافتي

		
سن41 :

***

تحصيالت :كارشناسيارشد

فرهنــگ ایثــار و مقاومــت در هیــچ تحلیــل سیاســی جانبدارانــة گروههــا و احــزاب سیاســی
نبایــد بگنجــد و مصــادره نشــود .بــه عبارتــی ،امــر ایثــار و مقاومــت ،امــر ملــی و دینــی اســت
و بایــد کام ـ ً
ا نگــرش انســانی و نیــز جمعــي بــدان معطــوف شــود و مــورد سوءاســتفادة
جریانــات رقیــب سیاســی قــرار نگیــرد و شــخصیتها و گروههــا امــر مقــدس مذکــور را
نردبــان مقــام و قــدرت خویــش قــرار ندهنــد .همــة مــا مدیــون رشــادتها و فداکاریهــاي
ایثارگــران هســتیم.
***

محمدحسین قربانی

سن32 :

تحصيالت :كارشناسي

ایــران باســتان کانــون علــم ،فرهنــگ و ادب جهانــی بــوده اســت ،حــال
آنکــه دیگــر حکومتهــای همجــوار فاقــد گزینههــای فوقالذکــر
بودهانــد ،امــا اکنــون فرهنــگ اصیــل مــا در حــال زوال و فروکــش اســت،
چــرا کــه نفــوذ فرهنــگ غــرب در آن گســترده و زيــاد شــده اســت ،تنهــا را حــل مبــارزه بــا
ایــن مشــکل ،فرهنگســازی ایرانــی اســامی میباشــد.
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سیدعلی فاطمی

سن36 :

تحصيالت :كارشناس علوم سياسي

ایثــار و مقاومــت دو واژة نزدیــک ،همخانــواده و در عیــن حــال دوری
هســتند کــه میتواننــد بــا همــت و غیــرت انســان ،معنــا و مفهــوم خــود
را پیــدا نماینــد .ایثــار ،از جنــس ازخودگذشــتگی و مقاومــت و راهــي بــرای
ی اســت .ایــن واژگان را میتــوان امتــداد خــط ایثــار و شــهادت
رســیدن بــه اســتقالل و آزاد 
حســینبن علــی(ع) دانســت کــه مســیر عشــق و دلدادگــی را در دل رزمنــدگان هشــت ســال
دفــاع مقــدس روشــن نمــود.
هرکس به وجود آب اعتقاد دارد ،تشنه نمیماند.
***

		
خاوری

تحصيالت :كارشناسيارشد روانشناسي

		
سن37 :

بزرگترین الگوی ایثار و مقاومت و صبر ،حضرت زینب(س) است.
پــس از واقعــة کربــا ،او تنهــا کســی بــود کــه توانســت معنــای واقعــی ایثــار و گذشــت را
در تاریــخ بشــری ثبــت نمایــد و الگــوی بینظیــری بــرای زنــان ایرانــی و همــة جهانیــان
باشــد .ایشــان در مقــام مــادر ،خواهــر ،همســر و دختــر بــرای تمــام زنــان درس شــهامت و
فــداکاری دارد.
***

سید اصغر مصطفوی

		
سن51 :

تحصيالت :كارشناسي عمران

بیسـتو یکــم آبانمــاه نــود و ســه از نمایشــگاه بیســتم مطبوعــات بازدیــد کــردم .مطبوعــات
و رســانههای کثیــری بودنــد و شــاید گفــت هم ـ ه حضــور داشــتند .از حرکــت و قــدم زدن
بازدیدکننــدگان مشــهود بــود کــه اهــل علــم و هنــر و ادب و فرهنــگ هســتند .وقتــی خــود
را در میــان ایــن جمعیــت حاضــر میدیــدم مطمئــن شــدم کــه در انتخــاب راه زندگـیام راه
درســتی را رفتـهام.
همانطــور کــه در دوران دفــاع مقــدس در الب ـهالی گل و خــاک ،زیــر بــاران گلولههــای
دشــمن در میــان مردمــی بــودم کــه راه فــداکاری ،ایثــار ،ایمــان ،پایــداری ،هوشــیاري،
والیتمــداری و در یــک کلمــه شــهادتطلبي را انتخــاب كردنــد؛ یعنــی آن روز دفــاع
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از خــاک و وطــن و حکومــت خــدا و دســتآوردهای انقــاب اســامی و در یــک کلمــه
راه خــدا را برگزيدنــد و امــروز بهعنــوان دلســوزان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی کــه
صاحبــان اصلــی آن مــردم ایثارگرنــد و میــداندار فرهنــگ اســامی و حافــظ ارزشهــای
گرانبهــای میــراث شــهدا هســتند.
در همیــن فکــر بــودم ،قدمزنــان رســیدم بــه یــک غرفــة دیگــر کــه بــاالي ســر غرفــه
نوشــته بــود« :خانــه فرهنــگ ایثــار و مقاومــت»؛ مثــل همــة غرفههــای دیگــر بــا چشــم
بــاز و دیــد عمیــق نظارهگــر عکسهــا و نوشــتههای داخــل غرفــه کــه بــه دیــوار آن
نصــب شــده بــود ،شــدم .از دهقــان فــداکار گرفتــه تــا ســرداران شــهید دفــاع مقــدس و ســید
شــهید مرتضــی آوینــی کــه قلمــش و بیانــش در حفــظ دس ـتآوردهای گرانبهــای دفــاع
مقــدس بینظیــر بــود .غــرق در تماشــا بــودم .مــرد جوانــی کــه از ادارهکننــدگان غرفــه بــود،
گفــت :آقــا؛ گفتــم :بلــه .گفــت :طرحــی داریــم درخصــوص چــاپ کتابــی بــه قلــم مــردم،
بــا عنــوان «نخســتین کتــاب مردمــی جهــان» ،آیــا شــما هــم در نوشــته ایــن کتــاب ســهیم
میشــوید؟
گفتــم :چــون بــرای آینــدگان از ایثارگــری دورانمــان گفتــه و نوشــته میشــود ،کوتاهــی دور
از انصــاف خواهــد بــود .بــرگ کاغــذی داد و هــر آنچــه در البـهالی ذهنــم متبلــور ميشــد،
بــا رقــص قلــم بــر روی کاغــذ ســفید نوشــتم .اندکــی از ذهنــم را بــه یــادگار میگــذارم؛
باشــد کــه آینــدگان کــه ایــن نوشــتار را میخواننــد ،بداننــد در دوران خمینــی کبیــر جوانــان
شــهادتطلب بــا وحــدت كلمــه ،طاغــوت پهلــوی را بــه زبالـهدان تاریــخ انداختنــد و تــا آخریــن
ت از خــط امــام برنداشــتند و در
لحظــة عمرشــان حتــی در دوران پیــری هماننــد جوانــی دسـ 
مســیر والیــت امــر الهــی بــا والیتمــداری ولیامــر مســلمین حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای
بــر عهــد خــود پایــدار مانــده و همــة توطئههــای اســتکبار جهانــی کــه در رأس آن حاکمــان
آمریــکا و ســرمایههای صهیونیــزم بــود را خنثــی و شــر شــیطان را بــه خودشــان بازگرداندنــد .و
خداونــد وعــده فرمــوده كــه بنــدگان مخلــص خویــش را یــاری میکنــد.
***

		
سعید دورقیزاده

		
سن51 :

تحصيالت :ديپلم

کســی را داشــتم کــه آنقــدر برایــم اهميــت داشــت کــه نگاهــم دنبــال
کــس ديگــري نبــود و نميرفــت و ایــن را هــزار بــار فریــاد میزنــم کــه
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دیگــر کســی بــه چشــمم نمیآیــد و هیــچ نگاهــی دلــم را نمیلرزانــد و همــه بداننــد
انســان كــه ســهل اســت و وجــودش را همــة دنیــا نمیدهــم و آن کســی نیســت جــز مــادرم
کــه مصــداق ایثــار و فــداکاری اســت.
***

		
محمدرضا مرادی

تحصيالت :كارشناسي ادبيات انگليسي

		
سن49 :

زنــده نگــه داشــتن ایثــار و مقاومــت در یــک جامعــه ،منــوط بــه ارزش دادن و احتــرام بــه
ایثارگــران گذشــته اســت.
بیايیــم فرهنــگ ایثــار را محــدود بــه شــهدا نکنیــم؛ بلکــه نمادهــای زنــده ایثــار و مقاومــت
کــه در جامعــه وجــود دارنــد را ارج نهــاده و آنهــا را بــه مــردم بشناســانیم؛ رزمنــدگان،
جانبــازان ،آزادگان و خانوادههــای محتــرم آنــان کــه ســهم بهســزايی در ترويــج ایثــار
داشــتهاند.
نگذاریــم آنهــا بــه فراموشــی ســپرده شــوند؛ چــرا کــه فراموشــی آنهــا منجــر بــه از بیــن
رفتــن خاطــرات و یادبودهــای ایثارگــري آنهــا میشــود.
***

منوچهر محمدشمیرانی

سن59 :

تحصيالت :كارشناسي روابطعمومي

گذشــت و ایثــار و فــداکاری را از دو جنبــه میتــوان نــگاه کــرد .براساس«هرکســی از ظــن
خــود شــد یــار مــن» ،افــراد گذشــت و ايثــار را از زاویــه نــگاه خــود بررســی میکننــد.
خیلیهــا اگــر گذشــت و فــداکاری کــرد ه و بــه جــای آن ،نامــردی دیــده باشــند بــه یقیــن،
پشــت دستشــان را داغ میکننــد و ایــن واژههــا را «شــعار» میداننــد.
بــرای ایــن کــه ایــن واژههــا ،در فرهنــگ مــردم جــا بیفتــد و در وجــود آنهــا نهادینــه شــود،
بهتــر اســت مــردم ،مصــداق تبلــور آن را در وجــود و حضــور و رفتــار و کــردار زعمــا و بــزرگان
جامعــه از هــر قماشــی کــه هســتند ،ببیننــد تــا آنهــا هــم بــاور کننــد و عمــل کننــد.
بــه هرحــال ،از مــا کــه گذشــت ،امیــد دارم نســل جدیــد ،نیکــوکاری و فــداکاری را ســرلوحة
کــردار و رفتــار خویــش قــرار دهــد.

111

		
حسين مظفري

تحصيالت :كارشناسي

		
سن37 :

ایثــار ،چــه لغــت قشــنگی؛ یعنــی از خودگذشــتن ،از پــول خــود گذشــتن ،از
مقــام و شــخصیت و جــاه و مــکان و لبــاس و غــذا و  ...گذشــتن.
از خودگذشــتگی بــرای چــه؟ بــرای دیگــران ،بــرای آزادی همــة مــردم،
بــرای عدالــت در جامعــه ،بــرای شــاد کــردن دیگــران ،بــرای ســیرکردن گرســنگان ،بــرای
پوشــانیدن لبــاس بــرای دیگــران و ...
مــن ایثــار مــردم را در انقــاب ســال  1357بــا چشــم خــودم دیــدم؛ چــه از جــان گذشــتنها،
ل گذشــتنها ،چــه از کاالهــای مــورد نیــاز بــرای انقــاب گذشــتگیها و ...
چــه از مــا 
مــن بعــد از انقــاب هــم ایثــار جوانهــا و همــة مــردم را بــرای تعالــی و آزادی جامعــه و
عدالــت و از بیــن بــردن تبعیــض و فقــر بــه طــور فیزیکــی و ملمــوس دیــدم.
امیدوارم ایثار در بين همة مردم ایران و جهان رشد یابد.

***

		
قربانعلی بالو

		
سن62 :

تحصيالت :سيكل

ایثــار ،یعنــی گذشــت بــدون چشمداشــت و طمــع؛ یعنــی انتظــار نداشــتن از دیگــران کــه
تعریــف شــخص را بكننــد.
ایثــار ،یعنــی خــوب تربیتکــردن فرزنــدان بــرای جامعــه کــه درصــدد خدمــت بــرای رضــای
خداوند باشــد.
ایثــار ،یعنــی صبــو ر بــودن در زندگــی روزمــره؛ ايثــار ،يعنــي سادهزيســتي و خــوب تربيــت
كــردن فرزندانمــان بــراي خدمــت هــر چــه صادقانهتــر بــه جامعــه و كســب روزي حــال.
بهتریــن ایثــار ایــن اســت كــه بــرای اثباتکــردن حــق یــا غیرحــق ،قســم (ســوگند) یــاد
نکنیــم؛ قســم چــه راســت باشــد چــه دروغ ،کفــاره دارد و کفــاره را نمیتــوان جبــران کــرد.
امیــدوارم خداونــد بــه همــة مــا توفیــق خدمتگــذاری در ابتــدا بــه خانــواده ،بعــد جامعــه
بدهــد.

 112ايثاروآگاهي

محمدرضا بزرگيان

تحصيالت :ديپلم

		
سن67 :

عنصــر اصلــی فرهنــگ یــک جامعــه ،اعتقــادات مذهبــی آن جامعــه اســت .بــرای جلوگیــری
از معضــات جامعــه و ناهنجاریهــاي آن بایــد از مرحلــه مذهــب بــه معرفــت رســید .اگــر
در یــک جامعــه ،فــردی از جامعــه بــه معرفــت رســید مثــل آینــه و یــا شیشــه میشــود؛
همانطــور کــه آینــه آنچــه جلویــش باشــد نشــان میدهــد و یــا شیشــه هرچــه آنطــرف
اســت ،نشــان میدهــد موقعــی کــه شــخص بــه معرفــت رســید در برابــر گنــاه و قوانیــن
اجتماعــی مســئول میشــود؛ یعنــی موقعــی کــه بخواهــد گناهــی کنــد و یــا از قوانیــن
اجتماعــی عــدول کنــد ،در ناخــودآگاه خــود مــورد بازخواســت قــرار ميگيــرد .در نتيجــه گنــاه
و یــا ناهنجــاری بــه وجــود نم ـیآورد کــه همــان فرهنــگ اســت؛ یعنــی فرهنــگ رســیدن
بــه معرفــت دینــی اســت .اگــر معرفــت پیــدا کنيــم ،آشــغال تــوی خیابــان نمیریزیــم ،زور
و خشــونت معضــات اجتماعــی برطــرف ميشــود و همــه بــه يكديگــر احتــرام ميگذاريــم
و جامعـهاي خــوب خواهيــم داشــت.
***

		
حسین زارعصفت

		
سن53 :

تحصيالت :كارشناسي

ایثــار ،در واقــع تقدیــم و تقــدم از دیگــری اســت کــه البتــه نتیجــة نهایــی
آن بــرای خویشــتن خویــش حاصــل خواهــد شــد .ایثــار ،در بــاور مــردم
بهعنــوان یــک نیــاز اجتماعــی ،از جملــه ضرورتهــای تشــکیل ،پایــداری ،توســعه و
تکامــل یــک جامعــه اســت.
بــدون ایثــار ،هیــچ اجتماعــی شــکل نمیگیــرد و در پرتــو ایثــار اســت کــه زندگــی
لذتبخــش میشــود و امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــر بشــر و بــه ویــژه جامعــه در حــال
توســعه و کمــال ایرانــی نیازمنــد آن اســت.
مهــم ایــن اســت کــه بتــوان از ظرفیــت تاریخــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی خــود که خوشــبختانه
غنــی هــم هســت ،اســتفاده كــرد و بــرای تحقــق ایــن مهــم ايــن را بايــد در نظــر گرفــت
كــه هــر شــخص در هــر ســطح بــدون در نظــر گرفتــن منيتهــا ميبايســت در راه
فرهنگســازي اســامي و انســاني قــدم رو بــه جلــو بــردارد و ايــن گام ميبايســتي از عمــل
ـاس ب ِ َغيـ ِر ألسِ ـ َنت ُِكم».
آغــاز شــود و نــه از کالم چــرا کــه« :كونــوا ُدعــا ًة ل ِل ّنـ ِ
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محمدمحسن معیناسالم

سن63 :

تحصيالت:كارشناسيارشد

بهتریــن مصــداق ایثــار را در هشــت ســال دفــاع مقــدس و رویکــرد مــردم
میتــوان يافــت؛ از جملــه اینکــه برخــی از آحــاد مــردم ایــران بــا تمــام
تــوان و دارايیهــای خــود ،از دفــاع مقــدس حمایــت و در آن مشــاركت داشــتند؛ ماننــد
پیرزنــي کــه بــا چنــد عــدد تخممــرغ کــه تمــام دارايـیاش بــود بــه پایگاههــای پشــتیبانی
مراجعــه و آنهــا را تقدیــم رزمنــدگان نمــود.
ایــن انقــاب بــا ایــن مــردم هرگــز شکســت نخواهــد خــورد و بــا پیــروزی بــه راه خــود
ادامــه خواهــد داد .درود بــر رزمنــدگان اســام ،درود بــر مــردم ایثارگــر و روح امــام شــاد و
عمــر بــا برکــت رهبــری معظــم انقــاب مســتدام بــاد.
***

محمدمهدی شجاعی

سن59 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

به نام آنکه ایثار را آفرید.
بــرای انســان ،ارزشــی بســیار واال در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تجلــی
و بــروز آن از طریــق عملکــرد ایــن اشــرف مخلوقــات صــورت میگیــرد.
گاهــی انســان در مرتبــهای پســت ،همهچیــز را بــرای خــود میخواهــد؛ گاهــی او کمــی
باالتــر میآیــد و بخشــي از موجــودی را در اختیــار دیگــران میگــذارد؛ زمانــی میرســد
کــه انســان ســهم خــود را هرچــه کمتــر و ســهم دیگــران را بیشــتر قــرار میدهــد پــس او
حــاال خیلــی باالتــر آمــد ه اســت و زمانــی میرســد کــه انســان هرچــه را کــه هســت حتــی
خــود را نثــار دیگــران میکنــد.
معلــوم نیســت کــه نثــار و ایثــار همخانــواده باشــند ،امــا بــه هرحــال ایــن انســان ایثارگــر
اســت کــه هســتی خــود را نثــار دیگــران میکنــد ،بــدون اینکــه چشمداشــتی او را بــه
حرکــت وادار كــرده باشــد .اساس ـ ٌا نخواســتن ،موتــور حرکــت اوســت چــرا کــه میفهمــد
بــرای پــرواز و رســیدن بــه قــرب الهــی هرچــه ســبکتر ،ســبکبارتر و ســبکبالتر
بهتــر.
شــهیدان را ندیدهایــد کــه دیگــر وزنــی ندارنــد؟ مــن بــا بســیاری از آنهــا زندگــی کــردهام،
در کنارشــان جنگیــدهام؛ در مناجاتهایشــان کنارشــان بــودهام و جســم یکــی از آنهــا
(بــرادرم هــادی) را بــه دســت خــود بــه خــاک ســپردهام تــا روح نازنینــش هرچــه آرامتــر و
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راحتتــر بــرود.
بهراســتی کــه ایثارگــران جهــان از حســین(ع) تــا حســینیان سراســر تاریــخ و جغرافیــا چــه
درس جاودانـهای بــه همــة مــا دادهانــد؛ اینکــه همــة آنچــه را کــه خــدا بــه عنــوان امانــت
در اختیــارت قــرار داده ،در بهتریــن زمــان و مــکان نثــار خلــق خــدا کنــی و چیــزی بــرای
خــود باقــی نگــذاري ،حتــی جــان ارزشــمند خــود را تقدیــم کنــي و عــروج را دریابــي.
کیســت کــه ندانــد «هرچــه کــه در راه خــدا بدهیــد ،او چندیــن برابــرش را تقدیــم شــما
خواهــد کــرد».
سالم همیشگی به معلم ایثار ،اباعبداهللالحسين(ع)
***

محمدتقی شریفیپارسا

تحصيالت :كارشناسي شيمي

		
سن54 :

ایثــار واژة زیبایــی اســت کــه بــرای همــه مــردم در مقــام ســخن آشناســت .اکثــر مــا
ادعــای ایثــار داریــم ،ولــی در عمــل کمتــر عامــل بــه آن هســتیم .ایثــار در عیــن ســختی و
دشــواریهایی کــه دارد خیلــی ســاده اســت ،کافــی اســت از آن چیزهایــی کــه بــه آنهــا
عشــق میورزیــم و دوســت داریــم چشــم بپوشــیم(حتی کمــی از آنهــا را)؛ ایــن چیزهــا
میتوانــد مــال و ثــروت و داشــتههای مــادی باشــد ،میتوانــد وقــت ،ســامتی ،فرزنــد
و ...باشــد.
میبینیــد در عیــن ســختی خیلــی آســان اســت ،اگــر بــه داشــتهها و اهــداف بلندتــر و
واالتــر فکــر کنیــم.
***

		
عبدالعزیز سوری

		
سن53 :

تحصيالت :كارشناسي

دســتگیری از مــردم نيازمنــد در جامعــه ،ایثــار را زنــده و پويــا نگـ ه مـيدارد؛
بهطــور مثــال كمــک بــه انســانی کــه در جــاده مانــده اســت؛ كمــك
كــردن بــه همســایگان؛ بــا مهربانــی بــا مــردم در کوچــه و خیابــان رفتــار کــردن ،اينهــا
نمونههايــي از انســانيت و مهربانــي اســت كــه ميتــوان بــه آن اشــاره كــرد .کلمــة ایثــار
بایســتی در جامعــه نهادینــه شــود و مــردم شــناخت کامــل را از آن داشــته باشــند .کلمــة ایثــار
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در جامعــه تذک ـ ر دادن نیســت؛ بلکــه راهنمایــی کــردن اســت.
ایثــار ،از خــود گذشــتن اســت بــرای دیگــران .ایثــار ،جلــوة زیبــای دیــن اســت .ایثــار،
باالتریــن حرمــت بــه دیگــران اســت.
ایثــار ،شــرافت و منطــق و همیــاری بــا همنــوع اســت .ایثــار ،کمــال عزتنفــس و خضــوع
و خشــوع در جامعــه اســت .ایثــار ،فاصلــه طبقاتــی را در جامعــه کــم میکنــد.
الهی به امید روزي كه همه ايثارگر واقعي باشيم.
***

ابراهیم خلیلیانكوژان

تحصيالت :كارشناسي علوم اجتماعي

		
سن61 :

که ایزد در بیابانت دهد باز

تو نیکی میکن و در دجله انداز

انســان همانطــور کــه از هــوا ،نــور ،آب ،انــواع خدمــات اجتماعــی و رزقهــای الهــی
بهرهمنــد میشــود تــا ادامــه حیــات دهــد ،شــکرگزاری ایــن نعمتهــای خــدا ،خدمــت بــه
خلــق خــدا میباشــد .خداونــد هنگامیکــه ببینــد بنــدهاي از جانــب بنــدگان ديگــر مــورد
لطــف قــرار میگیــرد ،خوشــحال میشــود .خلــق خــدا ،عیــالاهلل هســتند ،کســی کــه بــه
مــردم کمــک میکنــد بــه خــدا کمــک کــرده اســت و ایــن کمــک بــه خلــق خــدا ،اثــرات
روحــی و روانــی و اجتماعــی فــراوان دارد؛ اگــر میخواهیــد بهداشــت روانــی داشــته باشــید
و خوشــحال و شــاداب شــويد و اگــر میخواهیــد خــدا شــما را دوســت بــدارد بــه دیگــران
کمــک کنیــد و صدقــه دهيــد.
بهخاطــر اینکــه ثابــت کنیــم دوســت خــدا هســتیم بایــد بنــدگان خــدا را دوســت داشــته
باشــیم و بــه دیگــران کمــک کنیــم.
***

		
قدرتاهلل رحمانی

		
سن51 :

تحصيالت :دكتري حقوق

فرهنــگ ایثــار ،جهــاد ،فــداکاری و شــهادت در راه حفــظ و گســترش ارزشهــای اصیــل
برآمــده از انقــاب شــکوهمند اســامی ،بــه مثابــه اکســیژن بــرای کالبــد فرهنــگ عمومــی
مــا ایرانیــان اســت و از جملــه مزیتهــای فرهنــگ ایرانـیـ اســامی و شــیعی مــا بــر ســایر
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فرهنگهــا و اندیشـهها ،وجــود فرهنــگ شــهادتطلبی و ازخودگذشــتگی در راه آرمانهــای
مقــدس و جاودانــة الهــی در جامعــه اســامی اســت کــه ایــن هــم از برکــت تأســی جامعــه
ایرانــی بــه راه و رســم مــوال و ســرور آزادگان جهــان حضــرت سیدالشــهدا(ع) اســت .رمــز
توفیــق و پیشــرفت انقــاب اســامی و گســترش تفکــر نــاب حضــرت امامخمینــی(ره) در
دنیــای امــروز بــه ویــژه در جهــان اســام و امریــکای التیــن ،تمســک بــه همیــن فرهنــگ
جهــاد و مقاومــت و شــهادت اســت.
***

		
حسین لطفی

تحصيالت :سيكل

		
سن51 :

با سالم به روح پرفتوح شهدای جنگ تحمیلی و امام شهیدان.
نــه نویســندهام ،نــه شــاعر ،نــه چیــز دیگــری؛ فقــط میتوانــم هميــن را
بنويســم كــه واقعــ ًا آنهایــی از جــان شــیرین خــود گذشــتند تــا مــن و
امثــال مــن در ایــن کشــور آزاد باشــیم و بــا راحتــی خیــال بــه زندگــی و کار و کســب خــود
بپردازيــم کاري بســیار بــزرگ كردهانــد .امیــدوارم بتوانــم ادامهدهنــدة راه آنــان باشــم و
ي كــه
در زندگــی خــود بتوانــم ایثــار و گذشــت را ســرلوحة خودمــان قــرار دهــم و تــا جاي ـ 
ميتوانــم بــه همنــوع خــود لطــف و ايثــار عرضــه كنــم.
***

		
علی واحدی

		
سن55 :

تحصيالت :پزشكي

خــدا را شــاكريم کــه مســلمانیم و یکــی از شــاخصهای دیــن مبیــن اســام،
ایثــار و گذشــت و فــداکاری اســت .مــا ،در صــدر اســام شــاهد ایــن واقعــه
هســتیم کــه تعــدادی از مســلمانان مکــه بــه علــت فشــار ظلــم کفــار و
مشــرکین بــه مدینــه منــوره هجــرت کردنــد و زمانیکــه وارد شــهر مدینــه شــدند هیــچ
امکانــات اولیــه زندگــی نداشــتند ،ولــی زمانیکــه بــا بــرادران مسلمانشــان مواجــه شــدند،
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مســلمانان مدینــه تمــام امکانــات را در دسترسشــان قــرار دادنــد؛ جالــب آنجاســت كــه
مســلمانان مدینــه خانــه و کاشــانهاي را كــه خــود در آن ســاكن بودنــد را در اختيــار مهاجــران
قــرار دادنــد و خودشــان در بیــرون خانــه و کاشــانه در کوچــه و خیابــان زندگــی میکردنــد.
زمانیکــه حضــرت محمــد(ص) يكــي از اهالــي مدينــه را ميبيننــد كــه در گوشــهای
بیــرون از خانـ ه خــود بیتوتــه کــرده و زندگــی میکننــد علــت ایــن کار را میپرســد ،وی در
جــواب میگویــد :تمــام امکانــات و وســایل زندگـیام را در اختیــار بــرادران مهاجــر مســلمان
مکـیام قــرار دادهام.
***

محمدمهدی احمدی

سن55 :

تحصيالت :دكتري الهيات

هرکــس بــه واژة زیبــای ایثــار نگاهــي کنــد برداشــتی خواهــد داشــت ،امــا
آنچــه بنــده از لفــظ ایثــار و فرهنــگ ایثارگــری دريافتــهام در چنــد بنــد
خالصــه میکنــم:
 -1انســان ایثارگــر انســانی اســت کــه مبنــا حرکــت و نگاهــش اخــاص باشــد -2 .ایثــار،
یعنــی منافــع عــام بــر منافــع خــاص برتــری و غلبــه داشــته باشــد -3 .انســان ایثارگــر،
انســانی اســت كــه بــا رفتــار معقــول و منطقــی زمینــة جــذب حداکثــری را نســبت بــه
ارزشهــای انقــاب اســامی ایجــاد نمایــد -4 .وجــود خصلتهــای مثبــت از جملــه
فــداکاری ،از خودگذشــتگی ،غلبــه بــر نفــس امــاره و نــگاه زیبــا و خوشبینانــه نســبت بــه
رفتــار مــردم در یــک جامعــه و احتــرام بــه کرامــت انســانی -5 .از جملــه مصادیــق ایثارگــری
حضــور خالصانــه در جبهــة حــق علیــه باطــل
***

مهناز گودرزیمنفرد

		
سن51 :

تحصيالت :ديپلم

از مــن خواســته شــده تــا دلنوشــتهاي از گذشــت بنویســم .مــن یــک مــادر خانـهدار هســتم و
جــز گذشـتهایی کــه در زندگــی روزمــره در مقابــل صدمــات روزگار کــردهام چیــزی نــدارم
کــه بگویــم و ایــن هــم کــه چیــز بزرگــی نیســت چــون تمــام مــادران ایــن گذشــت را دارنــد،
ولــی میخواهــم از ایثــار آن رزمنــدة جــوان کــه بــدون توجــه بــه آرزوهــای آینــدهاش
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در جبهههــا شــرکت کــرد و یــا مــادران و پــدران آن جوانــان بگویــم کــه بــه گردنمــان
حــق بزرگــی دارنــد و گذشــت مــادران اســیر و جانبــازان و همسرانشــان کــه ســالها بــا
نبــودن آنهــا ســرکردنــد ،بگويــم؛ از آنهــا بایــد نوشــت و بــا آنهــا بایــد صحبــت کــرد و
ســرکالس درس آنهــا نشســت تــا گذشــت و فــداکاری را یــاد گرفــت.
گذشــت را بایــد از مأمــوران شــهرداری (رفتگــران) یــاد گرفــت کــه بــدون نارضایتــی در تمام
ســاعات شــبانهروز مشــغول کار هســتند بــا حقــوق انــدک و کاری کــه شــاید هیچکــدام از
مــردم عــادی نتواننــد تحمــل کننــد و انجــام دهنــد.
***

شقایق زارعمنش

تحصيالت :كارشناسي

سن19 :

بــه راســتی ایثــار بــه چــه معناســت؟ آیــا ایثــار واقعــ ًا ازخودگذشــتگی
محســوب میشــود؟ شــاید ایثــار در بســیاری از مــوارد مــا را بــه یــاد
شــهدای از دســت رفتهمــان در دفــاع مقــدس بینــدازد ،امــا آيــا نبایــد بــه
یــاد مــادر و یــا پــدری کــه بهخاطــر فرزنــدش از همــه چیــزش میگــذرد ،افتــاد؟ یــا حتــی
بــه یــاد جوانانــی کــه در مســابقات جهانــی بــرای افتخــار کشــور و هموطنانــش ایســتادگی
و مقاومــت میکننــد ،چطــور؟
ایثــار ،فقــط نبایــد مــا را بــه یــاد گذشــته بینــدازد ،بلکــه مــا امــروزه بیــش از هــر زمــان
دیگــری بــه ایثــار نیازمندیــم.
***

		
مریم حشمتی

		
سن19 :

تحصيالت :كارشناسي روزنامهنگاري

وقتــی کلمــة ايثــار را میشــنوم برعکــس خیلیهــا صحنههــای زیبایــی بــه خاطــرم
نمیآیــد ،نمیدانــم چــرا ،ولــی روزهــای زندگ ـیام خالــی از ایــن واژههاســت .ایــن واژه را
در آدمهــا ندیــدم کــه حــاال در خــودم آن را تصــور کنــم؛ واژة دوری اســت بــرای ایــن زمــان،
فرامــوش شــده ،امــا هنــوز زیباســت بــه زیبایــی یــک شــالیزار یــا امــواج آرام دریــا یــا لبخنــد
یــک کــودک کــه ماننــد اینهــا در ایــن روزهــای ســرد بــه چشــم نمیآیــد .ماننــد بســیاری
از واژههــا در دریــای ســیاه زندگــی ماشــینی گــم شــده در تکتــک صحنههــای زندگ ـیام
منتظــرش بــودم ،امــا نیامــد .مــن نیــز بــه ســراغش نرفتــم .تلــخ اســت امــا واقعیــت دارد
.مــن او را گــم کــردهام.
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درسا تدین

تحصيالت :كارشناسي معماري

		
سن19 :

در این روزا در کشورمون اتفاقاتي افتاد که خیلی ناگوار است.
ایــن کــه کســي روی صــورت دختــري اســید بپاشــد خیلــی ناگوارتــر از آن اســت کــه قابــل
تصــور باشــد .هــر چنــد ،دو ســال پيــش در برنام ـة مــاه عســل دختــري بــه نــام آمنــه از
اعــدام پســري كــه روي صورتــش اســيد پاشــيده بــود گذشــت كــرد ،كار نيكــي كــرد ،ولــي
وقتــي كســي از روي عصبانيــت بــه صــورت دختــري اســيد بپاشــد و زندگــي او را بــا ايــن
كار بهطــور كل نابــود كنــد ،بخشــش جايــز نيســت.
بخشش در جاي خود زيباست.
***

		
هستی مهرابی

تحصيالت :محصل

		
سن15 :

ایثــار ،یعنــی فــداکاری .مــا در کتابهایمــان فــداکاری ریزعلــی را شــنیده بودیــم کــه
چگونــه قطــار را نجــات داد.
امــروز ،فداکاریهــای امیــد عباســی را از تلویزیــون دیــدم کــه چگونــه خــود را در آتــش
ســوزاند بــرای نجــات یــک کــودک.
مــن هــم میخواهــم بــا قلــم و علــم و حجابــم فــداکاری کنــم و نگــذارم فرهنــگ غــرب
در کشــورمان و در مدرســهمان رایــج شــود.
امیدوارم بتوانم این فداکاری را انجام دهم و یک روزی انسان بزرگی شوم.
به اميد آن روز.
***

		
فائزه رضایی

		
سن19 :

تحصيالت :ديپلم

چــه بنویســم؟ مینویســم از مــردان و زنانــی کــه از زندگــی و عشــق و
خانــواده گذشــتند تــا مــا در آرامــش زندگــی کنیــم .آرامشــی را کــه مدیــون
شــهدا ،آزادگان ،جانبــازان و ایثارگــران هســتیم .از کســانی مينويســم کــه
در پشــت جبهههــای جنــگ بــا تمــام داشــتهها و نداشتههايشــان حامــی ســربازان جــان
بــر کــف ایــن خــاک بودنــد.
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بــه ایرانیبودنــم افتخــار میکنــم ،بــه ســرزمینم افتخــار میکنــم ،بــه ایــن خــاک افتخــار
میکنــم.
دوستت دارم ای وطنم ،ای ایران!
***

		
فاطمه کریمی

تحصيالت :ديپلم

		
سن18 :

گذشــت ،ایثــار و فــداکاری درختــی زیتونتبــار اســت کــه باعــث رشــد،
نمــو ،و تعالــی و اســتقالل جامعــه میشــود .در ســالهای اخیــر جوامــع
اســامی بــا بهکارگیــری ایثــار ،گذشــت و فــداکاری بــه آزادی رســیدند و در
ایــن راه قــدم نهادنــد .امیــد اســت نسـلهای آینــده بــا تقلیــد از شــهدا بــه پــرورش هرچــه
بهتــر ایــن درخــت زیتونتبــار دســت یابنــد.
(درخت زیتون در ادبیات نماد آزادی است).
***

		
نوشین داوودی

تحصيالت :محصل

		
سن18 :

دوست دارم همة آدما خوب باشن و مهربون.
دیگر بدی و ظلم نباشد ،همة مردم مثل هم باشن در یک طبقه.
میخــوام مــردم گذشــت داشــته باشــن نــه بــرای رســیدن بــه یــه چیــزی ،بــرای اینکــه
همــه بــه آرامــش برســيم؛ میخــوام دنیــا طــوری بشــه کــه مــردم همیشــه لبخنــد بزننــد
و خوشــحال باشــند.
به امید دنیایی پر از مهر و محبت و زیبایی.
		
روژین بیدهندي

		
سن19 :

***

تحصيالت :كارشناسي روزنامهنگاري

بایــد بــه نحــو جدیتــری بــه مقولــة ايثــار و از خودگذشــتگي توجــه شــود؛ زیــرا امــروزه در
بســیاری از مــوارد مشــاهده میشــود کــه از ایــن کلمــه و معنــای آن سوءاســتفاده میشــود
و افــراد زیــادی بــا نــام ایثــار و ازخودگذشــتگی منفعتطلبــي میکننــد و حتــی از ایــن کلمــه
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پرمحتــوا و مقــدس گاهــي جهــت شــوخی ،طنــز و تمســخرکردن اســتفاده ميشــود.
بــه عبارتــی ،کلمــة ایثــار و از خودگذشــتگی چنــان محتــوا و معنــای عمیقــی دارد کــه بایــد
بــر روی آن بســيار تفکــر کــرد و آن را بــه اجــرا درآورد .چــرا کمــی تــاش نکنیــم؟ چــرا
نخواهیــم اندکــی از خــود فاصلــه بگیریــم و بــه انســانهای دیگــر توجــه کنیــم؟ بياموزيــم
بــه جــای فكــر بــه خــود و راحتــی و آســایش خويــش اندکــی بــه آســایش و راحتــی دیگــران
توجــه کنیــم .اگــر انســان دربــارة ایــن مفاهیــم عمیــق فکــر کنــد و بعــد آن را بــه اجــرا
درآورد بــه مراتــب بســیار واالتــری خواهــد رســید و چــه بســا خواهــد توانســت آن را در
عالیتریــن مرتبــه کــه ایثــار در راه خــدا و از خودگذشــتگی فقــط و فقــط بــه خاطــر او
اســت ،بــه عمــل و اجــرا درآورد.
***

نیلوفر نقیبساداتی		

		
سن20:

تحصيالت :كارشناسي تئاتر

فداکاری ،کلمهای که در جامعة ما ازش فقط یک اسم بیشتر نمانده.
فــداکاریاي هــم اگــر باشــد فقــط مختــص خــود شــخص و خانــوادهاش ميباشــد .خودخــواه
ش ـ دهايم ،خودخــواه!
قدیمــا دوســت بــرای دوســت حاضــر بــود جونــش رو هــم بــده ،ولــی االن ديگــه از ايــن
چيــزا خبــري نيســت .قدیمــا خیلــی خــوب بــود ،االن همــه چیــز مــادی شــده.
ایثار ،گذشت و فداکاری ميان آدمها جايي نداره.
***

			
فاطمه میرزاحسینی

		
سن33:

تحصيالت :كارشناسي رياضي

چشمم با دیدن عکس شهدا روشن شد.
يــك ســؤال :دوســتان مــا کــه ماندیــم ،در مقابــل ایــن همــه خــون شــهید چــه مســئولیتی
داریــم؟
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آیــا وظیفــة مــا نیســت کــه نســبت بــه فرهنــگ شــهدا و امــام حســین(ع) احســاس وظیفــه
کنیــم و نگذاریــم ایــن ُد ّر گرانبهایــی کــه بــا خــون دل بــه دســت مــا رســیده بــا وادادگــی
بــه دســت بیگانــگان ســپرده نشــود .برخــي از تئاتــر و كنســرتهايي كــه در حــال اجــرا
هســتند ،حاکــی از یــک فرهنــگ وارداتــی غربــی عقبمانــده ميباشــد؛ راهــی کــه آنهــا
رفتهانــد و بــه ب ـن رســیدهاند؛ خانوادههایشــان از هــم پاشــیده و زن تبدیــل بــه کاال شــده؛
االن مــا ســرآغاز ایــن جــاده رو بــه تباهــی هســتیم .بیــدار شــوید.
***

		
مهرناز فرخگهر

تحصيالت :كارشناسي

سن28 :

خوشــحالم کــه فرصتــی شــد تــا بتوانــم از کنــج تنهایــی و از پــس فکــر و
اندیشـههای روزمــره زندگــی ،خطــی بنویســم کــه حداقــل ارضاکننــده افــکار
مبهــم مــن باشــد .در مــورد ایثــار ،زمانــی کــه حرفــی بــه میــان میآیــد
ناگهــان در ذهــن مــا خاکریزهــا و مــردم در حــال کمــک و مــردان جنــگ نقــش میبنــدد،
ولــی بــه نظــر مــن ایثــار دختــر و پســر جوانــی هســتند کــه در ســن کــم بــا هــم عهــد و
پیمــان میبندنــد و بــا تمــام نامالیمــات زندگــی دســت در دســت هــم میدهنــد و بســیاری
عالئــق خــود را نادیــده میگیرنــد کــه زندگــی را بســازند؛ کــه پــدری و مــادری خــوب باشــند
و بــا افتخــار ســر بلنــد کننــد و فرزندانــی بــه جامعــه تحویــل دهنــد.
***

			
مینا عالی

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي صنايع غذايي

نمیخواهــم شــعار بدهــم و از حرفهایــی کــه شــاید برخــی از جوانــان فقــط ایثــار را در
ســطح همــان شــهادت میداننــد ســخن بگویــم ،امــا ایثــار و فــداکاری را در هــر لحظــة از
زندگیمــان و در تمــام ســطوح جامعــه میتــوان دیــد و انجــام داد .ايثــار و فــداكاري بــه
نظــر مــن ،در كمــك بــه ديگــران و همچنيــن گذشــت از خــود بــراي رســيدن ديگــري بــه
موقعيــت بهتــر معنــا ميشــود و امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر نيــز نمونــة ديگــري از
فــداكاري اســت.
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امــروزه در جامعــه مــا كــه مــورد هجــوم فرهنگــي بيگانــگان قــرار گرفتــه اســت ،مــا
ميتوانيــم بــا از خودگذشــتگي و فــداكاري و ترويــج فرهنــگ ايثــار پاســخ مناســبي بــه
آنهــا بدهيــم.
***

		
سمیرا خدابندهلوئی

سن27 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

فــداکاری ،یعنــی مونــدن بــه پــای کســی کــه عاشــقانه دوســتش داری؛
یعنــی دوستداشــتن بیقیــد و شــرط؛ یعنــی اگــه حتــی طرفــت آســیب
یــا صدم ـهاي دیــد ،اون کــس رو بــاز هــم بهخاطــر خــودش ،وجــودش و
بودنــش دوســت داشــته باشــی ،نــه زیبایــی ،نــه پــول ،نــه موقعیــت اجتماعــی یــا اقتصادیش؛
فقــط و فقــط بــه خاطــر ذات وجودیــش.
زیباتریــن و خالصتريــن نــوع فــداكاريرو در گذشــت مــادر در برابــر فرزنــدش ميشــه ديــد
کــه مــادر بهخاطــر وجــود خــود بچــه اونــو میخــواد ،حتــی اگــه فرزنــدش نقــص داشــته
باشــه؛ ایــن یعنــی نابتریــن ،پاکتریــن و عاشــقانهترین فــداکاری.
***

		
مریم شکریکالن

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي آمار

بیشــک نوشــتن از ایثــار ایــن واژة پنــج حرفــی در چنــد جملــه یــا چنــد پاراگــراف و یــا
حتــی چنــد صفحــه ،کاری محــال و غیرممکــن اســت؛ چــرا کــه شــاید در ابتــدا چنیــن
بهنظــر برســد کــه بتــوان ســاده از ایثــار نوشــت ،امــا وقتــی قلــم بــه دســت میگیــری و
میخواهــی ایــن واژه را توصیــف کنــی عاجــز میشــوی کــه چــه بنویســی تــا شایســتة
ایــن واژه باشــد و کملطفــی نکــرده باشــی .راســتش نمیدانــم چــرا وقتــی صحبــت از
ایثــار اســت ،بیاختیــار نــام مقــدس پــدر و مــادرم در ذهنــم نقــش میبنــدد .پــدر و مــادرم
بــرای مــن مثالزدنیتریــن اســطورة ایثــار هســتند ،چــرا کــه مــن معنــی ایثــار را از ایــن
دو بزرگــوار آموختــم.
گفتــن از ایثــار ســاده نیســت .بــه نظــرم کســی میتوانــد ایثــار کنــد کــه روح بزرگــی داشــته
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باشــد ،مهربانــی در تکتــک ســلولهایش جریــان داشــته باشــد و روش زندگــي و انســانيت
را در ايــن ســخن امــام بزرگوارمــان ،حضــرت علــی(ع) ميتــوان يافــت کــه هرآنچــه را
بــرای خــود میپســندي بــرای ســایرین نیــز بپســند و بالعكــس.
بــرای ترویــج ایثــار ،ابتــدا بایســت فرهنــگ مهربانــی و نوعدوســتی را گســترش داد ،چــرا
کــه مهربانــی ،نوعدوســتی و ایثــار ســه واژة همــراه هــم هســتند.
امیــدوارم خداونــد بــاران رحمــت و مهربانــی را بــر دل مــردم مــا ببارانــد و روزی ،ایثــار
بارزتریــن خصلــت همــة مــا باشــد.
***

		
نسرین ابوئی

تحصيالت :كارشناسيارشد

سن27 :

تــوی ايــن دنيــا بــا همــة آدمایــی کــه انــگار واســه داشــتن بهتریــن
چیــزا -حــاال مــادی یــا معنــوی فرقــی نــداره -مــدام دوندگــی میکنــن،
اونقــدر تنــد م ـیرن کــه هیچکــس رو حتــی ســر راهشــون نمیبینــن ،گاهــی میشــنوم
در مــورد آدمایــی کــه از داشتههاشــون (از داشــتهای دم دســتی تــا از جونشــون) میگــذرن
کــه بقيــه بهتــر باشــن ،بهتــر زندگــی کنــن .بعــد بــا خــودم فکــر میکنــم درســته کــه
شــنیدنش بهــم احســاس خوبــی م ـیده؛ امــا اگــه فرصتــش واســه خودمــم پیــش بیــاد،
حاضــرم بگــذرم؟ حاضــرم بــه خاطــر دیگــران بگــذرم؟ بعــد اگــر بخــوام روراســت باشــم بــا
خــودم؛ نمیدونــم.
***

		
مینا ابوالقاسمزاده

		
سن29 :

ي روانشناسي
تحصيالت :كارشناس 

همیشــه الگــوی ایثــار و فــداکاری مــن حضــرت زینــب(ع) میباشــند و بــا توجــه بــه
تقــارن نوشــتن ایــن متــن بــا ایــام محــرم دوســت دارم در مــورد بانویــی بگویــم کــه تمــام
زندگ ـیاش فــدای دیــن و خانــواده شــد؛ بانویــی کــه عاشــق بــرادرش بــود؛ بانویــی کــه
همــواره بــا تحمــل و صبــر فراوانــش الگــوی اینجانــب بــرای تمــام کارهایــم میباشــد.
همیشــه زینــب(س) و زندگــی پــر از ســختی و رنجــش را بــرای خــود تکــرار کــردهام ،امــا

125

در انتهــا بــه ایــن موضــوع فکــر میکنــم کــه در عاشــورا زینــب(س) فرمــود« :جــز زیبایــی
ندیــدم ».پــس دیــد مــن بــه زندگــی تعیینکننــدة سرنوشــت مــن اســت و اینکــه چگونــه
بتوانــم در زندگــی بــا صبــر و مقاومتــم مــادری مهربــان و همســری فــداکار باشــم.
امیــدوارم کــه در پايــان زندگ ـيام مــن هــم بگویــم در ایــن زندگــی ،جــز زيبايــي چيــزي
ندیــدم.
***

مهناز حاجي

سن27 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

فــداکاری ،یعنــی اینکــه بــه خاطــر باالرفتــن خودمــون ،از دیگــران نردبــان
نســازیم .حتم ـ ًا الزم نیســت از خودمــون بگذریــم بــه خاطــر دیگــران ،تــو
روزگار مــا همیــن کــه دیگرانــو پلــة رســیدن بــه خواســتههامون نکنیــم و
بگذاریــم هرکــس زندگــی خــودش را بکنــد ،بــه نظــر مــن یعنــی فــداکاری؛ همیــن کــه از
پیشــرفت دیگــران خوشــحال بشــیم؛ همیــن کــه ســرمون تــو کار خودمــون باشــه خــودش
ايثــاره .همیــن کــه خودمونــو بــزرگ نبینیــم و دیگرانــو کوچیــک و در نهایــت واقع ـ ًا اجــازه
بدیــم هرکــس طــوری کــه دوســت داره ،زندگــی کنــه .احتیــاج بــه کار عجیــب و غریبــی
نیســت بــرای از خودگذشــتگی!
***

نجمه اشکوری

سن24 :

تحصيالت :كارشناسي ارتباطات

ایثــار ،گذشــت و فــداکاری ،واژههایــی اســت آشــنا بــرای همــة مــا ،بــرای
همــة کســانی کــه بــر روی کــرة زمیــن زندگــی میکننــد بــا هــر طــرز
فکــر و دیدگاهــی ،امــا نوشــتن در مــوردش بــه ســادگی فکــر کــردن و بــه
زبــان آوردنــش نیســت .در روزگاری کــه همــه درگیــر مشــغله و روزمرگــی شــدهاند ،دیگــر
شــاید جایــی بــرای اندیشــیدن در مــورد ایــن واژههــای زيبــا نباشــد .شــاید وقتــي خواســتم
شــروع بــه نوشــتن كنــم و وقتــي بــه ايــن فكــر ميكــردم كــه از چــه كســي يــا چــه
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چيــزي بنويســم ،یــاد بزرگتریــن شــخصیتهای زندگــیام يعنــي مــادر و پــدرم افتــادم،
امــا در گوشــة ذهــن هنــوز یــاد دارم معلمــی را کــه نــه بــرای پــدر و مــادرش و نــه بــرای
فرزندانــش و اقوامــش ،بلکــه بــرای دانشآموزانــی کــه چنــد صباحــی در کنــارش بودنــد
فــداکاری کــرد ،معلمــی کــه خــودش را بــه دل آب زد تــا جــان کســانی را نجــات دهــد کــه
شــاید در آینــده نامــی آشــنا بــرای همــه تبدیــل شــوند .شــاید گمنامــی ایــن چنیــن فــردی
و در خفــا مانــدن فداکاریــش نامــی از او بــه جــا نگــذارد ،ولــی خواســتم بگویــم و بنویســم
کــه مــن همیشــه در ذهــن معلمــی از اســتان لرســتان را دارم کــه برایــم اســطورة فــداکاری
اســت و هرجــا کــه قلمــی باشــد اســمی از او خواهــم آورد تــا فداکاریــش ســرلوحه شــود؛ او
کســی جــز کاظــم صفــرزاده نبــود .يــادش گرامــي.
***

مائده غفاری

سن20 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

خیلــی شــجاعت و فــداکاری میخواهــد کــه آدم از جــان و مــال و خانــواده
خــود بگــذرد و ایثــار کنــد؛ بــرای کشــور عزیزمــان ،بــرای مــن و بــرای مــا.
منظــورم شــهیدان هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت؛ آنهایــی کــه اگــر آن روزهــا نبودنــد
و از همــه چیزشــان نمیگذشــتند االن مــا نمیتوانســتیم آنقــدر راحــت بــا هــم و در کنــار
هــم زندگــی کنیــم ،حتــی شــاید امــروز ایــن نمایشــگاه هــم برگــزار نمیشــد.
شــاید خیلــی از مــا آنهــا را فرامــوش کــرده باشــیم و از اینکــه گاهــی اوقــات فیلــم یــا
مســتند یــا حتــی اســم کوچــه و بزرگراهــی بــرای آنهــا باشــد ،شــاکی باشــیم؛ ولــی یادمــان
باشــد مــا تمــام زندگــی خــود را مدیــون آدمهــای آن روزهــا هســتیم؛ آدمهــای پاکــی کــه
هیــچ توقعــی نداشــتند و فقــط بهخاطــر مــا از همــه چیزشــان گذشــتند.
مــن یــک دانشــجو هســتم شــاید نوشــتنم خــوب نباشــد ،ولــی هرچــه کــه نوشــتم حــرف
دلــم بــود و امــروز در ایــن نمایشــگاه و بــا تمــام وجــودم از آنهــا و خانوادههایشــان ممنونــم
بــرای همهچیــز!
روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
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نیلوفر آهنگريان

تحصيالت :كارشناسي مترجمي

		
سن21 :

روزها به سرعت درگذرند ،ماهها و سالها...
بــدون اینکــه متوجــه گــذر زمــان بشــویم ،روزهــای بچگیمــان گذشــتند ،بــزرگ شــدیم
و دانشــگاه رفتیــم ،کار کردیــم و بــه ایــن ترتیــب روزهایمــان گذشــت .در شــلوغی زندگــی
و ایــن روزمرگیهــا گــم شــدیم و خیلیهــا از یادمــان رفتنــد .خیلیهــا کــه اگــر نبودنــد
شــلوغیهای زندگــی کــه هیــچ ،زندگــی هــم نبــود.
همانهــا کــه بــرای دفــاع از وطنمــان از جانشــان گذشــتند و نــام ایــران را در تمــام
جهــان زنــده نگــه داشــتند .ایرانــی کــه مردمانــش بــه ایثــار و فــداکاری زبانزدنــد .کاش
گاهــی بیــن ایــن روزمرگیهــا یــاد ایــن خیلیهــا باشــیم .همانهــا کــه باعــث شــدند بــه
ایرانمــان افتخــار کنیــم.
***

مریم غفاری

		
سن22 :

تحصيالت :كارشناسي تاريخ تمدن

هــرگاه کــه در گوشــهاي از ذهنــم ایثــار و فــداكاري را مــرور میکنــم ،نمیدانــم بــه
کدامیــن قانــون ذهنــم ،ناخــودآگاه بــه ســمت مــردان خدایــی مـیرود کــه بــه ســوی خــدای
خــود شــتافتند ،بــه راســتي کــه تــا بــه حــال چنیــن مقاومتــی را در جایــی ندیــدهام و حتــی
نشــنیدهایم .ایثــار آنهــا ،ایثــاری بــود کــه جامع ـهای را ســرپا نگــه داشــت تــا مردمانــش
ســرپا بماننــد .مــردان خدایــی کــه همــة تعلقــات خــود را بوســیدند و گذاشــتند بــرای مردمــان
دلبســته دنیــا و خــود بــه ســوی نــور و روشــنایی ابــدی رفتنــد .مــن فکــر نمیکنــم آنهــا
از جنــس خــاک بودهانــد ،آنهــا مردمانــی از جنــس نــور و خــدا بودنــد کــه بــه منشــأ و
ریشــة خــود پیوســتند.
اگــر امــروز مــا هــم قــدری از آن مقاومــت و ایثــار را داشــتیم بــه مدینــه فاضلــه و جامعــة
آرمانــی خــود رســیده بودیــم .مقاومــت در برابــر فرهنگهــای بیگانــه کــه بــا فرهنــگ مــا
زمیــن تــا آســمان غریبهانــد و ایثــار نســبت بــه دیــن و آیینمــان کــه تــا پــای جــان
نگذاریــم حتــی ذرهای تحریــف شــود وظيفــة امــروز يــك يــك ماســت ،ولــی صــد حیــف
کــه هیــچ اثــری از آن مقاومــت و ایثــار نــاب مــردان خــدا باقــی نمانــده اســت .بــه امیــد
روزی کــه بــه اصــل خــود بازگردیــم.
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زهرا محمدیآزاد

سن19 :

تحصيالت :كارداني مديريت

نمیدونم از کجا شروع كنم و از چي و كي بگم؟
یکــم از ایــن مــردم و اطرافیانــم دلــم گرفتــه ،انــگار دارم جایــی زندگــی
میکنــم کــه کســی منــو نمیبینــه و نمیشــنوه.
مــن ســرزمین و مــردم ســرزمینم رو دوســت دارم ،امــا خــب اون حســی رو کــه بایــد ازشــون
بگیــرم نمیگیــرم؛ هیچکــس بــه كــس ديگــه عشــق و محبــت هدیــه نم ـیده؛ لبخندهــا
جاشــون رو بــه خســتگی و اخــم دادن .راســتش خیلــی وقتــا میشــینم  20ســال دیگــه رو
اونطــور كــه دوس دارم تصــور میکنــم کــه دنيــا چــی شــده و مــن کجــای زندگــی قــرار
دارم.
بیست سال دیگة من و سرزمینم به شكلي كه دوس دارم باشه:
حــاال تمــام کــرة زمیــن خانــوادة مــن شــده .مــن دیگــه یــه خانــواده کوچیــک چهــار يــا پنــج
نفــره نــدارم ،کل کــرة زمیــن خانــوادة منــو تشــكيل ميــده .حــاال هــر کســی بهعنــوان یــک
انســان ارزشــمنده ،همــه يكســانن و كســي رو كــه پســت و مقــام داره تــوي يــه مجلــس
باالتــر نميشــونن .همــه ســرجاي خودشــونن ،مــن منــم ،تــو تويــي ،جــای خودمــون ،جایــی
ي هســتيم .حــاال مــردم مــن،
کــه بایــد باشــيم و هــر دومــون از چيــزي كــه هســتيم راضـ 
بــه همدیگــه عشــق ،لبخنــد و آرامــش هديــه م ـيدن.
نمیگــم هیــچ جنــگ و ظلمــی نیســت نــه ،اون ـا هــم هســتند در همیــن حوالــی نزدیــک
مــا ،امــا بــا عشــق و همیــاری اونهــا رو حــل میکنیــم .گذشــته رو کــه بــه یــاد میــارم
میبینــم پــر از ســختی و درگیــری بــوده امــا گذشــت ،حــاال ســالهای ســال از اون روزهــا
میگــذره ،حــاال دیگــه اگــه غص ـهای هــم داشــته باشــیم بــا هــم اون رو حــل میکنیــم.
حــاال دغدغههــا و خواســتههای مــن بــرای دیگــران هــم مهــم شــده ،حــاال مــن کــرة
زمیــن رو بــا تمــوم آدمــاش دوســت دارم.
***

نسیم داوودی

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي

گذشــت ،بهتریــن کلمهايســت کــه اگــر در جامعــه و فرهنــگ مــا رایــج
شــود بســیار بســیار جامعــه و شــهر مــا زیبــا خواهــد شــد.
بــه نظــر مــن اگــر از همیــن امــروز هــم ایــن کار را انجــام دهیــم ،دیــر
نیســت؛ از همیــن االن شــروع کنیــم و جامعــه خودمــان را گلســتان کنیــم.
گذشتن از دنیا کار هر مرد نیست ،عشق است که این راه را میسر میکند.
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نسرین شکری

		
سن32 :

تحصيالت :كارشناسي

بزرگتریــن ایثــار ،اهــداي عضــو یــک انســان بــه انســانهای دیگــر میتوانــد باشــد؛
چــون بــا اهــدا آن ،چندیــن انســان دیگــر حیــات و نفــس میبخشــد .ذات ایــن عمــل زیبــا
حــس بخشــندگی را در انســانهای دیگــر تقویــت میکنــد و ایــن زیســتن دوبــاره را بــه
انســانها یــاد میدهــد و ارزش انســانبودن را در انســانهای دیگــری تقویــت میکنــد
و بــه مــا نشــان میدهــد کــه قــدر انســانهای کنــار خــود را بیشــتر بدانیــم و هیــچ ایثــار
و گذشــتی باالتــر از نجــات و جــان دوبــاره بــه انســان دیگــر دادن نمیتوانــد باشــد.
***

		
ستاره جعفری

تحصيالت :كارشناسي حقوق

سن32 :

در زندگــی بــه کودکــم میآمــوزم کــه اگــر در حــال خــوردن خــوراک
لذیــذی بــود و کــودک دیگــری بــه او خیــره شــده بــود ،بــا خیــال راحــت بــه
خــوردن خــود ادامــه ندهــد؛ مطمئنـ ًا کودکــم از همــان زمــان خواهــد آموخت
کــه اگــر امکانــش را داشــت خوشـیهایش را بــا دیگــران تقســیم کنــد و اگــر دیــد همســن
او از امکاناتــی محــروم اســت بــه ادامــة لذتهــای خویــش مشــغول نباشــد .کــودک مطمئنـ ًا
ایــن را خواهــد فهمیــد کــه آرامــش وجــدان را بــا هیــچ چیــز دیگــری نمیتــوان دریافــت
کــرد.
ای کاش! تمــام کــودکان ســرزمین مــن مادرانــی داشــتند كــه بــه آنهــا درس انســانيت
ميدادنــد ،ايــن چنيــن دنیــا گلســتان میشــد و دیگــر هیــچ مــزدور ضدانســانی در جهــان
وجــود نداشــت.
***

		
فاطمه مالئی

		
سن41:

تحصيالت :ديپلم

فــداکاری ،واژهای اســت کــه همیشــه بــه اشــتباه تعبیــر شــده اســت .فــداکاری ایــن نیســت
کــه مــن خــودم را قربانــی کنــم تــا فرزنــدم یــا همســرم بتوانــد رشــد کنــد ،بلکــه ایــن اســت
کــه همانگونــه کــه خــودم رشــد و ترقــی میکنــم بــه فرزندانــم و همســرم کمــک کنــم
تــا رشــد کننــد و بــه خواستههایشــان برســند.
بــه مــا زنــان آموختهانــد كــه اگــر از خواســتههایت بگــذری ،تــو مــادری نمونــه و فــداکار
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خواهــی بــود ،ولــی بــه نظــر مــن مــادری میتوانــد موفــق باشــد کــه همانطــور کــه بــه
فکــر آینــده فرزندانــش و بــه فکــر تربیــت آنهاســت ،بــه فکــر خــودش هــم باشــد؛ البتــه
ایــن حــس مادرانــه خــودش باعــث ایــن میشــود کــه فــرد از بعضــی از خواســتههایش بــه
صــاح خانــوادهاش بگــذرد.
***

محبوبه لک	

تحصيالت :كارداني

		
سن36 :

ایثــار همیشــه بــه معنــی جنگیــدن و نبــرد نیســت ،همیشــه بــه معنــی خونریــزی و ویرانــی
نیســت ،همیشــه بــه معنــی مــردن نیســت.
بــه نظــر مــن ایثــار را میتــوان بــه شــب نخوابــی یــک مــادر گفــت کــه بیــدار میمانــد
تــا کودکــش در تــب نســوزد و تشــنج نکنــد.
میتــوان بــه اضافــه کاری یــک پــدر گفــت کــه آخــر مــاه حقــوق بیشــتری دریافــت کنــد
تــا از پــس مخــارج خانــواده کمــی بهتــر برآیــد.
میتــوان بــه بغضهــای فــرو بــردة کســی گفــت کــه میدانــد اگــر واقعیــت را بگویــد شــاید
کســی را کــه دوســت دارد بــه خوشــبختی کــه مدنظــرش هســت نرســد ،پــس نمیگویــد و
میســوزد تــا عزیزترینــش بــه آرمانــش برســد.
و ایثار یعنی هزار ناگفتة اطراف ما ،البته اگر به چشم بصیرت دیده شود.
***

زهره نصرآبادی

سن35 :

تحصيالت :دكتري مديريت رسانه

وقتــی در کوچههــای شــهرمان قــدم میزنــم بیاختیــار دلــم میگیــرد.
بــر ســر هــر کوچــه و بــر روی هــر دیــواری نامــی از آنهــا هســت ،ولــی
یادشــان چــه میشــود؟ بــه خــودم میگویــم هــرروز چنــد نفــر مثــل مــن
بیتفــاوت از کنــار ایــن نامهــا میگذرنــد؟
كســانی کــه روزی از عزیزتریــن داراییشــان یعنــی هستیشــان گذشــتند تــا هســت مــا نیســت
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نشــود و مــا هــر روز بیتفــاوت از کنــار نامشــان میگذریــم؛ آنقــدر بیتفــاوت کــه گویــی
چيــزي نیســت بــر روي دیــوار مگــر چنــد خــط نامفهــوم كــه بــر آن افتــاده اســت.
یــاد آن ایثــار و فــداکاری پیشــکش ،کاش حداقــل تمریــن کنیــم کــه نامشــان را روزی یــک
بــار از روی دیوارهــا بخوانیــم؛ بخوانیــم تــا شــاید اجابتمــان کننــد و دسـتمان را بگیرنــد.
***

		
زهرا ابوالقاسمزاده

تحصيالت :كارشناسي اقتصاد

		
سن31 :

یکــی از مصادیــق بــارز ایثــار در جامعــة مــا ،زندگیکــردن بــا همســری بداخــاق اســت.
همیــن کــه تعــداد خانوادههــاي خوشــبخت افزايــش پيــدا كنــد و و ديگــر بچــ ة طــاق
وجــود نداشــته باشــد؛ هميــن كــه بــا فرهنگســازي از هرزگــي و بياخالقــي جلوگيــري
شــود ،ایــن یعنــی مصــداق بــارز ایثــار .مــن میخواهــم از درد زنــان و مردانــی بنویســم کــه
زیــر بــار بداخالقیهــا و تنداخالقیهــای همسرشــان کمــر خــم میکننــد ،امــا بــه قــول
معــروف صدایشــان در نمیآیــد؛ فقــط بهخاطــر اینکــه جدایــی آنهــا شــاید ســبب از هــم
پاشیدهشــدن آینــدة چنــد انســان دیگــر شــود.
درود بر زنان و مردان آزاده ،امیدوارم اجر کارشان را به زودی نزد خدایشان بگیرند.
***

اعظمالسادات فاطمی

		
سن34 :

تحصيالت :كارشناسي الهيات

به نظر من گذشت و مهربانی همیشه خوب نیست.
از کسی که آبرو میبرد و با احساسات مردم بازی میکند اصال نمیشود گذشت.
اگر راحت بگذری حتم ًا بعداً پشیمان میشوی.
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زهرا نوری		

		
سن49 :

تحصيالت :ديپلم

همیشه کلمة ایثار من رو یاد حضرت ابوالفضل(ع) میاندازد.
همیشه کلمة ایثار من رو یاد جانبازان جنگ تحمیلی میاندازد.
همیشــه کلمــة ایثــار مــن رو یــاد پــدر و مــادرم میانــدازد کــه بــا تمــام مشــکالت مالــی،
مــن و خواهــر و برادرهایــم را بــه نحــو احســن بــزرگ کردنــد.
همیشــه کلمــة ایثــار مــن رو یــاد جشــن نفــس میانــدازد کــه کســانی بــا ایثــار و گذشــت
اعضــای بــدن عزیزانشــان رو اهــدا کردنــد.
همیشــه کلمــة ایثــار مــن رو یــاد مــادران رزمنــدگان میانــدازد کــه بــا گذشــت از حــق
خودشــان ،فرزندانشــان را بــه میهــن ایــران هدیــه کردنــد.
بــه نظــر مــن همیشــه در کنــار نــام کشــور ایــران کلمــة ایثــار قــرار میگیــرد و مــن
خوشــحالم کــه در ایــران بــه دنیــا آمــدهام؛ کشــوری پــر از ایثــار.
زنده باد ایران و ایرانی.
***

		
معصومه کفایتی

		
سن41 :

تحصيالت :كارداني هنر

نوشــتن در رابطــه بــا ايثــار بســيار لذتبخــش اســت حــال كــه ايــن موقعي ـت را دارم كــه
در كنــار ســاير افــراد در كامـ ً
ا همدالنــه بــه ايــن موضــوع ميانديشــيم ،بســيار خرســندم.
خوشــحالم کــه در ایــن ســرزمین زندگــی میکنــم .دوســت دارم همــه در کنــار هــم در
آرامــش و صلــح و مهربانــی زندگــی کنیــم .بیاییــم تــاش کنیــم یکدیگــر را دوســت داشــته
باشــیم و یقیــن داشــته باشــیم کــه هرکــدام از مــا بیدلیــل ســر راه هــم قــرار نگرفتهایــم،
پــس حضــور هرکــدام از مــا بــرای دیگــری دلیلــی اســت بــرای شــناخت خــود .بیاییــد بــدون
هيــچ وابســتگی یکدیگــر را دوســت بداریــم .بیاییــد بــه یکدیگــر عشــق بورزیــم .بیاییــم
بــه جامعــه و اتفاقــات پیرامونمــان بــا دیــد مثبــت نــگاه کنیــم و بدانیــم همــة خوبیهــا و
خوشــبختیها از درون مــا سرچشــمه میگیــرد.
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اعظم محمدی

تحصيالت :كارشناسي ادبيات

		
سن31 :

گذشــت و ایثــار از ملزومــات زندگــی در هــر دورهای اســت ،خصوصـ ًا در ایــن عصــری کــه
مــا در آن بــه ســر میبریــم ،عصــری کــه بــه عصــر آهــن و دود شــهرت گرفتــه اســت .در
ایــن کشــاکش ســختیها ،کــه روح و جســم آدمهــا گاهــی چنــان پژمــرده میشــود کــه
نیازمنــد قطــرهای گذشــت و مهربانــی اســت تــا جــان بگیــرد و شــکوفا شــود ،ایثــار در حــق
دیگــران نــه تنهــا بــرای طــرف مقابــل ســودمند اســت ،بلکــه اثــرات مفیــد و آرامشبخشــی
بــرای شــخص ایثارگــر نيــز دارد .چنــان احســاس نشــاط و آرامشــي بعــد از عمــل ایثــار ،در
فــرد ایجــاد میشــود کــه قابــل وصــف نیســت .وقتــی انســان بدانــد کــه ایثــار او در حــق
دیگــران امــری اســت متقابــل و خیلــی زود او نیــز در جایگاهــی و موقعیتــی قــرار میگیــرد
کــه نیازمنــد لطــف و ایثــار دیگــران ميشــود ،بــه ایــن نتیجــه خواهــد رســید کــه ایثــار او
بیفایــده نبــوده اســت و بازتــاب عمــل او در زندگیــش کام ـ ً
ا مشــهود خواهــد بــود.
***

		
معصومه برزگر

		
سن31 :

تحصيالت :حوزوي

احســاس میکنــم فــداکاری از جامعــه مــا رخــت بربســته .امــروز همــه بــه فکــر خودشــان
هســتند و از اینکــه آســیبی بــه خــود و رفــاه و زندگیشــان برســد در هراســند .نمیدانــم
چــه شــده؟ مــردم مــا همــان مــردم  30ســال پیــش نیســتند کــه از جانشــان بــرای اســام
و انقــاب گذشــتند .از نظــر مــن ،ایثــار و فــداکاری ،یعنــی پیرزنــی کــه یــک ظــرف ترشــی
بــرای جبهــه مــیآورد؛ یعنــی مــردی کــه از خانــه و خانــواده و زندگیــش میگــذرد تــا
اســام برپــا شــود و جانــش را هــم میدهــد در ایــن راه!
از نظــر مــن ایثــار ،یعنــی زنــی کــه از شــوهر قطــع نخاعــی خــود بــا تمــام وجــود مراقبــت
میکنــد و بــا عشــق بــا او زندگــی میکنــد! کســی کــه تمــام داراي ـیاش را در راه اســام
میدهــد! کجاینــد مــردم مــا؟ مــردم مــا بــا زمــان رفتهانــد.
مــا هنــوز همــان مردمیــم بــا همــان ریشــهها ،فقــط بایــد خودمــان را بیابیــم و
خودخواهیهایمــان را کــم کنیــم و دیگــران را بــر خــود ترجیــح دهیــم .دوســت مــا همــان
خواهــر ماســت کــه بــه کمــک مــا نیــاز دارد .بایــد برخــاف هواهــای نفســانیمان عمــل
کنیــم و بــه دیــن توجــه بیشــتری داشــته باشــیم؛ زیــرا بزرگتریــن نمــاد ایثــار و فــداکاری
را اســام بــه مــا معرفــی میکنــد ،يعنــي امــام حســین(ع) كــه فرزنــد  6ماهـهاش را هــم در
راه اســام فــدا میکنــد؛ بایــد بــا الگوگیــری از ائمــه(ع) مســیر و راه آنهــا را ادامــه دهیــم.
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مریم فالح

		
سن38 :

تحصيالت :حوزوي

یادمــان باشــد هنــوز هســتند کســانی کــه از رنــج فقــر در فســاد غوط ـهور شــدهاند .اگــر
امــروز مــن بــه عنــوان یــک انســان کــه ابــزار یــک زندگــی عــادی را در ایــن وانفســای
زندگــی شــهری دارد بیتفــاوت نباشــم و از اشــک یــک کــودک بــه ســادگي نگــذرم،
میتوانــم كــه نــام خــود را جــزو آدمیــان بــه حســاب بیــاورم.
خیرخواهــی از آن جهــت کــه پیــرو چــه دینــی هســتم اهمیــت نــدارد ،بلكــه از ایــن جهت که
بدانیــم آســایش حــق همــة انســانهایی اســت کــه خــدا بــه آنهــا موهبــت نفسکشــیدن
داده اســت قابــل تأمــل اســت.
میتــوان طــوری هــم زندگــی کــرد کــه بســنده کنیــم بــه اینکــه صبــح مــا شــب شــود
و امــور روزمرهمــان بگــذرد؛ میتــوان غافــل از امــور دیگــران هــم عمــر را گذرانیــد ،ولــی
اگــر خیرخواهــی و ایثــار از جامعــه رخــت بربنــدد بایــد فاتحــة آن جامعــه و مردمــش را
خوانــد.
بیاییم دغدغة همة ما باشد ،نان ،مسکن ،آزادی و ايثار.
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تحصيالت :كارشناسي

سن39 :

ایثــار در نــگاه اول ،یعنــی از جــان گذشــتن .شــاید از دیــد عمومــی منظــور
از ایثــار فقــط بــه زمــان جنــگ و دفــاع از اســام برميگــردد و اینکــه ايثــار
فقــط در زمــان جنــگ وجــود دارد ،امــا امــروز همــة مــا میتوانیــم ایثــار و
از جــان گذشــتن را بــه نوبــة خــود در زندگــی جســتجو كــرده و آن را بيابيــم؛ بهطــور مثــال
بــا حفــظ شــئونات اســامی و دفــاع از ارزشهــای اســامی و دینمــان میتوانیــم ایثــار
را زنــده نگهداريــم و نگذاریــم فرهنــگ غــرب در کشــور و درون خانوادهمــان نفــوذ کنــد.
***

		
فاطمه جدیری

تحصيالت :كارداني

		
سن38 :

مــن گذشــت و فــداکاری را از نــگاه زیبــای مــادرم آموختــم کــه ماننــد شــمع
میســوزد و هماننــد شــمع هــم ،صــدای اعتراضــی از ایــن همــه فــداکاری
او شــنیده نمیشــود .آموختــم کــه بــرای زندگــی بایــد از همــه چیــز گذشــت
و آموختــم انســانهایی کــه در زندگــی مــا وجــود دارنــد ارزششــان باالتــر از گذشــت ماســت؛
پــس بکوشــیم بــه انســانها ارزشــی هماننــد آنچــه خــدا بــرای مــا در نظــر گرفتــه ،قــرار
دهيــم و بــراي هــر انســاني تنهــا بــا توجــه بــه ارزش واالي انســانيت ،ايثــار كنيــم تــا
انســانيت زنــده بمانــد و در آرامــش تنفــس كنــد.
فدای خدایی که مادرم را آفرید و خدای بزرگی که گذشت را در وجودمان قرار داد.
***

		
ندا دستخوش

		
سن33 :

تحصيالت :ديپلم

ایثــار و مقاومــت کلمـهای نیســت کــه بتــوان در یــک جملــه یــا چنــد ســطر آن را تعریــف
یــا توصیــف کــرد؛ ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی در برابــر هموطنــان؛ از خودگذشــتن در
برابــر ظلــم و ســتم و خودخواهــی .شــهدای مــا باالتریــن و بزرگتریــن ایثارگــران جامعــة مــا
هســتند .از خودگذشــتند تــا افــرادی مثــل مــا بــه راحتــی نفــس بکشــند و زندگــی کننــد.
امــروزه جامعــة مــا بیــش از هــر زمــان بــه ایثــار محتــاج اســت ،چــون مــورد هجــوم فرهنگ
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نادرســت غربــي قــرار گرفتــه و مــا تکتــک افــراد بایــد بــا ایثــار و فــداکاری خــود از میهــن
دفــاع کنیــم تــا کســی جــرأت نداشــته باشــد بــه مملکــت مــا بــد نــگاه کنــد.
اميــد اســت كــه در كنــار هــم بــا اســتفاده از فکــر و اندیشــه درســت خــود انشــاءاهلل گامــی
مثبــت در پیشــرفت میهــن خــود داشــته باشــیم.
***

امیرحسین میرحسینی
مــن عاشــق مدافعــان حــرم هســتم ،چــون آنهــا از پیــر و جــوان بــرای
دفــاع از کشــور بــه جنــگ میرونــد و از مــال و ثــروت و خانــوادة خــود
میگذرنــد و دوســت دارم روزی از آنهــا بشــوم؛ چــون وقتــی آنهــا بــه
دســت تروریســتها کشــته میشــوند ،شــهید و بــه درگاه خــدا میرونــد و در آن دنیــا
آســوده هســتند و دعــای خیــر همــة مــردم پشــت آنهاســت.
***

		
قدسیه فرخنژاد

		
سن53:

تحصيالت :كارشناسي مديريت

متأسفانه در این عصر ،ایثار ،گذشت و فداکاری مرده ،هیهات!
همــة اینهــا و زنــده شــدن ایــن فداکاریهــا منــوط بــه ظهــور آقــا امــام زمان(عــج)
میباشد				 .
***

		
رفعت رحیمیقدیم

		
سن49 :

تحصيالت :ديپلم

شــاید ســالها پیــش کــه جنــگ تحمیلــی در گرفــت فکــر میکردیــم کــه ايثــار و فــداكاري
تنهــا در جنــگ و دفــاع از مــرز و نامــوس معنــا پيــدا ميكنــد ،امــا حــاال بعــد از ســالها كــه
از آن ماجراهــای پرخطــر ميگــذرد ،میبینیــم کــه حفــظ و نگهبانــی از همــان ارزشهــا بــه
شــكلي دیگــر خــود ايثار اســت.
به امید روزی که بتوانیم به یاری کودکانمان این هدیة الهی را پاس بداریم.
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منصوره رضاییمطلق

		
سن54:

تحصيالت :كارداني

گذشــت ،ايثــار و فــداكاري ،واژههــای زیبــا و پرمعنایــی هســتند کــه زمانــی گو شهــا
و چشــمها را مینواختــن ،دهــة شــصت و هفتــاد ،نــه! دورتــر؛ دهههــای پنجــاه
و چهــل .متأســفم کــه میبینــم در حــال حاضــر از ایــن واژ ههــا جــز کلماتــی بیــش
نمانــده .گذشــت زمانــی قشــنگ بــود کــه مــردم بــا مهربانــی ،همدلــی و اعتمــاد
متقابــل اگــر خطایــی از هــم میدیدنــد چشمپوشــي ميكردنــد .چنــدی پیــش
شــاهد مرافعــة خانــوادهای اصیــل و روشــنفکر بــودم کــه پایانــی خــوش نداشــت و
یــاد زمانــی افتــادم کــه فقــط بــا اشــارة نــگاه بــزرگ خانــواده ،کمتریــن ســو ءتفاهم
و کجخلقــی بــا لبخنــد و عذرخواهــی ختــم بــه خیــر میشــد .نــه بزرگــی مانــده نــه
نگاهــی! واژة ایثــار در ح ـ ّد مــا نیســت.
واژة مقــدس ایثــار را بزر گمردانــی تجربــه کردنــد کــه مــا تــا قیامــت مدیونشــان
خواهیــم بــود .بعضــی وقتهــا دلــم بــرای روزهــای جنــگ و حملــة هوایــی و
دوستداشــتنهای واقعــی تنــگ میشــود! چــه فایــده ،حــاال کاری کرد هایــم کــه
عشــق و محبــت و صداقــت بــه نظــر مســخره میآيــد .هرکــس کــه درســت زندگــی
میکنــد ،عقبمانــده بــه حســاب میآيــد و بایــد حتمــ ًا دنبــال کاروان تجملگرایــی
و دو رنگــی و دروغ و نفــاق بــدوی تــا بتوانــی در ایــن جامعــه زندگــی کنــی؛ مــن
ترجیــح مــیدم هرگــز بــه ایــن کاروان نرســم و راه خــودم را بــروم.
***

			
کبری اصغری

		
سن54 :

تحصيالت :ديپلم

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگی و مقاومــت؛ یعنــی در مقابــل ظلــم و جــور بــودن و ایســتادگی
کــردن .ایــن چیــزی اســت کــه در وهلــة اول بــه ذهــن مــن خطــور میکنــد ،ولــی بایــد
بــاور داشــت کــه ایثــار در تمــام لحظــات زندگــی پیــش روی ماســت و مــا بــا آن ســر و کار
داریــم .هــر کســی در هــر جــا و مکانــی میتوانــد بــا ایــن واژه روبــرو شــود ،امــا چطــور
بــا آن برخــورد کنــد مهــم اســت .آیــا ایثــار و مقاومــت (کــه فکــر میکنــم بعــد از انقــاب
بیشــتر بــا ایــن واژههــا آشــنا شــدهایم) فقــط مختــص جنــگ و شــهادت میشــود یــا نــه؟
امامحســین(ع) از بزرگتريــن ایثارگــران بشــريت اســت .فــداکاری شــامل همــه میشــود
مــن ،تــو ،او و همــة مــا در تمــام لحظــات زندگــی ،چــه بــزرگ و چــه کوچــک ،چــه مــرد و
چــه زن ،چیــزی اســت کــه بایــد همــه فــداكاري را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار دهيــم و از
آن پیــروی کنيــم كــه اگــر ایــن طــور شــود ،انســانیت در آرامــش و آدمــی در رفــاه بــه ســر
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میبــرد ،ولــی اگــر غــرور و صفــات غيرانســاني جــاي ايثــار را بگيــرد جامعــه بــا مشــكالت
عديــدهاي روبــرو خواهــد شــد از خودگذشــتهاند.
ايــن متــن را بــه تمــام كســاني كــه از خــود گذشــتن و بــا فــداكاري خــود چــراغ انســانيت را
پــر فــروغ ســاختند ،تقديــم ميكنــم.
***

شراره رستمی

تحصيالت :كارشناسي

سن27 :

وقتــى کــه کلمــه ایثــار را ميشــنوم ناخــودآگاه ذهنــم پــر میکشــد بــه ســمت
ســالهای نــه چنــدان دور؛ ســالهای جنــگ ایــران و عــراق ،ســالهایی کــه
هیــچ منــی وجــود نداشــت و هرچــه بــود فقــط و فقــط ایــران و امــام بــود.
ایثــار واقعــی را در بیــان نمیشــود معنــا کــرد ،امــا تنهــا چیــزی کــه ذهــن آدمــی را بــه ســمت خود
ســوق میدهــد شــهدای وطن هســتند.
کاش میتوانســتم اندکــی از بزرگــی و ایثــار آنهــا را در درون خــود داشــته باشــم و اندکــی بتوانــم
راه آنهــا را دنبــال کنــم.
به امید آن روز که ایران ما مردمی داشته باشد همچون گذشته ،پر از عشق به وطن.
***

		
شمسی ملکی

		
سن52 :

تحصيالت :ديپلم

ایثــار در معنــی لغــوی ،یعنــی فــداکاری و از خودگذشــتگی ،فــداکاری در هــر زمــان و هــر مــکان
تفاوتهــای زیــادی دارنــد .روزی یــک مــادر بــرای فرزنــدش ایثــار میکنــد ،از جســم خــود
ب نخوابیهــا ،آنچــه را کــه خــود دوســت دارد بــرای فرزنــدش میخواهــد و
میگــذرد ،شــ 
در زمانــي ديگــر همیــن مــادر ،فرزنــدی را کــه بــا هــزار آرزو و عشــق بــه دنیــا آورده و بــزرگ
گ شــدنش زحمتهــا کشــیده اســت ،امیدهــای زیــادی بــه او داشــته و
کــرده اســت و بــرای بــزر 
بــرای آینــدهاش نقشـهها در ســر پرورانــده ،در راه یــک عقیــده و آرمــان خــاص حاضــر میشــود
او را فــدا کنــد ،بــا علــم و آگاهــی از او میخواهــد کــه بــرای آن عقیــده و آرمــان بهخصــوص
فــداکاری کــرده ،حتــی تــا پــای دادن جــان او میایســتد ،تفاوتــی نمیکنــد کــه ایــن شــخص
یــا مــادر مســلمان باشــد یــا پیــرو آییــن دیگــر ،تنهــا چیــزی کــه در فکــر او آمــده ،ایثــار اســت
و مــن خــودم در ســالهای دفــاع مقــدس شــاهد ایــن امــر بــودهام ،و در ایــن راه پرپیــچ و خــم
قــدم نهــادهام كــه اميــدوار هســتم كــه مــورد قبــول درگاه خــدا قــرار بگيــرد.
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سارا صحرانورد

سن29 :

تحصيالت :دكتري روانشناسي

ایثــار ،مقاومــت ،جوانمــردی و فرهنــگ گذشــت را میتــوان در شــهید
چمــران خالصــه کــرد .مــردان و زنــان ایرانــی بــه راســتی توانســتند ایــن
مفاهیــم را زنــده کننــد .بهراســتی فرهنگــی را میتــوان غنــی دانســت کــه
در آن مفاهیــم بزرگمــردی ،مردانگــی و جوانمــردی و امثالهــم در آن وجــود داشــته باشــد.
آیــا میشــود در فرهنگــی آن هــم از نــوع اســامی ،دروغگویــی ،کوتهبینــی ،بیاعتقــادی
و سســتی و بیغیرتــی وجــود داشــته باشــد؟ اگــر چنیــن نیســت ،پــس چــرا در بعضــی
مواقــع زنــا رواج مییابــد؟ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر چــه میشــود؟
کجاینــد مــردان بیادعــا؟ کجاینــد چمرانهــا؟ جهانآراهــا؟ فهمیدههــا؟ شــکوهیها؟
گنجیهــا؟
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روحاهلل قادری

تحصيالت :حوزوي

		
سن26 :

در ســتایش از فرهنــگ ایثــار ،از خودگذشــتگی ،مقاومــت و پایــداری بســیار گفتــه شــده،
امــا پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه پيرامــون ايــن موضــوع ،توســط نخبــگان فرهنگــی،
تحلیلهــای عمیــق معرفتــی انجــام شــود تــا معلــوم شــود کــه:
روح همــة دســتورات و اعمــال دیــن ،فضائــل اخالقــی و توصیههــای اعتقــادی ،عرفانــی،
فقهــی و دینــی چیــزی نیســت جــز ازخودگذشــتگی و مقابلــه بــا منیــت ،تکبــر و خودخواهــی.
***

		
محمد ابراهیمی

تحصيالت :كارشناسي جغرافيا

		
سن23 :

بــا ســام و خســته نباشــید خدمــت تمامــی کســانی کــه در راه انقــاب ،جــان و مــال و
سرمایهشــان را در طبــق اخــاص قــرار دادهانــد و از آنهــا گذشــتند ،افســوس کــه مــا
عکــس شــهدا را میبینیــم ولــی عکــس آنهــا عمــل میکنیــم ،بــه امیــد روزی کــه مــا
هــم ماننــد شــهدا بيريــا قــدم برداريــم و ادامهدهنــدة راه آنهــا باشــیم .فرهنــگ بســیجی
را وارد زندگیمــان کنیــم و بســیجیوار در راه انقــاب ،ماننــد ســایر بســیجیهايي کــه راه
حــق را ادامــه دادنــد و در نبــرد جنــگ علیــه باطــل جنگیدنــد و آنهــا را شکســت دادنــد،
رفتــار كنيــم.
امــروز هــم بایــد در عرصــه جنــگ نــرم فعاالنــه عمــل کنیــم و نگذاریــم ،کشــورهای
ابرقــدرت مــا را بــا یــک تحریــم جزئــی از پــا در بیاورنــد و همیشــه در همــه جــا وفــادار بــه
آرمانهــای انقــاب و امــام باشــیم.
***

		
مریم نوریانگلیان

		
سن37 :

تحصيالت :كارشناسي كتابداري

خــدا را شــکر کــه ایــن فرصــت را در اختیــار بنــده قــرار داد تــا برگــی از کتــاب زریــن و
طالیــی «اولیــن کتــاب مردمــی جهــان» بــه نــام اینجانــب بــه ثبــت رســانده شــود .از
دســتاندرکاران مربوطــه و اقــدام شایســته ايشــان ،بســیار متشــکرم.
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در ایــام ســوگواری امــام حســین(ع) و یــاران باوفایــش کــه بــا جــان و مــال و اخــاص عمــل
درس ایثــار و گذشــت را بــه همــه مــا آموختنــد ،اقــدام شایســته شــما ســتودنی اســت و اجــر
آن را انشــاءاهلل از ســرور گذشــت و ایثــار آقــا اباعبداهللالحســین(ع) دریافــت نمايیــد.
هــر انســانی کــه پــا بــر عرصــة گیتــی مینهــد بــا خصلتهــای ذاتــی و غریــزی زاده
میشــود و گذشــت زمــان ایــن خصلتهــا را تکامــل میدهــد تــا بــه جايــی کــه انســان
بــه ایــن درک عمیــق میرســد کــه اخــاق ،پایــة همـ ه چیــز بــرای انســان و زیربنــای تمــام
اعمــال فــرد اســت.
ایثــار ،بزرگتریــن درس اخالقــی اســت كــه از ســرورمان اباعبــداهلل(ع) آموختیــم .حــال،
هــر انســانی در هــر موقعيــت و زمــان بــه ایــن موضــوع بــر میخــورد کــه چگونــه بــا
رفتــار و اعمــال خــود ایــن ذات و فطــرت انســانیاش را بــه نمایــش بگــذارد و چگونــه از
ایــن فرصــت بهرهمنــد شــود .مــن بــه عنــوان یــک فرزنــد و بعــد بــه عنــوان یــک همســر
و یــک مــادر و  ...مطمئنــ ًا در قبــال هــر یــک از افــراد خانــواده ،دوســتان و همــکاران و
اجتماعــی کــه در آن زندگــی میکنــم وظایفــی دارم کــه اگــر خصلتهــای انســانیام را بــه
تکامــل نرســانم دچــار مشــکالتی عدیــده خواهــم شــد.
مــن میدانــم کــه اخــاق و گذشــت بزرگتریــن عامــل بــرای موفقیــت خــود و دیگرانــی
اســت کــه بــا آنهــا در ارتباطــم ،وظیفــة هــر فــردي اســت تــا در پــرورش روحیــة اخالقــی
انســانی و معنــوی پيشقــدم شــود و هـمگام بــا دســتورات اســامی ایــن روحیــه انســانی را
متکاملتــر كنــد .خاطــرات مــن از گذشــت و ایثــاری کــه در زندگــی داشــتهام بســیار بســیار
زیــاد اســت امــا نکتــة گفتنــی همــة اینهــا ایــناســت :ایثــار و گذشــت پایــة اخــاق عالــی
انســانی اســت .اگــر تمــام دنیــا را در اختیــار داشــته باشــیم ،ولــی اخــاق مناســب و اصــل
صحیــح اســتفاده از آن را ندانیــم چــه بســا عالــم را بــه تباهــی بکشــانیم ،امــا اخــاق خــوب
و انســانی اســت کــه تمــام امکانــات دنیــوی را در جهــت مثبــت و تعالــی آن بــه کار میبــرد
تــا بــه نقطــه اوج و تعالــی انســانیت کــه همانــا رســیدن بــه کمــال انســانیت (قــرب الهــی)
برســیم.
شــهادت ،باالتریــن درس اخالقــی اســت کــه آقــا و ســرور شــهیدان اباعبداهللالحســین(ع)
بــا جانبــازي خودشــان بــه همــه مــا آموختنــد.
خداوندا! ما را در زمرة شیعیان واقعی خود قرار بده.
تقدیــم بــه همســرم و بــه همــة کســانی کــه دوسـتدار اخــاق انســانیاند و در ایــن عرصــه
گام برمیدارنــد.
تقدیــم بــه مربــی اخــاق ایثــار ـ ســاالر شــهیدان -تقدیــم بــه ولــی نعمتمــان علیبــن
 142ايثاروآگاهي

موس ـیالرضا(ع) و تقدیــم بــه همــة کســانی کــه بــه بنــده درس اخــاق و گذشــت و ایثــار
آموختنــد.
***

علی افشار		

		
سن24 :

تحصيالت :كارشناسي الهيات

ایثــار و مقاومــت اســت کــه یــک ملــت را از انــواع و اقســام تهاجمــات و حمــات در امــان
نگــه مـیدارد؛ چــون وقتــی آدم روحیــة ایثــار داشــته باشــد ،حاضــر اســت بــرای حفــظ جــان
و نامــوس ســایر هموطنــان خــود از جــان بگــذرد و خــود را فــدا کنــد.
نمونههــای زیــادی از ایثــار در طــول تاریــخ كشــورمان وجــود دارد کــه بارزتریــن آن در
همیــن هشتســال جنــگ تحمیلــی کــه بــر علیــه کشــور عزیزمــان ایــران بــه راه انداختنــد،
شــاهد بودیــم و چــه جوانانــی بودنــد كــه بــرای اینکــه ذرهای از خــاک ایــن کشــور بــه
دســت دشــمن نيفتــد ،جــان خــود را فــدای ایــن مــرز و بــوم کردنــد و شــاید بــه همیــن
دلیــل اســت کــه دشــمنان مــا دیگــر جــرأت حمل ـه بــه وطــن عزيزمــان را ندارنــد؛ چــون
خــوب میداننــد کــه ایرانیــان دارای فرهنــگ ایثــار و مقاومــت هســتند و حاضرنــد جــان
خــود را فــدا کننــد ،امــا تســلیم دشــمن نشــوند و کوچکتریــن باجــی را بــه دشــمن ندهنــد؛
همانطــور کــه ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعــداهلل الحســین(ع) زمانــی کــه ميــان
دو راهــی مــرگ و زندگــی قــرار گرفــت ،فرمودنــد :حاضرنــد عزتمندانــه شــهید بشــوند،
امــا تــن بــه ذلــت ندهنــد.
امــروز الگــوی مــا ،حســینبن علــی(ع) و یارانشــان هســتند و از ایشــان درس گرفتیــم کــه
در مقابــل دشــمن و حــرف زور تســلیم نشــویم و عزتمندانــه بجنگیــم؛ از ســوي ديگــر در
کنــار ایثــار ،مقاومــت هــم خیلــی مهــم اســت؛ صبــر و مقاومــت اســت کــه باعــث میشــود
اهــداف يــك ملــت بــه بــار بنشــیند مثــل مقاومــت جانانــه ایــران در مقابــل چندیــن کشــور
در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی .مطمئنـ ًا اگــر کشــورهای منطقــه و اطــراف مــا روحیــة ایثار
و مقاومــت داشــتند ،امــروز دنیــای اســام بــه خیلــی از مشــکالتی کــه گرفتــار آن هســتیم
دچــار نبــود و میتوانســت نقــش تعیینکننــدهای در معــادالت منطقـهاي داشــته باشــند کمــا
اینکــه بــا شــکلگیری محــور مقاومــت کــه شــامل کشــورهای ایــران ،ســوریه ،حــزباهلل
لبنــان ،فلســطین و اکنــون نیــز در عــراق و یمــن شــاهد آن هســتیم ،متوجــه خواهیــم شــد
کــه ایــن کشــورها بــا محوریــت ایــران نقــش تعیینکننــدهای در ســطح منطقــه و حتــی
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جهانــی را ایفــا میکننــد.
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نبایــد ایــن روحیــة ایثــار و مقاومــت در جامعــه از بیــن بــرود
کــه خــدای ناکــرده کمکــم دشــمن بــر مــا مســلط شــود .جنــگ امــروز ،جنــگ فرهنگــی
اســت و دشــمن از طریــق تهاجــم فرهنگــی ســعی در تضعیــف باورهــا و ارزشهــای مــا دارد
و بایــد نســل جــوان خودمــان را در مقابــل ایــن نــوع تهاجمــات بیمــه کنیــم کــه انشــاءاهلل
در آینــده دچــار مشــکل نشــویم.
***

		
علی شمشیری

تحصيالت :كارشناسيارشد كامپيوتر

		
سن27 :

گذشــت و فــداکاری را از مــادری کــه قاتــل فرزنــدش را بخشــید ،یــاد گرفتــم؛ بزرگــي
ميخواهــد کســی کــه پــاره تنــت را میکشــد ببخشــی و بــه او فرصــت زندگــي دوبــاره
دهــي.
گذشــت را از کســی کــه پارهتنــش را در بیمارســتان تکهتکــه میکنــد تــا جــان دیگــری را
نجــات دهــد و او را بــدون اعضــا بدنــش بــه خــاک میســپرد ،آموختــم .آری! در ســرزمین
مــن گذشــت از آن پــدر و مــادران داغدیــده اســت.
مقاومــت را در فلســطین جســتجو میکنــم کــه بــه خاطــر یــک خانــه چــه جوانهــا کــه
کشــته نمیشــوند و چــه خونهــا و زندگیهــا کــه از بيــن نمــيرود.
***

		
پریسا زارعی

		
سن19 :

تحصيالت :ديپلم

به نام خاتمکار بال پروانه
میخواهم در مورد دو فرشته بنویسم که معنای واقعی ایثار را به من آموختند.
دو فرشــته کــه از بــدو تولــد بــا مــن همــراه بودهانــد و مــرا یــاری کردهانــد فرشــتههایی
کــه بــه آنهــا پــدر و مــادر میگوینــد .از فرشــتهای مینویســم کــه تمــام زندگیشــو پــای
مــن گذاشــت .از مــادری بگــم کــه تــوی خونــه نشســت و از همســنوســاالش عقــب
مونــد! فقــط واســه اینکــه همــة عشــق و تمرکــزش را بــزاره پــای بچــش کــه یکــی مثــل
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مــن باشــه و اون وقــت بچـهاش بــا وقاحــت کامــل بهــش بگــه :مامــان ،تــو ،تــوي جامعــه
نیســتی کــه بدونــی؛ مینویســم بــه يــاد فرشــتهای بــه نــام پــدر ،امــروز بــرای تــو نوشــتم
پــدر ،بــرای تــو کــه خیلــی وقتــا خســتگیهاتو ندیــدم .واســه تویــی کــه همیشــه هوامــو
داشــتی تــا بتونــم مهمتریــن تصمیمــات زندگیمــو بــه نحــو احســنت بگیــرم .پــدرم ایــن
روزهــا از چیــن کنــار چشــمات میترســم ،از بزرگشــدن خــود و پیرشــدن تــو میترســم،
از اینکــه موهایــت ســفید شــود ،میترســم ،آره! میترســم؛ چــون میخــوام تــا ابــد زنــده
باشــی تــا بــاز بــا نگاهــت آرومــم کنــی و معنــی ایثــار رو بــرام زنــده نگـهداری .دو فرشــتة
زندگــی مــن ،مــن رو ببخشــید و همیشــه باهــام بمونیــد.
***

		
فاطمه نصیری ظهرشيري

		
سن32 :

تحصيالت :ديپلم

ایثــار ،گذشــت و فــداکاری ،کلماتــی کــه در ایــن روزهــا در کشــورهای بــه اصطــاح
پیشــرفته هیچگونــه مفهومــی نــدارد .ایثــار ،کلمــهای کــه بــه حــق در دو دهــة پیــش
بیشــتر بــه چشــم میخــورد .فــداکاری ،یعنــی دل بریــدن یــک پــدر و مــادر پیــر از تنهــا
پســر رشیدشــان بــرای دفــاع از خــاک مقــدس کشورشــان .ایثــار ،یعنــی در یــک خانــواده
شــش نفــره هــر شــش نفــر در برابــر ظلــم و جــور زمــان در میــدان نبــرد بــا تمــام قــوا و
نیــرو و بــه امــر رهبــر خویــش خدمــت کــردن.
امیــدوارم کــه خداونــد بــه تمــام نسـلهای ایــن کشــور عزیــز قــدرت و فهــم و درک ایــن
کلمــات و عمــل بــه آن را بدهــد.
***

			
صمد محرابي

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي

مهربانــي لبخنــد خداييايســت كــه در نزديكــي خانــة مــا چــاي گرمــي مينوشــد و از
اينكــه ميدانــم در كنــارم اســت او راضــي اســت و هــر بــار ســري تــكان ميدهــد و
ميگويــد :مهربــان بــاش پســرم همچــون خالقــت.

145

			
چیتساز

تحصيالت :كارشناسي

		
سن20 :

ایثــار از نظــر مــن ،بــه معنــای بــرای دیگــران زندگــی کــردن اســت .وقتــی انســان وقــت،
عمــر و امکانــات خــود را در اختیــار بقیــة انســانها قــرار میدهــد و بــرای رضــای خــدا بــه
خلــق خــدا خدمــت میکنــد ،شــیرینی وصفناپذیــری را در وجــود خــود حــس میکنــد
کــه ایــن احســاس نــاب در هیــچ جــای دنیــا وجــود نــدارد.
وقتــی کــه یــک مقــام مســئول خــود را خــادم حقیقــی ملــت و مــردم بدانــد از هیــچ تالشــی
بــرای رضایــت مــردم فروگــذار نخواهــد کــرد .نتیجــة ایــن عمــل و ازخودگذشــتگی جــز
اجــر اخــروی آن ،باعــث میشــود هــزاران فــرد دعاگــوی او باشــند .وقتــی کســی بــرای
دیگــران زندگــی کنــد ،از منیتهــا و خودخواهــی فاصلــه میگیــرد ،شــخصیتی عزتمنــد
پیــدا میکنــد و محبــوب دلهــا میشــود.
شــهدای مــا بــرای دیگــران زندگــی کردنــد و بــرای زندگــی مــردم جــان خــود را فــدا
کردنــد .امیــد اســت امــروز نیــز هریــک از مــا ،مــردم و مســئولین کشــور از صمیــم قلــب
خــود را وقــف خدمــت کنیــم.
***

		
فروغ مسلمزاده

سن36 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

خیرخواهــی و گذشــت دو واژة زیبــا و دلنشــین هســتند ،امــا چــه ســود کــه
ایــن روزهــا کمتــر نشــانی از ایــن دو در روزمرگــی زندگــی میبینیــم .هرجــا
کــه م ـیروی زیرآبزنــی ،انتقامجویــی و رقابــت آن هــم از نــوع ناســالم و
مخــرب را میبینــی ،آنقــدر در گــذر زمــان و واژههــا گــم شــدهایم کــه هی ـچگاه خــود و
موقعیــت فعلــی را درک نمیکنیــم ،فرامــوش هــم کردهایــم فلســفه وجودیمــان چیســت؟
چــرا بــه ایــن دنیــا آمدهایــم و بایــد بــه کجــا برســیم؟
آنقــدر مغــرور و زیادهخــواه هســتیم کــه بــه خیرخواهــی فکــر هــم نمیکنیــم ،اگــر دعــای
خیــری بدرقــه راه یــک رهگــذر بکنــی یــا دعــای خیــری بــرای کبوترهــای ســرمازده بکنیــم
چــه میشــود جــز آرامــش و حــال خوبــی کــه بــرای خودمــان باقــی میمانــد .بیاییــم در
ایــن دنیــای پرشــتاب و وحشــی ،اندکــی نرمتــر ،مهربانتــر و لطیفتــر بــرای آدمهــا،
درختــان ،زمیــن ،آســمان آبــی و ســبزهها و حتــی برگهــای زرد پاییــزی دعــای خیــر
کنیــم .بیاییــم از تقصیــر مقصرمــان بگذریــم و بدیهایشــان را بــه زاللــی آب و پاکــی
آســمان ببخشــیم تــا خــدای مهربــان هــم مــا را ببخشــد.
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منیژه نوروزيهمت

		
سن32 :

گو
ي در جایــی انجــام میپذیــرد ،واژة انســان و انســانیت معنــای بــزر 
وقتــی ایثــار و فــداكار 
واالتــری بــه خــود میگیــرد تــا جایــی کــه انســان بــه عــرش آســمان ارتقــا پیــدا میکنــد
و احساســی خدایــی در انســان شــکل میگیــرد کــه بــا هیــچ چیــزی نمیتوانــد مقایســه و
ارزشگــذاری شــود و اینگونــه زیبایــی خلــق میشــود؛ خلــق میشــود توســط مخلــوق خــدا.
***

				
حکمتاهلل قربانی

تحصيالت :كارشناسيارشد حقوق

ایثــار ،یعنــی گذشــتن از رفاهیــات و رنــج عمــل را بــه جــان خریــدن ،ایثــار ،یعنــی زدودن
ناراســتیهای درونــی و انجــام درســت وظایــف محولــه خــود ،ایثــار ،یعنــی دربــارة حرفــه
و تخصــص خــود مطالعــه کــردن و بــه حــق قضــاوت کــردن ،ایثــار ،یعنــی بدبینــی و حقــد
را کنــار گذاشــتن ،ایثــار ،یعنــی بــه کار نبــردن زور ناحــق در حــق دیگــران ،ایثــار ،یعنــی
اندیشــيدن بیشــتر بــه نگاهــی کــه فکــر میکنیــم درســت اســت .ایثــار ،یعنــی بــزرگ
فکرکــردن و بــزرگ عملکــردن ،ایثــار ،یعنــی قفــل نــزدن ناحــق بــه کار مــردم ،ایثــار
یعنــی توجیــه نکــردن اعمــال ناحــق خــود بــه نــام ديگــران ،.ایثــار ،یعنــی دیگــران را
مالنصرالدیــن حســاب نکــردن و احتــرام بــه عقــل دیگــران .ایثــار ،یعنــی قضاوتنکــردن
عجوالنــه و پرهیــز از ســطحینگری ،ایثــار ،یعنــی تقویــت نــگاه اعتمــاد ،ایثــار ،یعنــی پهــن
نکــردن دامهــای متعــدد بــرای دیگــران ،ایثــار ،یعنــی دلجويــی ،یعنــی شــهامت اقــرار بــه
حــق ،یعنــی پافشــاری نکــردن بــه دیــدگاه تنگنظرانــه و باالخــره ایثــار یعنــی واقعگرایــی.
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ادیبــانه
شعرو متن ادبی
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محمدصادق پورسنگي

تحصيالت :كارشناسيارشد

سن42:

اگــر در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه مــا را بــه ســمت بیرحمــی دعــوت
میکننــد و میگوینــد اگــر رحــم کنــی ،رحــم نميبينــي؛ پــس بیرحــم
با ش !
یــک لحظــه فکــر کنیــم از جنــس فکــری کــه یــک لحظــة آن ،برتــر از هــزار ســال عبــادت
میباشــد؛ فکــری خدايــی و نــاب ،فــارغ از وسوس ـههای شــیطانی و ابلیســی؛ فکــری کــه
در آن بــا خــدای مهربــان بــه خلــوت نشــینم تــا جلوتمــان را بســازد کــه هرکــس خلوتــش
بــا خــدا را بســازد ،خداونــد روابــط او و جلــوت او را بــا بندگانــش در مســیر خــوب و صحیــح
قــرار میدهــد.
از خانــه بيــرون زدم چــون در خانــه بــا پــدر و مــادرم بدرفتــاری کــرده بــودم .فحــش و ناســزا
گفتــه بــودم کــه چــرا مــرا متولــد نمودیــد و بزرگــم کردیــد چــرا و چــرا؟
در بیــرون از خانــه پســربچهای را دیــدم کــه گــم شــده بــود و گریــه میکــرد و گرســنه
بــود؛ او را نــوازش کــردم ،غــذا برایــش خریــدم تــا ســیر شــد .شــمارة تلفــن خانــوادهاش در
جیبــش بــود ،تمــاس گرفتــم تــا بیــان و بچــه را تحویــل بگیرنــد .دوســاعت منتظــر مانــدم
تــا خانــوادهاش ســر قــرار بیاینــد امــا دیــدم بــا پلیــس آمدنــد و مــرا بــه جــرم آدمربايــی
دســتگیر کردنــد! چــرا؟ چــرا؟ خدایــا مگــر کار بــدی کــرده بــودم؟ ظاهــر کار خــوب بــود،
امــا ریشــة کار از اذیــت پــدر و مــادر آب میخــورد .در یــک لحظــه توبــه کــردم؛ خدایــا مــرا
ببخــش و مــرا نســبت بــه پــدر و مــادرم مهربــان قــرار بــده.
جــواب آمــد :بــرو دیگــه از ایــن کارهــا نکــن! نــگاه کــردم پــدر بچــه بــود کــه میگفــت:
فهمیــدم تــو آن فــرد آدمربــا نیســتی کــه بچــة مــرا دزدیــده بــود.
***

		
رحیمی

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

میشــه آنقــدر بــزرگ بــود کــه بخشــید .میشــه آنقــدر بــزرگ شــد کــه بزرگیهــای
دنیــا رو دیــد.
میشه آنقدر بزرگ شد که خدا رو دید.
خدا بزرگه ،بخشندست.
انسان ،میتونه بزرگ باشه و خدایی؛
پس باش و بشو.
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آیدا مدقالچی

		
سن23 :

تحصيالت :پزشكي

من یه پزشکم.
وقتــی مــردم ازم میپرســن چ ـیکارهای و میگــم پزشــک ،همــه فقــط
یــه ابــرو بــاال میانــدازن و میگــن خــوش بــه حالــت! هــر روز کلــی درآمــد داری و کلــی
حــال میکنــی و بــه راحتــی زندگــی میکنــی.
آره! خــوش بــه حــال مــن بهخاطــر اینکــه یــه پزشــکم! پزشــک نــه بهخاطــر اینکــه
هــر روز کلــی پــول بــه جیــب میزنــم ،نــه! بهخاطــر خیلــی چیــزای دیگــه کــه هیچکــس
جــز یــه پزشــک نمیتونــه لمســش کنــه.
بایــد یــه پزشــک باشــی کــه بفهمــی ارزش یــک نفــس ســاده چقــدره ،یــک ثانیــه ،یــک
قــدم ،یــک نــگاه یعنــی چــی؟!
باید یه پزشک باشی تا بفهمی خندیدن یک بچة مریض یعنی چی؟
باید یه پزشک باشی تا بفهمی دل بستن و توکل کردن یعنی چی؟
بایــد یــه پزشــک باشــی تــا بفهمــی یواشــکی بــر ســر مریضــاي بخــش دعــا کــردن و شــب
احیــاء قــرآن بــاال ســر مریضــات گرفتــن یعنــی چــی؟
بایــد یــه پزشــک باشــی تــا بفهمــی بــه دل نگرفتــن تیکههــا و بــه جــون خریــدن اخمهــا
یعنــی چــی؟
بایــد یــه پزشــک باشــی تــا بفهمــی چنــد شــب پشــت ســرهم نخوابیــدن و چنــد ده ســاعت
پشــت ســرهم ســرپا ایســتادن یعنــی چــی؟
باید یه پزشک باشی تا بفهمی چقدر زندگی نکردی.
باید یه پزشک باشی تا بفهمی چقدر معجزه سر وقتش اتفاق ميفته.
باید یه پزشک باشی تا بفهمی چقدر مرگ نزدیکه.
باید به پزشک باشی تا بفهمی خدا چقدر مشهوده.
پزشک که باشی تمام وجودت میشه توکل!
پزشک که باشی شاید خیلیها ندونن و نفهمن سختی شغلت رو...
و تو همیشه میدونی که باید به لباس و کارت عشق بوروزی.
و دوست داشته باشی شغلی رو که تمام ًا رضای خداست.
من یه پزشکم پس خوش به حالم.
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محمد راستی

		
سن34 :

تحصيالت :كارداني خبرنگاري

شــکر بیپایــان خداونــدي را کــه بــه بشــریت نیــروی تفکــر داد تــا انســانهاي خــوب را
از بــد تشــخیص دهنــد.
نامه عاشقانه:
عشــق همچــون نســیمی اســت کــه صبحهــا در حــال وزیــدن اســت و شــادی و محبــت
خداونــد را در چهرههــا نمایــان مینمایــد .عشــق همچــون گل نیلوفــری اســت کــه
صبحگاهــان بــاز میشــود و زندگــی دوبــاره را بــه مــا نويــد میدهــد.
عزیــزم ،عشــق مــن و تــو همچــون باغیســت کــه باغبانانــش فرشــتههای خداینــد و
چشــمههایی از زیــر درختانــش جاریســت کــه سرچشــمهاش کوثــر اســت .باغبانــان ایــن
بــاغ در کنــار بــاغ ایســتادهاند و بــه رهگــذران و خســتگان میوههــای ایــن بــاغ را درون
ســبدهایی کــه دورش را بــا گل محمــدی آذیــن کردهانــد هدیــه مینماینــد.
عزیــز مــن ،عشــق مــن و تــو همچــون شهریســت کــه نــه برجــی دارد و بارويــی ،نــه
شــرطه و نگهبانــی؛ چــون مــردم ایــن شــهر همــه پاکنــد و بیریــا ،هرچــه داشــته باشــند
همگــی و بهطــور مســاوی بیــن خــود تقســیم میکننــد و مشــکالت همدیگــر را بــا
كمــك هــم حــل میکننــد و غمخــوار یکدیگرنــد.
عزیــزم وقتــی کــه ایــن نامــه را مینویســم اشــک از چشــمانم جــاری میشــود؛ چــون
بــه یــاد شــهرهایی میافتــم کــه مردمانــش مردمــی هســتند کــه بــا خــود و دیگــران
بیگانهانــد ،غمخــوار یکدیگــر نیســتند و ســیاهی و پلیــدی آســمانش را گرفتــه و از محبــت
و عشــق چیــزی نمیفهمنــد و زندههایــی هســتند کــه مــرده از آنهــا هــزاران بــار بهتــر
اســت.
عزیــزم رودخان ـهای ميشــوم و بــه ســویت جــاری خواهــم شــد .از زشــتیها و بدیهــای
راه خواهــم گذشــت .از مردابهایــی کــه در آن مارهــای ســیاه و زشــت سرهایشــان را
بیــرون کردهانــد ،عبــور خواهــم کــرد؛ گرچــه در ایــن راه بســیار زخمهــا برخواهــم داشــت،
ولــی عاشــقانه بــه ســویت خواهــم آمــد .دریــا! تــو وقتــی مــرا خواهــی دیــد تمــام گنجهــا
و ُدرهایــي کــه درون توســت را بــه مــن هديــه خواهــی کــرد و ای دریــا! وقتــی مــن بــه
درون تــو جــاری شــدم حنجــرة مــن بــه صــدا درآمــده و خواهــم گفــت :ســام بــر آزادی.
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وحید اوراز

سن39 :

تحصيالت :كارشناسي ادبيات

بــودن ،اندیشــیدن ،مانــدن و آنگاه پایــداری ،گذشــت ،فــداکاری و درآمیختن
بــا مــردم و بــه آســایش رســیدن جهــان در گامهــای خســتة مــردم .ای کاش
بشــود بــا خلــق نشســت و آگاه شــد از درد و رنجهایشــان.
خالــق در خلقــت اســت و مردمــش در حرکــت و خطــا و بخشــش ،چــون او را گذشــت اســت
پــس خلقتــش را نیــز بهتــر اســت گذشــت باشــد.
***

ایرج برتري

سن77 :

تحصيالت :كارشناسيارشد علوم ارتباطات

در وصف امام خمینی(ره)؛
ای آنکه به سبکخیزی نسیم از ما گذشتی،
ای آنکــه نســل دو گهــواره آرمیــدة پانــزده خــرداد را بــه جبهههــای عاشــورایی میدانهــای
نبــرد کشــاندی و آرامش شــوم شــیطان را برهــم زدی،
چــه کســی را ُگمــان آن بــود از ســرزمینی کــه یــک نســل تخــم کفــر بــر آن پاشــیده بودنــد،
خرمــن توحیــد و عشــق درو کنــد؟
چــه کســی میدانســت کــه شــعرش بــه ســبکبالی خیــال ،عقــل را دور میزنــد و بــر دل
نشــانه میرود؟
چــه سیاستشناســی تجویــز میکــرد کــه بیابــزار قــدرت هــم بــه شــرق بتــازد ،بیآنکــه
بــر غــرب تکیــه زنــد و هــم بــه غــرب حملـهور شــود ،بیآنکــه از شــرق مــدد گیــرد؟
کــدام تاکتیکشناســی جایــز میشــمرد بــر آســمانی پــرواز کنــد کــه هنــوز کرکســان
نمــرود ،تیــر و کمــان در دســت بــر آن احاطــه داشــتند؟
او آمــده بــود تــا باورباختــگان را بــه بــاور دوبــاره بخوانــد و ســرمایههای عظیــم نهفتــه و
گنجینههــای پــرارج فرامــوش شــده را فریــاد آورد.
مــردی کــه ردای شــهادت بــر دوش میکنــد و طنیــن آشــنای عاشــورا در صدایــش مــوج
ميزنــد.
كيست كه همچون او باشد؟ كيست كه روحاهلل باشد.
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سمیرا هرايني

تحصيالت :كارشناسي

		
سن28 :

تنهــا درختــان میداننــد راز مانــدن ،تغییــر اســت؛ تغییــر در رفتــار و کــردار،
مــا میتوانیــم امــروز را دریابیــم چــون امــروز ســرآغاز طلــوع اســت ،اگــر
امــروز را خــوب زندگــی کنیــم ،ببخشــیم و ایثــار و گذشــت کنیــم تمــام
فرداهایمــان بــا رؤیاهــای امیــد و تمــام دیروزهایمــان بــه خاطــرهای خــوش بــدل خواهــد
شــد.
امــروز در جایــی نشســتهام کــه دیــروز شــتابان در پـیاش میدویــدم .امــروز لحظاتــی را بــا
عشــق ســپری میکنــم کــه دیــروز بــرای رســیدنش ثانیههــا را مــورس میکــردم .پــس
امــروزم را بــا بخشــیدن زندگــی میکنــم و فردایــم را بــه خــدا میســپارم.
***

		
شکوفه کرمی

تحصيالت :كارشناسيارشد

سن25 :

خوابهایــی کــه میبینــم و رؤیاهایــی کــه تعبیــر میشــود و زندگــی در
قــاب ایــن تصویــر چــه شــیرین اســت.
راه ایثــار چــه رؤیــای بیتعبیــری اســت ،بــدرود زندگــی در میانــة ایــن
روزمرگــی.
ایثار با رؤیای جاودانگی ،گذرگاه مرگ را چه دلیرانه پشت سر میگذارد.
***

		
صمد لطفالهی

		
سن18 :

تحصيالت :ديپلم

Excessive generosity is non stop like sea,
بخشندگي بيدريغ مانند درياي بيپاياني است
				 It's soft like flower,
به لطافت يك گل
					 It's warm like star,
به گرمي ستارگان
									 &
و
				 It,s beautifull like IRAN.
به زيبايي ايران است
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امیرعلی فتحی

		
سن12 :

تحصيالت :محصل

ســام بــر مدافعــان حــرم ،ســام بــر شــما شــهیدان خــدا کــه بــه خاطــر
جــان و نامــوس مــا ایثارگرانــهميجنگیــد و بــا ســختیهای فــراوان از
حــرم مطهــر حضــرت زینــب(س) دفــاع میکنیــد تــا آدمهــای نامــرد کــه
شــیعهها را میکشــند بــه حــرم حضــرت زینــب(س) دســت پیــدا کننــد و آن را نابــود
کننــد و تمــام امیدواریــم ايــن اســت داعش ـيها را نابــود کنیــد تــا حــرم مطهــر حضــرت
زینــب(س) ســالم بمانــد .از خــدا ميخواهــم كــه مــا را هــم در راه شــما قــرار دهــد.
***

		
محمد کرمی

		
سن22 :

تحصيالت :كارشناسي فلسفه

ســپاس خدایــی را کــه ســخنوران از ســتودن او عاجزنــد و حســابگران از شــمارش
نعمتهــای او ناتــوان و تالشگــران از ادای حــق او درماندهانــد.
خدایــی کــه افــکار ژرفاندیــش از درک ذات او عاجزنــد و دســت غواصــان علــوم بــه او
نخواهــد رســید.
خدایــی کــه بــرای صفــات او حــد و مــرزی وجــود نــدارد و تعریــف کاملــی نمیتــوان از او
کــرد و بــرای خــدا وقتــی معیــن و ســرآمدی مشــخص نمیتــوان تعییــن کــرد.
مخلوقــات را بــا قــدرت خــود آفریــد و بــا رحمــت خــود بادهــا را بــه حرکــت درآورد و بــه
وســیلة کوههــا اضطــراب و لــرزش زمیــن را بــه آرامــش تبدیــل کــرد .خدايــي كــه ايثــار را
آفريــد و آن را بــه انســانهاي كــرةزميــن بخشــيد و از آنهــا خواســت كــه از ايــن هديــه
بــه خوبــي پاســداري كننــد ،ببخشــند ،فــداكاري كننــد و ايثارگــر باشــند.
***

سیدمحمد مهدی صادقی

سن 26 :تحصيالت :كارشناسي مديريت

شــهدا شــمع محفــل بشــریتند و چــه محفلــی اســت آخرال ّزمــان و لحظــه
بــه لحظههــای پیــش از ظهــور و بــه نفــس افتادنهــای شــیطان رجیــم.
شــمع میســوزد و لحظــه بــه لحظــه درد اســت تــا لحظاتــی نورانــی کنــد
ظلمــات را و ای کاش مــا نیــز بــه انــدازة شــعلهای ،ســوختن را دریابیــم و میــراث درد را بــا
خــود همــراه کنیــم.
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سعید شجاعیزاده

تحصيالت :مهندسي نفت

سن29 :

ایثــار واژة فرامــوش شــدة ایــن قــرن ،در میــان پرســههای مــردم در
خیابانهــا ،نگاههــاي مــردم بــه یکدیگــر در فروشــگاهها و کلیــد
گمشــدة مجــادالت عاشــقانه همســران در خانههاســت.
گذشــت و فــداکاری در خــال روزهــای ابــری بیاعتمــادی ،دروغ ،ریــا و توهیــن و تهدیدهــا
گــم شــده اســت .روزهــای زیــادی اســت کــه اگــر کســی میبخشــد ،کســی میگــذرد و
کســی مهربانــی میکنــد ،همــه چــون گوهــر گمشــدهای بــه او نــگاه میکننــد.
این روزها به جای اینکه از هم بگذریم ،از کنار هم میگذریم.
***

		
مليحه مصطفیزاده

تحصيالت :كارشناسي الهيات

سن29 :

بــه راســتی چنیــن اســت لحظــه ســوختن را چگونــه در شــمع میتــوان درک
کــرد تــا وقتــی کــه نســوزی ،چگونــه میتوانــی از آب شــدن و روشــنایی
بخشــیدن بگویــی؟ در حالیکــه فقــط نظارهگــر ایــن هســتی؛ پــس چــه
زیبــا گفتهانــد :بمیریــد بمیریــد در ایــن عشــق بمیریــد.
بایــد شــهید شــد تــا شــهادت را دریافــت ،بایــد مــرد تــا زندهشــدن را دریافــت .آری! بایــد
بــا شــهدا رفــت تــا چگونــه رفتــن را دریافــت؛ آن ســبکباالن عشــق ،آن آیینههــای خــدا
بــرروی زمیــن ،آن فرشتهســیرتان خــدا ،آن پروانههــای بیپــروای واليــت ،آنکــه پایــان
نمییابــد ،هرچــه بگویــی هرچــه بپویــی.
میدانــی چــرا مــا در کوچــه بنبســت گیــر افتادهایــم و راه را نمییابیــم؟ چــون آنهــا
ـر َ
ِيم» را بــا تمــام وجودشــان درک کردهانــد.
«اه ِدنَــــــا ِّ
اط ُ
المس ـ َتق َ
الصـ َ
***

نوبخت
ـت عشــق بــود کــه محبــت
زمیــن عشــق را آفریــد و آســمان رحمــت را و میــان واژگان ،غربـ ِ
ســرود و بــاران نثــار کــرد قطرهقطــره یگانگــی را و آفتــاب ســوزان شــعلة پــرورش دانههــای
عشــق در خــاک هســتی شــد.
قلم از اوست و جمع همة عالم در اوست.
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ایمان کوكبزاده

تحصيالت :ديپلم

		
سن46 :

مادرهــا فقــط بغــض میکنــن ،امــا اشــک نمیریــزن کــه نكنــد نــگاه
فرزندشــان آشــفته گــردد.
مادرهــا ،بــه حقــی کــه پایمــال شــده ،بــه دلــی کــه شکســته ،بــه
تنهاییشــان ،بــه درکنشدنشــان اعتــراض نمیکننــد کــه مبــادا فرزندشــان نگــران شــوند.
مــادران ســرزمین مــن فقــط نــگاه میکنــن ،تحمــل میکنــن و آه میکشــن؛چرا کــه
آنهــا خدایــی را دارنــد بــه وســعت قلبهــای مهربانشــان و نــگاه فرزندانــی کــه تک ـهای از
وجودشــان هســتند.
تقدیم به تمام مادران صبور دلسوز مهربان و از خودگذشتة ایرانی.
***

		
مجتبی رسولی

تحصيالت :كارشناسي مديريت

		
سن37 :

زینب جان! شرمندهایم که بهای حسینی شدن ما «بیحسین» شدن تو بود و شرمندهتر از آن
اين که تو بیحسین شدی و ما حسینی نشدیم!
کاش بیشتر قدردان ایثار و فداکاری شهدا باشیم.
***

محمدحسین زینتساز

		
سن38 :

تحصيالت :كارشناسيارشد علوم سياسي

ایرانیم ،شیعه؛ فداکاری و ایثار برایم غریبه نیست؛ آشناست ،خیلی آشنا.
شــرح ايثارگريهــاي امــام حســین(ع) را شــنیدهایم ،برايمــان از ایثــار و فــداکاری و از
خودگذشــتگی عاشــوراييان گفتهانــد ،آنقــدر گفتهانــد کــه حســین را فهمیدیــم ،عاشــورا
را فهمیدیــم .عاشــورا بــرای مــا ،بــوی جنــگ نمیدهــد ،بــوی خــون نمیدهــد ،عاشــورا
برایمــان خوشبوســت؛ بــوی ایثــار ،بــوی فــداکاری ،بــوی عطــر گل یــاس دارد.
آنچــه آموختیــم را در مقابــل مــردی از همــان دیــار عــراق کــه شــمر زمانــه بــود امتحــان
پــس داديــم؛ بــا اون بــه نبــرد برخاســتيم ،عش ـقبازی کردیــم ،ایثــار و فــداکاری را دوبــاره
معنــا کردیــم .صــدام هــم رفــت ،ولــی ایثــار و فــداکاری و شــیعه و ایرانــی جاودانــه میمانــد
چــون مــا حســین را داریــم ،پــس عشــق را هــم داریــم و عشــق جاودانــه اســت.
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صالح صلحی

تحصيالت :كارشناسي

		
سن38 :

چــه باشــیم و چــه نباشــیم نبــض زندگــی میزنــد یعنــی زندگــی
جاریســت؛ بیتردیــد ،اخــاق در هــر زمــان و مکانــی تأثیرگذارتریــن
عنصــر در ســامت تپیــدن ایــن نبــض اســت و ایثــار و فــداکاری شــاهبیت اخــاق اســت.
ایثــار ،انتخابــی اســت کــه زندگــی را در مجــرای فــاح و رســتگاری تــا رســیدن به ســرمنزل
مقصــود کــه همــان خالــق ایثــار «رب» اســت ،رهنمــون میشــود.
ایثــار از جنــس زندگــی اســت ،همیشــه زنــده و بالنــده اســت؛ گاه ســر از تاریــخ برم ـیآورد
و عباسبــن علــی(ع) نــام میگیــرد؛ گاه ردای آزادیخواهــی در برمیکشــد و خمینــی(ره)
میشــود؛ گاه نــدای حقانیــت ســر میدهــد و ســقراط میگــردد و گاه جاننثــار وطــن
میشــود و زینالدیــن نــام میگیــرد و گاه دســتی برمــیآورد و دل و جــان تیرهبختــی
را روشــنی میبخشــد و گاه دســت ناتوانــی را در گــذر از راهــی در دســت میگیــرد و گاه
پنــدی حکیمانــه را و گاه ...
ایثار شاید همان نثار باشد ،نثار خوبی!
***

علیرضا علیمحمدی

سن32 :

تحصيالت :كارشناسيارشد مطالعات منطقهاي

امروز فهمیدم که کتکهای مادرم چرا کودکیم را خرد كرد!
مادرم مرا میزد و
مادرت تو را ناز میکرد؛
من خیس میشدم و تو خشک؛
من گل میشدم و تو خاک؛
و اکنون من کوزهای سالم شدم و تو ترک برداشتی.
ناراحت نباش ببار!
امروز تو را گِل خواهند کرد و فردا ورز میگیری.
خدا کند که تو را کوزه بسازند.
تقدیم به همه مادران دنیا
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حسن شریعتی

		
سن40 :

تحصيالت :فلسفه

خداونــد انســان را آفریــد؛ آدم و حــوا را و همــة نســل بشــر را فرزنــدان آن
دو قــرار داد .تمــام ادیــان الهــی در موضــوع اولیــن انســان روی کــرة خاکــی
بــا هــم اشــتراک نظــر دارنــد و همگــی عقيــد ه دارنــد کــه ابلیــس دشــمن بــزرگ در کمیــن
نشســت و بــرای اولیــن رخــداد غیرانســانی ،هابیــل را بــه دســت بــرادرش بــه قتــل رســاند و
ایــن زنجیــره ادامــه یافــت تــا امــروز کــه از یــک پــدر و مــادر واحــد چنــد میلیــارد انســان
فرامــوش کردهانــد کــه از یــک جنــس و از یــک تبارنــد و میلیاردهــا انســان کــه در طــول
تاریــخ متولــد شــده و بــه ســرای دیگــر رفتهانــد نیــز اینگونــه ميپنداشــتند.
چگونــه بایــد بــه اصــل خویــش بازگردیــم؟ چگونــه بایــد فرزنــدان آدم و حــوا یــاد بگیرنــد
کــه دشــمن هــم نیســتند و دشــمنی مشــترک دارنــد بــه نــام ابلیــس؟ ابلیــس اســت کــه
از طریــق فرزنــدان آدم در دنیــا فتنــه میکنــد .کاش فرزنــدان آدم میدانســتند کــه باهــم
همخوننــد و دشــمنی مشــترک دارنــد کــه بــرای ظاللــت و گمراهــی آنهــا قســم خــورده
اســت.
***

شهناز شریفی
به آسمان بیانتهای ایثار ،سالم!
به لحظههای باور گذشت و ایثار ،سالم!
به اندیشهها و باورهای گذشت و ایثار ،سالم!
بــه مناجاتهایــی کــه در آن از گذشــت و مهربانــی يــاد ميشــود؛ مناجاتهايــي
کــه ســوغاتش گذشــت و بخشــش خداســت ســام!
خدایــا! كمكــم کــن تــا فرهنــگ واالي ایثــار و گذشــت و مقاومــت فصلــي از زندگيام
با شد .
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جالل نوابی

تحصيالت :كارشناسي

		
سن34 :

به نام خداوند بخشندة بخشایشگر
خداوند بخشنده است برای بندگان خاص؛
خداوند بخشایشگر است برای بندگان عام؛
و ما انسانها که نمادی از خداوند بر روی کره زمین هستیم،
آیا توانستهایم این خصلت را تبلور بخشیم؟!
گذشــت از نشــانههای بخشــندگی و بخشــایشگری اســت و آنگاه کــه از خودبینــی
گذشــتیم ،خواهیــم توانســت کــه در حقیقــت و بــه واقــع جانشــین راســتين خداونــد بــر روي
زمیــن باشــیم.
***

		
حمید جبلی
حاال که آمدهای
دوباره به پرندهها فکر میکنم
هوا سرد است و زمستان در راه
پرنده ،بیدانه
تراس خانه را مینگرم
پرنده ها منتظرند
حاال که آمده ای
خدا را بیشتر احساس میکنم
امید دارم که همیشه بیایی
همیشه بیا
تا یا ِد مستمر خالق تو باشم
حاال که آمدهای
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سن51 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

از گذشتهها بگو
صحرای کربال
کربالی ایران
روزهای خوش زندگی
صدای گلوله و خمپاره
به یادت بیارم
چهار دوست همسنگر
در یک شب مهتابی
هر چهارتا یک لحظه
پیش خدا
راستی یک لحظه دیگر
خمپاره
کنار تانکر آب
دست یکی قطع شد.
***

		
ارمغان بهداروند

سن41 :

تحصيالت :دكتراي زبانفارسي

( )1ای کاش!
به جای این همه استخوان
لبهایت برمیگشت...
( )2برادرهایم که از جنگ بر نمیگشتند
هیچ اتفاقی نمیافتاد
پدرم پیرتر میشد
و مادرم بیشتر کنار عکسهای روی دیوار
سکوت میکرد.
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( )3ما از جنگ عقبنشینی کردیم
اما جنگ یک قدم هم از اعصاب ما
عقبنشينی نکرد.
***

		
حسن رزاقي

تحصيالت :كارشناسي

		
سن39 :

روزی که بچه بودم و باروت بود و من
صدها هزار الله به تابوت بود و من
من تو و تو با وجود من
من با ِ
رفتی به سوی دشمن ،بود و نبود من
دشمن کمر به همت ابلیس بسته بود
ابلیس هم به فکر تهاجم نشسته بود
ناگاه با گلولة گرگ پلید مرگ
فریاد عاشقانة ما را درید مرگ
***

مهدی افشاقیانمقدم

		
سن36 :

باران حاال چرا؟
داری از قصد میزنی یکریز
با سه انگشت خود به شیشة من
قطره قطره نمک بپاش امشب
روی زخم دل همیشة من
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربال بودی
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تحصيالت :كارشناسي حقوق

با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟!
روز آخر که جنگ راه افتاد
سایة تشنگی به ماه افتاد
هر طرف یک سراب پیدا شد
چشمهامان به اشتباه افتاد
مهر زهرا مگر نبودی تو؟
تو که با مادر آشنا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟!
مادری در کنار گهواره
لب بست و نگفت هیچ از شیر
تو نباریدی و به جايش امروز
از کمانها گرفت بارش تیر
تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟!
***

علی اکبر میرزاآقایی

		
سن58 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق قضايي

از فرزندانمــان ،همســایههايمان ،همشــهریانمان و از هرکــس کــه گالیــهای داریــم
بگذریــم؛ همیــن امــروز گوشــی تلفــن را برداریــد ،بــا هــر کســی كــه قهــر هســتید ،یــک
احوالپرســی کــن؛ آنوقــت طعــم شــیرین گذشــت را در کام خــود احســاس خواهــی کــرد،
بعــد در گــوش دیگــران زمزمــه کــن.
لقمــان حکیــم فرمــود« :پســرم دو چیــز را هیچوقــت فرامــوش نکــن؛ اول ،خــدا و ســپس
مــرگ را .دو چیــز را فرامــوش کــن؛ اول ،اگــر بــه کســی خوبــی کــردی و دیگــری ،اگــر
کســی بــه تــو بــدی کــرد».
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کاوه جوادیه

		
سن57 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

تقدیم به شهدای بیجنازه:
من از تورق تصویر آب میآیم
من از تالطم قرنی مذاب میآیم
من از درخشش یک آذرخش بیتندر
من از شرارة یک التهاب میآیم
منی که ساکن رقص شرارهها بودم
ببین که راست از آن پیچ و تاب میآیم
من از نیایش شبهای جبهه از سنگر
من از هجوم و یورش ،با شتاب میآیم
منی که با صف تابوتهای خالی ،باز
و عکس یک دهه پیشم به قاب میآیم
تمام ماندة من یک پالک نصف شده است
سبک به چشم شما همچو خواب میآیم
و چفیهام که شده پارهپاره و کمرنگ
خالصه ،از اثر آفتاب میآیم
***

کیمیا آقازاده

		
سن19 :

تحصيالت :كارشناسي مهندسي IT

ناگزیر از سفر بیسر و سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد
کوچ تا چند؟! مگر میشود از خویش گریخت
بال ،تنها غم غربت به پرستوها داد
اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آنست که یاران ببرندت از یاد
عاشقی چیست؟ به جز شادی و مهر و غم و قهر؟
نه من از قهر تو غمگینم ،نه تو از مهرم شاد
چشم بیهوده به آیینه شدن دوختهای
اشک آنروز که آیینه شد از چشم افتاد
(فاضل نظري)
 164ايثاروآگاهي

		
مهشيد مراقي

تحصيالت :كارشناسيارشد ارتباطات

		
سن23 :

میشــود گاهــی گذشــت ،رد شــد ،حتــی اگــر ادامــة مســیر را مجبــور باشــی «بــدون دل»
بــروی.
امــا بایــد گذشــت؛ بایــدی کــه گریــزی از آن نیســت ،بــروی و پشــت ســرت را هــم نــگاه
نکنــی .میشــود گاهــی گذشــت ،نــه نمیشــود؛ امــا بایــد گذشــت.
***

		
زهره مقدمنژاد

تحصيالت :كارشناسي تربيت بدني

		
سن31 :

من اگر عاشقانه مینویسم ،نه عاشقم ،نه شکست خوردهام.
فقط مینویسم که عشق ،یاد قلبم بماند.
در ایــن غوغــای خیانتهــا ،دلکندنهــا و دروغهــا ،عادتهــا و هوسهــا ،مــن تمریــن
آدمبــودن میکنــم.
همیشه ،نگاهمان به آن باال باشد که دلمان از این پایین نگیرد.
***

		
پگاه گلهاشم

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسي معماري

آدمهــا میآینــد ،گاهــی در زندگیــت میماننــد ،گاهــی در خاطــرهات؛ آنهــا کــه در زندگیــت
میماننــد ،همســفرت میشــوند و آنهــا کــه در خاطــرهات میماننــد ،تجربــهای بــرای
ســفر؛ گاهــی شــیرین كــه بــا یادشــان لبخنــد میزنــی و گاهــی یادشــان لبخنــد از لبانــت
برمـیدارد.
اما تو،
لبخند بزن به تلخترین خاطرههایت؛
آدمهــا میآینــد و ایــن آمــدن بایــد ُرخ بدهــد تــا تــو بدانــی ،آمــدن را همــه بلدنــد؛ امــا ایــن
مانــدن اســت کــه هنــر میخواهــد.
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زینب خاتمساز

سن23 :

تحصيالت :كارشناسي مددكاري

دوســت دارم جهانــی را کــه فــارغ از تعصبــات باشــد ،جهانــی کــه آدمهــا در
آن همدیگــر را دوســت داشــته باشــند ،احتــرام مبنــای روابــط انســانی باشــد،
آدمهــا بــه خاطــر هــم و بــه خاطــر بــا هــم بودنشــان از خطاهــا بگذرنــد ،یکصــدا باشــند،
صمیمــت جوهــرة وجودشــان شــود و محبــت نایــاب نباشــد.
بــه امیــد روزی کــه کودکــی بــه خاطــر گرســنگی در خیابانهــا نباشــد ،انســانها بــه
جــای تأســف و گفتــن جملــة «چــه بــد» ،بگذرنــد از حرصهایشــان و ببخشــند در حــد
توانشــان!
آزادی ،عشق ،وفا و گذشت پایة زندگیهايمان باشد.
***

مریم زارعی

		
سن27 :

تحصيالت :كارشناسيارشد فلسفه

قصة جان و نام و مال و دنیا چو گذشتند به پابوس وطن؛
از ّ
این است تمنای گذشتن؛
این است همة واژة ایثار.
خوش وصالی است بریدن ِز همه خواستنیها.
به تمنای وصال،
ایثار همین است و تمام.
***

لیال ثقیلی

سن24 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

هرجــای دنیــا کــه باشــیم مهــم نیســت ،کافیاســت فرامــوش نکنیــم كــه
مهربانــی حــق همــة انسانهاســت و حــد و مــرزی نــدارد .مــا ایرانیهــا
پیــام دوســتی و مهــر را از کهنتریــن قــارة دنیــا بــه گــوش جهانیــان
میرسانیم و امید داریم که روزی این عشق ،سبب صلح جهانی شود.
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مهدیه کیا دربندسری

سن24 :

تحصيالت :كارداني طراحي

بیشــتر اوقــات فکــر میکنــم اگــه قــرار باشــه کلمـهای تــو دنیــا بــا معنیــش
یکــی و هـمارز باشــه ،اون کلمــه «مــادر» هســت؛ مــادر یه شــخص نیســت،
یــه احساســه؛ احســاس نابــی از جنــس دوستداشــتن و دوستداشتهشــدن؛ احســاس نابــی
از جنــس فــداکاری ،از جنــس گذشــت ،احساســی از جنــس صبر.
مــادر ،واژهایاســت کــه در هیــچ انســانی جــز مــادر نمیبینیــش ،اصــ ً
ا مــادر نمــادی از
عشــق خــدا بــه بندههاشــه.
مــن فــداکاری رو تــو رفتــار مــادری میبینــم کــه ســر ســفرة غــذا هميشــه اوليــن کســي
كــه ســير ميشــه و كنــار ميكشــه اونــه ،تــا بچههــاش دل ســیر غــذا بخــورن .مــادر ،یعنــی
تجربــة روزگار؛ یعنــی بهتریــن معلــم؛ ایــن واژههــا مناسـبترین واژه بــراي مادرنــد.
***

زهرا رجبی

		
سن21 :

ي حقوق
تحصيالت :كارشناس 

یکــی بــود یکــی نبــود .در روزگارانــی پرهیاهــو و پــر از اســترس ،مردمانــی همچــون
خورشــید درخشــان ،بــا تمــام قــدرت و یکپارچگــی خــود ،ســرزمینی شکســتناپذیر را
ماننــد مرواریــد در قــاب صدفــی حفــظ کردنــد و بــه تمــام دنیــا فهماندنــد کــه ایــران و
ایرانــی در هــر موقعيتــی ،بــا تمــام ایمــان و اعتقــاد خــود و یقیــن قلبــی پاســدار ایــران
و ایرانیاســت .وجــود پربرکــت اینگونــه انســانهای شــرافتمند ،افتخــار بزرگــی بــرای
مــن ،خانــوادة مــن و کشــور مــن اســت .باشــد کــه بتوانیــم قــدردان زحمــت و لطفهــای
خورشــیدصفتان باشــیم.
موفق و سربلند باشید.
لبخند فراموش نشود.
روزگار خوشی در انتظار شماست.
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شقایق حسینزاده

سن22 :

تحصيالت :كارشناسي عكاسي

بیاییم با کمک کردن به یاران
بهاری نو بسازیم در بهاران
چه خوش باشد به جشن مهربانی
کنیم با بینوایان همزبانی
تهیدستان کنون چشمانتظارند
برای عیدشان عیدی ندارند
ولی من مطمئنم یک نفر هست
که گیرد از رفیق بینوا دست
به یاد دوستان دستی برآرید
نهال عاطفه در دل بکارید
***

		
نگین فرهود

		
سن33 :

سربازها بیاسلحه سرباز نیستند؛
آنها شبیه سپرهای عاشقاند
هر روز تیر خالصاند ،ميكشند
هرشب ولی صدای غمانگیز هقهقاند
******
آری! همیشه تفرقه و بیعدالتی است
تبعیض رنگ تلخ سیاست گرفته است
سربازهای این طرف جبههها شهید
سربازهای آن طرف خط . ...
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تحصيالت :كارشناسيارشد ادبيات فارسي

		
بهاره شهریاری سن29 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

کامواها را رنگ به رنگ به هم میبافیم
گرممان میکند هر رنگ و هر طرحش؛
هر طرح زيبا ،دل یک نفر را گرم میکند؛
یک شال گردن رنگی ببافیم به پهنای سرزمینمان.
***

		
ریحانه جعفری سن29 :

ي تئاتر
تحصيالت :كارشناس 

میخواهم شهید شوم و شهید بمانم؛
شهید راه خدا ،شهید راه عشق.
من زنی آریایی از نسل گرد و غبار،
به تو میگویم :شهید باش.
شهد عشق را بنوش.
میتوان مثل همة مادران
مثل همة خوبان
فداکار بود ،ایثار کرد.
میتوان مثل همة شهدا ،شهید راه دل بود.
سن من قد نمیدهد به جنگ
ّ
من اثرات بعد جنگم؛
کو مردی پر از مردانگی همچون شهیدان جنگ.
کو یاری فداکار ،دوستی ایثارگر ،همچون ذرهای از زنجیر محکم عشقهای قدیم.
مــادرم ،مــن تــو را ایثارگــر زندگانــی خــود میدانــم و پــدرم تــو تنهــا مــردي از جنــس
عشــق و ایثــار منــی.
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معصومه طوسی

		
سن43 :

تحصيالت :ديپلم

ایثــار و از خودگذشــتگی ،همــان مــادر شــهیدی اســت کــه تــک فرزنــد
پســرش  ،همــان امیــد روزهــای کهنـهاش را ،بــا اشــک چشــم بــه میــدان
نبــرد فرســتاد .همــان پــدر و مــاد ِر پســر مفقوداالثــری کــه سالهاســت چشــم بــه در
دوختهانــد و گــوش بــه زنــگ تلفــن ،در انتظــار خبــری و پالکــی و شــاید...
همــان مــادر فرزنــد معلولــی اســت کــه فرزنــد  30و چنــد ســالهاش را هنــوز ماننــد کودکــی
 2یــا  3ســاله تــر و خشــک میکنــد ،پذیرایــی میکنــد و برایــش الالیــی میخوانــد و
هســتند بســیاری از هميــن پــدر و مادرهــا.
***

وجیهه وهابی

تحصيالت :ديپلم

		
سن37 :

بارالها! از کوی تو بیرون نشود پای خیالم ،نکند فرق به حالم ،چه برانی ،چه بخوانی ،چه به
اوجم برسانی ،چه به خاکم بکشانی؛ نه من آنم که برنجم ،نه تو آنی که برانی؛ نه من آنم که
ز فیض نگهت چشم بپوشم ،نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی ،در اگر باز نگردد ،نروم باز
به جایی ،پشت دیوار نشینم ،چو گدا بر سر راهي .کس به غیر از تو نخواهم ،چه بخواهی چه
نخواهی ،باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی.
***

نیره پوالب

سن35 :

تحصيالت :كارداني

هــر روز زندگــی درســی اســت و جالــب اینکــه ایــن درسهــا تمامــی نــدارد.
کاش همــة ایــن درسهــا را تجربــه نمیکردیــم ،بلکــه کســی بــود کــه بــه
مــا آمــوزش مـیداد تــا حداقــل بهــای کمتــری پرداخــت كنيــم.
آنچــه کــه از تمامــی ایــن تجربههــا نصیبــم شــد ،ایــن اســت کــه همــة آرزوهــا ،همــة
امیدهــا و همــة آنچــه کــه در نظــر داریــم ،تنهــا بــه یــک نقطــه ختــم میشــود و آن
نیرویــی مافــوق همــة قدرتهاســت؛ همــان قدرتــی کــه هــر لحظــه بــا مــن بــوده و هســت
و مــن بــا تمــام وجــود دوســتش دارم؛ محرمــی محرمتــر از همــة کســانی کــه میشناســیم
و دوســتی مهربانتــر از همــة مهربانان.خــدای خوبــم ،معبــودم و پــروردگار عزیــزم بــا تمــام
وجــود میپرســتمت.
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محبوبه صبوری

تحصيالت :كارشناسي ادبيات فارسي

		
سن39 :

با تو میگویم.
بــا تــو میگویــم کــه در عنفــوان جوانــی خــود ،بــرای دفــاع از ایــن مــرز و بــوم ،دفــاع از
کشــورت ،دفــاع از نامــوس ،زنهــا و دختــران مملکــت بــه جبهــه رفتــی .در حــال و هوایــی که
بایــد از نوجوانــی خــود اســتفاده میکــردی .در ســن  16ســالگی بــه جبهــه رفتــی و جنگیــدی
و عضــوی از اعضــای بــدن خــود را تقدیــم ایــن جامعــه کــردی و...
و حــال کــه  30ســال از ایــن ایثــار میگذرد تــو مانــدی و کولهبــاری از درد و رنج و غصــه و دوری
از همســنگرانت؛ تــو مانــدی و نامالیمتهــا ،ناجوانمردیهــا ،بــه توچههــا ،بیاحترامیهــا،
بیحجابیهــا ،بیغیرتیهــا و ...
بــا تــو میگویــم کــه همنــام حضــرت عباسبــن علــی هســتی ،بــا تــو کــه جانبــازی و
اســمت هــم ابوالفضــل اســت.
***

			
الهه

تحصيالت :كارشناسيارشد هنر نمايشي

		
سن43 :

راز خلــق جهــان ،خلقــت هســتی ،راز بــودن مــا ،عشــق اســت ،عشــق اســت کــه بــه زندگــی
معنــا میدهــد و عشــق چیــزی نیســت کــه بــه جــز مهــری بیپایــان کــه بیتــرس،
بیحســابگری ،ســخاوتمندانه و گریزناپذیــر نثــار دیگــری میشــود .ســیلی خروشــان کــه
بــا ویرانگــی نســبتی نــدارد ،میخروشــد و بــر جــان هســتی ،لبخنــد ســبزی مینشــاند،
جاودانــه کــه گاهــی اگــر گــوش تیــز کنیــم همچنــان پــژواک صدایــش را در دل و جانمــان
میشــنویم .بیعشــق ،بینــور ،بیصــدا ،بیمهــر ،در گــور هفتگانهایــم؛ اشــباحی در
ســایه ،ســایههایي در تاریکــی.
***

		
فرشته احمدپور

		
سن33 :

تحصيالت :كارشناسي پژوهشگري

ایثــار ،یعنــي شــهید .ایثــار ،یعنــی مــادر شــهید .ایثــار يعنــي مــادری كــه پــس از ســالها،
هنــوز چشــم بــه راه بازگشــت فرزنــدش اســت .ســخت اســت گذشــتن از خــود ،از فرزنــد و
از همســر.
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ایثــار ،همســر جانبــازي اســت کــه صادقانــه ،دســتههای ویلچــر مــردش را میگیــرد و هــر
روز از پلهــای خــراب و معیــوب شــهر مــا میگــذرد.
سالم به ایثار و سالم به تمامی ایثارگران کشورم ایران.
***

آذر دنیایی		

		
سن39 :

تحصيالت :نرم افزار

دیــدهای پــرواز چلچلههــا و نــگاه ممتــد و پرانتظــار جوجههایشــان را؟
آنگاه کــه چلچلــه میپــرد ،جوجــه دل بــه پــروازش خــوش مــیدارد و
مــن و تــو آن جوجهایــم کــه اگــر نمیتوانیــم بپریــم ،چــه زيباســت كــه
از پریــدن چلچلههــا در اوج آســمان آرام بگیریــم.
***

		
ندا حسینیپناه

		
سن64 :

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

در هیاهــوی زندگــی دریافتــم چــه دویدنهایــی کــه فقــط پاهایــم را از مــن گرفــت،
درحالیکــه گویــی ایســتاده بــودم!
چــه غصههایــی کــه فقــط بــه ســپیدی مویــم حاصــل شــد ،در حالیکــه قصــه کودکانـهای
بیــش نبود!
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نخواهد نمیشود!
به همین سادگی...
***
در شهر بودم
دیدم هرکس به دنبال چیزی میدود
یکی به دنبال پول،
یکی به دنبال چهرة دلکش،
یکی به دنبال لحظهای توجه چشمان هرزهگرد،
یکی به دنبال نان،
یکی هم به دنبال اتوبوس!
اما دریغ که هیچکس به دنبال خدا نبود!
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فرحناز صرافيان

تحصيالت :ديپلم تجربي

		
سن57 :

گفتم :مادر!
گفت :جانم!
گفتم :درد دارم.
گفت :دردت به جانم.
گفتم:گرسنهام.
گفت :بخور از سهم نانم.
گفتم :کجا بخوابم؟
گفت :روی چشمانم.
همیشه درد و غصهها را گفتم و از خوشی و شادیهایم برایت نگفتم.
اما اين را بدان كه با تو شا ِد شادم.
به سالمتی مادر ،واسه اینکه دیوارش از همه کوتاهتره.
***

		
حسین گلزار

سن23 :

تحصيالت :كارشناسي

به قربانیان پروندة بیبازگشت 655
با شانههای خستة شهری که
چشمانتظار پرچم ایرانند
با موجهای آبی دریایی
که از آنچه دیدهاند ،گریزاناند
در گوش گوشماهی ساحل هم
الزم به شعر گفتن و خواندن نیست
وقتی مدام شعر شما را در
گوش جهان به زمزمه میخوانند
حاال که سنگ قبر نداری و
هر پنجشنبه جای تو خالی است
باید جواب این همه گل را داد
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اینها که ردی از تو نمیدانند
حاال خلیج وسعت دریا را
تابوت کرده است و پرچمها
آمادهاند تا که بدان تابوت
یک شعر ناب و تازه بپوشانند
***

		
زهرا قاسمی

		
سن27:

تحصيالت :كارشناسيارشد روانشناسي

مــن میخواهــم از آرزوهایــم بنویســم؛ آرزوی اینکــه دیگــه در هیــچ کجــای ایــن جهــان
جنــگ و خونریــزی نباشــد؛ آرزوی اینکــه هیــچ کودکــی بــه جــای مدرســه و کانــون
گــرم خانــواده ،در میــان ماشــینهای رنگارنــگ خیابانهــای ســرد شــهرمون مجبــور بــه
تکدیگــري و دستفروشــی نباشــه.
آرزوی اینکــه همــة انســانها بــا هــر رنــگ و زبانــی ،بــا هــر فرهنگــی ،حــق زندگــی
داشــته باشــند و هیچکــس اجــازة گرفتــن آزادی و شــادی را از کســی نداشــته باشــد.
کاش! کاش! کاش! روزی کــه صبــح از خــواب بلنــد ميشــوم ،خورشــید جــور دیگــری
طلــوع کنــد و صلــح و آزادی شــعار همــة دیوارهــای ایــن جهــان پــر از ظلــم و ســتم شــود.
***

		
ساره زنجانی

		
سن25 :

تحصيالت :پزشكي

تقديم به حضرت ابوالفضلالعباس
عقل گفتا که بخور آب اگر تشنهلبی؟
عقل گفتا که بر این آب ،نگاه تو بود
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عشق گفتا که مخور آب مگر بیادبی؟
عشق گفتا که ،حسین چشم به راه تو بود

		
طاهره شهرکی

تحصيالت :كارشناسيارشد توريسم

		
سن36 :

هســتی سرشــار اســت از نشــانهها؛ نشــانههایی کــه بــه تنهایــی گــواه بــر وجــود خالقیســت
بینظیــر .چــه ســاده ســخن گفتــه بــا اشــرف مخلوقــات و مــا چــه ســاده میگذریــم و
رهــا میکنیــم ،ابتــدا و انتهــای داســتان آفرینــش را .معادلــة ســادة خالــق و مخلــوق ،علــت،
معلــول ،هســتی و نیســتی کــه تنهــا پرسشیســت کــه خــود پاسخیســت عمیــق بــر تمــام
ســردرگمیهای ایــن انســان خاکــی.
کاش ردپای نشانهها را جدی بگیریم!
کاش زبان نشانهها را بفهمیم!
کاش نشانهها را باور کنیم!
این نشانهها فقط سخن از یک چیز میگویند« :شرافت انسان».
***

		
زهرا شیشهگرها

		
سن30 :

تحصيالت :حقوق

دالوری از جنس شهید
دالورانــه بایــد بــاورت کــرد شــهید؛ چــرا کــه تــو در اوج افتخــار و ایثــار برایــم قصــة
شــهامت ،ایثــار ،جوانمــردی و گذشــت را روایــت کــردی .اینکــه میگویــم قصــه ،نــه از
ایــن حیــث کــه حماس ـهآفرینی اســت كــه در افســانهها دیــده و شــنیده شــده ،نــه! تــو در
هــر زمــان و مــکان از تاریــخ ،زنــده و پاینــده بــودی و نقشآفرین ـیات امــروز کــه از وفــا
و وفــاداری خبــری نیســت بــه قصــه و حکایتــی پرمعنــا تبدیــل شــده تــا جايیکــه تمامــی
قهرمانــان افســانهای حتــی رســتم ،آشــیل و دیگــران رد پــای تــو را بــه خــواب و رؤیــا هــم
ندیدهانــد.
زنده باشی نماد ایثار و مقاومت :اي «شهید».
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سیدمحمد بابامیری

		
سن38 :

سنگ یادبود
سیگار برگ و فندک و خاخام پیر و دود
خمیازههای سرد تلآویو ،صبح زود
مشغول طرح نقشة کشتار تازه بود
در خلسة تفکر از نیل تا فرات
چشمش به روی نقشة دیوار و این دو رود
فرزند الخلیل ،مهیای انفجار
با نغمههای سرخ شهادت که میسرود
با گامهای محکم و از خود گذشتهاش
خواب از نگاه مست تلآویو میربود
خاخام پیر قهقهه سر داد و زیر لب
این طرح ناب و تازة سرکوب را ُستود
اما فقط سه ثانیه بعد ،انفجار
آوار و آتش و هیجان ،التهاب و دود
جسم جوان در آتش و خون ناپدید شد
چیزی از او نماند به جز سنگ یادبود

		
ریحانه نوریها

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي

***

تحصيالت :كارشناسي

بــه انگشــت نخــی خواهــم بســت تــا فرامــوش نگــردد كــه فــردا هــم
زندگــی شــیرین اســت ،زندگــی بایــد کــرد.
گرچــه دیــر اســت ،ولــی کاسـهای آب بــه پشــت ســر لبخنــد بریــزم شــاید
بــه ســامت ز ســفر برگــردد.
بذر امید بکارم در دل ،لحظه را دریابم
من به بازار محبت بروم؛ فردا صبح ،مهربانی عرضه کنم،
یک بغل عشق از آنجا بخرم.
یاد من باشد فردا حتم ًا ،به سالمتی ،دل همسایة خود شاد کنم؛
بگذرم از سر تقصیر رفیق ،بنشینم دم در ،چشم در کوچه بدوزم با شوق
تــا کــه شــاید برســد همســفری ،ببــرد ایــن دل مــا را بــا خــود و بدانــم دیگــر قهــر هــم
چیــز بدیســت.
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یاد من باشد فردا حتم ًا،
باور این را بکنم که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم ،مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست که نیست پس از آن فردایی.
***

		
ریحانه نوریها

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي

مهدی جان!
آلودگی هوا که سهل است
آلودگی دلهایمان نیز از حد هشدار گذشته
نفسهایمان به شماره افتاده
سالهاست زندگیمان تعطیل رسمی است!
هوای باریدن نداری موالجان؟
من گناه میکنم و تو جورش را میکشی!
سندش؟
طوالنی شدن غیبتت
اللهم عجل لولیک فرج!
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غالمرضا رضاییآغوزگله

تحصيالت :كارشناسي عمران

سن21 :

باز باران با ترانه ،میخورد بر بام خانه
خانهام کو؟ خانهات کو؟ آن دل دیوانهات کو؟
روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران!
گردش یک روز دیرین ...
پس چه شد؟ دیگر کجا رفت؟
خاطرات خوب و شیرین.
باز باران بیترانه ،بیهوای عارفانه،
در سکوت ظالمانه،
خسته از مکر زمانه،
غافل از حتی رفاقت،
هالهای از عشق و نفرت،
اشکهایی طبق عادت،
قطرههایی بیطراوت،
روی دوش آدمیت،
میخورد بر بام خانه.
***

امین باقرپور

		
سن30 :

تحصيالت :كارداني عمران

كبوتر عشق آفريدند و بر دو بال آن نوشتند :هر دوستي ،همیشه دوست
شماست ،حتی اگر کارهایش شما را برنجاند .هر عملی که از روی خشم
باشد ،محکوم به شکست است.
خدایا کمک کن ...
دیرتر برنجیم،
زودتر ببخشیم،
کمتر قضاوت کنیم،
و بیشتر فرصت دهیم.
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ماندانا نصیری

		
سن27 :

تحصيالت :كارشناسي

آدمهایی که میدانند چه میخواهند را دوست دارم.
آدمهایــی کــه مــرز دارنــد ،کــه «نــه» گفتــن را بلدنــد ،کــه میتواننــد
بگوینــد چــه چیــز را میخواهنــد و چــه چیــز را نمیخواهنــد را همينطــور.
آدمهایــی کــه تــو را در «هــزار تــوی ابهــام» و حــدس بــزن «چــه چیــزی تــوی دلــم دارم»
گرفتــار نمیکننــد.
آدمهایی که مرزشان مشخص است ،زندگی را راحت میکنند.
آدمهایی که مرز دارند ،غنیمتاند.
شفافیتشان ،شفافیت میآورد.
نه گفتنشان ،نه گفتن را آسان میکند.
خودشان هستند و میگذارند خودت باشی.
آری! من دوستشان دارم.
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دلنگاره

عبارت و جمله
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پریسا عابدینی

تحصیالت محصل

		
سن16 :

در مقابل عکس شهدا؛ عکس شهدا عمل نکنیم.
***

سیدروحاله نجفی
ایثــار ،یعنــی عمــل نــه حــرف؛ یعنــی آن روزی کــه بــر طبــل جنــگ بکوبنــد ،صــف مــرد و
نامــرد از هــم مشــخص میشــود؛ همــان کــه مصطفــی چمــران گفــت.
***

تحصيالت :دكترا

				
سعید اصفهانیان

به حرکت موجودات عالم به سوی مفهوم فاطمیت فاطمه(س) ایثار ميگويند.
***

مهلقا یاری
ايثار ،يعني مدافع حرم.
مدافــع حــرم بــودن شــجاعتی اســت کــه هرکســی در خــود نمیبینــد و نــدارد؛ هرکــدام از آنهــا
یــک وجــود عرفانــی و خالــی از عالقههــای دنیــوی دارنــد و ایــن خــود یــک نعمــت اســت.
خوشــا بــه حــال آنهــا ،کاش مــن هــم جزئــی از مدافعــان حــرم خانــم زینــب(س) بــودم.
***

مهدی اسماعیلی
ایثار ،یعنی رزمندههای اسالم ،ایثار ،یعنی دفاع مقدس؛ يعني مردمی که از میهن خود دفاع
میکنند.
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علیرضا همتی

		
سن12 :

تحصيالت :محصل

ســام ای مدافعیــن حــرم ،اي معانــي ايثــار و فــداكاري ،شــمایی کــه میرویــد جنــگ .مــن
هــم دوســت دارم بیایــم آنجــا بجنگــم ،مــن حــرم را خیلــی دوســت دارم ،مــن دوســت دارم
حــرم را ببینــم و دعــا میکنــم شــما ســالم و موفــق باشــید.
***

گرامی 		

تحصيالت :كارشناسي ارتباطات

		
سن35 :

بــه عقیــدة مــن ،مهمتریــن الگــوی ایثــار و مقاومــت ،مــادر اســت کــه از زمانــی کــه
فرزنــدش متولــد میشــود ،لحظ ـهای خــود را نمیبینــد و هرچــه میخواهــد بــرای اوســت
در خــواب و تمــام لحظــات زندگ ـیاش در فكــر فرزنــدش اســت.
***

		
حسامالدین مهرابی

		
سن9 :

تحصيالت :محصل

ایثــار ،یعنــی از خودگذشــتگي پــدر و مــادرم در زندگــی ،بهخاطــر بزرگشــدن و موفقيــت
مــن در زندگــي.
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علی مرحمتی

			
سن10 :

تحصيالت :محصل

مــن در مدرســه فداکاریهــای زیــادي کــردم؛ دوســت مــن خوراکــی نداشــت ،مــن
خوراکــیام را بــا او تقســيم كــردم.
***

محمدطاها نعیمی
از خود گذشتگي را در اين روزها با ديدن مدافعين حرم ميتوان درك كرد.
***

		
امید کوچکی

تحصيالت :كارداني

		
سن29 :

در جــوار شــمعهای مصنوعــی زمــان نشســتهایم ،پروانهمــان در پیلــه ،نهــان ،چشــم بــه
لیاقتمــان دوختــه ،کــه ای کاش! حاکــم کاشهــای بــه اتمــام نرســیده ،نظــر کنــد .پروانــة
جاویــدان نظــر کنــد بــه جماعتــی کــه شمعهایشــان تَــه کشــیده.
***

محمدمهدی بودا
فــداکاری ،یعنــی ازخــود گذشــتگي شــهیدان کــه از جــان خــود مایــه گذاشــتند و بــا دشــمنان
ایــران جنگیدنــد و پیــروز شــدند و نگذاشــتند ذرهاي از خــاک ایــران بــه دســت بيگانــگان
بيفتــد.
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سینا نوری
بــه نــام آنکــه شــهادت را آفریــد .بــه نــام آنکــه ایثــار و فــداکاری را آفریــد .بــه نــام آنکــه
آدم را آفریــد .بــه نــام آنکــه انســان فــداکار را آفریــد.
ایثــار ،یعنــی ازخــود گذشــتن ،ایثــار ،یعنــی از همــه چیــز و همــه کــس خــود گذشــتن؛ مگــر
میشــود کــه انســان بــا تمــام آرزوهــای بلنــد و بــزرگ از خــود بگــذرد و فــداکاری کنــد.
آری! انســان فــداکار و ازخــود گذشــته کــم اســت ،ولــی مهــم ایــن اســت کــه انســانهای
از خــود گذشــته وجــود دارنــد .واقعیــت آن اســت کــه ایثــار و فــداکاری را نمیتــوان تعریــف
کــرد ،خیلــی ســخت اســت انســان تــا بــا انســان ایثارگــر و فــداکار مواجــه نشــود و تــا وقتــی
کــه خــود فــداکاری نكنــد ،نمیتوانــد بــه معنــی آن پــی ببــرد.
***

امیرحسین محمدی		

		
سن12 :

تحصيالت :محصل

ایثــار یــا از خــود گذشــتگی همیشــه برایــم مثــل یــک رؤیــا بــوده اســت ،همیشــه دوســت
داشــتم مثــل آدمهــای بــزرگ همچــون محمدحســین فهمیــده باشــم یــا در ایــن زمــان جــزء
مدافعــان حــرم باشــم ،فکــر نکنیــد چــون کوچــک هســتم کاری از دســتم ســاخته نیســت،
بلکــه برعکــس مــن هــم میتوانــم مثــل محمدحســین فهمیــده باشــم.
خدا قوت و یا علی.
***

		
امیرعباس محبوبی

		
سن13 :

تحصيالت :محصل

ای کاش! مــن هــم میتوانســتم در روز عاشــورا پابهپــای امامحســین(ع) بجنگــم و تــا
آخريــن قطــرة خونــم را فــدا کنــم ،امــا حــاال کــه نتوانســتم پــس بايــد طــور دیگــری ایــن
کار را انجــام دهــم؛ بــه عنــوان مثــال ،میتوانــم بــا دادن نــذری بــه دیگــران جبــران کنــم
تــا امامحســین(ع) از مــن راضــی باشــد ،البتــه راههــای بســیاری وجــود دارد؛ مثـ ً
ا یکــی از
مهمتریــن ايثارگريهــا ،مدافــع حــرم بــودن اســت کــه تــا پــای جــان در مقابــل دشــمن
دفــاع میکننــد .بــه نظــر مــن امــام حســین(ع) هــم از آنــان بســیار راضــی میباشــد.
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محمدرضا پورجبار

سن		17 :

تحصيالت :محصل

سوال :ایثار را تعریف کنید؟
جــواب :ایثــار ،یعنــی دســت قطــع شــده ،پــای قطــع شــده ،بــدن تيكــه تيكــه شــدة کســی
کــه بخاطــر تــو جونشــو داده؛ آره! بــرای تــو هموطــن؛ بــرای تویــی کــه امــروز بــا آرامــش
بخوابــی و بــا آرامــش زندگــی کنــی .در دوران جنــگ بــه یــه همچیــن چیــزی ایثــار
میگفتنــد ،ولــی امــروز دیگــر معنــی ایثــار متفــاوت اســت .ایثــار در زندگــی ،در کار ،در
درس و خیلــی چیزهــای دیگــر جلــوه میکنــد ولــی اینهــا همگــی بــه دیــد و بینــش تــو
بــه زندگــی بســتگی دارد.
***

آرش رزاقی
شهادت ،هنر مردان خداست.
امنیــت امــروز کشــور مدیــون مردانــی اســت کــه طــی هشتســال جنــگ از خــاک و جــان
و اعتقــاد مردمشــان دفــاع کردنــد و امــروز یــاد و راهشــان زنــده اســت .مــا امــروز سرنوشــتی
همچــون مــردم عــراق و ســوریه نداریــم ،چــون خــون شــهدا ،کشــور و ملــت و نظــام را
بیمــه کــرده اســت.
به امید وجود امنیت در همة کشورها.
***

حمید حائری
جالــب بــه نظــر میرســد کــه بــا گفتــن کلمــة ایثــار ناخــودآگاه بــه یــاد کســانی میافتیــم
کــه در هشــت ســال مبــارزه نابرابــر ،بــا اخــاص خــود را فــدای ارزشهــای اسالمیشــان
کردنــد؛ در حقیقــت ایثــار و ایثارگــري را آنهــا معنــا کردنــد.
شادی ارواح طیبة شهدا صلوات.
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مهدی اربابی

		
سن23:

تحصيالت :كارشناسي هوشبري

ســام ای مدافــع حــرم بیبــی زینــب؛ میدانــم اگــر شــما نبودیــد مــا ایــن امنیــت و
آرامــش را در کشــورمان نداشــتیم و جنــگو هیاهــو بــه خانههایمــان نزدیــک میشــد.
شــمایی کــه از خانــه و همســر و فرزنــدان خــود خداحافظــی کردیــد و میدانســتید کــه
بازگشــتی در کار نیســت و بــا تمــام وجــود بــه دفــاع پرداختیــد .هیــچ حرفــی بــرای گفتــن
نــدارم ،چــون میدانــم نمیتوانــم شــما را درک کنــم ،شــما فراتــر از آن هســتید كــه در
ذهــن مــن کــه در دنیــا غــرق شــدهام بگنجیــد .دعایمــان کنیــد.
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م .ارسالنی

تحصيالت :فقه و حقوق

			

گذشت و فداکاری فقط در یک کلمه خالصه میشود و آن مادر است.
***

		
حلما آرمان

تحصيالت :محصل

		
سن12 :

مادر ،معني گذشت و فداکاری است؛ م مثل مادر؛ م مثل مهتاب.
***

		
مهدی خالصی

تحصيالت :كارشناسي فلسفه

		
سن21 :

ایثار ،یعنی پدر؛
ایثار ،یعنی مادر؛
پدری که تمام زندگی خود را فدای فرزند میکند.
مادری که با عشق ،فرزندش را بزرگ میکند.
ایثــار ،یعنــی پــدری کــه جانبــاز اســت و بــا حــال وخیمــش بــه دنبــال خوشــبختی فرزندانــش
اســت.
***

		
امیرمهدی بهرامی

تحصيالت :محصل

		
سن12 :

نماد ایثار و فداکاری ،مادر است.
خداي مهربان در قرآن گفته است :بهشت زیر پای مادران است.
		
پور رشیدی

		
سن12 :

***

تحصيالت :محصل

ایثار دو نوع دارد :ایثار جان و ایثار مال؛
ایثــار جــان ،یعنــی از خودگذشــتگي و ایثــار مــال ،یعنــی گذشــتن از پــول و دارايــي خــود
بــراي خوشــبختي ديگــري.
باالترین درجه ایثار ،شهادت است و در اين باره قرآن میفرماید:
«و یوثــرون علــی انفســهم و لــو کان بهــم خصاصــه؛ آنــان ایثــار میکننــد و ترجیــح میدهنــد
 188ايثاروآگاهي

دیگــران را بــر خودشــان ،گرچــه خــود آنهــا محتــاج باشــند( ».ســوره حشــر ،آیه )9
***

		
پویا عبیری

تحصيالت :محصل

		
سن11 :

ايثــار ،يعنــي وقتــی مــرا بــه آغــوش میگیریــد و بــه مــن محبــت میرســانید و مواظــب
مــن هســتید.
***

		
کاوش کرمی

تحصيالت :محصل

		
سن17 :

انســان بایــد ایثــار و فــداکاری داشــتهباشــد تــا خداونــد بــه او رحمــت و برکــت را هديــه دهد.
***

		
جلیل علیزاده

تحصيالت :محصل

		
سن18 :

نوشــتن از ايثــار و فــداكاري در ابتــدا آســان بــه نظــر ميرســد ،امــا هنگامــي كــه دســت بــه
قلــم ميشــوي تمــام دانســتههايت از خاطــر فرامــوش ميشــود.
ايثار ،كلمهاي است كه تنها بايد با عمل به آن رسيد و بيعمل بيمعناست.
***

		
میرزایی

		
سن14 :

تحصيالت :محصل

خرمشــهر پــر از خوبــی و ایثــار و فــداکاری اســت و میتــوان از آن درس از خودگذشــتگي
گرفــت.
با قدم نهادن در اين شهر ميتوان ايثار را يافت؛ ايثاري دور از هرگونه شعار و ريا.
خرمشهر ،شهر ايثار و مردانگي و غيرت است.
خرمشهر ،بهترين معلم ايثار است.
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محمدامین ایزدی

تحصيالت :كارشناسي مديريت

		
سن26 :

ایثــار بــه معنــای گذشــتن از خواســتههای فــردي در راه تکامــل و تعالــی دیگــران اســت.
***

محمدعلی مقدم

تحصيالت :كارشناسي

		
سن25 :

تنها يك سوال:
ايثــار و فــداكاري بــا علــم بــه مــرگ و شــهادت را بــا چــه چیــزی میتــوان مقایســه کــرد
و بــا چــه چيــزي هــم رتبــه و هــم مرتبــه اســت؟
شهدا علم به این موضوع داشتند و با اين حال براي حفظ خاك و ناموس رفتند.
***

			
سخاوت

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

		
سن26 :

اگــر از هــر شــخصی بخواهیــم ایثــار را تعریــف کنــد مطمئن ـ ًا جمــات متفاوتــی را بیــان
خواهــد کــرد و شــاید چنــد ســطر یــا حتــی چنــد صفحــه راجــع بــه آن بنویســد ،امــا از نظــر
مــن ایثــار فقــط یــک معنــی و يــك الگــو دارد و آن هــم امــام حســین(ع) اســت.
ايثــار واقعــي ،ايثــاري اســت كــه نــه تنهــا باعــث خــود ســازي شــود ،بلكــه رشــد و تعالــي
يــك جامعــه را نيــز بــه دنبــال داشــته باشــد؛ ايــن نــوع ايثــار را ميتــوان در عمــل شــهدا
ديــد.
***

		
علی نظری

		
سن25 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

فــداکاری و ایثــار را میتــوان در ایمــان جوانانــی دیــد کــه بــدون هیــچ چشمداشــتی بــرای
رضــای خــدا و حفــظ آرامــش مــردم ،هشــت ســال را در جبهــة حــق علیــه باطــل گذراندنــد.

 190ايثاروآگاهي

				
بابایی

		
سن30 :

تحصيالت :كارشناسي آمار

معنــی ایثــار را از مــادر شــهیدی بپرســید کــه وقتــی اســتخوانهاي شکســتة پســرش را
پــس از ســالها در آغــوش گرفت،گفــت:
روسفیدم کردی مادر.
***

			
صالح عالیی

		
سن21 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

ایثــار را بایــد از آن پســرکي آموخــت کــه در صفحــة نقاشــیاش خورشــید را ســیاهرنگ
كشــيد تــا پــدر كارگــرش زيــر آفتــاب نســوزد.
***

امیرحسین کریمیفر		

		
سن22 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

ایثــار ،یعنــی فرزنــدی کــه «بابــا آب داد» را نفهمیــد ،چــون پــدرش رفتــه بــود تــا بقیــه
تشــنه نباشــند.
ایثــار ،یعنــی زنــي کــه مهربانــی زوجــش را حــس نکــرد ،چــون همســرش رفتــه بــود تــا
بقیــه بتواننــد در آرامــش بــه هــم مهــر و محبــت بورزنــد.
ایثار ،یعنی شهيد احمدیروشن.
***

			
حامد اکبریپور

		
سن21 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

ایثار در هر زمان جلوة خاص خودش را دارد؛
بــرای مثــال ،ایثــار در زمــان پــدران مــا ،دفــاع از میهــن بهصــورت رفتــن بــه جبههه ـای
جنــگ بــود و امــروزه بــرای مــا ،حفــظ ارزشهــای ایــران عزیزمــان و ســربلندی آن در تمــام
جهــان اســت.
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علیرضا غالمی

تحصيالت :كارداني مكانيك خودرو

		
سن24 :

ایثــار را از مــادری آموختــم کــه همیشــه صبور ،باگذشــت و ســیر از تمــام نیازهای مــادی بود.
***

		
امین فاتحی

تحصيالت :كارشناسي حسابداري

		
سن23 :

پدر و مادرم را آیینة تمام قد گذشت و ایثار ميدانم؛
سایة این ایثار بر سرمان همیشه مستدام باد.
***

		
منصور سروري

تحصيالت :كارشناسي معماري

		
سن24 :

زندگی با گذشت و ایثار است كه زیبا ميشود.
باشد که این زیبایی را همیشه در زندگیمان داشته باشیم.
***

		
ابتسام لطیفی

تحصيالت :كارشناسي روزنامهنگاري

		
سن28 :

مــا ،در برابــر تحریمهــای ابرقدرتهــای جهانــی مقاومــت كــرده و ميكنيــم و ايــن يعنــي
ايثــار بــراي ســربلندي كشــور عزيزمــان ايــران.
تا بر سرش بود چه تو خدايي
اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست
***

		
شهرام اسدي

		
سن28 :

تحصيالت :كارشناسي زبان

بــه نظــر مــن ايثــار ،تنهــا در شــهادت معنــا نميشــود؛ شــهادت باالتريــن مرحلــه ايثــار
اســت امــا گاهــي ميتــوان بــا يــك لبخنــد هــم ايثارگــر شــد؛ ميتــوان بــا مهربانــي
كــردن ،بــا انســان بــودن و  ...ايثارگــر شــد.
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مسعود روحي

تحصيالت :كارشناسي ارشد

		
سن28 :

اگــر هــر كــس در هــر پســت و موقعيتــي كــه هســت ،كارش را درســت انجــام دهــد كشــور
پيشــرفت خواهــد كــرد.
در اين دوره و زمانه كار كردن از دل و جان نوعي ايثار است.
***

		
مهرداد نوری

		
سن24 :

گذشــت را وقتــی آموختــم کــه روضهخــوان بــر روی منبــر ،روضــة بنیهاشــم را میخوانــد؛
آنجایــی کــه کنــار نهــر فــرات حضــرت عبــاس دســت بــه زیــر آب بــرد ،امــا بــه يــاد لــب
تشــنة يــار افتــاد ،آب را ریخــت و آبــرو برداشــت و ايــن ،يعنــي نهايــت ايثــار و فــداكاري.
***

		
آرش شجاعی

تحصيالت :دكتري علوم سياسي

		
سن28 :

ايثــار ،فــداكاري و مقاومــت جوهــرة وجــودی انسانهاســت؛ ايثــار و فــداكاري حرکتــي
اســت بــه ســمت رســتگاری؛
آنچــه اكنــون در ذهــن بــراي بيــان معنــاي فــداكاري دارم ،معلــم اســت؛ معلمــان بــا عشــق
بســيار و بــا ســختي فــراوان بــه شــاگردان علــم را هديه ميدهنــد و ايــن باالترين ايثار اســت.
***

		
مهدی جعفری

		
سن21 :

تحصيالت :كارشناسي حقوق

ایثار ،یعنی امام حسین(ع).
امام بزرگ شیعیان و سرور تمام انسانهای روی کره زمین.
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سن42 :

علی معارفینژاد 		

تحصيالت :محيط زيست

در ايــن دنيــا در حــق ديگــران گذشــت نماييــد تــا خداونــد نيــز در روز آخــرت از گناهــان
شــما بگــذرد و درهــاي بهشــت بــه روی شــما گشــوده شــود.
***

		
سن32 :

		
سیدبهاءالدین حسینی

تحصيالت :كارشناسيارشد

ایثار معادلي ندارد ایثار تنها یعنی ایثار؛
ايثار را تنها با عمل میتوان معنی کرد...
***

			
مهدی آقایی

		
سن35 :

تحصيالت :كارداني عمران

ایثــار در معنــای واقعــی ،یعنــی کامــل دیــدن و جامــع درک کــردن زندگــی و بــه تکامــل
عقلــی و فکــری رســیدن.
تنهــا افــرادی میتواننــد ایثــار نماینــد کــه خــود را شــناخته و مفهــوم واقعــی زندگــی را درک
کرده باشــند.
با آرزوی جامعهای اهل بینش برای کشور عزیزمان ایران.
***

ابوالفضل نیکپور

		
سن31 :

تحصيالت :كارداني روانشناسي

پيام يك شهيد« :اگر حال ندارید ثواب کنید حداقل گناه نکنید»...
***

			
کاليي

		
سن40 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

نمــاد ایثــار و فــداکاری ،شــهدا و جانبــازان هشتســال دفــاع مقــدس هســتند کــه بــا ایثــار
جــان خویــش ،ارمغــانآور آرامــش و امنیــت امــروز مــا شــدند.
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داود قاسمي

تحصيالت :ديپلم

		
سن34 :

در کالس اول دبســتان در روزهــای اول آموختــن خوانــدن و نوشــتن ،یــاد دادنــد :بابــا نان داد،
اما نگفتند بابا برای آن نان جان داد؛
پدرم ،دوستت دارم.
دوستدار تو که خود اكنون پدر شده و حاال قدر تو را بیشتر از گذشته میداند.
***

مجید کریمی

تحصيالت :ديپلم

		
سن34 :

مهمتريــن اصــل در زندگــی ،انســانیت و گذشــت میباشــد .امیــدوارم انســانها بــه هــم
یــاد بدهنــد کــه بــا کمــی گذشــت و بردبــاری ،میتــوان بــه بلندتریــن قلههــای افتخــار
و پیــروزی رســید.
گاهــي آنچــه را کــه دوســت داریــم نمیتوانیــم بدســت بياوريــم ،پــس چــه خــوب ميشــود
آنچــه را کــه داریــم دوســت بداریــم.
***

محمد محمدی

		
سن42 :

تحصيالت :كارشناسي مديريت

ایثــار ،یــک طــرز تفکــر اســت کــه میتوانــد در هــر بُعــدي از زندگــی انســان نمــود داشــته
باشــد .ایثــار ،بــه معنــی از خودگذشــتن بــرای رضایــت خــدا ،بهخاطــر دیــن و آرمانهــای
واالی الهــی انســانی و بهخاطــر دیگــران و اجتمــاع و خانــواده و یــا بــرای اغنــای حــال و
خاطــر خــود و وجدانمــان باشــد.
ایــن شــیوه از فکــر و رفتــار میتوانــد در هــر لحظـهای خــود را نمایــان کنــد؛ جــای خــود را
در اتوبــوس و متــرو بــه دیگــران دادن ،کمــک بــه ایتــام و نیازمنــدان و یــا در مراحــل باالتــر
ماننــد شــاهکارهایی کــه جانبــازان و شــهداي جنــگ تحمیلــی بــا اهــدای جــان و مــال و
هســتی خــود معنــی واقعــی ایثــار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه نمایــش گذاشــن.
امــا ایثــار هــر معنایــی کــه داشــته باشــد در فطــرت پــاک انســانی ریشــه دارد و اگــر همــه
انســانها ایــن واژة زیبــا و عمیــق (ایثــار) را ســرلوحة زندگــی خــود قــرار دهنــد ،آن زمــان
اســت کــه زندگــی معنــای حقیقــی خــود را مییابــد.
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سیدمهیاد واقفي

تحصيالت :كارشناسي كامپيوتر

		
سن42 :

اگر بخواهیم کلمة ایثار را در یک جمله بر اساس نظر اسالم بیان کنیم:
ایثــار ،یعنــی از خود گذشــتن برای دیگــران فقط برای رضــای خداوند بدون منــت و دنیاطلبی.
***

		
ارسالن حقوقی

تحصيالت :كارشناسي

		
سن61 :

ایثار را در یک جمله میتوان بيان كرد:
همه از من بهترند.
***

		
سمیه محمدی

تحصيالت :كارشناسي معماري

		
سن19 :

ایثار ،یعنی صرفنظر کردن از منافع خود به نفع دیگران.
***

		
مونا اکبری

تحصيالت :محصل

		
سن17 :

گذشــت ،ایثــار و فــداکاری درختــی اســت سایهگســتر کــه تنهــا بــا ایمــان و اخــاص
مــردم آبیــاری خواهــد شــد کــه مــردم ایــران در هشتســال دفــاع مقــدس ایــن درخــت را
بــا خــون خــود آبیــاری نمودنــد و بــه نسـلهای آینــده ســپردند .آنهــا بــه داشــتن ایمــان،
ایثــار ،گذشــت و فــداکاری آواز زیبــای عشــق را در جهــان طنینانــداز کردنــد و بــه نــدای
یاحــق لبیــک گفتنــد.
گذشــت ایمــان و فــداکاری نهالــی اســت کــه باعث صعود انســان به ســدرهالمنتهی میشــود.
***

		
پگاه آرمین

		
سن24 :

تحصيالت :كارشناسي معماري

فداکاری ،یعنی شببیداری یک مادر برای فرزند تازه متولد شده.
فداکاری ،یعنی تالش شبانهروزی پدر برای در آرامش بودن فرزندان و همسرش.
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الهه اعتضاد بروجردی

تحصيالت :كارشناسي بهداشت محيط

		
سن28 :

انســانهای فــداکار همیشــه ماندگارنــد؛ ماننــد دهقــان فــداکار کــه ســالیان ســال اســمش
بــر ســر زبــان همــة مــردم ايــران اســت.
***

		
الهام غفاری

تحصيالت :كارشناسي جهانگردي

		
سن24 :

همیشــه میشــه گذشــت کــرد ،امــا نــه وقتــی کــه بايــد حقتــو بگيــري ،تــو اون لحظــه بايــد
حرفــت رو بزنــي و از خــودت دفــاع كنــي.
حق گرفتني است نه دادني.
***

		
الهام اسابلو

تحصيالت :كارشناسي

		
سن20 :

باالتريــن گذشــت ،گذشــت عزيزانــي بــود كــه بــه جبهههــاي حــق عليــه باطــل رفتنــد و
بــه آســمانها پــر کشــیدند.
ما هميشه مديون شهدا هستيم.
***

هانیه طاهریآشتیانی

تحصيالت :كارشناسي روابط عمومي

		
سن27 :

با شنیدن کلمةایثار ،ناخودآگاه یاد پدرم ميافتم ،يعني
شهید ایثارگر ابوالحسن طاهریآشتیانی.
یاد تمامی شهدا و ایثارگران گرامیباد.
***

محدثه رفيعيخشنود

		
سن26 :

تحصيالت :كارشناسيارشد

خوشــا بــه حــال آنهايــي کــه گمنــام بــودن افتخارشــان بــود و از اینکــه نامــی برایشــان
نمانــد هراســی نداشــتند و بــد بــه حــال مــا کــه اگــر حتــی آجــری روی آجــر میگذاریــم
میخواهیــم گــوش عالــم را پــر کنیــم و بــه همــه بفهمانیــم کــه مــا آن کار را کردهایــم.
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فاطمه عالی سیفالدین

تحصيالت :كارشناسي حقوق

		
سن21 :

ابتــدا بایــد معنــا و مفهــوم ایثــار را دانســت .گاهــی افــراد بــه اســم ایثــار کارهایــی را انجــام
میدهنــد کــه جــز ریــا معنــای دیگــری نــدارد.
در راه عشق ،ایثار باید كرد نه ريا.
***

		
مینا پاشایی

تحصيالت :كارشناسي علوم سياسي

		
سن22 :

آرامــش بــراي کســانی اســت کــه بیمنــت میبخشــند؛ بیکینــه میخندنــد و در نهایــت
بــا ســخاوت ،محبتشــان را اکــرام میکننــد.
***

بهناز لطفعلیزاده
یــک قاصــدک کوچــک صلــح هــم اگــر باشــید مأموریتتــان ارزشــمندتر از یــک ســفیر
کبیــر جنــگ اســت.
***

		
کبری بختیاری
خداوند به ما دو دست داده تا با یکی بگیریم و با دیگری ببخشیم.
مادر بودن ،یعنی کنار فرزند بیمار دراز بکشی در حالی که بدانی بیماریش واگیردار است.
پــدر بــودن ،یعنــی بچههــا را بــه گــردش ببــری حتــی اگــر خســته از کار برگشــتی و
وقتــی بــا همســرت مشــکلی داری ،بــدون توجــه بــه ایــن کــه حــق بــا چــه کســی اســت
عذرخواهــی کنــی.
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زهره زمانی

تحصيالت :كارشناسي كامپيوتر

		
سن28 :

میخواهم كلمة فداكاري را در پنج جمله خالصه کنم:
 مــادری کــه وقتــي غــذا كــم اســت ،بــا هــزار و يــك بهانــه غــذا نميخــورد تــا ديگــرانســير شــوند.
 پدری که براي آرامش فرزندانش از جان و دل مايه ميگذارد. تظاهر به ندانستن خطای طرف مقابلت که او احساس راحتی کند. مرد بودن زنی برای دفاع از پاکی خود. شهداي هشتسال دفاع مقدس.***

نگین مهربانیمطلق

تحصيالت :كارشناسي استخراج معدن

		
سن26 :

مادر نیستم اما میدانم بزرگترین ایثارگر زمانه اوست.
***

		
اکرم قائمپناه

تحصيالت :كارشناسي علوم تربيتي

		
سن29 :

گذشــت و ایثــار واژههايــی غریــب هســتند کــه ایــن روزهــا شــاید بــر زبانهــا جــاری باشــند
امــا در نهــان کمتــر بــه چشــم میآینــد؛
ایثار ،یعنی تحمل نامالیمتيها.
ایثار ،یعنی ببینی و دم نزنی.
ایثار ،یعنی بغض من که در نگاهم پیداست.
***

سیدهسمیه حسینی

		
سن28 :

تحصيالت :كارشناسي علوم سياسي

ايثــار همانطــور كــه از اســمش پیداســت ،بــه معنــی ازخودگذشــتن و بــه خــدا رســیدن اســت
کــه ایــن معنــی اصیــل و واقعــی عشــق اســت .گذشــت از همــه نداریهــا و رســیدن بــه
باالتریــن داراییهــا كــه آن سرچشــمه عشــق الهــی اســت.
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پریسا خالپری

تحصيالت :كارشناسي مديريت

		
سن27 :

ب وجــدان بعد از انتقــام میارزد.
اي كاش همــه ميفهميديــم كــه لــذت بعد از گذشــت ،به عذا 
اي كاش درك ميكرديــم رضایــت درونــی کــه در فداکاریســت ،در عمــل بــرای خــود
نمیتــوان یافــت.
***

		
الهه تیموری

تحصيالت :كارشناسيارشد ارتباطات

		
سن29 :

پــای بــه جــای مانــده ،دســتی دور از دســترس افتــاده ،اعصابــی کــه دیــده نمیشــود و
خاکریزهــا را هنــوز هــم نظــاره میکنــد و جانبــازی کــه صاحــب همــةاینهاســت و بــا
درد در تختــی آرمیــده و ایثــار اینگونــه معنــی میشــود.
***

		
نرگس طبيعي

تحصيالت :كارشناسي شيمي

		
سن26 :

تنها نفس ميكشد آن كس كه مهرباني در او مرده است.
***

		
نگار ذوالفقاریان

تحصيالت :كارشناسي معماري

		
سن22 :

ایثــار ،یعنــی از همــه چیزت مایه بگــذاری و نه تنها یادی از تو نکنند ،بلکــه تو را محکوم کنند.
***

		
سمیه مهاجریپور
گل سرخ و سفید و ارغوانی
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سن33 :

تحصيالت :كارداني آزمايشگاه
بیا بخشنده باش تا میتوانی

		
زهره کمالی

تحصيالت :ديپلم

		
سن25 :

شهید حسین فهمیده ،نمونهای از ایثار یک نوجوان در کشور ایران است.
كاش همه همچون فهميده ،بوديم!!!
***

حمیده مهرعلی
ایثــار ،يعنــي مــادر و مــادر ،یعنــی از خودگذشــتن؛ یعنــی فــداکاری؛ یعنــی مثــل شــمع آب
شــدن ولــی روشــن مانــدن تــا آخــر عمــر بــرای همســر و بچــه.
ایثــار ،يعنــي پــدر و پــدر یعنــی زحمــت؛ یعنــی از صبــح تــا شــب تــاش بــرای یــک لقمــة
نــان حــال بــرای همســر و فرزنــدان.
***

		
فاطمه آقازاده

تحصيالت :كارشناسي ارشد مديريت

		
سن43 :

چــه زیباســت صداقــت و دوســتیهای خالــص و پــاک؛ پــس بیاییــد صادقانــه بــا یکدیگــر
دوســتی کنیم.
***

مرسده مانی

تحصيالت :كارشناسي الهيات

سن47 :

مادر ،موجودی که شمارش ایثارگریهاي او از حد بیرون است.
***

میثم اسماعیلپور

		
سن34 :

تحصيالت :كارشناسيارشد اقتصاد عمران

مهربان که باشی پرندگان به طواف دلت میآیند.
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مریم شمشیری

تحصيالت :كارشناسيارشد شيمي

		
سن31 :

بهتریــن و زیباتریــن گذشـتها را در زندگــی از مــادرم آموختــم؛ بــا آنکــه فرزندانــش قــدر
محبــت او را آنچنــان کــه بایــد و شــاید نمیداننــد ،ولــی همیشــه لبخنــد مهربانــی بــر
لبانــش هســت و نــگاه مهربانــش را از مــا دریــغ نمیکنــد .گذشــت و مهربانــی را بايــد در
وجــود پــر مهــر مــادر جســتجو کــرد و بــه قــول معــروف :مــادر رفیــق بیکلــک.
***

سکینه طالبی

تحصيالت :سيكل

		
سن29 :

در زندگــی اگــر تحمــل زیــاد و توقــع کــم باشــد ،ميتــوان آرامــش و آســايش را بــراي خــود
و ديگــران بــه ارمغــان آورد.
***

		
اعظم خلیلی

تحصيالت :كارشناسي روابط عمومي

		
سن44 :

هيچ چيز در دنيا با ارزشتر و ماندگارتر از ايثار و گذشت نيست.
گذشــت انســان را در دلهــا جــاودان ميكنــد ،همچــون شــهدا كــه يادشــان هميشــه در
قلــب مــا زنــده اســت.
***

افتخارالسادات سید قاسم

سن55 :

تحصيالت :ديپلم

فــداکاری و گذشــت ،ايــن روزهــا تنهــا تبديــل بــه يــك واژه شــده اســت .اگــر بــاور نداريــد
يــك ســر بــه ايســتگاههاي شــلوغ متــرو بزنيــد!
به امید روزی که دوباره گذشت و فداکاری در بين مردم ما زنده شود.
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افروز رحمانی

		
سن60 :

تحصيالت :سيكل

الحســین(ع) کــه هرچــه داشــت در راه خــدا
باالتریــن ایثــار متعلــق اســت بــه آقــا اَباعبــدهلل ُ
و زنــده نگهداشــتن ديــن اســام تقديــم كــرد.
***

		
ماندانا مانی

		
سن53 :

تحصيالت :كارشناسي نقاشي

مادر ،اولین ایثارگر تاریخ بشریت و هستی است.
***

ریحانه صحرانورد

		
سن42 :

تحصيالت :كارشناسي ارشد تصويرسازي

ایثارگــری در ایــران ماننــد تعریــف انــرژی اســت ،یعنــی هیـچگاه از بیــن نمـیرود ،تنهــا از
شــکلی بــه شــکل دیگــر تغییــر پیــدا میکنــد.
روزی کوچک جنگل ،روزی حسین فهمیده ،روزی امید عباسی ،روزی معلم مریوانی؛
و هر روز یک ایثار جدید میروید؛
اینجا سرزمین رویش ایثار است.
***

		
احمد جوادپور

		
سن51 :

تحصيالت :ديپلم

در زمانــی کــه تنهــا پانزدهســال داشــتم ایــن را یــاد گرفتــم کــه ازخودگذشــتگی و فــداکاری
داشــته باشــم؛ چنــد ســال در جبهــه و در نهایــت اســارت.
***

		
سهيال احمري

		
سن46 :

تحصيالت :ديپلم

خدايا ما را ببخش كه در كار خير يا «جار» زديم يا «جا».
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حسین ملکیزاده

تحصيالت :كارشناسيارشد حقوق

		
سن43 :

ایثــار ،یکــی از بهتریــن خصلتهایــی اســت کــه بشــر میتوانــد از آن بــرای نوعدوســتی
اســتفاده کنــد.
ایثــار ،در واقــع بــه معنــاي ترجیــح دیگــری بــر خــود در جهــت اجــرای دســتورات خداونــد به
عنــوان خلیفــة اوســت .همچــون بــاران باشــيم بــه همــه چيــز و همــه كــس بباريــم بــدون
چشمداشــت و دانســتن تفــاوت ميــان آنهــا.
***

		
زهرا بمینژاد

تحصيالت :كارداني كامپيوتر

		
سن31 :

مادر ،یک واژة منحصر به فرد است که همة واژهها را در برابر خود بیمعنی میکند.
مادر ،تنها موجود هستی من است که هیچگاه مرا نیازرد و هیچگاه دلش از من نشکست.
مادر تمام هستی من در زندگی است .مادرم ،دلم برایت تنگ شده؛ زمانی که برای نمایشگاه
مطبوعات کشور ،از شهرمان به تهران سفر کردم.

فریدون افشار نخعي

***

ايثــار ،يعنــي هشــت ســال دفــاعمقــدس را فرامــوش نكنيــم و از يــاد نبريــم كــه بــراي آزادي
ايــن ميهــن چــه خونهايــي كــه ريختــه نشــدهاند .ايثــار ،يعنــي در ايــن دوران ســياهي خــود
را بــراي ســربا ز آقــا امــام زمان(عــج) شــدن آمــاده كنيــم.
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فرهاد نيكخواه
بــه ایثــار و از خودگذشــتگی کــه فکــر میکنــم یــاد روزهــای کودکـیام میافتــم ،روزهایــی
بــود کــه پــدرم دیــر بــه خانــه بــاز میگشــت،آنقــدر خســته بــود کــه همانجــا کنــار ســفره
شــام بــه خــواب میرفــت.
مــادرم میگفــت :دیــر آمــدن پــدرت بــه خاطــر اضافــه کاری اســت ،او بــرای تأمیــن مخــارج
زندگــی و بهترشــدن معیش ـتمان ســاعتهای طوالنیتــری را در کارخانــه ميگذارنــد.
امــا گویــا همــه علــت دیــر آمــدن پــدرم ایــن نبــود ،او آنجــا میمانــد تــا قطعــات تولیــد
شــده را دوبــاره بازرســی کنــد تــا از محکــم شــدن پیچهــا و کیفیــت خــوب کاالهــا مطمئــن
شــود.
اینهــا را همــکار پــدرم بعدهــا بــه مــن گفــت 30 .ســال از آن روزهــا میگــذرد ،حــاال
یخچالــی کــه در خانهمــان داریــم ،بیشــتر از پــدرم عمــر دارد.
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اﺻﻐﺮ ﺗﻘﺮب ﻧﮋاد
اﻋﻈﻢ ﺧﻠﻴﻠﻲ
اﻋﻈﻢ ﺻﺎﻟﺢ
اﻋﻈﻢ ﻋﺒﺪي
اﻋﻈﻢ ﻋﻴﺪي
اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪي
اﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪي
اﻋﻈﻢاﻟﺴﺎدات ﻓﺎﻃﻤﻲ
اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺳﻴﺪﻗﺎﺳﻢ
اﻓﺮوز رﺣﻤﺎﻧﻲ
اﻓﺸﻴﻦ اﻧﺼﺎﻓﻲ
اﻓﺸﻴﻦ ﺟﺒﺎرﻧﮋاد
اﻓﺸﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦآﺑﺎدي
اﻓﺸﻴﻦ دادﮔﺴﺘﺮ
اﻛﺒﺮ ﻧﺎﻣﻮر
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ﺻﻔﺤﻪ
192
116
194
106
68
203
84
196
102
161
202
136
92
134
38
132
202
203
52
76
91
-

ﻛﺪ اﺛﺮ

18113/654
18115/3126
18114/628
18114/3159
18114/127
18115/3101
23114/641
18115/39
15114/3245
18115/619
18114/3118
18114/459
15112/1165
18115/3168
18124/675
18124/3196
18123/3230
18124/3157
18124/197
18124/3135
18125/65
18125/615
12114/190
23113/324
18114/31
18113/353
18114/3140

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس

0912***6747
0919***1986
0912***4145
0912***6279
0919***9691
0212***6746
0617***1724
0213***4801
0912***0740
0912***0005
0914***3752
0912***2873
0938***5542
0912***1224
0919***2881
0930***5651
0903***9721
0919***9125
0901***9655
0901***9655
0215***0896
0912***8179
0215***2695
0914***3369
0901***1695
0912***9327
0936***6438
0936***0108

اﻛﺒﺮ ﻳﺎدﮔﺎري
اﻛﺮم رﺳﻮﻟﻲ
اﻛﺮم ﻗﺎﺋﻢﭘﻨﺎه
اﻛﺮم ﻣﻴﺮزاﻳﻲدﻫﺮام
اﻣﻴﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ
اﻣﻴﺮ آراﻣﺠﻮ
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ رﻣﻀﺎﻧﻲ
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي
اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮروزي
اﻣﻴﺮ ﺻﻔﺮي
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ
اﻣﻴﺮ ﻣﻬﺪي ﺑﻬﺮاﻣﻲ
اﻣﻴﺮ ﻣﺆذنزاده
اﻣﻴﺮ ﻧﺎﻣﻲ
اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎري
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺮﻣﻲﻓﺮ
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮروزي
اﻣﻴﺮﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ
اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪي ﻛﺎﻇﻤﻲ
اﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮر
اﻣﻴﻦ ﻓﺎﺗﺤﻲ
اﻳﺮج ﺑﺮﺗﺮي
اﻳﻤﺎن ﻋﻤﻮﺷﺎﻣﻲ
اﻳﻤﺎن ﻛﻮﻛﺐزاده
اﻳﻤﺎن ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮي
آ .ﻓﺎﻃﻤﻪ
آﺗﻮﺳﺎ ﺧﺴﺮوي
آدرﻳﻦ دروديﻧﻴﺎ
آذر دﻧﻴﺎﻳﻲ
آرزو ﺧﻠﻴﻠﻲ
آرزو ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻲ

68
199
73
184
88
185
18
185
188
21
60
104
191
137
155
178
192
153
157
38
98
172
77
-

18115/397
18124/125
18123/658
18124/3176
18113/46
20113/3138
18113/21
18112/520
18112/1187
18114/1157
18112/532
18111/637
18115/142
18113/34
18114/3127
18113/632
18112/5201
18112/1160
18111/566
18112/1141
37114/155
18117/647
15115/424
18112/3234
18114/411
18113/3125
18113/115
18124/145
18114/313
18124/453
36123/3189
18124/44

0912***0648
0919***8109
0912***1105
0912***2609
0919***9716
0915***5696
0912***0267
0217***3984
0919***6288
0938***2831
0217***7422
0912***8761
0912***1700
0918***4209
0912***2892
0901***4991
0216***4541
0936***1356
0930***1313
0939***0320
0901***4920
0930***0819
0912***1701
0930***9289
0933***2521
0218***6894
0912***5639
0935***1311
0916***7819
0939***3359
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آرزو ﻣﻴﺮي
آرش رزاﻗﻲ
آرش ﺷﺠﺎﻋﻲ
آرﺷﺎم ﻳﻮﺳﻒﻧﻴﺎ
آروﻳﻦ ﺟﻮادﭘﻮر
آوﻳﻦ ﺧﺴﺮواﻧﻲ
آﻳﺪا ﻣﺪﻗﺎﻟﭽﻲ
آﻳﺪا ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮي
ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﺑﺸﻴﺮ ﻓﺮﺷﺎدﻓﺮ
ﺑﻬﺎره ﺷﻬﺮﻳﺎري
ﺑﻬﺮام زﻫﻮي
ﺑﻬﺮام ﺻﺎدﻗﻴﺎن
ﺑﻬﺮوز ﻓﺎﺗﺤﻲ
ﺑﻬﺮوز ﻧﺼﻴﺮي
ﺑﻬﺮوز وزﻳﺮي
ﺑﻬﺰاد ﻣﻮﻻﻳﻲ
ﺑﻬﻨﺎز ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ زاده
ﭘﺎرﺳﺎ رﺳﻮﻟﻲ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻲ
ﭘﺮﻫﺎم ﺻﺒﺎﺣﻲ
ﭘﺮﻫﺎم.ل
ﭘﺮﻳﺎ ﺟﻮادي
ﭘﺮﻳﺎ ﻧﮋادﺳﺎم
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺟﻮرﻗﺎﻧﻴﺎن
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺧﺎﻟﭙﺮي
ﭘﺮﻳﺴﺎ زارﻋﻲ
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ
ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﻮﻛﺒﻲ
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36
186
193
87
151
191
169
102
89
99
27
82
198
87
63
105
37
200
144
182

18123/1143
18112/5167
18113/668
23112/3141
18111/148
11123/429
18123/1101
18113/623
18111/1151
18113/3224
18115/376
18123/470
18114/389
18114/126
18113/37
18114/346
18115/133
12113/345
18123/636
18111/3227
18124/198
18114/336
18114/3155
38123/171
18122/474
18123/630
18124/141
18123/666
27122/369
18123/5157
18114/128

0910***5598
0910***5778
0912***3242
0218***6897
0914***4238
0912***9507
0912***4113
0912***6631
0933***0571
0213***1017
0935***6713
0912***5849
0935***5353
0938***4599
0912***5472
0938***7216
0935***5409
0936***1804
0912***0045
0912***5529
0912***6606
0910***0131
0915***7674
0912***5805
0930***6782
0910***1913
0937***0364

ﭘﮕﺎه آرﻣﻴﻦ
ﭘﮕﺎه ﮔﻞﻫﺎﺷﻢ
ﭘﻮررﺷﻴﺪي
ﭘﻮررﺷﻴﺪي
ﭘﻮرﻳﺎ ﻛﻮﺷﺸﻴﺎن
ﭘﻮﻳﺎ ﺣﺎﻳﺮ
ﭘﻮﻳﺎ ﻋﺒﻴﺮي
ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺑﺎﻳﻲﻣﻬﺮ
ﭘﻴﻤﺎن دﻫﻘﺎﻧﻲ
ﺗﺮاﻧﻪ رﺣﻴﻤﻲ
ﺗﺮﻛﻤﺎن
ﺛﻤﻴﻦ ﺳﻠﻤﺎنﻧﮋاد
ﺟﻌﻔﺮ اﻣﻴﻨﻲ
ﺟﻌﻔﺮي
ﺟﻼل رﺳﻮلﺧﻮاه
ﺟﻼل ﻧﻮاﺑﻲ
ﺟﻼﻟﻴﺎن
ﺟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﺰاده
ﺟﻤﺸﻴﺪ رﻓﻴﻌﻲ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺮﺗﺠﻲ
ﺟﻮاد ﺑﻬﺮادر
ﺟﻮاد ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن
ﺟﻮاد ﻣﺮﺳﻠﻲ
ﺟﻬﺎنﺑﺎﻧﻮ ﺧﺸﻨﻮد
ﭼﻴﺖﺳﺎز
ﺣﺎﻣﺪ اﻛﺒﺮيﭘﻮر
ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺣﺎﻣﺪ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ
ﺣﺠﺖاﷲ ﻓﺮﺧﻲ
ﺣﺪﻳﺚ
ﺣﺴﺎماﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺮاﺑﻲ
ﺣﺴﻦ رزاﻗﻲ

196
165
66
188
60
189
59
93
67
160
189
99
16
90
146
191
91
81
85
183
162

18123/63
18123/420
18114/3169
18111/652
18113/326
18113/332
18111/671
18112/3132
18113/529
18123/384
18113/3249
18123/340
18113/3149
18115/325
40113/3259
18114/439
18114/196
18112/650
18114/338
18115/1146
18113/111
28114/3175
18113/38
41125/186
29113/357
18113/633
18113/374
11113/322
18115/342
15123/214
1811/3195
18114/466

0937***8610
0935***4699
0935***5344
0938***6854
0912***1297
0939***3217
0213***9926
0912***5613
0935***8800
0912***8824
0936***6063
0919***8667
0919***4173
0939***5139
0919***3266
0217***2332
0936***7590
0910***3328
0919***0143
0912***2059
0919***6755
0913***3029
0935***3085
0914***8105
0912***3917
0933***3778
0918***7023
0912***4826
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ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﻲﻧﮋاد
ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮدي
ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻴﻦ اوﻟﻴﺎﻳﻲ
ﺣﺴﻴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاﻫﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ
ﺣﺴﻴﻦ زارعﺻﻔﺖ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﻴﺮي
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺎنﻧﻬﺎد
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻼح
ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﻧﻊ
ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻠﺰار
ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻔﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻈﻔﺮي
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻜﻲزاده
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوي
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮاﺑﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﻲ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺣﻜﻤﺖاﷲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
آرﻣﺎن
ﺣﻠﻤﺎ ..
ﺣﻤﻴﺪ اﺣﻤﺪزاده
ﺣﻤﻴﺪ ﺟﺒﻠﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺎﺋﺮي
ﺣﻤﻴﺪ ﺳﺮوش
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﺷﺮﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﻴﺎرﻣﻲ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺑﺮات
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﺮاﻗﻲ
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159
64
65
104
30
113
108
173
117
112
204
25
93
147
188
160
186
90
177
-

18114/451
18113/1166
18114/392
18114/3134
18114/3121
18114/166
18113/3235
18115/388
18114/3217
18114/3162
18114/161
27114/192
21113/478
18115/3163
30114/657
18114/1116
18115/1188
18113/3124
18113/180
18124/373
18121/683
18114/193
18114/456
18112/5168
18113/349
18114/129
18114/131
18115/174
34113/468
18114/1126
18113/391

0919***3221
0910***9743
0912***3201
0912***9612
0938***7080
0939***1540
0912***4475
0912***1268
0919***9646
0912***2748
0917***1773
0915***1208
0919***0958
0873***2421
0919***2334
0933***9770
0935***9954
0933***0151
0933***4621
0912***2361
0919***1621
0919***3592
0935***7932
0919***7680
0912***1038
0919***9258
0933***4015
0919***0292
0912***9158
-

ﺣﻤﻴﺪه ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ
ﺣﻤﻴﺪه ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻲ
ﺣﻤﻴﺮا رﺣﻴﻤﻲ
ﺧﺎوري
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺻﻔﻮي
ﺧﺴﺮو ﻧﻈﺮي
داﻧﻴﺎل دﻫﻘﺎﻧﻲ
داود ﻗﺎﺳﻤﻲ
داود ﮔﺮيﺳﺮاي
درﺳﺎ ﺗﺪﻳﻦ
دﻳﻨﺎ ﻓﻴﻠﺴﺮاﻳﻲ
ر .ج
راﺿﻴﻪ اوﻳﺎرﺣﺴﻴﻨﻲ
راﺿﻴﻪ ﭘﻮرآﺑﻲ
راﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎنﭘﻮر
رﺑﺎب ﺷﺎﻫﻲ
رﺑﺎﺑﻪ ﺟﺒﺎرزاده
رﺟﺒﻌﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
رﺣﻤﺖاﷲ ﻋﻠﻲرﺣﻴﻤﻲ
رﺣﻴﻤﻲ
رﺳﻮل رﺳﻮﻟﻲﻫﺎ
رﺳﻮل ﻛﺸﺎورزيآزاد
رﺷﻴﺪي
رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
رﺿﺎ ﺗﻤﺪﻧﻲﺣﻖﺟﻮ
رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪي
رﺿﺎ ﻣﻮﻻزاده
رﻋﻨﺎ ﺻﺒﺮي
رﻓﻌﺖ رﺣﻴﻤﻲﻗﺪﻳﻢ
روحاﷲ ﺣﺴﻦ وﻧﺪ
روحاﷲ ﻗﺎدري
روﺣﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي

39
201
21
109
195
120
70
41
71
24
150
61
76
56
84
137
23
141
-

18124/1106
18124/437
18114/139
18114/3238
18124/1104
14114/663
18112/3150
18114/639
11114/323
18122/3108
18111/120
18114/1117
18123/316
18124/178
18114/135
18124/1113
18123/3160
34114/117
18115/482
18130/441
18114/661
40113/1154
18113/3164
27114/3250
18115/341
17114/170
15114/3256
18123/162
18124/3263
18114/1125
21113/3241
18123/148

0912***6852
0912***0207
0912***4575
0214***8485
0912***7544
0937***3149
0912***0843
0914***8676
0217***4995
0938***4007
0937***2460
0912***1964
0912***6373
0912***9648
0919***5826
0937***3312
0911***4088
0912***7717
0918***0888
0919***8120
0936***0599
0917***5365
0912***6118
0935***9037
0912***6898
0939***3259
0921***4119
0919***3526
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روژﻳﻦ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪي
روﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﻲ
روﻳﺎ ﻋﻼﻳﻲ
رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮي
رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮاﻧﻮرد
رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪيآزاد
رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎنﭘﺴﻨﺪ
رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻧﻮريﻫﺎ
زري زادﻣﻬﺮ
زﻛﻴﻪ ﺷﻪﻣﺮادي
زﻫﺮا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢزاده
زﻫﺮا ﺑﻤﻲﻧﮋاد
زﻫﺮا ﭘﺎﻳﻜﺎر
زﻫﺮا ﺗﻴﻤﻮري
زﻫﺮا ﺣﺴﻦﭘﻮر ﻛﺎﺗﺐ
زﻫﺮا رﺟﺒﻲ
زﻫﺮا رﺷﻴﺪي
زﻫﺮا رﻫﺒﺮﮔﻨﺠﻪ
زﻫﺮا ﺷﻔﻴﻌﻲﻧﮋاد
زﻫﺮا ﺷﻴﺸﻪﮔﺮﻫﺎ
زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ
زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪيآزاد
زﻫﺮا ﻧﻮري
زﻫﺮا ﻫﺎﺷﻤﻲزاده
زﻫﺮه ﺗﻘﻮيﻧﻴﺎ
زﻫﺮه زﻣﺎﻧﻲ
زﻫﺮه ﻛﻤﺎﻟﻲ
زﻫﺮه ﻛﻴﺎﻧﻲﺷﻴﺮازي
زﻫﺮه ﻣﻘﺪمﻧﮋاد
زﻫﺮه ﻧﺼﺮآﺑﺎدي
زﻳﻨﺐ ﺧﺎﺗﻢﺳﺎز
زﻳﻨﺐ ﻓﺮﻳﺎدرس
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121
17
169
203
 176و 177
132
204
141
167
73
73
175
174
127
133
44
199
201
165
131
166
-

18122/3248
18123/183
18123/1145
18123/480
20123/622
18122/3183
18123/461
29123/471
18124/14
34123/469
18124/3123
31124/644
21123/362
18124/3201
18124/3185
18123/449
18124/3247
18124/352
181223/3252
28123/442
25123/416
18123/3184
18124/2148
18124/3165
18124/1164
18123/649
18123/682
18124/163
18123/418
18124/3100
18123/438
40123/428

0935***2796
0919***6641
0919***1653
0933***0622
0915***2110
0935***7339
0935***6881
0936***0254
0919***0323
0911***8475
0919***9065
0913***6143
0935***8356
0939***4888
0939***9428
0936***4859
0912***4289
0912***2326
0935***2274
0912***0897
0937***0075
0919***2716
0912***2813
0935***3903
0213***2119
0919***3614
0912***3275
0930***4669
0937***3714
0915***5672
0939***3273
-

ﺳﻤﻴﺮا ﻧﺠﻔﻲ
ﺳﻤﻴﺮا ﻫﺮاﻳﻨﻲ
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪي
ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮيﭘﻮر
ﺳﻬﻴﻞ
ﺳﻬﻴﻞ اﻓﺘﺎده
ﺳﻬﻴﻼ اﺣﻤﺮي
ﺳﻬﻴﻼ اﺳﺪي
ﺳﻬﻴﻼ ﺧﺪﻳﺮ
ﺳﻴﺎوش ﻳﺰدانﭘﺮﺳﺖ
ﺳﻴﺪ اﺻﻐﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮي
ﺳﻴﺪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﻧﻮريزادﮔﺎن
ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻬﺮاﺑﻲ
ﺳﻴﺪ روحاﷲ ﻧﺠﻔﻲ
ﺳﻴﺪ ﻃﻪ ﻣﻮﺳﻮي
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﻲ
		
سيد علي كميلي
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﺎدﻳﻔﺮ
ﺳﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻴﺮي
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺻﺎدﻗﻲ
ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﻴﺮاﺳﺪي
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﻴﺎد واﻗﻔﻲ
ﺳﻴﺪه راﺿﻴﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن
ﺳﻴﺪه ﺳﻤﻴﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺳﻴﺪهراﺿﻴﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن
ﺳﻴﺮوس ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻲ
ﺳﻴﻤﺎ دﻳﻨﺎوران
ﺳﻴﻨﺎ ﻧﻮري
ﺷﺎﻫﻴﻦ اﺷﻌﺮﻳﻮن
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ

154
196
200
48
203
75
42
109
194
98
182
109
		
26
92
176
155
196
199
72
24
185
67
-

18123/3202
15123/419
18122/676
18124/653
15112/1130
18112/194
38124/644
24123/3200
18124/1115
18114/140
18114/3239
18114/610
18114/315
18114/3147
18115/577
18112/158
18114/3228
18113/3211
22114/1167
18113/378
29114/458
18113/426
25114/1161
18114/670
18123/1119
18123/659
18123/3213
35114/3191
18123/146
18112/518
18115/382
18123/355

0919***0174
0912***2377
0939***5502
0912***4792
0912***9929
0217***1485
0918***0181
0938***7909
0919***3009
0912***2183
0912***7478
0912***7759
0213***5574
0919***9811
0912***0551
0937***6480
0913***7292
0919***3254
0939***9116
0935***6270
0919***6215
0912***5617
0919***3273
0912***1992
0913***2839
0910***0418
0913***2839
0912***7643
0912***1470
0916***9807
0919***9684
0938***3519
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زﻳﻨﺐ ﻣﺪادي
ﺳﺎرا ﺻﺤﺮاﻧﻮرد
ﺳﺎرا.ف
ﺳﺎره زﻧﺠﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻌﻈﻤﻲﮔﻮﻳﺰن
ﺳﺎﻧﺎز اﺣﻤﺪيﭘﻮر
ﺳﺎﻳﺒﺎ ﭘﻮرﻧﻮروز
ﺳﭙﻬﺮ ﮔﻴﻞ اﻣﻴﺮودي
ﺳﭙﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪي
ﺳﭙﻴﺪه ﻓﻮﻻدوﻧﺪ
ﺳﺘﺎره ﺟﻌﻔﺮي
ﺳﺘﺎﻳﺶ دﺷﺘﻲ
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺷﻴﺮازي
ﺳﺠﺎد اﻓﺰا
ﺳﺠﺎد ﻋﺒﺪﻟﻲ اﺻﻐﺮ
ﺳﺠﺎد ﻛﺎﺷﻲ
ﺳﺨﺎوت
ﺳﺮوش ﻟﺸﻜﺮي
ﺳﻌﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺎن
ﺳﻌﻴﺪ آرﻳﺎ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺴﺮوي
ﺳﻌﻴﺪ دورﻗﻲ زاده
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺮوش
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮﻟﻘﺎﻧﻲ
ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺠﺎﻋﻲزاده
ﺳﻌﻴﺪه ﺷﻔﻴﻊﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺳﻌﻴﺪه ﺷﻴﺪاﻳﻲ
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﭘﻮراﺳﺪي
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﻲ
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻲآﻗﺎﻳﻲ
ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮدي
ﺳﻤﻴﺮا ﺧﺪاﺑﻨﺪهﻟﻮﻳﻲ
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49
140
46
174
105
86
88
130
190
182
95
64
110
56
156
36
202
50
124

11123/173
20123/364
18123/152
18123/483
18114/3152
18123/3111
18114/318
18112/1148
18112/3105
18123/1110
18124/339
18121/32
18122/475
18113/393
40113/113
28113/33
181163/614
18113/485
18115/5216
18113/3223
18114/387
18114/3243
38113/47
18113/361
18113/444
18123/3145
18123/1156
18124/179
18124/664
38113/150
15123/1168
18123/396

0914***6902
0915***1979
0935***7707
0915***8079
0912***1162
0214***9028
0936***7789
0937***0384
0912***3384
0937***6866
0918***0181
0912***2543
0938***6184
0935***9112
0910***5438
0933***5898
0933***4602
0912***3549
0912***2117
0918***1830
0912***3155
0930***5163
0919***0586
0912***4393
0215***3189
0935***3028
0919***6848
0919***1293

ﺷﺮاره رﺳﺘﻤﻲ
ﺷﻌﺒﺎن رﻓﻴﻊﺧﻮاه
ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻘﻮيﻧﻴﺎ
ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺣﺴﻴﻦزاده
ﺷﻘﺎﻳﻖ زارعﻣﻨﺶ
ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻛﺮﻣﻲ
ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻠﻜﻲ
ﺷﻬﺮام ارﻏﻴﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮام اﺳﺪي
ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻣﻌﻈﻤﻲﮔﻮدرزي
ﺷﻬﻨﺎر ﺷﺮﻳﻔﻲ
ﺻﺎدق ﺳﺮوري
ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻠﺤﻲ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻼﺋﻲ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺪري
ﺻﻔﺮ ﻛﺸﺎورز
ﺻﻔﺮ ﻛﻠﻮاﻧﻲ ﺑﺰﭼﻠﻮﻳﻲ
ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦزاده
ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﻛﻲ
ﻃﺎﻫﺮه ﻧﻮرﻳﺎن
ﻋﺎدل ﺣﻖﻃﻠﺐ
ﻋﺒﺎس اﻣﻴﺮيﻓﺮ
ﻋﺒﺎس ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮوﺟﻨﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻮري
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲﻣﺪدي
ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺨﺘﻴﺎري
ﻋﺴﮕﺮ ﺣﺴﻴﻦ زاده
ﻋﻄﻴﻪ ﻏﻼﻣﻲ
ﻋﻔﺖ ﺳﺮﺷﺎر
ﻋﻘﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻲ اﺷﺮف ﺧﺎﻧﻠﺮي
ﻋﻠﻲ اﻓﺸﺎر

137
28
35
168
119
154
139
192
179
158
191
26
175
94
27
22
115
31
16
69
31
14
143

18125/3264
18115/164
18123/1121
18123/463
18122/3104
16123/443
18125/3229
18114/3194
18113/656
15114/116
18123/473
18111/3179
18114/412
18113/631
31125/3220
18114/151
38115/130
18114/177
26124/425
18124/3172
18113/3153
18115/121
19114/110
18115/3113
18115/12
15112/1140
12113/189
18123/380
18115/365
18115/11
18115/1128
23113/328

0912***5980
0912***9566
0912***1224
0215***2984
0937***5819
0937***5306
0919***4839
0919***1655
0930***5403
0936***1900
0935***7609
0263***7182
0912***2135
0916***8810
0913***5623
0912***5458
0863***7216
0939***0362
0915***5250
0910***4501
0912***8960
0913***7628
0912***9923
0912***8700
0919***9063
0914***7075
0912***3542
0912***3914
0912***6456
0912***0830
0916***3372
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ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻴﺮزاآﻗﺎﻳﻲ
ﻋﻠﻲ اﻛﺮﻣﻲ
ﻋﻠﻲ آﺳﺘﺮﻛﻲ
ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻴﺪي
ﻋﻠﻲ دوﻟﺖآﺑﺎدي
ﻋﻠﻲ ﺳﺮاج
ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺸﻴﺮي
ﻋﻠﻲ ﺻﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻤﺘﻲ
ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎرﻓﻲﻧﮋاد
ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮي
ﻋﻠﻲ واﺣﺪي
ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﺻﻔﺮي
ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ ﻣﺨﺒﺮي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺛﻼﺋﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲاﺷﺮﻓﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺮوري
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺻﺒﺎغﻳﺰدي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮحﺑﺨﺶ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻟﻄﻔﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻫﻤﺘﻲ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻏﺪﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺗﺮاﺑﻲ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رﺑﻴﻊ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي
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163
63
65
61
62
144
47
100
184
194
190
117
58
59
158
192
96
48
65
183
95
78
-

18115/218
18114/359
29114/3240
18114/3146
18113/3120
18113/3233
27113/3171
23114/130
18114/363
18111/557
18114/64
18113/620
18115/3254
38114/3129
18114/598
18113/386
18115/1142
15111/1108
18112/3106
18114/414
18113/646
18114/351
40114/3215
18113/3258
18113/1111
18114/3139
18111/529
18113/3210
18115/156
18115/3114
18114/3231
18114/134

0912***2987
0912***1690
0918***5137
0912***3668
0937***0685
0939***1122
0917***6543
0933***8272
0912***8927
0912***6902
0912***0276
0939***8479
0935***2365
0912***0008
0919***2903
0921***3231
0912***6983
0938***9039
0919***3698
0921***6796
0912***0834
0930***1018
0936***8863
0919***2965
0912***2801
0912***7543
0936***1471
0912***9864
0217***5439
0936***4531
0912***5499
0912***7493

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻲ آﻏﻮزﮔﻠﻪ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎنﭘﻮر
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲآﺑﺎدي
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻣﺎﻧﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻗﺎزاده
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﻜﻪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺪﻳﺮي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎنزادهﺑﺎﻧﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻔﺮي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻴﻒاﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﺎري
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻴﺎدرﺑﻨﺪﺳﺮي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻨﺞﺑﺎدآور
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪي
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻼﻳﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎدات ﻣﺪرﺳﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪﻧﺼﻴﺮيﻇﻬﺮ ﺷﻴﺮي
ﻓﺎﺋﺰه رﺿﺎﻳﻲ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
ﻓﺮﺑﺪ ﻧﻮريﺗﺎﺟﺮ
ﻓﺮﺣﻨﺎز ﺻﺮاﻓﻴﺎن
ﻓﺮدﻳﻦ ﻣﻴﻼﻧﻲﺻﺪر
ﻓﺮزان ﻛﺎردان
ﻓﺮﺷﺎد
ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪﭘﻮر
ﻓﺮوغ ﻣﺴﻠﻢزاده
ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻴﻚﺧﻮاه

178
101
201
136
70
86
198
69
121
22
25
130
122
145
120
20
173
82
66
171
146
205

37113/465
27115/3156
18114/377
18123/3136
18124/616
18124/15
18124/3205
18123/366
18113/558
38123/3128
18123/627
18121/347
18124/3214
18122/3208
18113/1147
18124/1162
34123/143
18124/1102
18124/25
18123/219
18123/1127
27124/368
18122/3207
18115/665
18113/476
18125/455
12114/327
18114/3206
15114/374
18124/415
39124/3188

18113/3149

0939***7493
0917***9031
0937***0846
0919***5921
0912***1921
0937***2952
0912***0447
0937***8330
0939***1384
0912***1104
0935***7331
0215***0781
0912***36921
0912***3461
0912***5132
0938***5306
0913***1242
0937***4878
0912***2690
0213***1768
0919***9716
0917***3544
0937***0423
0912***9525
0910***3818
0912***8780
0935***1116
0919***4410
0930***7463
0917***18910

0912***3564
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ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻲﺷﻴﺮزادي
ﻓﺮﻳﺒﺮز ﻛﻠﻬﺮي
ﻓﺮﻳﺪون اﻓﺸﺎر ﻧﺨﻌﻲ
ﻓﺮﻳﺪون آرﻳﺎ
ﻓﺮﻳﺪه راﺳﺘﺎ
ﻓﻬﻴﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدي ﻣﻴﺮﻛﻮﻫﻲ
ﻓﻴﺮوز ﺗﻮﺳﻠﻲ
ﻗﺒﺎد ﻧﻌﻤﺘﻲ
ﻗﺪرتاﷲ رﺣﻤﺎﻧﻲ
ﻗﺪﺳﻴﻪ ﻓﺮخﻧﮋاد
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮ
ﻛﺎﻣﺮان ﻣﻮﮔﻮي
ﻛﺎوش ﻛﺮﻣﻲ
ﻛﺎوه ﺟﻮادﻳﻪ
ﻛﺒﺮي اﺻﻐﺮي
ﻛﺒﺮي ﺑﺨﺘﻴﺎري
ﻛﻼﻳﻲ
ﻛﻮروش ﺟﻢ
ﻛﻴﺎن ﻣﺤﻤﺪي
ﻛﻴﻤﻴﺎ آﻗﺎزاده
ﮔﺮاﻣﻲ
ﮔﻠﻨﺎر ﺷﺎﻳﮕﺎن
ﻟﻴﻼ ﺛﻘﻴﻠﻲ
ﻟﻴﻼ رﺳﻮﻟﻲ
ﻟﻴﻼ ﻋﺒﺪي
ﻟﻴﻼ ﻛﺎﻇﻤﻲ
م .ارﺳﻼﻧﻲ
م .ﺟﺰاﻳﺮي
م .ه
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻧﺼﻴﺮي

 234ايثاروآگاهي

74
107
204
51
40
45
19
116
137
112
189
164
138
198
194
164
183
44
166
41
188
101
203
179

24123/3199
18125/3178
18114/3216
18115/621
18115/1120
18124/371
18124/1107
21115/1123
15114/1153
18115/3130
18125/27
18115/337
18113/385
18112/642
18115/467
18125/3117
18123/645
18114/638
18114/1105
18112/1158
18122/460
18114/673
18125/1124
18123/430
18124/124
18123/640
18124/1109
18113/612
18114/379
18114/1152
18125/624
27123/427

0919***7052
0912***3944
0919***2638
0912***9558
0919***3921
0919***3826
0935***3960
0915***1394
0912***2985
0912***4744
0912***6109
0214***6474
0912***0158
0936***0351
0912***5534
0919***9680
0930***5053
0912***9760
0935***5531
0935***8618
0938***0413
0912***9916
0935***7474
0936***7442
0912***6260
0912***5507
0933***0337
0912***2990
0912***6581
0919***1675

ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺰدﻛﻲ
ﻣﺎﻫﺎن
ﻣﺎﺋﺪه ﻏﻔﺎري
ﻣﺒﻴﻦ ﺧﺴﺮوي
ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻴﻀﻴﺎن
ﻣﺒﻴﻨﺎ
ﻣﺠﺘﺒﻲ رﺳﻮﻟﻲ
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﻠﻴﺰاده
ﻣﺠﻴﺪ ﭘﺎﻟﻮاﻳﻪ
ﻣﺠﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي
ﻣﺠﻴﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺒﻮري
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻟﻚ
ﻣﺤﺪﺛﻪ رﻓﻴﻌﻲ ﺧﺸﻨﻮد

ﻣﺤﺪﺛﻪﺳﺎدات ﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ

ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮاﻧﻲ
ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻠﻲﭘﻮر
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎديزاده
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻨﺪري
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻳﺰدي
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮامﭘﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ آرﻳﺎﻳﻲﻧﮋاد
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ زﻳﻨﺖﺳﺎز
ﻣﺤﻤﺪ دﻫﻘﺎﻧﻲزاده
ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﻲ

17
127
157
80
195
171
131
197
32
140
190
18
78
34
87
19
56
157
84
152

18114/321
18114/1149
18113/350
15112/1129
18121/680
18114/410
15113/329
11113/119
22114/3116
18114/651
38115/3232
18124/445
18124/356
18123/611
18123/165
18114/181
18114/154
18113/3110
14113/481
20113/3257
18114/19
18113/67
18111/1112
18113/3107
18114/167
18112/399
29114/160
18113/348
18114/413
15114/381
12114/422

0912***4840
0935***6714
0935***2682
0213***3156
0939***2840
0914***4757
0915***2391
0912***4271
0912***4454
0912***3609
0939***0511
0912***9611
0936***9281
0912***8346
0912***6740
0930***6155
0913***9409
0910***3352
0919***5261
0936***9693
0912***5464
0919***1033
0912***1465
0938***6383
0919***5262
0936***7460
0919***8310
0912***4046
0912***2230
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ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻮاد
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﭘﻮرﺳﻨﮕﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺎ ﻧﻌﻴﻤﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻓﺎن ﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻓﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪم
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎري
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻬﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي اﺣﻤﺪي
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺑﻮدا
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺷﺠﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻧﻜﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺷﺮﻳﻔﻲﭘﺎرﺳﺎ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪﻗﺪﺳﻲ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻳﻤﺎنﻓﺮد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺰرﮔﻴﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮر ﺟﺒﺎر
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﻠﻲزاده
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮادي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮذرﻳﺎن
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر
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23
150
184
88
94
49
190
155
154
195
118
184
114
115
38
108
113
186
111
83
47

18113/334
18114/191
18114/149
18115/17
11114/45
18111/563
18112/3237
18112/1122
18113/3209
18114/1100
18113/613
18114/132
18113/48
18112/431
18111/1163
18114/662
18115/3262
18111/5126
18115/398
15115/344
18111/1150
18115/3112
18114/35
18114/3226
15115/479
18114/3261
18115/354
18112/5123
18113/49
18114/3251
13114/3109
25114/123

0936***1331
0936***3744
0912***0094
0919***5209
0914***6859
0912***8834
0213***5679
0937***11338
0910***9589
0935***4495
0939***1609
0912***4919
0939***6391
0938***1685
0213***2119
0912***5626
0912***4832
0919***8821
0912***8013
0935***6790
0912***7001
0912***6064
0912***8105
0935***1721
0935***9336
0919***2939
0912***7130
0921***9636
0937***8649
0213***8788
0914***4718
0912***5136

ﻣﺤﻤﺪر ﺿﺎ ﻳﺰدان ﻧﻴﺎز
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮانﭘﻮر
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰي
ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦﻣﻌﻴﻦاﺳﻼم
ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﺗﻤﻲﻧﺴﺐ
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ وﻟﻲﭘﻮر
ﻣﺤﻤﻮد زرﺑﺨﺖ
ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ رده
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﭘﺴﺘﻮي
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﻠﻲﻛﺮﻳﻤﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻧﺎﺻﺮي
ﻣﺮﺳﺪه ﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﭘﻮر
ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﺎدري
ﻣﺮﻳﻢ
ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺸﻤﺘﻲ
ﻣﺮﻳﻢ زارﻋﻲ
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻜﺮيﻛﻼن
ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮي
ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻔﺎري
ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼح
ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺪﺳﻲ
ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺸﺎورز
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎن
ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮرﻳﺎنﮔﻠﻴﺎن
مژده سرچشمهپور
ﻣﺴﻌﻮد روﺣﻲ
ﻣﺴﻌﻮد ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ

79
114
81
83
97
93
98
52
29
201
119
166
124
202
128
135
42
37
43
141
193
108

18114/3218
18115/335
18113/62
18115/3102
11114/3221
15112/3142
18114/210
18115/16
18113/390
18114/41
18114/314
15114/137
18113/1144
18124/625
15123/464
18124/1159
18123/450
18122/3103
18123/457
18123/3119
18124/629
18123/3182
18124/3167
18123/358
18124/1118
15124/3193
18124/112
18124/1139
21124/3174
31124/159
18113/660
18114/3225

0912***8468
0919***3324
0933***3499
0912***9795
0938***7406
0937***0427
0216***8326
0937***6755
0912***6366
0919***1433
0919***3552
0919***0834
0921***4199
0937***5474
0912***4657
0938***2741
0935***5541
0912***1618
0919***6990
0917***6942
0938***5363
0918***1784
0912***8652
0936***3017
0919***4056
0935***2629
0217***9847
0935***5195
0913***0815
0912***2067
0921***3917
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ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺳﻌﻴﺪي
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺮزﮔﺮ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻃﻮﺳﻲ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ وﻻﻳﻲ
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻣﺼﻄﻔﻲزاده
ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﻦزاده
ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮوري
ﻣﻨﺼﻮره رﺿﺎﻳﻲﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﻤﻴﺮاﻧﻲ
ﻣﻨﻴﺮه ﺷﻔﻴﻊﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻣﻨﻴﮋه ﻧﻮروزي ﻫﻤﺖ
ﻣﻮﺳﻮي
ﻣﻮﻧﺎ اﻛﺒﺮي
ﻣﻮﻧﺎ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﻣﻬﺘﺎب ﺧﻠﻴﻒﭘﻮر
ﻣﻬﺪي ارﺑﺎﺑﻲ
ﻣﻬﺪي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﻣﻬﺪي اﻓﺸﺎﻗﻴﺎنﻣﻘﺪم
ﻣﻬﺪي آﻋﻠﻲ
ﻣﻬﺪي آﻗﺎﻳﻲ
ﻣﻬﺪي ﺑﺎﺑﺎرﺑﻴﻊ
ﻣﻬﺪي ﺗﻮاﻧﭽﻪ
ﻣﻬﺪي ﺟﻌﻔﺮي
ﻣﻬﺪي ﺧﺎﻛﺰاد
ﻣﻬﺪي ﺧﺎﻟﺼﻲ
ﻣﻬﺪي رﺿﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎر
ﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ
مهدي ريحاني
ﻣﻬﺪي زادﻣﺮد
ﻣﻬﺪي ﻋﺮﺷﻲ
ﻣﻬﺪي ﻓﺮوﻫﺮوﻧﺪ
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134
170
133
43
156
192
138
111
34
147
196
20
187
182
162
194
17
193
57
188
		
83
96

18113/319
18124/3161
18124/447
18124/3143
18124/1131
18113/454
18114/3222
18113/648
18125/217
18115/36
18123/184
40124/394
18113/138
18122/679
18123/168
18113/18
18113/561
18111/58
18114/477
18113/176
18114/618
14114/199
18114/3170
18113/681
11113/333
14113/634
18112/3246
18114/3260
18124/200
18111/169
14113/320
18113/3244

0216***8024
0937***0684
0912***2139
0912***9072
0912***3002
0912***7250
0912***7345
0935***4408
0912***2194
0912***2308
0214***6067
0938***0228
0912***9589
0912***4193
0912***9612
0937***2658
0919***9508
0935***8513
0912***9698
0937***4321
0919***2908
0913***4330
0912***3016
0938***7767
0914***1064
0933***1312
0933***3609
0912***6719
0936***7521
0215***4074
0913***5881
0939***1953

ﻣﻬﺪي ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﻣﻬﺪي ﻣﺮادي
ﻣﻬﺪي ﻣﻼﭘﻮر اﻧﺼﺎري
ﻣﻬﺪي ﻣﻨﻔﺮد
ﻣﻬﺪي ﻧﺼﺮﻳﺎن
ﻣﻬﺪي ﻳﻮﺳﻒﻧﻴﺎ
ﻣﻬﺪﻳﻪ آﺧﻮﻧﺪﭘﻮر
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﺑﺎﻗﺮي
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻓﺮوﻋﻲ
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻛﻴﺎدرﺑﻨﺪﺳﺮي
ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻫﻤﺖ
ﻣﻬﺮان ﻧﺎﺻﺮي
ﻣﻬﺮداد ﻧﻮري
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻓﺮخﮔﻬﺮ
ﻣﻬﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮي
ﻣﻬﺸﻴﺪ آﺟﻮدانزاده
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺮاﻗﻲ
ﻣﻪﻟﻘﺎ ﻳﺎري
ﻣﻬﻨﺎز ﺣﺎﺟﻲ
ﻣﻬﻨﺎز ﮔﻮدرزيﻣﻨﻔﺮد
ﻣﻴﺘﺮا ﻓﻬﻴﻢﻧﻴﺎ
ﻣﻴﺜﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲﭘﻮر
ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
ﻣﻴﻼد اژدرﻳﺎن
ﻣﻴﻼد ﺑﺸﻴﺮي
ﻣﻴﻼد ﺻﻤﺪي
ﻣﻴﻨﺎ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢزاده
ﻣﻴﻨﺎ ﭘﺎﺷﺎﻳﻲ
ﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻟﻲ
ﻧﺎزﻧﻴﻦ اﺑﻮﺗﺮاﺑﻲ
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﻴﺮﺷﺎﻫﻲ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻴﺎﻧﻲ

79
107
71
167
193
123
165
182
126
118
201
189
125
198
123
71
29

18115/311
18114/61
18115/331
2114/3154
15113/136
18114/3192
18121/3186
18122/1103
18114/118
18123/448
18124/172
18113/434
18113/677
18123/375
18123/182
18124/3219
18123/417
15124/567
18123/3134
18122/260
18124/1132
18114/669
18112/667
11113/626
18113/195
18112/175
18123/3122
18123/635
18123/383
18122/3203
18121/484
18115/185

0936***3854
0937***0579
0917***5465
0919***0542
0935***8522
0912***8732
0912***5908
0936***4505
0912***8658
0937***2517
0912***0886
0935***2443
0912***8997
0930***6161
0939***8442
0939***7296
0939***5419
0217***0947
0914***3676
0912***0741
0938***7543
0936***8110
0919***9864
0912***0780
0912***7936
0935***7331
0912***3177
0217***4989
0919***6965
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ﻧﺎﺻﺮ رﺳﻮلﻧﮋاد
ﻧﺎﻫﻴﺪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري
ﻧﺠﻤﻪ اﺷﻜﻮري
ﻧﺪا ﺣﺴﻴﻨﻲﭘﻨﺎه
ﻧﺪا دﺳﺘﺨﻮش
ﻧﺮﮔﺲ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﺴﺮﻳﻦ اﺑﻮﻳﻲ
ﻧﺴﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ
ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺷﻜﺮي
ﻧﺴﻴﻢ داودي
ﻧﺴﻴﻢ ﺻﺮاﻓﻲ
ﻧﺼﺮتاﷲ ﺷﻴﺮازي
ﻧﻌﻴﻢ ﻛﻴﺎناﻧﺒﻮﻫﻲ
ﻧﮕﺎر ذواﻟﻔﻘﺎرﻳﺎن
ﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲﻣﻄﻠﻖ
ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮﻫﻮد
ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻮﺑﺨﺖ
ﻧﻮﺷﻴﻦ داوودي
ﻧﻴﺮاﻋﻈﻢ ﻃﺎﻫﺮي
ﻧﻴﺮه ﭘﻮﻻب
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ آﻫﻨﮕﺮﻳﺎن
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻧﻘﻴﺐﺳﺎداﺗﻲ
وﺟﻴﻬﻪ وﻫﺎﺑﻲ
وﺣﻴﺪ اوراز
وﺣﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺷﻬﺮي
ﻫﺎدي رﻧﺠﺒﺮ
اﻟﻬﺎم اﺳﺎﺑﻠﻮ
اﻟﻬﺎم اﻋﺘﻀﺎد ﺑﺮوﺟﺮدي
اﻟﻬﺎم ﺗﻴﻤﻮري
اﻟﻬﺎم ﺷﺎﻫﻲ
اﻟﻬﺎم ﻏﻔﺎري

 240ايثاروآگاهي

74
126
172
136
200
125
52
50
130
129
77
14
200
168
199
159
121
79
170
127
122
170
153
197
35
197

12113/343
18124/3190
18123/3151
18125/432
18124/3253
18123/674
18123/3131
18123/436
18124/311
18123/3139
18124/3197
3115/3144
18113/1114
18123/678
18123/3184
18123/462
18123/655
18123/452
18122/3211
18125/3204
18124/440
18123/3173
18123/26
18124/433
12114/435
18114/42
18113/562
18123/69
18123/310
18123/1154
18123/187
18123/68

0914***6956
0935***9521
0939***2769
0936***9043
0938***5314
0919***9739
0938***5525
0910***5903
0935***1900
0910***0082
0912***3408
0918***0870
0912***4682
0912***0750
0912***5179
0937***4744
0936***8348
0935***6096
0930***8638
0937***2779
0912***3070
0935***1622
0912***3605
0910***3205
0914***0889
0919***4816
0919***4360
0912***2690
0912***3957
0919***3008
0937***8834
0919***5296

ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻃﺎﻫﺮي آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻲ ﭘﻮرﺟﺒﺎر
ﻫﺴﺘﻲ ﻣﻬﺮاﺑﻲ
ﻫﺴﺘﻴﺎ ﻧﺠﻒآﺑﺎدي
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ
اﻟﻬﻪ
اﻟﻬﻪ اﻋﺘﻀﺎد ﺑﺮوﺟﺮدي
اﻟﻬﻪ ﺗﻴﻤﻮري
ﻳﺎﺷﺎر دﻫﻘﺎﻧﻲ
ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻗﻲ

197
120
171
197
200
59
-

18123/153
18123/144
18122/3198
18121/1155
18115/370
18124/446
18123/66
18123/672
18111/3115
18123/367

0912***5119
0912***6646
0933***9770
0912***7936
0214***6284
0912***6112
0935***5081
0935***1129
0938***3866

241

 242ايثاروآگاهي

استادان گروه
بررسي
243

پرويز بيگيحبيبآبادي

پرویــز بیگــی حبیبآبــادی در اول دی مــاه  ۱۳۳۳در اردســتان
بــه دنیــا آمــد .رویکــرد وی بــه ســرودن شــعر بــه ســال ۱۳۵۶
بــاز میگــردد .وي بــا تشــکیل حــوزة اندیشــه و هنــر ـ حــوزه
هنــری فعلــی ـ بــه جمــع شــاعران شــرکتکننده در جلســات
شــعر حــوزه پیوســت و همــکاری خــود را تــا اوایل ســال ۱۳۶۶
بــا حــوزه ادامــه داد .شــعرهای او از ســال  ۱۳۵۸تاکنــون بــه
صــورت پراکنــده در نشــریات مختلــف کشــورُ ،جنگهــای ادبــی و برخــی از مجموعههــای
گــردآوری شــده انتشــار یافتــه اســت .مقــاالت متعــدد دیگــری همــراه بــا مصاحبههای فــراوان
در موضــوع تذکرههــای شــعر پارســی ،نقــد و بررســی شــعر دفــاع مقــدس ،ویژگیهــای شــعر
امــروز و  ...از وی در نشــریات مختلــف منتشــر شــده اســت.
برخي از آثار انتشار یافتة وی عبارتند اند از:
 -1غریبانــه (مجموعــه شــعر؛ انتشــارات امیــر کبیــر ،چــاپ اول  ،۱۳۶۹چــاپ دوم  ۱۳۷۶ـ ایــن
مجموعــه جــزء آثــار برتــر دهــه  ۶۰در موضــوع شــعر دفــاع مقــدس ،توســط بنیــاد حفــظ آثــار
و ارزشهــای دفــاع مقــدس برگزیــده شــد).
 -۲آیینه در غبار؛ تأملی در تذکرههای شعر فارسی ،نشر اهل قلم.۱۳۷۶ ،
 -3آن همیشــه ســبز؛ مثنــوی دفــاع مقــدس ،کنگــرة ســرداران شــهید اســتان تهــران ،چــاپ
اول و دوم (۱۳۷۶ایــن مجموعــه ،جــزء آثــار برتــر منتشــر شــده در ســال  ۱۳۷۶با موضوع شــعر
دفــاع مقــدس ،توســط بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس برگزیــده شــد).
 -4گزیدة ادبیات معاصر (مجموعه شعر ،شماره  ،26انتشارات نیستان)۱۳۷۸ ،
 -5حماسههای همیشه (تذکرهای در حوزة دفاع مقدس در شعر شاعران)۱۳۸۲ ،
 -6شعر شناخت
 -7فرهنــگ شــاعران دفــاع مقــدس؛ نگاهــی پژوهشــی و آمــاری بــه شــعرهای چــاپ شــده از
شــاعران گمنــام در طــول دهههــای  ۶۰و  ۷۰در کلیــة نشــریات کشــور.
پرويــز بيگيحبيبآبــادي ،از اســاتيد گــروه بررســي و انتخــاب جلــد دوم كتــاب مردمــي
ايثــار نيــز بودهانــد.
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راضيه تجار

راضیــه تجــار ،متولــد  ۱۳۲۶تهــران و دانشآموختــة
روا نشناســی ميباشــد.
از جملــه ســوابق فرهنگــي وي بــه مــوارد زیــر میتــوان اشــاره
كــرد :از مؤسســان انجمــن قلــم و دبیــر انجمــن ،عضو شــورای
کارگاه رمــان ،مســئول صفحــه ادب و هنــر روزنامــه جــام جــم
و همــکاری ۱۷ســاله بــا ایــن روزنامــه ،همــکاری بــا پیــک قصهنویســی ،مــدرس و داور
داستاننویســی در آمــوزش و پــرورش ،عضــو هیــأت علمــی بنیــاد پرویــن اعتصامــی ،عضــو
شــورای فیلمنامهنویســی و ادبیــات در بنیــاد فارابــی ،دبیــر تحریریــه فصلنامــه قصــه ،عضــو
شــورای داستاننویســی بنیــاد دفــاع مقــدس ،عضــو شــورای داستاننویســی حــوزة هنــري،
عضــو شــورای داستاننویســی بنیــاد شــهید ،عضــو شــورای داستاننویســی بنیــاد جانبــازان
انقــاب اســامی ،داســتاننویس داســتانهای رئالیســتی بــرای مجلــة زن روز بــه مــدت نــه
ســال ،داســتاننویس روزنامــه حــوادث بــا نــام مریــم مهاجــر.
وي از فعــاالن نویســندگی اســت كــه موفــق بــه کســب عنــوان نویســندة زن برگزیــدة ادبیــات
هشــت ســال دفــاع مقــدس از ســوی حــوزة هنــری نیز شــده اســت .از جملــه آثــار وي عبارتند
از :نرگسهــا ،زن شیشــهای ،هفــتبنــد ،بندهــای روشــنایی ،ســفر بــه ریشــهها ،شــعله و
شــب ،ســنگ صبــور ،از خــاک تــا افــاک ،ســتارة مــن ،برگزیــده ادبیــات معاصــر ،جایــی
کــه آســمانش آینهکاریســت ،گمــان مبــر کــه شــعله بمیــرد ،کوچــه اقاقیــا ،فانوســی بیفــروز،
زندگینامــه داســتانی شــهید شــیرودی ،زندگینامــه داســتانی شــهید بابایــی ،مجموعه داســتان
آرام ش ـببخیر و جــای خالــی آفتابگــردان.
گفتنــی اســت رمانهــای کوچــه اقاقیــا ،نرگسهــا و هفتبنــد ایــن نویســنده بهعنــوان
رمــان برتــر یــک دهــه از ســوي آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده اســت.
راضيه تجار ،از اساتيد گروه بررسي و انتخاب جلد اول كتاب مردمي ايثار نيز بودهاند.
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كتابگرديايثار
كتابگردي كتاب مردمي ايثار در خرمشهر
كتــاب مردمــي ايثــار دو وجــه برجســته دارد -1 :مردمــي بــودن كتــاب  -2موضــوع شــريف و
انســاني آن ،يعنــي ايثــار ،فــداكاري و گذشــت .بنابرايــن در هــر نقطـهاي از جهــان كســي كــه
از جنــس مــردم بــوده و تعلــق خاطــري بــه فرهنــگ ايثــار و فــداكاري داشــته باشــد ميتوانــد
در ايــن كتــاب قلــم زده و اثــري را بــه نــام خــود بــه ثبــت برســاند؛ بــر ايــن اســاس كتــاب
مردمــي ايثــار ،يــك كتــاب متنبــاز اســت.
ايــن دو وجــه كتــاب ،ســبب شــده اســت تــا درخواســتهاي متعــددي از ســوي مــردم
شــهرها و مســئوالن ســازمانهاي مختلــف بــه دبيرخانــه ارســال شــود و دبيرخانــة كتــاب
مردمــي ايثــار ،بــا مراجعــه بــه شــهرها و ســازمانهاي متقاضــي ،اقــدام بــه ثبــت آثــار
مردمــي بــا موضــوع و مفهــوم مرتبــط بــا ايثــار و فــداكاري ميكنــد.
تالقــي فرهنــگ ايثــار و رفتــار مــردم در هــر ســرزميني ،هميشــه زيبايــي بــه بــار آورده و
جغرافيــا و تاريــخ ايــن تالقــي را برجســته و مشعشــع ســاخته اســت .آســمان ايــن مــرز و
بــوم همــواره منــور بــه نــور فرهنــگ ايثــار و فــداكاري بــوده و خواهــد بــود و در بيــن تمامــي
شــهرهاي ايــران ،خرمشــهر بيشــتر از ديگــر شــهرها از ايــن فرهنــگ ،خرمــي گرفتــه اســت
و در پيشــينه و پيشــاني ايــن شــهر ،تاريــخ بلنــدي از گذشــت و فــداكاري نقــش بســته اســت.
خرمشــهركه ايثــار در تــار و پــود تاريخــش طنيــن دارد ،مزيــن بــه نــام نجــف ثانــي اســت
كــه برازندگــي ايــن نــام را از فرهنــگ شــريف ايثــار و تأســي مردمانــش از مــوال علــي(ع) دارد.
همچنيــن واقعــه چهارشــنبه ســياه كــه حكايــت از همدلــي و دلبســتگي مــردم ايــن شــهر بــه
تماميــت ارضــي ايــران را بــه نمايــش ميگــذارد و نمايــش مردانگــي و ايســتادگي مقاومــت
 35روزه در ابتــداي جنــگ تحميلــي و صحنــة پرشــور شــجاعت و فــداكاري مردمــان ايــن شــهر
طــي دفــاع مقــدس و بعــد از آن ،برهـهاي روشــن از تاريــخ بلنــد ايثارگــري ايــن شــهر اســت.
بــر هميــن اســاس و بــه منظــور توســعة فكــري و عملــي فرهنــگ ايثــار و تقويــت وحــدت
ملــي و ايجــاد وحــدت فكــري ميــان جمــع بزرگــي از مــردم و تشــكيل جامعــه فرهنگــي
نويــن بــا وجــه اشــتراك ايثارگــري ،دبيرخانــة كتــاب مردمــي ايثــار ســعي دارد تــا در گام
بعــدي ،اقــدام بــه ثبــت تاريــخ شــفاهي انقــاب اســامي ،دفــاع مقــدس و ديگــر برهههــاي
تاريخــي ايثارســاز شــهر خرمشــهر بــا قلمهــاي مردمــي همزمــان بــا ســالروز آزادســازي ايــن
شــهر در ســوم خردادمــاه كنــد.
منتظر جلد بعدي كتاب با موضوع ايثار و خرمشهر باشيد .انشاء اهلل
دفتر امور ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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